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วารสารครุศาสตร์
Journal of Education

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยทางการศึกษา	 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 องค์ความรู้	 ความคิด	 

		 	 ทฤษฎี	ตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม่ๆ	ทางการศึกษา	และประเด็นอื่นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์	ต่อวงการศึกษา	

	 2.	 เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการระหว่างนักวิจัยทางการศึกษานักวิชาการศึกษาบุคลากร 

		 	 ทางการศึกษาและผู้ที่สนใจตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	

	 3.		 เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการศึกษาได้สร้างผลงานทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

เจ้าของ 
	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ที่ปรึกษา
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ว่าที่	ร.ท.ดร	ณัฏฐชัย	จันทชุม								 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ภูษิต		บุญทองเถิง	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อรุณี		จันทร์ศิลา																		 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ยุทธพงศ์	ทิพย์ชาติ																 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

		 นางวิภา		พัฒนาเวช																																									 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

บรรณาธิการ
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ภูษิต		บุญทองเถิง	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประสพสุข		ฤทธิเดช	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 อาจารย์สุชาดา	หวังสิทธิเดช	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 อาจารย์ชัชวาลย์		ลิ้มรัชตะกุล	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

 

กองบรรณาธิการ
	 ศาสตราจารย์	ดร.พฤทธิ์	ศิริบรรณพิทักษ์	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 ศาสตราจารย์	ดร.ศิริชัย	กาญจนวาสี	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 ศาสตราจารย์	ดร.ฉวีลักษณ์	บุญยะกาญจน	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 รองศาสตราจารย์	ดร.เกียรติสุดา	ศรีสุข	 	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 2 (27) กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 2 (27) July - December 2017

2

	 รองศาสตราจารย์	ดร.ฉลอง	ชาตรูประชีวิน	 	 มหาวิทยาลัยนเรศวร

	 รองศาสตราจารย์	ดร.กนกอร	สมปราชญ์	 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิมลรัตน์	สุนทรโรจน์	 	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประภัสสร	ปรีเอี่ยม	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ	ฤทธิเดช	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อัครพนธ์	เนื้อไม้หอม	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

	 อาจารย์	ดร.ภัทราวดี	มากมี	 	 	 มหาวิทยาลัยบูรพา

	 อาจารย์	ดร.อุดม	ศรีนนท์	 	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 Professor James W Chapman   Massey University

ผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) ตรวจสอบวิชาการประจ�าฉบับ
	 รองศาสตราจารย์	ดร.กนกอร		สมปราชญ์	 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 รองศาสตราจารย์	ดร.ชวลิต		ชูก�าแพง	 	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 รองศาสตราจารย์	ดร.ไชยยศ	เรืองสุวรรณ	 	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 รองศาสตราจารย์	ดร.ณรงค์ฤทธิ์		โสภา	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 รองศาสตราจารย์	ดร.ทัศนีย์		นาคุณทรง	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 รองศาสตราจารย์	ดร.นิราศ		จันทรจิตร	 	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 รองศาสตราจารย์	ดร.บุญชม		ศรีสะอาด	 	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประดิษฐ์		เอกทัศน์	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประภัสสร			ปรีเอี่ยม	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประสพสุข		ฤทธิเดช	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประสาท		เนืองเฉลิม			 	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 รองศาสตราจารย์	ดร.วรรณชนก		จันทชุม	 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ		ท้ายเรือค�า			 	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 รองศาสตราจารย์	ดร.สุทธิพงษ์	หกสุวรรณ	 	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 รองศาสตราจารย์	ธีรชัย		บุญมาธรรม	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 รองศาสตราจารย์	โมฬี		แสนศรียงค์	 	 ผู้ประเมินอิสระ

	 รองศาสตราจารย์	ว่าที่	พ.ต.ดร.กิตติกรณ์	บ�ารุงบุญ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	กนกวรรณ		ศรีวาปี	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	กัญญา	บุรีรัตน์		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จันทร์เพ็ญ		ภูโสภา	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จ�าเนียร	พลหาญ	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จิระพร		ชะโน	 	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชัยยุทธ์		ศิริสุทธิ์	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ดไนยา	สังเกตการณ์	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทรงศักดิ์		ภูสีอ่อน	 	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พิทยวัฒ	พันธะศรี	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ภูษิต	บุญทองเถิง	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ยุทธพงศ์	ทิพยชาติ	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.รังสรรค์		โฉมยา	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ลดาวัลย์		วัฒนบุตร	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สนิท		ตีเมืองซ้าย	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ		ฤทธิเดช	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมาน	เอกพิมพ์	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุทัศน์	วงศ์กระบากถาวร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อุรสา	พรหมทา	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ประภาพร	ศุภตรัยวรพงศ์	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ว่าที่	ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย		จันทชุม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ว่าที่	รต.	ดร.อรัญ		ซุยกระเดื่อง	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ศรีกัญภัสสร์	รังษาวรกุล	 	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 อาจารย์	ดร.ธีระวัฒน์	เยี่ยมแสง	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์	ดร.พงศ์ธร		โพธิ์พูลศักดิ์	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์	ดร.ประยงค์		หัตถพรหม	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ฝ่ายพิสูจน์อักษร
	 อาจารย์	ดร.	ปวริศ		สารมะโน	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 อาจารย์ดร.อัจฉริยา		พรมท้าว	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 อาจารย์ดร.อพันตรี		พูลพุทรา	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 อาจารย์	ดร.อุบลวรรณ		กิจคณะ	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		

	 อาจารย์	ดร.ปัญญาพัฒน์	ขันทอง	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 อาจารย์เนตรนภา		เรืองไชย	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 อาจารย์โชติกา		ธรรมวิเศษ																																						มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 อาจารย์บงกชรัตน์		ศุภเกษร																															 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 อาจารย์สุรศักดิ์	หาญธีระพิทักษ์	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 อาจารย์รัตติกาล		สารกอง	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม											

	 อาจารย์ขันแก้ว		มาพรม	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 อาจารย์พัชรียา	อัคฮาดศรี	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม																					

	 อาจารย์ชยกร		สมศิลา		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		

	 อาจารย์วารินทิพย์		ศรีกุลา	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม												

	 อาจารย์	ดร.ธีระวัฒน์	เยี่ยมแสง	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์	ดร.พงศ์ธร		โพธิ์พูลศักดิ์	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์ดร.ประยงค์		หัตถพรหม	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ฝ่ายจัดการและเผยแพร่
	 อาจารย์สุชาดา	หวังสิทธิเดช	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 อาจารย์ณัฐดนัย		ตริสกุล	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 อาจารย์ราตรี		สุภาเฮือง	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

ฝ่ายศิลปกรรม
	 อาจารย์ชัชวาลย์			ลิ้มรัชตะกุล	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 อาจารย์ณัฐดนัย		ตริสกุล	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

ฝ่ายการเงิน
	 นางสาวสุกัญญา	นาชัยดุลย์	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		

	 นางปราณี		ค�าสะอาด	 	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

พิมพ์ที ่
	 มิคก๊อปปี้ครุภัณฑ์	199/102	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	40000

	 โทร.	0-4346-8502,	0-8575-53424	e-Mail:	mickcopycenter@gmail.com

										ต้นฉบับที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้	ได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	(Peer	Review)	เฉพาะสาขาวิชาการ 

										ตีพิมพ์ซ�้าต้องได้รับอนุญาตจากกองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษร
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	พัชราภา		ตันติชูเวช 

การพัฒนารูปแบบศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ในจังหวัดมหาสารคาม 452

	ประเทศ	ปัจจังคะตา

บทเรียนจากเรื่องเล่าและการกระท�าการของผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยในละครคลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์ 463

	สุรพงษ์	ยิ้มละมัย

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผสานแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์และสถานการณ์จ�าลอง  482

เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม วิชาคณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถ

การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

	กาญจนา		นิลนวล

การพัฒนาหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะการสื่อสารภาษาจีนส�าหรับนักศึกษา 501

ผู้มีความบกพร่องทางสายตา

	บัณศิกาญจ		ตั้งภากรณ์
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การพัฒนาโมเดลการฝึกอบรมตามแนวคิดการก�ากับตัวเองเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม 514

สร้างสรรค์สังคมของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ศิริภิญญา	ตระกูลรัมย์

บทวิจารณ์หนังสือ

นงนภัส เที่ยงกมล 534

หลักเกณฑ์ในการลงวารสาร  539

ใบสมัครสมาชิก 546



บทความ
วิชาการ

วารสารครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (27) กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
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นวัตกรรมกับกระบวนทัศน์การศึกษาศตวรรษที่ 21

Innovation paradigm of the 21st century

วิโรจน์	สารรัตนะ1,	พระครูสุธี	จริยวัฒน์2,	พระครูธรรมา	ภิสมัย3,	พระมหาศุภชัย	สุภกิจฺโจ4,	วิทูล	ทาชา5

Viroj Sarattana1,	Phra	Suthi	Jariyawatana2,	Phra	Thamma	Phisamai3,	Phra	Maha	Supachai	Suphakitjoe4,	

Witoon	Tacha5.

	 จากสังคมยุคเกษตรกรรมในศตวรรษที่	18	เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมยุคอุตสาหกรรมในศตวรรษที่	19	และ	20	และ

ก�าลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมยุคความรู้แห่งศตวรรษที่	 21	 ด้วยพลังขับของเทคโนโลยีดิจิตอลที่มีการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเรว็	เป็นความรวดเรว็ทีน่กัวชิาการเหน็ตรงกนัว่าเพิง่จะเร่ิมต้นเท่านัน้	ในระยะถดัไปจะยิง่ทวคีวามรวดเรว็ขึน้เป็นทวคีณู

นอกจากนั้น	 นักวิชาการบางท่านได้ท�านายว่า	 ในอนาคตอันใกล้น้ีจะเปลี่ยนผ่านเป็นสังคมยุคนวัตกรรมกันแล้ว	 ซ่ึงการ

เปลีย่นแปลงดงักล่าวมคีวามสมัพนัธ์กบัการเปลีย่นแปลงทางการศกึษาด้วย	แนวคดิใหม่ๆ	ทฤษฎใีหม่ๆ	ถกูพฒันาขึน้	เกดิ

กระบวนทัศน์ใหม่เชิงเปรียบเทียบกับกระบวนทัศน์เก่ามากมาย	 	 ซึ่งเป็นที่ตระหนักกันดีว่า	 จุดมุ่งหมายพื้นฐานทางการ

ศึกษาคือ	การเรียนรู้	 (learning)	 เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สามารถด�ารงอยู่ในโลกตามยุคสมัยได้อย่างมีคุณภาพ	 เมื่อสังคม

เปลีย่น	กระบวนทศัน์ทางการศกึษาเปลีย่น	นกัวชิาการกเ็หน็ตรงกนัว่า	หากยงัหลงตดิอยูก่บัสิง่เก่าทีเ่คยใช้ได้ผลในยคุเก่า	

ย่อมจะส่งผลให้การเรียนรู้ของผู้เรียนไม่สอดคล้องกับโลกที่เป็นจริง	ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่จะยิ่งเข้มข้นขึ้นนั้น

	 แน่นอนว่า	 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาส�าหรับศตวรรษที่	 21	 ทั้งที่ปรากฏในต�าราหรือใน

อินเทอร์เน็ต	มีแหล่งที่มาจากทางตะวันตก	ซึ่งหากจะมองอย่างนักวิพากษ์วิจารณ์	ก็อาจมีข้อถกเถียงกันว่า	กระบวนทัศน์

ใหม่เหล่านั้นใช่หรือไม่ใช่	ควรท�าหรือไม่ควรท�า	ส�าหรับสังคมตะวันออก	ที่บริบททางวัฒนธรรมสังคมแตกต่างจากสังคม

ตะวันตก	ดังนั้น	 เพื่อให้เป็นอิสระส�าหรับผู้ศึกษาบทความนี้	 ในการที่จะใช้ดุลยพินิจว่าแนวคิดต่างๆ	ที่ผู้เขียนได้น�าเสนอ

ในบทความนี้ใช่หรือไม่ใช่	ควรท�าหรือไม่ควรท�า		ส�าหรับสังคมไทยหรือส�าหรับการศึกษาไทย	สามารถจะตัดสินใจได้อย่าง

ตระหนักด้วยศักยภาพแห่งตน	 ดังน้ัน	 จุดมุ่งหมายหลักของบทความนี้	 จึงมุ่งน�าเสนอแนวคิดใหม่หรือกระบวนทัศน์ใหม่

ทางการศึกษาส�าหรับศตวรรษที่	21	ในมิติต่าง	ๆ	 เช่น	ศาสตร์การสอน	หลักสูตร	ผู้สอน	ผู้เรียน	ทักษะการเรียนรู้	การ

ประเมินผลการเรียนรู้	 	 โรงเรียน	 ห้องเรียน	 ผู้บริหารโรงเรียน	 และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	 เป็นต้น	 ให้เป็นข้อมูล

สารสนเทศพืน้ฐานส�าหรบัผูศ้กึษาบทความนีไ้ด้ใช้ดลุยพนิจิแห่งตนดงักล่าว	ขณะเดยีวกนัได้ปพูืน้ฐานความเข้าใจเกีย่วกบั

นิยามและลักษณะของค�าว่านวัตกรรม	 (innovation)	 เพื่อให้เป็นข้อมูลสารสนเทศเบ้ืองต้นที่จะน�าไปสู่การพิจารณาว่า

กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาส�าหรับศตวรรษที่	21	ในมิติต่างๆ	นั้น	เป็นนวัตกรรมหรือไม่	เป็นนวัตกรรมในลักษณะใด	

และหากถือเป็นนวัตกรรม	 และหากจะน�านวัตกรรมนั้นมาสู่การพัฒนาหรือการเปล่ียนแปลงในสังคมไทยหรือการศึกษา

ไทยแล้ว	ควรท�าอย่างไร		ทั้งนี้	มีหัวข้อที่จะกล่าวถึงตามล�าดับดังนี้	

นวัตกรรม:	นิยามและลักษณะ

	 นวัตกรรม	 (innovation)	 เป็นการประยุกต์ใช้ทางแก้ปัญหาที่ดีกว่าที่ใช้อยู่เดิม	 เพื่อให้สามารถตอบสนองความ

ต้องการใหม่	ความต้องการที่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจน	หรือความต้องการที่ปรากฏให้เห็น	ซึ่งทางแก้ปัญหานั้น	

อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตอีสาน	จังหวัดขอนแก่น
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อาจหมายถึง	ความคิด	กระบวนการ	การบริการ	เทคโนโลยี	หรือผลิตภัณฑ์	ที่เห็นว่ามีประสิทธิผลมากกว่าเดิม	ที่สามารถ

น�ามาใช้ในองค์กรธุรกิจ	ในหน่วยงานของรัฐ	หรือในสังคมได้	ดังนั้น	นวัตกรรม	(innovation)	จึงหมายถึงบางสิ่งบางอย่าง

ที่เป็นสิ่งใหม่	 ที่เป็นสิ่งส�าคัญ	 หรือที่เป็นต้นฉบับ	 ที่ทะลักเข้ามาหรือที่ได้รับการตอบรับในสังคม	 นวัตกรรมแตกต่างจาก

การประดิษฐ์	(invention)	

	 เพราะนวัตกรรมกล่าวถึงการใช้ความคิดใหม่หรือวิธีการแปลกใหม่ที่ดีกว่าเดิม	แต่การประดิษฐ์หมายถึงการสร้าง

สรรค์ใหม่ๆ	 ในตัวของความคิดหรือวิธีการน้ันเองโดยตรง	 นอกจากนั้นนวัตกรรมยังแตกต่างจากการปรับปรุง	

(improvement)	 เพราะนวัตกรรมกล่าวถึงความคิดในการท�าบางส่ิงบางอย่างที่แตกต่างไปจากเดิม	 มากกว่าที่จะหมาย

ถึงการท�าบางสิ่งบางอย่างให้ดีขึ้นจากเดิม	(Wikipedia,	2016)

	 นวัตกรรมอาจแบ่งตามรูปแบบได้	4	รูปแบบ	คือ	 (1)	 	นวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการ	 (product	or	 service	

innovation)	เกิดคุณสมบัติใหม่	หรือพัฒนาคุณสมบัติ	หรือคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ	ให้ดีมากขึ้นหรือแตก

ต่างจากเดิม	(2)		นวัตกรรมกระบวนการ	(process	innovation)	มักจะใช้เพื่อลดต้นทุน	หรือตัดกระบวนการที่ไม่ส�าคัญ

ออกไป	หรือเพิม่คณุภาพของผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร	(3)		นวตักรรมการตลาด	(marketing	innovation)	เช่น	การออกแบบ

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 การบรรจุหีบห่อ	 การก�าหนดราคา	 การส่งเสริมการขาย	 เป็นต้น	 (4)	 	 นวัตกรรมองค์กร	

(organizational	innovation)		เป็นการปรบัเปลีย่นรปูแบบการบรหิาร	วธิคีดิ	วธิปีฏบิตัขิองการด�าเนนิงานในองค์กรจาก

รปูแบบเดิมๆ	ไปสูร่ปูแบบใหม่	ทีจ่ะช่วยส่งผลให้เกิดประสทิธภิาพและประสิทธผิลในการท�างานสูงสดุ	(วิกพีิเดยี	สารานกุรม

เสรี,	2559)

	 นวัตกรรมอาจแบ่งตามลักษณะความต่อเน่ืองหรือไม่ต่อเนื่องได้	 2	 ลักษณะ	 คือ	 1)	 นวัตกรรมเชิงวิวัฒนาการ	

(evolutionary	 innovations)	 เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป	 อย่าง

ต่อเน่ือง	 หรืออย่างเป็นพลวัต	 2)	 นวัตกรรมเชิงปฏิวัติ	 (revolutionary	 innovations)	 เป็นนวัตกรรมอย่างไม่ต่อเนื่อง	

(discontinuous	innovation)	เป็นนวตักรรมทีเ่กดิขึน้ใหม่	อย่างเหน็ถงึความแตกต่าง	(Wikipedia,	2016)	และนวตักรรม

อาจแบ่งตามระดับความใหม่ได้เป็น	4	กลุ่ม	คือ	1)	กลุ่มนวัตกรรมค่อยเป็นค่อยไปหรือส่วนเพิ่ม	(incremental)		เป็นการ

ปรับปรุงสิ่งเดิมให้ดีขึ้น	หรือให้ท�างานในรูปแบบอื่นเพิ่มขึ้น	 2)	 กลุ่มนวัตกรรมล�าดับขั้น	 (modular)	 เป็นการเปลี่ยนรูป

ลักษณ์ใหม่ทั้งหมด	3)	กลุ่มนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงรูปแบบ	(architectural)	เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�างานของ

ระบบ	 ในขณะที่วัสดุชิ้นส่วนและการออกแบบผลิตภัณฑ์อาจจะยังไม่มีการเปล่ียนแปลงหรืออาจมีการเปล่ียนแปลงเล็ก

น้อย	และ	4)	กลุ่มนวัตกรรมปฏิรูป	(radical)		เป็นการปฏิรูปใหม่ทั้งหมด	มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งวัสดุชิ้นส่วนในระบบ	

และรูปลักษณ์รูปทรงใหม่	(วิกิพีเดีย	สารานุกรมเสรี,	2559)

ปรากฏการณ์ทางการศึกษาท้ายศตวรรษที่	20

	 Prensky	(2001)	นกัเขยีนและนกับรรยายเกีย่วกับการเรยีนรูแ้ละการศกึษาชือ่ดงัชาวอเมรกินั	ได้กล่าวถงึนกัเรยีน

ในปัจจบุนัว่า	มกีารเปลีย่นแปลงไปจากอดตีมาก	ไม่เฉพาะในเรือ่งภาษา	เสือ้ผ้า	สิง่ประดบัตกแต่ง	หรอืสไตล์การแสดงออก	

ทีถื่อเป็นการเปลีย่นแปลงพืน้ฐานเท่านัน้	แต่ทีไ่ม่อาจหวนกลับไปเหมอืนเดมิได้อีกโดยสิน้เชิง	โดยกลายเป็นลกัษณะเฉพาะ

ตัวของพวกเขาไปแล้ว	 อันเน่ืองจากการเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตอล	 (digital	 technology)	 ในช่วงท้าย

ศตวรรษที่	 20	 ก็คือ	 นักเรียนในปัจจุบัน	 ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย	 แสดงให้เห็นถึงการเป็นคนรุ่นใหม่ที่

เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ	 ใช้เวลาส่วนใหญ่กับสภาพแวดล้อมที่เป็นคอมพิวเตอร์	 วิดีโอเกมส์	 เครื่องเล่นเพลง

ดจิติอล	กล้องถ่ายภาพโทรทศัน์	โทรศพัท์มอืถือ	รวมทัง้ตุก๊ตาและวสัดอุปุกรณ์ต่างๆ	ในยคุดจิติอล	(digital	age)	นกัศึกษา
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ระดับมหาวิทยาลัยในปัจจุบันใช้เวลากับการอ่านต�าราต�่ากว่า	 5,000	 ชั่วโมง	 แต่ใช้เวลากว่า	 10,000	 ชั่วโมงกับการเล่น

วิดีโอเกมส์	(ไม่รวมกับการดูโทรทัศน์	20,000	ชั่วโมง)	ดังนั้นการใช้เวลากับวิดีโอเกมส์	อีเมล์	อินเทอร์เน็ต	โทรศัพท์มือถือ	

และการส่งข้อความ	เป็นต้น	จึงเป็นชีวิตส่วนใหญ่ของพวกเขาไป	ส่งผลให้นักเรียนในปัจจุบันมีระบบคิดและกระบวนการ

ทางสารสนเทศที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิง	 เป็นความแตกต่างที่นักวิชาการทางการศึกษาเองส่วนใหญ่ก็

ไม่ได้คาดคิดหรือคาดการณ์ได้	

	 บางคนเรียกขานนักเรียนเหล่านั้นว่า	N-[for	Net]-gen	หรือบางคนเรียก	D-[for	digital]-gen	แต่	Prensky	เห็น

ว่าควรเรียกเป็นชาวพื้นเมืองดิจิตอล	 (digital	natives)	 เพราะพวกเขาเป็นนักพูดพื้นเมือง	 (native	speaker)	 ในภาษา

ดจิติอลของคอมพวิเตอร์	วดิโีอเกมส์	และอนิเทอร์เนต็	ซึง่ก็ท�าให้พวกรุน่ทีไ่ม่ได้เกดิในยคุดจิติอล	แต่กต้็องถกูท�าให้หลงใหล

และต้องน�าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ	เหล่านั้นมาใช้ด้วย	เรียกว่าเป็นชาวอพยพดิจิตอล	(digital	immigrants)	เป็นชาวอพยพ

ที่เหมือนกับนักอพยพเรื่องอื่นๆ	 ท่ีบางคนก็เก่งกว่าบางคน	 แต่ก็ยังขัดเขินกับสภาพแวดล้อมใหม่	 ต้องปรับตัวให้เข้ากับ

สภาพแวดล้อมใหม่	 แต่ก็ยังคงลักษณะแบบเดิมให้เห็นอยู่	 โดยเฉพาะส�าเนียงความเป็นชาวอพยพดิจิตอล	 (digital	

immigrant	accent)	ทีส่งัเกตเหน็ได้จากหลายๆ	กรณ	ีเช่น	ชอบใช้ต�ารามากกว่าใช้อนิเตอร์เนต็เพือ่ค้นข้อมลู	ให้เลขานกุาร

พิมพ์อีเมล์	ตรวจทานเอกสารที่พิมพ์แทนการตรวจทานจากจอคอมพิวเตอร์	ขอร้องให้คนอื่นช่วยสืบค้นเว็บไซด์ที่สนใจให้	

หรือขอร้องให้แก้ไขเมื่อมีปัญหาในการใช้คอมพิวเตอร์	 เป็นต้น	 	 ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่ถือเป็นเรื่องสนุก	 แต่เป็นเรื่องที่ต้อง

จริงจัง	เพราะปัญหาใหญสุ่ดในยุคปัจจบุัน	คือ	ครูผู้สอนที่เป็นชาวอพยพดิจิตอลยังคงใช้ภาษาที่ล้าสมัย	เป็นภาษายุคก่อน

ดิจิตอล	(pre-digital	age)	แต่มีหน้าที่ต้องใช้ความพยายามเพื่อสอนประชากรปัจจุบันชาวพื้นเมืองดิจิตอลที่พวกเขาพูด

ภาษาดิจิตอลกันหมดแล้ว	

	 ดังนัน้ปรากฏการณ์ทางการศกึษาในปัจจุบนัทีส่�าคญั	คอื	ความแตกต่างกนัอย่างมากระหว่างผู้สอนและผูเ้รยีน	ดงั

ทัศนะของ	Jukes	and	Dosaj	(2006)	ผู้เขียนบทความ	“Understanding	Digital	Children:	Teaching	&	Learning	

in	the	New	Digital	Landscape”	เพื่อการบรรยายให้กับกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์		ที่เห็นว่า	ผู้เรียนที่ถูกเรียกเป็น

ชาวพื้นเมืองดิจิตอล	 (digital	 learners)	 มีความแตกต่างโดยพื้นฐานจากครูผู้สอนที่ถูกเรียกว่าเป็นชาวอพยพดิจิตอล	

(digital	 immigrants)	อันเป็นประสบการณ์จากเทคโนโลยีดิจิตอลที่มีผลต่อสมองและจิตใจของผู้เรียน	 ในกรณีตัวอย่าง

ของประเด็นต่างๆ	ดังนี้	เช่น	(1)	ชาวพื้นเมืองดิจิตอลชอบที่จะได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายโดยเร็ว	ในขณะ

ทีค่รจู�านวนมากชอบได้รบัข้อมลูจากแหล่งข้อมลูทีม่จี�ากดั	ทีถ่กูปิดกัน้	และอย่างค่อยเป็นค่อยไป	(2)	ชาวพืน้เมอืงดจิติอล

ชอบทีจ่ะท�างานหลายด้านคูข่นานกันไป	ในลกัษณะเป็นพหภุารกจิ	(multi	tasks)	ในขณะทีค่รจู�านวนมากชอบทีจ่ะท�างาน

ด้านเดียว	เป็นภารกิจเดี่ยวหรือภารกิจจ�ากัด	(single/limited	tasks)		(3)	ชาวพื้นเมืองดิจิตอลชอบให้มีภาพ	เสียง	และ

วิดีโอมาก่อนต�ารา	 ขณะที่ครูจ�านวนมากชอบเสนอต�าราก่อนภาพ	 เสียง	 และวิดีโอ	 (4)	 ชาวพื้นเมืองดิจิตอลชอบเข้าถึง

สารสนเทศที่เป็นมัลติมีเดีย	มีปฏิสัมพันธ์	และเชื่อมโยงหลายมิติ	ในขณะที่ครูจ�านวนมากชอบข้อมูลแหล่งเดี่ยว	อย่างเป็น

ตรรกะ	(logic)	และตามล�าดับขั้นตอน	(sequence)		(5)	ชาวพื้นเมืองดิจิตอลชอบเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างสถานที่เรียน

กบัสถานทีใ่ดๆ	ทีส่ามารถพบปะกนัได้	โดยใช้เครือ่งมอืดจิติอลเป็นเครอืข่าย	เช่น	chat	rooms,	blogs,	wikis,	podcasts,	

และ	 email	 รวมทั้งการเรียนรู้ออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ช่วงเวลาเดียวกัน	 (synchronous)	 หรือต่างช่วงเวลากัน	

(asynchronous)	ในขณะที่ครูจ�านวนมากชอบที่จะจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนมากกว่า			(6)	ครูจ�านวนมากชอบ

ให้นักเรียนท�างานกันเอง	มากกว่าที่จะเป็นเครือข่ายหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น	(7)	ชาวพื้นเมืองดิจิตอลชอบเรียนรู้แบบ

แสวงหาอย่างตื่นตัว	 (just-in-time)	ในขณะที่ครูส่วนมากชอบการสอนเนื้อหาเพื่อการสอบ	(just-in-case)	 (8)	ชาวพื้น
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เมืองดิจิตอลชอบการมีเพื่อน	การบริการ	การตอบสนองต่อค�าถาม	การให้เกียรติ	การให้รางวัล	ขณะที่ครูจ�านวนมาก	ยัง

ไม่นิยมการให้เกียรติหรือให้รางวัล	แต่ชอบการใช้อ�านาจและการบังคับ	และ	(9)	ชาวพื้นเมืองดิจิตอลชอบการเรียนรู้สิ่งที่

เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง	สิ่งที่เป็นประโยชน์	และสนุก	ในขณะที่ครูจ�านวนมากชอบสอนตามที่หลักสูตรก�าหนดและเพื่อการ

ทดสอบมาตรฐาน	(standardized	tests)

	 ปรากฏการณ์ดังกล่าว	ส่งผลให้นักเรียนในศตวรรษที่	21	มีคุณลักษณะที่คาดหวังที่ต้องการผู้สอนที่จะต้องเรียนรู้

ท�าความเข้าใจ	และปรับตัว	ดังนี้	เช่น	1)	เป็นนักร่วมมือ	(collaborator)	จากเครือข่ายกระจายความรู้	ความคิด	ทักษะ	

และการเรยีนรูใ้หม่ๆ		2)	เป็นนกัเรยีนรูอ้ย่างอสิระ	(free	agent)	ยดืหยุน่เพือ่เรยีนรูต้ลอดชวีติ	3)	เป็นนกัวเิคราะห์ทีฉ่ลาด	

(wise	analyzer)	ตรวจสอบได้อย่างลึกซึ้ง	4)	เป็นนักสังเคราะห์ที่สร้างสรรค์	(creative	synthesizer)	สามารถท�าความ

เข้าใจแนวคิดและความคิดที่ซับซ้อน	ซึ่งลักษณะดังกล่าวต้องการรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่	เช่น	(1)	ให้สนุกกับการเรียน

เกี่ยวข้องกับตัวเขาและโลกของพวกเขาให้มากขึ้น	 (2)	 ให้กระฉับกระเฉงว่องไว	 เพื่อรับสารสนเทศได้รวดเร็ว	 (3)	 ลดขั้น

ตอน	ลดล�าดับ	 เชื่อมโยงหลายมิติ	และตรงตามความต้องการ	 (4)	ลดต�ารา	แต่เพิ่มภาพ	เสียง	และวิดีโอให้มากขึ้นตาม

โอกาส	(5)	จัดโอกาสการท�างานหลายด้าน	การสร้างเครือข่าย	และการมีปฏิสัมพันธ์	(6)	ใช้สิ่งที่รู้จากสมองและจิตใจของ

พวกเขามาท�าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้	ความต้องการนวัตกรรมส�าหรับการศึกษาศตวรรษที่	21	

	 ปรากฏการณ์จากการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตอลในช่วงท้ายศตวรรษที่	 20	 ที่ส่งผลให้นักเรียนใน

ปัจจุบันมีระบบคิดและกระบวนการทางสารสนเทศที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิง	 ในขณะที่ครูผู้สอนยังคง

ใช้ภาษาที่ล้าสมัย	เป็นภาษายุคก่อนดิจิตอล	แต่ยังต้องมีหน้าที่ต้องสอนนักเรียนในปัจจุบันที่พวกเขาพูดภาษาดิจิตอลกัน

หมดแล้วนั้น	ได้ก่อให้เกิดปัญหาความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างผู้สอนและผู้เรียน	เป็นความแตกต่างที่ผู้สอนที่จะต้อง

เรยีนรู้	ท�าความเข้าใจ	และปรบัตวั	ซึง่	Credaro	(2006)	ผูท้�าวจิยัเรือ่ง	“Managing	Systemic	Change	in	a	Technology-

Based	Education	System:	A	Malaysian	Case	Study”		ให้ทัศนะว่า	สถาบันทางการศึกษาเป็นเช่นองค์กรอื่นๆ	ที่

ต้องการการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อหาข้อที่ควรต้องปรับปรุงแก้ไข	 แต่อย่างไรก็ตาม	 การปฏิรูปทางการศึกษามัก

ปฏิบัติกันได้ไม่ดีนัก	เกิดการสูญเสียอย่างมากมายในงบประมาณ	ทรัพยากรบุคคล	และอื่นๆ	จึงต้องการการเปลี่ยนแปลง	

ต้องการการน�าเอานวัตกรรมมาใช้	ทีม่เีป้าหมายสดุท้ายเพือ่ปรบัปรงุผลลพัธ์	(outcomes)	ผ่านกระบวนการเปลีย่นแปลง

ในการปฏิบัติ	สอดคล้องกับทัศนะของ	Sahu	(2013)	ผู้เขียนบทความ	“Why	Education	Needs	Innovation?”	ที่เห็น

ว่า	การศกึษาต้องการนวตักรรม	เพราะปัญหาทกุปัญหาทีเ่กดิขึน้ต่างต้องการหนทางในการแก้ไข	จงึถงึเวลาทีจ่ะต้องค้นหา

สิ่งใหม่ๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา	ครูจึงจะต้องเป็นครูที่มีทักษะที่ดีและเป็นครูมืออาชีพที่ดีด้วย	(well	skilled	and	

well	professional	teachers)	ครจูะต้องเข้าใจในปัญหาและความต้องการของผูเ้รยีน	แล้วแสวงหาวธิกีารทีจ่ะท�าให้เกดิ

การเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล	ดังนั้นเมื่อเผชิญปัญหาใดๆ	ในห้องเรียน	ครูจะต้องเกิดแรงจูงใจเพื่อค้นหานวัตกรรม	การสอน

ในห้องเรียนแต่ละวันนั้น	ครูต้องใช้ประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ	อย่างหลากหลาย	แต่ก็มักพบปัญหาว่าได้รับการตอบสนอง

จากนกัเรยีนน้อยมาก	อะไรทีเ่ป็นสาเหตขุองผลลพัธ์ทีเ่ป็นเช่นนัน้	แม้จะมกีารใช้ความพยายามอย่างมากของคร	ูเป็นไปได้

หรอืไม่ว่าสาเหตนุัน้ครจูะต้องค�านงึถึงการแก้ปัญหาเชงินวตักรรม	(innovative	solutions)	ดงักรณกีารสอนภาษาองักฤษ

ส�าหรบันกัเรยีนทีเ่รยีนภาษาองักฤษเป็นภาษาทีส่อง	(second	language)	มคี�าถามว่า	วธิกีารสอนของครทูีใ่ช้กับนกัเรยีน

กลุม่นีเ้ป็นวธิกีารส�าหรบัการเรยีนภาษาองักฤษเป็นภาษาทีส่องหรอืไม่	หรอืเป็นวธิกีารสอนแบบดัง้เดมิ	(traditional	way)	

ทีม่แีต่ครเูท่านัน้ทีเ่ป็นผูส้อนตามแผนการสอน	ซ่ึงเพยีงเท่านัน้น่าจะไม่เพยีงพอ	ครจูะต้องเข้าใจในปัญหาและความต้องการ

ของผู้เรียนแล้วใช้วิธีการสอนใหม่ๆ	ครูจะต้องให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก	(make	learning	a	fun)	ด้วยกิจกรรมที่หลาก
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หลาย	โดยครูจะต้องแสวงหาวิธีการสอนหรือยุทธศาสตร์การสอนใหม่ๆ	เหล่านั้น

	 จากทัศนะของ	 Credaro	 และ	 Sabu	 ดังกล่าว	 ผู้เขียนสนใจในแนวคิดว่าการศึกษาในปัจจุบันต้องการการ

เปลี่ยนแปลง	ต้องการการน�าเอานวัตกรรมมาใช้	ที่มีเป้าหมายสุดท้ายเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลง

ในการปฏิบัติ	และแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมว่าสาเหตุของปัญหาอาจเนื่องจากการติดหล่มอยู่ในเทคนิค

วธิกีารแบบเดมิๆ	เป็นปัญหาทีต้่องการการแสวงหาเทคนคิวธิกีารใหม่ๆ	มาแทนที	่ดงันัน้	จงึขอน�าเสนอผลการศึกษานานา

ทศันะจากนกัวชิาการ	นกัวจิยั	นกัปฏบิตั	ิและหน่วยงานต่างๆ	ทีแ่หล่งค้นคว้าส่วนใหญ่ปรากฏในอนิเทอร์เนต็	มาน�าเสนอ

ให้เหน็ถงึแนวคดิใหม่หรอืกระบวนทศัน์ใหม่ส�าหรบัการศกึษาศตวรรษที	่21	ในมติต่ิางๆ	โดยไม่เจาะจงว่าส�าหรบัการศกึษา

ไทยหรือการศึกษาในที่ใดๆ	ขอน�าเสนออย่างเป็นกลางๆ	เพื่อให้ผู้อ่านได้น�าไปขบคิดด้วยตนเองว่า	ปรากฏการณ์ทางการ

ศึกษาไทยในปัจจุบันเป็นเช่นไร	ต้องการนวัตกรรมส�าหรับการศึกษาศตวรรษที่	21	หรือไม่และอย่างไร	ดังต่อไปนี้

 1) ความต้องการศาสตร์การสอนส�าหรับศตวรรษที่ 21	ดังทัศนะของ	Churches	(2008)	ที่เสนอแนวคิดไว้ใน

บทความ	“21st	Century	Pedagogy”	ว่า	การสอนในศตวรรษที่	21	จะมีรูปแบบที่แตกต่างจากอดีต	โดยจะต้องมุ่งให้

นักเรียนสร้างสรรค์ความรู้	(create	knowledge)	จากกระบวนการได้รับความรู้	(knowledge	acquisition)	การลงลึก

ในความรู้	(knowledge	deepening)	และการสร้างสรรค์ความรู้	(knowledge	creation)	ดังนั้น	ศาสตร์การสอนจึงจะ

ต้องมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรค์ความรู้จากกระบวนการเรียนรู้ด้วยการกระท�า	(learning	by	doing)	จากงานหรือจาก

กิจกรรมในบริบทหรือปัญหาในโลกที่เป็นจริง	 (real	world	 problem)	 โดยกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว	 จะน�าไปสู่การ

พัฒนาทักษะการคิด	 (thinking	 skills)	 จากทักษะข้ันต�่าไปสู่ทักษะขั้นสูงกว่า	 ตามการจ�าแนกล�าดับขั้นการเรียนรู้ของ	

Bloom	(Bloom’s	taxonomy)	คือจากทักษะการคิดในระดับความจ�า	(remembering)	ความเข้าใจ	(understanding)	

และการประยุกต์ใช้	(applying)	ที่เป็นจุดเน้นของการเรียนรู้ในยุคอุตสาหกรรม	ไปสู่ทักษะการคิดในระดับการวิเคราะห์	

(analyzing)	การประเมนิค่า	(evaluating)	และการสร้างสรรค์	(creating)	อนัเป็นจดุเน้นของทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษ

ที่	21

 2) ความต้องการหลักสูตรส�าหรับศตวรรษที่ 21  เปลี่ยนจากหลักสูตรรูปแบบโรงงาน	(factory	model)	ที่เกิด

ขึน้ในยคุปฏิวตัอิตุสาหกรรม	ซึง่มุง่ผลติคนเข้าสูโ่รงงานตามทศันะพฤตกิรรมนยิมของ	Skinner	(Skinner’s	behaviorism)	

ยึดต�ารา	 ยึดครู	 ยึดกระดาษดินสอเป็นส�าคัญ	 เปลี่ยนเป็นหลักสูตรรูปแบบยึดโครงงานเป็นฐาน	 (project-based	

curriculum)	ยึดการขับเคลื่อนด้วยการวิจัย	(research	driven)	เป็นหลักสูตรเพื่อชีวิต	เชื่อมโยงชุมชนกับประเทศ	กับ

ชาติ	และกับนานาชาติ	พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง	พหุปัญญา	การอ่านออกเขียนได้เชิงพหุ	เทคโนโลยีและมัลติมีเดีย	การ

เรียนรู้ปัญหาจากโลกที่เป็นจริง	จากประเด็นเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์	(humanity)	และประเด็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม	

(environment)		ซึ่งตามทัศนะของ	The	Victorian	Council	of	School	Organizations	Inc	(VICCSO)	(2012)	ซึ่ง

เป็นองค์กรอิสระที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย	ได้กล่าวถึงหลักสูตร

ในศตวรรษที่	21	ว่าจะต้องเน้นความมีคุณภาพต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน	และควรมีลักษณะส�าคัญ	7	ประการดังนี้	

(1)	มีเนื้อหาลึก		กว้าง	สมดุล	และเป็นเกลียวต่อเนื่องกันตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา	และระดับมัธยมศึกษา	

(2)	มีความครอบคลุม	(inclusive)	ทั้งทฤษฎี	การปฏิบัติ	และการแก้ปัญหาในโลกที่เป็นจริง	ทั้งความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ใน

เชงิลกึกบัการปฏบิตัหิรอืทกัษะพเิศษ	ทัง้การสอนแบบชีน้�ากบัการให้อสิระในการสบืค้น	ทัง้การศกึษาสามญักบัการศกึษา

อาชีพ	ทั้งการเรียนรู้เชิงเทคนิคและการประยุกต์	(3)	ท�าให้เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาลักษณะส่วนบุคคลให้กับนักเรียนได้	

สามารถตอบสนองความต้องการ	ความใฝ่ฝัน	อัจฉริยะภาพ	ความสนใจ	และสิทธิของผู้เรียนได้ทุกคน	โดยอาศัยหลักการ	
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4	 ประการ	 คือ	 (ก)	 การสร้างสรรค์ร่วมและควบคุมร่วม	 นักเรียนสามารถน�าตนเอง	 จัดการตนเอง	 และมีส่วนร่วม	 (ข)	

เป็นการเรียนรู้ลึกและให้มีพลังมากขึ้น	(deeper	and	more	powerful	learning)	(ค)	เป็นการเรียนรู้ทั้งชีวิต	(whole	

life	 learning)	และ	 (ง)	 เป็นการวางแผนเชิงอนาคตส่วนบุคคล	 (personal	 futures	planning)	 (4)	 เป็นส่วนหนึ่งของ

กรอบงานเพื่อการศึกษาศตวรรษที่	21	ที่ผสมผสานกันของเนื้อหา	ศาสตร์การสอน	และเทคโนโลยีการเรียนรู้	ที่มีค่านิยม	

หลักการ	และจุดหมายที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจน	(5)	เสริมพลังอ�านาจและมุ่งอนาคต	ส่งเสริมครู	นักเรียน	และคนอื่นๆ	

มีการพูดคุยกันเป็นประจ�าเกี่ยวกับสิ่งท้าทายที่โรงเรียน	ชุมชน	หรือประเทศเผชิญ	มีการวิจัย	 มีการวางแผน	และมีการ

ปฏบิตัเิพือ่การเปลีย่นแปลงส่วนบคุคล	สงัคม	เศรษฐกจิ	และการเมอืง	ในระดบัท้องถิน่	ประเทศ	และโลก	(6)	เรยีนรูภ้าษา

กระแสหลกั	ในทกุสาระการเรยีนรู	้ส�าหรบันกัเรยีนทกุคน	และในทกุโรงเรยีน	และ	(7)	บรูณาการความเป็นท้องถ่ิน	ประเทศ	

และโลก	นอกจากนัน้	จากทศันะใน	The	Choices	Program	(n.d.)	เหน็ว่าควรเป็นหลกัสตูรทีส่่งเสรมิทกัษะเพือ่ศตวรรษ

ที่	21	ที่ใช้วิธีการยึดปัญหาเป็นฐาน	สร้างประเด็นสากลที่ซับซ้อน	ที่สามารถเข้าถึงและมีความหมายต่อนักเรียนที่มีความ

สามารถ	และมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย	ดังนี้	คือ	(1)	การคิดเชิงวิพากษ์	(critical	thinking)	(2)	การสร้างสรรค์

และนวัตกรรม	(creative	and	innovation)	(3)	ความร่วมมือ	(collaboration)	(4)	ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีและ

สื่อ	และ	(5)	ความตระหนักต่อโลก	(global	awareness)	

 3) ความต้องการผู้เรียนส�าหรับศตวรรษที่ 21 	ในเว็บไซต์	21st	Century	Schools.com	(2008)	ได้กล่าวว่า	

ภาพในการมองผูเ้รยีน	(learner)	ส�าหรบัศตวรรษที	่21	จะเปล่ียนไป	จากการมองบคุคลในวยัเยาว์ทีต้่องเดนิทางไปโรงเรยีน	

ใช้เวลาเรียนกับรายวิชา	เพื่อรับเกรด	และส�าเร็จการศึกษา	เป็นการมองผู้เรียนในบริบทใหม่	คือ	(1)	กระตุ้นปลุกเร้าให้ผู้

เรียนเป็นบุคคลเจ้าความคิดเจ้าปัญญา	(resourceful)	ที่ยังคงมีการเรียนรู้แม้หลังเลิกเรียนในแต่ละวัน	หรือแม้พ้นจากวัย

เรียนไปแล้ว	 (2)	ให้ความส�าคัญกับความสนใจและช่วยให้เรียนรู้เตรียมตัวสู่โลกที่เป็นจริง	 (3)	กระตุ้นความอยากรู้อยาก

เหน็เพือ่เป็นพืน้ฐานการเรยีนรูต้ลอดชวีติ	และ	(4)	ใช้หลกัความยดืหยุน่ในวธิกีารสอน	ผูเ้รยีนจะต้องได้รบัการพฒันาแบบ

องค์รวม	(whole	child)	ให้เป็นคนเต็มคน	(whole	person)	เน้นพัฒนาทักษะเพื่อความอยู่รอด	7	ประการตามทัศนะ

ของ	Tony	Wagner	ที่เขียนในหนังสือ	The	Global	Achievement	Gap:	Why	Even	Our	Best	Schools	Don't	

Teach	the	New	Survival	Skills	Our	Children	Need--and	What	We	Can	Do	About	It	คือ	(1)	ทักษะการคิด

สร้างสรรค์และการแก้ปัญหา	(2)	ทักษะการท�างานร่วมกันผ่านเครือข่ายและการน�าผู้อื่นโดยอิทธิพล	ไม่ใช้การบังคับ	(3)	

ทักษะความคล่องแคล่วและสามารถปรับตัว	 (4)	ทักษะการริเริ่ม	และการเป็นผู้ประกอบการ	กล้าคิดกล้าท�า	 (5)	ทักษะ

การสื่อสารโดยการพูดและการเขียนที่มีประสิทธิผล	 (6)	 ทักษะการเข้าถึงและการวิเคราะห์สารสนเทศ	 และ	 (7)	 ทักษะ

ความเป็นผู้อยากรู้อยากเห็นและมีจินตนาการ

 4) ความต้องการทกัษะการเรยีนรูส้�าหรบัศตวรรษที ่21  เพือ่เตรยีมผูเ้รยีนสูส่งัคมในอนาคตทีซ่บัซ้อน	ดงัทศันะ

ของ	Wagner	(2010)	ที่กล่าวถึงข้างบนที่ให้ความส�าคัญกับทักษะต่างๆ	ดังนี้	เช่น	(1)	ทักษะการคิดสร้างสรรค์และการ

แก้ปัญหา	 (2)	 ทักษะการท�างานร่วมกันผ่านเครือข่ายและการน�าผู้อื่นโดยไม่ใช้อ�านาจ	 (3)	 ทักษะความคล่องแคล่วและ

สามารถปรับตัว	(3)	ทักษะการริเริ่มและการเป็นผู้ประกอบการ	กล้าคิดกล้าท�า	(4)	ทักษะการสื่อสารโดยการพูดและการ

เขียนที่มีประสิทธิผล	 (5)	 ทักษะการเข้าถึงและการวิเคราะห์สารสนเทศ	 (6)	 ทักษะความเป็นผู้อยากรู้อยากเห็นและมี

จินตนาการ	 หรือดังทัศนะของ	 Conley	 (2010)	 ศาสตราจารย์ประจ�า	 Center	 for	 Educational	 Policy	 Research	

Department,	University	of	Oregon	ที่ให้ความส�าคัญกับยุทธศาสตร์ทางปัญญา	(key	cognitive	strategies)	ที่จะ

ช่วยให้นกัเรยีนน�าเอาสิง่ทีรู้่หรอืสิง่ทีก่�าลงัเรยีนรูไ้ปใช้หลายแนวทาง	พอๆ	กบัทีจ่ะน�าไปพฒันาความสามารถในการบรหิาร



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 2 (27) กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 2 (27) July - December 2017

17

ตนเอง	มีดังนี้	คือ	(1)	เปิดกว้างทางปัญญาในวิชาที่เรียนอยู่	(2)	ยอมรับอย่างมีหลักฐานสนับสนุน	(3)	วิเคราะห์เพื่อตัดสิน

ใจอย่างเชื่อถือได้	 	 (4)	ยึดความเป็นเหตุผล	 โต้แย้ง	และพิสูจน์	 	 (5)	แปลความและเปรียบเทียบความเห็นต่าง	 (6)	รู้วิธี

แสวงหาค�าตอบที่ถูกต้อง		(7)	หาทางเลือกหลายๆ	ทางเพื่อแก้ปัญหา	หรือดังทัศนะของ	Costa	and	Kallick	(2008)	ผู้

เขยีนบทความ	“21st	Century	Learning:	Preparing	Students	For	Complex	Futures”	ทีใ่ห้ความส�าคญักบัประเดน็

ทางอารมณ์	(disposition)	คือ	(1)	ความต่อเนื่องทนนาน	(2)	แสวงหาด้วยความตื่นตาตื่นใจ	(3)	มุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง		

ความแม่นย�า	และความช�านาญ	(4)	สื่อสารด้วยความชัดเจน	(5)	ความอยากรู้อยากเห็น	ชอบสืบสวน	ชอบตั้งค�าถามและ

ประเด็นปัญหา	(6)	คิดทางบวกและคิดในทางที่ดี

 5) ความต้องการครูส�าหรับศตวรรษที่ 21		ภาพของครูส�าหรับศตวรรษที่	21	เปลี่ยนไป	เปลี่ยนจากบทบาทพื้น

ฐานการเป็นผู้ถ่ายทอดหรือผู้แจกจ่ายสารสนเทศ	(dispenser)	เป็นนักประพันธ์หรือผู้ออกแบบการเรียนรู้ให้กับนักเรียน		

ช่วยให้นักเรียนได้เปลี่ยนสารสนเทศเป็นความรู้	 เปลี่ยนความรู้เป็นภูมิปัญญา	 เน้นการก่อให้เกิดความรู้	 (knowledge	

generation)	โดยสร้างวัฒนธรรมการสบืค้น	(culture	of	inquiry)	ทัง้นีด้งักลา่วในตอนต้นว่า	ครูเกอืบทั้งหมดในปัจจบุนั

ถือเป็นชาวอพยพดิจิตอล	 มีคุณลักษณะแตกต่างจากนักเรียนที่เป็นชาวพ้ืนเมืองดิจิตอล	 แทบจะเป็นตรงกันข้ามกันใน

หลายๆ	ประเด็น	แต่ไม่ว่าจะเป็นเช่นไร	ครูชาวอพยพดิจิตอลเหล่านั้นก็ยังคงต้องท�าหน้าที่เป็นครูศตวรรษที่	21	ต่อไป	ซึ่ง

ควรเป็นครูที่จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับโลกของผู้เรียน	ให้มีความเป็น	“ดิจิตอล”	ให้มากขึ้น	แม้ว่าจะขัดเขินหรือไม่

คล่องตัวเหมือนชาวพื้นเมืองดิจิตอลจริงๆ	 ก็ตาม	 ทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะการพัฒนาทักษะเพื่อใช้เทคโนโลยีดิจิตอลให้

เป็นเท่านัน้	แต่จะต้องเปลีย่นยทุธศาสตร์การสอนในมติต่ิางๆ	ด้วย	เพราะยทุธศาสตร์ทีเ่คยใช้ก่อนหน้านัน้เป็นแบบดัง้เดมิ	

ที่ยังไม่มีค�าว่าดิจิตอลมาบูรณาการ	(วิโรจน์	สารรัตนะ,	2556)	นอกจากนั้น	ครูจะต้องมีคุณลักษณะที่ส�าคัญดังนี้ด้วย	คือ	

(1)	มีความสามารถปรับตัว	(adapting)	(2)	มีวิสัยทัศน์ถึงความต้องการของนักเรียน	(being	visionary)	(3)	ท�างานแบบ

ร่วมมอื	(collaborating)	(4)	กล้าคดิกล้าท�า	(taking	risks)		(5)	เรยีนรูต้ลอดชวีติ	(life-long	learning)	(6)	เป็นนกัสือ่สาร	

(communicator)	 (7)	เป็นต้นแบบทางพฤติกรรม	(modeling	behavior)	 (8)	เป็นผู้น�า	 (leading)	และควรมีบทบาท

ดงันี	้(1)	เป็นผูอ้�านวยความสะดวก	(facilitator)	(2)	เป็นผูแ้นะแนวทาง	(guide)	ช่วยให้นกัเรยีนสามารถสร้างสิง่ทีม่คีวาม

หมายของตนเอง	 (3)	 เป็นผู้เรียนรู้ร่วมหรือผู้ศึกษาค้นคว้าร่วม	 (co-learner/co-investigator)	กล้าศึกษาสิ่งที่ตนเองไม่

ถนัด	ให้ความร่วมมือกับครูคนอื่น	(World	Press,	2011)

 6) ความต้องการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพส�าหรับศตวรรษที่ 21 พิจารณาจากทัศนะของ	Gorman	(2012)	

ที่แสดงไว้ในบทความ	“21st	 Century	 Educational	 Technology	 and	 Learning”	 ว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	

(professional	learning	community)	ไม่ได้เปน็เรื่องใหม่	แตเ่ป็นพฒันาการต่อเนือ่งมาจากศตวรรษที	่20	แตม่ลีกัษณะ

แตกต่างกนั	โดยชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีส�าหรบัศตวรรษที	่21	นัน้	มส่ีวนทีเ่ป็นดจิติอลหรอืเทคโนโลยดีจิติอลเพิม่เตมิ

เข้าไป	อนัเนือ่งจากการเกดิข้ึนของอินเตอร์เนต็และเทคโนโลยสีมยัใหม่	เป็นชมุชนการเรียนรูท้างวชิาชพีทีภ่าพของห้องเรยีน

ทีม่ฝีาผนงัสีด้่านหายไป	กลายเป็นภาพห้องเรยีนแห่งโลกใหม่ขึน้มาแทน	เป็นสภาพแวดล้อมการเรยีนรูใ้หม่	(new	learning	

environment)	ทีค่รแูละนกัเรยีนได้ขยายเครอืข่ายเป็นชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีทีม่พีลงัขยายกว้างออกจากห้องเรยีน

และโรงเรยีน	สูเ่มอืง	รฐั	ประเทศ	และโลก	ซึง่ส�าหรบัคร	ูถอืเป็นสิง่หลกีเลีย่งไม่ได้	ทีจ่ะต้องมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นเรือ่ง

หลักสูตร	 ยุทธศาสตร์การสอน	 และการประเมินผลที่มีประสิทธิผลซึ่งกันและกัน	 เพื่อให้ชุมชนโรงเรียนบรรลุผลตามเป้า

หมายร่วมดังกล่าว	ซึ่งการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีประโยชน์ต่อครูดังนี้	เช่น	(1)	ช่วยสร้างความรู้ทางวิชาชีพ

ที่จะช่วยให้ครูสามารถพัฒนางานของตนให้มีความหมาย	น�าไปสู่ความส�าเร็จของนักเรียน	(2)	ชุมชนการเรียนรู้เปิดตลอด	
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24	ชัว่โมงต่อวนั	เปิด	7	วนัต่อสปัดาห์	ทีท่กุคนสามารถเข้าถงึได้ทกุทีท่กุเวลา	(3)	ชมุชนการเรยีนรูช่้วยดงึครอูอกจากความ

โดดเดี่ยวในห้องเรียนสี่เหลี่ยมสู่แหล่งข้อมูล	แหล่งสะท้อนผล	และข้อมูลป้อนกลับที่ดีๆ		(4)	ข้อมูล	เครื่องมือ	วิธีการ	และ

การวิจัยใหม่ๆ	สามารถท�าได้อย่างต่อเนื่อง	ภายในเวลาไม่นาน	ในการสร้างสรรค์	การผลิต	หรือการเผยแพร่	(5)	เป็นวิถี

ทางสู่รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต	

 7) ความต้องการสถานศึกษาส�าหรับศตวรรษที่ 21		ภาพของโรงเรียนส�าหรับศตวรรษที่	21	จะเปลี่ยนไป	จาก

ภาพการเป็นสิ่งก่อสร้าง	 (buildings)	 กลายเป็นภาพศูนย์รวมประสาท	 (nerve	 centers)	 ที่เชื่อมโยงครู	 นักเรียน	 และ

ชุมชนเข้ากับขุมทรัพย์ขององค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในโลกด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์ท่ีหลากหลาย	 เป็นสถานศึกษาท่ีค�านึงถึง

หลักการ	ดังนี้	คือ	(1)	สร้างความเข้าใจในทักษะและผลลัพธ์เพื่อศตวรรษที่	21	โดยโรงเรียนจะต้องก�าหนดไว้เป็นพื้นฐาน

ให้นักการศึกษา	ครู	และผู้ปกครองได้รับรู้และมีประสบการณ์	ถึงเหตุผลความจ�าเป็น	 (why)	สิ่งที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับ

นักเรียน	(what)	ครูเองจะต้องสามารถสร้างทางเลือกว่าจะสอนพวกเขาอย่างไร	(how)	และทราบได้ว่านักเรียนบรรลุผล

แล้วหรือไม่	โดยจะต้องคิดกันเสียใหม่ว่า	“จะสอนอะไร”	มาก่อน	“จะสอนอย่างไร”	(2)	ใช้หลักสูตรอย่างประยุกต์และ

สอดคล้อง	โดยพจิารณาว่า	การทีจ่ะบรรลผุลนัน้	ควรทราบก่อนว่าผูค้นเขาเรยีนรูก้นัอย่างไร	แล้วน�ามาปรบัใช้ให้สอดคล้อง

กบัผูเ้รยีนยคุใหม่ทีจ่ะผกูพนักบัการเรียนรูท้ีย่ดึโครงงานและปัญหาเป็นฐานในบรบิททีเ่ป็นจรงิ	รวมทัง้ใช้หลักสหวทิยาการ	

เพือ่น�าไปสู่การพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที	่21	ซึง่หลกัสตูรควรส่งเสรมิต่อการพฒันาผูเ้รยีน	เพือ่ใช้ชวิีตทัง้ในปัจจุบนัและ

อนาคต	ที่จะเผชิญกับพลัง	Web	2.0	และการใช้เทคโนโลยีอย่างเข้มข้น	(3)	ใช้รูปแบบการประเมินผลที่มีเป้าหมายและ

วตัถปุระสงค์ทีช่ดัเจน	มคีวามโปร่งใส	(transparency)	นกัเรยีนมส่ีวนเก่ียวข้องในทกุขัน้ตอน	ตัง้แต่การก�าหนดเกณฑ์การ

ประเมินเป็นต้นไป	จะท�าให้มีความเข้าใจว่าพวกเขาถูกคาดหวังให้ท�าอะไร	อย่างไร	 	ท�าไม	และได้ประโยชน์อะไร	 	 โดย

ถอืว่าเป็นการศกึษาของพวกเขา	เป็นการเรยีนรูข้องพวกเขา	และเป็นอนาคตของพวกเขา	พวกเขาจงึจะต้องเกีย่วข้องด้วย	

(this	is	their	education,	their	learning	and	their	future	–	they	must	be	involved	in	it)	มีการประเมินผลทั้ง

ด้วยตนเองและจากเพื่อน	(self	&	peer	assessment)	มีการให้ข้อมูลย้อนกลับที่เหมาะสมกับเวลา	(4)	สร้างวัฒนธรรม

เชงินวตักรรมและสร้างสรรค์		เพือ่ให้มอีทิธพิลทัง้ต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีนและสภาพแวดล้อมของโรงเรยีน	เพือ่สนบัสนนุ

และจูงใจสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน	การสร้างสรรค์หรือคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ	เพื่อให้นักเรียนสามารถน�า

ไปใช้แก้ปัญหา	รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะส�าหรับศตวรรษที่	21	อย่างต่อเนื่อง	

(5)	สร้างความผกูพนัทางอารมณ์และสงัคมกบันักเรยีน	ปัจจยัทัง้สองนีม้ผีลต่อความผูกพนัของนกัเรยีนทีม่ต่ีอโรงเรยีน	ต่อ

ผู้บริหาร	 ต่อครู	 และต่อเพื่อน	 ซ่ึงหากขาดหายไปอาจเป็นสาเหตุต่อการแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือมีผลต่อการเรียนรู	้

นักเรียนแต่ละคนต้องการคนดูแลเอาใจใส่	 ให้ค�าแนะน�าปรึกษาหารือ	 สร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมทางสังคมใน

โรงเรียน	ดังนั้น	นักเรียนแต่ละคนควรมีผู้ใหญ่อย่างน้อยหนึ่งคนที่คอยดูแลพูดคุยเกี่ยวกับชีวิต	การเรียนรู้	สภาพสังคมใน

โรงเรียน	 รวมทั้งเป็นแหล่งความคิดความเห็นให้กับนักเรียน	 และ	 (6)	 สร้างโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีได้ทุกหนทุกแห่ง	

ซึง่บางโรงเรียนได้จดัให้นกัเรยีนมคีอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊	(notebook	computer)	คนละอนัใช้ทัง้ในโรงเรยีนและนอกโรงเรยีน	

เพื่อให้มีผลต่อการเรียนรู้	ต่อการคิด	ต่อการสร้างสรรค์	การวิจัย	การพิมพ์	การสื่อสาร	หรือกล่าวสั้นๆ	เพื่อให้บรรลุทักษะ

แห่งศตวรรษที่	21	(Apple	Classrooms	of	Tomorrow	-	Today,	2008)

 8) ความต้องการผู้บริหารสถานศึกษาส�าหรับศตวรรษที่ 21	ที่จะต้องท�างานเพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าตนเองได้

ท�าหน้าทีเ่ป็นเช่นผูน้�า	(as	leader)	เพือ่การเรยีนรูข้องนกัเรยีน	(student	learning)	เพราะการเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ไม่ได้หาก

ขาดการใช้ภาวะผูน้�า	(leadership)		โดยภาวะผูน้�าสถานศกึษา	(school	leadership)	ทีห่มายถงึแต่ละบคุคลต้องมคีวาม
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เข้าใจในเนือ้หาเชงิวชิาการ	การประเมนิผล	และเทคนคิการสอน	มกีารท�างานเพือ่เสรมิสร้างทกัษะร่วมกับคร	ูการรวบรวม	

วิเคราะห์	และการใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ	ผู้น�าถูกคาดหวังให้ท�างานร่วมกับครู	นักเรียน	ผู้ปกครอง	สมาชิกใน

ชุมชน	 และหน่วยงานต่างๆ	 เพื่อให้มีความม่ันใจได้ว่าความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนได้รับการตอบสนอง		

ซึ่งหมายความว่าสมาชิกในโรงเรียนจะต้องมีภาวะผู้น�านี้กันทุกคน	ไม่หมายถึงเฉพาะตัวผู้บริหารสถานศึกษาเท่านั้น	ต้อง

มกีารสร้างวฒันธรรมภาวะผูน้�าร่วม	(shared	leadership)	เพือ่ให้แนวคดิเกีย่วกับภาวะผูน้�ามาจากสมาชิกทกุคนร่วมกนั	

แต่ก็มิได้หมายความว่า	ผู้บริหารสถานศึกษาจะปลีกตัวจากความรับผิดชอบนี้ออกไป	แต่กลับจะต้องสนับสนุนให้มีความ

รับผิดชอบร่วม	(shared	responsibility)	ในการระบุปัญหา	การสร้างทางเลือก	และการน�าไปปฏิบัติ		ผู้น�าจะต้องให้การ

ศกึษาและสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัผูต้าม	และเนือ่งจากการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ทางเทคโนโลยแีละการสือ่สาร	ผูน้�า

ในปัจจุบันและอนาคตจะต้องพัฒนาทัศนคติใหม่ๆ	 ให้เกิดขึ้นดังนี้ด้วย	คือ	 (1)	ทันสมัย	 (modernization)	มองอนาคต

อย่างมีวิสัยทัศน์	(2)	มีสัมพันธภาพ	(relationships)	สร้างมิตรภาพที่เข้มแข็งและยั่งยืน	(3)	ปรับตัว	(adaptability)	ตอบ

สนองความไม่แน่นอนได้รวดเร็ว	(4)	มุ่งมั่น	(assertiveness)	เข้าใจความขัดแย้ง	จัดการด้วยสมอง	(5)	สร้างแรงบันดาล

ใจ	(inspiration)	ไม่บังคับแต่จูงใจ	สร้างแรงบันดาลใจ	(6)	ทะเยอทะยาน	(aspiration)	มุ่งสร้างความส�าเร็จ	(7)	โปร่งใส	

(transparency)	 	 สร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้น	 (8)	 เป็นพี่เลี้ยง	 (mentoring)	 มากกว่าเป็นผู้สอน	 (9)	 ซื่อสัตย์	 จริงใจ	

(honesty)	ไม่โกหกหลอกลวง	และ	(10)	มพีนัธะรบัผิดชอบ	(accountability)	ค�านงึถงึค�ามัน่สญัญา	ค�านงึถงึความส�าเรจ็

หรือล้มเหลว	ปรับทิศทางหากไม่ถูกต้องหรือไม่บรรลุผล	(Victor,	n.d.)

 9) ความต้องการห้องเรียนส�าหรับศตวรรษที่ 21	ดังทัศนะใน	Educational	Origami		(n.d.)	ที่กล่าวถึงพื้นที่

ห้องเรียนในศตวรรษที่	21	ว่ายิ่งพูดกันถึงเรื่องการเรียนการสอนศตวรรษที่	21	เท่าไรก็ยิ่งมองเห็นถึงความจ�าเป็นในการ

เปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อการเรียนการสอนเท่านั้น	เพื่อให้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์ใหม่ที่ได้รับรู้เหล่านั้น	

เพราะห้องเรียนในศตวรรษที่	19	ออกแบบมาเพื่อรูปแบบการเรียนการสอนในสมัยนั้น	ที่มีลักษณะส�าคัญคือ	(1)	ครูเป็น

ศูนย์กลาง	(2)	สื่อสารจากคนเดียวไปหาคนจ�านวนมาก	(3)	ขาดความยืดหยุ่น	(4)	ยากต่อการสร้างความร่วมมือและการ

สื่อสาร	(5)	มีเทคโนโลยีที่จ�ากัด	(6)	ค่อนข้างตายตัว	ยากต่อการปรับเพื่อจุดมุ่งหมายอื่น	(7)	เน้นรายคน	มากกว่าเน้นการ

ท�างานเป็นกลุม่	ดงันัน้ห้องเรยีนส�าหรบัศตวรรษที	่21	ควรมรีปูร่างหน้าตาทีค่�านงึลกัษณะผูเ้รยีนในศตวรรษที	่21	เช่น	(1)	

มีความรู้พื้นฐานและเช่ียวชาญทางเทคโนโลยี	 (technology	 literate	 and	 adept)	 (2)	 มีความรู้ความช�านาญด้านส่ือ	

(media	savvy)	(3)	ยืดหยุ่นและมีพลวัต	(flexible	and	dynamic)	(4)	หลายภารกิจ	(multitasking)		(5)	เป็นนักสื่อสาร

และนักร่วมมือ	 (communicators	 and	 collaborators)	 (6)	 เป็นแบบปฏิสัมพันธ์และเครือข่าย	 (interactive	 and	

networked)	(7)	รวดเรว็	(instant)	(8)	รเิริม่สร้างสรรค์และดดัแปลง	(creative	and	adaptive)	(9)	นกัเรยีนเป็นศนูย์กลาง	

(10)	 เรียนรู้ตลอดชีวิต	 เรียนได้ทุกที่ทุกแห่ง	 (lifelong	education,	anywhere	any	time)	 (11)	รูปแบบการเรียนรู้ที่

หลากหลาย		(have	multimodal	learning	styles)

	 ดังนั้น	ห้องเรียนส�าหรับส�าหรับศตวรรษที่	21	ควรค�านึงถึงประเด็นต่างๆ	ดังนี้	 (1)	การเข้าถึงเทคโนโลยีและสื่อ

ต่างๆ	(access	to	technology	and	media)	ห้องเรียนจะต้องมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพสูง	เพื่อสนับสนุนสตรี

มมีเดีย	(media	streams)	การสื่อสารส่วนตัว	(เช่น	skype)	การสื่อสารเป็นกลุ่ม	(เช่น	video	conferencing/access	

grid)	เพื่อให้นักเรียนสามารถ	upload	หรือ	download	งานหรือผลวิจัยที่ส่งเสริมต่อหลักการเรียนรู้แบบความร่วมมือ

ได้ทุกหนทกุแห่ง	รวมทัง้มอีปุกรณ์อ�านวยความสะดวกต่อการผลติสือ่	(media)	ทีอ่าจเป็นภาพ	เสยีง	รปูภาพ	หรอืเอกสาร

ต�ารา	 (2)	 การออกแบบห้องเรียน	 (classroom	 design)	 จะต้องเอื้อให้ผู ้เรียนเป็นนักสื่อสารและนักร่วมมือ	
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(communicators	and	collaborators)	ให้สามารถท�างานเป็นกลุ่มได้	อุปกรณ์ตกแต่งภายในห้องและเทคโนโลยีต่าง	ๆ 	

จะต้องมีความยืดหยุ่นในการจัดวางใหม่ได้อย่างง่ายและอย่างรวดเร็ว	 เพื่อการท�างานเดี่ยว	 การท�างานเป็นกลุ่ม	 การน�า

เสนอรายงาน	การอภิปราย	การวางแผน	การสื่อสาร	และรูปแบบร่วมมืออื่นๆ		(3)	การมีพื้นที่แสดง	(display	spaces)	

เช่น	ไวท์บอร์ด	(whiteboards:	IWB)	พนิบอร์ด	(pinboards)	พืน้ทีอ่อนไลน์เพือ่การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื	การประชมุสมัมนา	

และอื่นๆ	ซึ่งจะต้องง่ายและไวต่อการเชื่อมต่อกับระบบสื่อ	(media	system)	

 10) ความต้องการสภาพแวดล้อมการเรยีนรูส้�าหรับศตวรรษที ่21	เป็นสภาพแวดล้อมทีม่สีภาพตืน่ตัวทางปัญญา	

(intellectually	active	places)	มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง	ดังนี้	(1)	นักเรียนเป็นผู้ตั้งค�าถาม	ตั้ง

ประเด็น	ก�าหนดปัญหา	โดยถือว่าค�าถามที่ยิ่งใหญ่	(great	questions)	เป็นค�าถามที่มาจากตัวนักเรียน	ไม่ถูกชี้น�าหรือชี้

นิ้วให้ถามหรือบังคับตั้งประเด็น	(2)	ค�าถามดีมีความหมายต่อค�าตอบ	(questions	are	valued	over	answers)	หากมี

ค�าถามดีๆ	จะน�าไปสู่การเรียนรู้ที่ดีๆ	 (3)	ความคิด	 (ค�าตอบ)	มาจากหลากหลายแหล่ง	ทั้งจากตัวครูและจากแหล่งอื่นๆ	

ด้วย	เช่น	จากชุมชน	จากผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือแม้แต่จากตัวนักเรียนเอง	(4)	ออกแบบใช้วิธีการสอนที่หลากหลายเช่น	

Inquiry-based	learning,	project-based	learning,	direct	instruction,	peer-to-peer	learning,	school-to-school,	

e-Learning,	Mobile	learning,	the	flipped	classroom,	and	on	and	on—the	possibilities	are	endless	(5)	

เปล่ียนสภาพจากห้องเรียนท่ีไม่มีความหมายเป็นชุมชนการเรียนรู้ตามสภาพจริง	 	 (6)	 เป็นการเรียนรู้แบบส่วนบุคคล	

(personalized)	ซึง่นกัเรยีนมส่ีวนร่วมกบัครใูนการก�าหนดจดุมุง่หมาย	เนือ้หา	วธิกีาร	และการประเมนิผลการเรยีนรูข้อง

ตนเอง	ซึง่ครคูวรค�านงึถงึการใช้เกณฑ์ทีห่ลากหลาย	ไม่ประเมนิเฉพาะผลลพัธ์	แต่ประเมนิความสนใจ	ความพร้อมส�าหรับ

เนื้อหา	และอื่นๆ	ด้วย	(7)	เป็นการประเมินผลที่ต่อเนื่อง	ตามสภาพจริง	โปร่งใส	และไม่เป็นการลงโทษ	เป็นการประเมิน

ที่สามารถแยก	“good	students”	จาก	“good	thinkers”	ได้		(8)	เกณฑ์วัดความส�าเร็จมีความสมดุลและโปร่งใส	ไม่

ควรให้นกัเรยีนคาดเดากนัว่า	“ความส�าเรจ็”	ทีค่าดหวงัคอือะไร	และไม่ควรเน้นแต่เรือ่ง	“การมส่ีวนร่วม”	ในการประเมนิ

ผลลัพธ์	 ทัศนคติ	 หรืออื่นๆ	 เท่านั้น	 แต่ให้ค�านึงถึงการประเมินส่ิงที่มีความหมายต่อตัวนักเรียนเป็นส�าคัญ	 ไม่ใช่มีความ

หมายต่อตัวครู	หรือต่อเพื่อนครู	หรือต่อสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเขียนไว้ในต�ารา	(9)	สร้างนิสัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง		(10)	ให้

โอกาสปฏิบัติ	เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจในเนื้อหา	(Heick,	2012)

 11) ความต้องการเปลี่ยนแปลงทัศนะและการปฏิบัติจากกระบวนทัศน์ดั้งเดิม (tradition paradigm) ไปสู่

กระบวนทัศน์ใหม่	 (new	paradigm)	 ดังข้อเขียนในเว็บไซต์ของ	 21st	 Century	 Schools.com	 (2008)	ที่ได้กล่าวถึง	

กระบวนทัศน์ทางการศึกษาในปัจจุบันว่า	ส่วนใหญ่เป็นไปตามแนวของศตวรรษที่	20	การที่จะเปลี่ยนเป็นกระบวนทัศน์

ใหม่ส�าหรับศตวรรษที่	21	นั้น	นักการศึกษาหรือคนอื่นๆเห็นว่า“ยังเป็นไปไม่ได้”อย่างไรก็ตามแม้ว่าการเปลี่ยนกระบวน

ทศัน์เป็นเรือ่งไม่ง่าย	และแม้ในยามทีน่กึภาพการศกึษายงัเป็นภาพอย่างทีเ่คยเป็นมา	แต่เราคงต้องมุง่เปลีย่นกระบวนทศัน์

เข้าสู่การศึกษาส�าหรับศตวรรษที่	21		เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น	สร้างสรรค์	ท้าทาย	และซับซ้อน	เป็นการศึกษาที่

จะท�าให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 เป็นการเปล่ียนแปลงที่จะมีปัญหาและความเป็นไปได้ใหม่ๆ	ที่น่าตื่นเต้น

เกิดขึ้น	เป็นการเปลี่ยนแปลงจาก	“ที่นี่”	(here)	ไปสู่	“ที่นั่น”	(there)	อันเป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิวัติทางเทคโนโลยี	

(technological	revolution)	โดยมข้ีอมลูทีแ่สดงให้เห็นถงึกระบวนทศัน์เก่าทีต้่องการให้เกดิการเปลีย่นแปลงไปสูก่ระบวน

ทัศน์ใหม่	ดังนี้
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กระบวนทัศน์เก่าศตวรรษที่ 20 กระบวนทัศน์ใหม่ศตวรรษที่ 21

	ยึดครูเป็นศูนย์กลาง		เรียนโดดเดี่ยวในห้องเรียน	

หลักสูตรแบบแยกส่วน	ท่องจ�า

	ตามสภาพแวดล้อม	เรียนรู้ชีวิตจริง	หลักสูตรยึดโครง

งานเป็นฐาน	คิดสร้างสรรค์

	ยึดเวลาเป็นฐาน	(time-based) 	ยึดผลลัพธ์เป็นฐาน	(outcome-based)	

	เน้นท่องจ�าข้อเท็จจริงที่แปลกแยกจากชีวิตจริง	 	เน้นสิ่งที่นักเรียนรู้	สามารถท�าได้และเป็นได้

	เน้นทักษะขั้นต�่าของ	Bloom’s	taxonomy	 	เน้นทักษะขั้นสูงของ	Bloom’s	taxonomy	

 ให้ความส�าคัญกับต�ารา 	ให้ความส�าคัญกับการสืบค้นวิจัย	

 รอรับการสอน (passive learning) 	เรียนรู้ด้วยตนเอง	(active	Learning)

 โดดเดี่ยวล�าพังในห้องสี่เหลี่ยม 	เปิดโลกกว้างกับเพื่อนร่วมชั้นและคนอื่น

 ครูเป็นศูนย์กลางของความสนใจและสารสนเทศ 	นักเรียนเป็นศูนย์กลาง	ครูเป็นผู้อ�านวยความสะดวก

หรือเป็นโค้ช	

	เสรีภาพทางการเรียนน้อย	 	เสริภาพทางการเรียนสูง

	ไม่ไว้วางใจกัน	ไม่มีการจูงใจนักเรียน 	เชื่อใจกัน	เรียนรู้ร่วมกัน	จูงใจสูง	

	หลักสูตรแยกส่วน	 	หลักสูตรบูรณาการ	หรือสหวิทยาการ	

	ให้ความส�าคัญกับเกรดเฉลี่ย 	ให้ความส�าคัญกับสิ่งที่ได้เรียนรู้		

	คาดหวังต�่า			 	คาดหวังนักเรียนประสบผลส�าเร็จสูง	

	ครูเป็นผู้ตัดสิน			 	ตนเอง	เพื่อน	และคนอื่น	เป็นผู้ประเมิน

	หลักสูตรและโรงเรียนไม่เกี่ยวข้องและไม่มีความ

หมายต่อผู้เรียน		

	หลักสูตรค�านึงถึงความสนใจ	ประสบการณ์	ความ

สามารถพิเศษ	และโลกที่เป็นจริง	

	สิ่งพิมพ์เป็นพาหนะพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้และการ

ประเมินผล

	การปฏิบัติ	โครงงาน	สื่อประเภทต่างๆ	ถูกใช้เพื่อการ

เรียนรู้และประเมินผล

	ไม่ค�านึงถึงความหลากหลาย 	ค�านึงถึงความหลากหลายของนักเรียนไม่มี“one	

size	fits	all”	หรือ	“one	style	fits	all”

	เน้น	3	R’s	อ่าน	เขียน	และคิดเลข 	เน้นความรู้พื้นฐานเชิงพหุ	(multiple	literacies:	

multicultural,	media,	information,	emotional,	

ecological,	financial	and	cyber	literacies)

	รูปแบบโรงงาน	(factory	model)	ตอบสนองความ

ต้องการของนายจ้างโรงงาน

	รูปแบบโลก	(global	model)	ตอบสนองสังคม

ไฮเทคเข้าถึงอินเตอร์เน็ต	มีเว็บไซด์ที่ครูและนักเรียน

เข้าไปมีส่วนร่วมเรียนรู้โครงงานต่างๆ	กับทั่วโลกได้

	ยึดมั่นใน	no	child	left	behind	และการทดสอบ

มาตรฐาน

	มีการทดสอบมาตรฐาน	แต่มีการประเมินผลอย่างอื่น

ด้วย
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	 ดังกล่าวในตอนต้นๆ	ว่าจดุมุง่หมายหลกัของการน�าเสนอเนือ้หาในบทความนี	้ไม่น�าเสนอในเชงิวพิากษ์วจิารณ์	แต่

จะน�าเสนอแนวคิดใหม่หรือกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาส�าหรับศตวรรษที่	21	ในมิติต่าง	ๆ	ให้เป็นข้อมูลสารสนเทศ

พื้นฐานส�าหรับผู้ศึกษาบทความน้ีได้ใช้ดุลยพินิจของตนเองเป็นหลัก	ขณะเดียวกันได้ปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับนิยาม

และลักษณะของค�าว่านวัตกรรมที่จะน�าไปสู่การพิจารณาว่ากระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาส�าหรับศตวรรษที่	21	ในมิติ

ต่างๆ	นั้น	เป็นนวัตกรรมหรือไม่	เป็นนวัตกรรมในลักษณะใด	และหากถือเป็นนวัตกรรมและหากจะน�านวัตกรรมนั้นมาสู่

การพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยหรือการศึกษาไทยควรท�าอย่างไร	ดังนั้น	ผู้เขียนจะไม่สรุปเนื้อหาในเชิงชี้น�า

ว่าเป็นสิ่งที่ใช่หรือไม่ใช่	 เป็นสิ่งที่ควรท�าหรือไม่ควร	ในบริบทสังคมไทยหรือการศึกษาไทย	แต่ขอจบการเขียนบทความนี้	

ด้วยทัศนะของ	Ryshke	(2012)	ที่กล่าวถึงข้อความหนึ่งในนิตยสาร	Forbes	ที่เขียนเกี่ยวกับ	“ต่อต้านนวัตกรรม:	10	วิธี

ที่ไม่ก่อให้เกิดนวัตกรรม”	โดย	Holly	Green	แล้ว	Ryshke	ได้น�าแนวคิดนั้นมาเป็นแนวในการให้ข้อเสนอแนะ	10	วิธี	

ส�าหรับโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมในตัวครูและนักเรียน	ดังนี้

10 วิธีที่ไม่ก่อให้เกิดนวัตกรรม 10 วิธีส�าหรับโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรม

ในตัวครูและนักเรียน

 	คิดแบบยึดติด	(stuck	thinking) 	ให้ครูและนักเรียนได้ตั้งค�าถาม	เช่น		เราจะ

เปลี่ยนแปลงวิธีการคิดเกี่ยวกับโรงเรียนจะปรับปรุงการ

เรียนรู้กันอย่างไร

	เราได้ท�าในสิ่งนั้นแล้ว	(we’ve	always	done	it	

that	way)

	ให้ครูและนักเรียนสร้างกิจวัตรใหม่	ประเพณีใหม่	

และแนวทางใหม่ในการเรียนรู้

	ถนอมตัว	ปลอดภัยไว้ก่อน	(playing	not	to	lose) 	ให้ครูและนักเรียนอยู่ในแนวหน้าเผชิญกับสิ่งที่น่าตื่น

เต้นและเร้าใจในสังคม

	ไม่สนใจลูกค้า	(customer	discontent) 	ให้โรงเรียนได้รับข้อมูลสะท้อนผลเป็นประจ�าจาก

นักเรียน	ผู้ปกครอง	และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	ว่าได้ท�าให้

บรรลุความต้องการของนักเรียนทั้งหมดแล้วหรือไม่

	ใช้วิธีแบบโลนเรนเจอร์–	มือปราบคนสุดท้าย	(the	

lone	ranger	approach)	

	กระตุ้นครูและนักเรียนสร้างชุมชนของผู้เรียนแบบ

รวมพลังที่มีเครือข่ายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนส่ง

เสริมการท�างานเป็นทีมในการสะท้อนผลการเรียนรู้

	ไม่ถือความล้มเหลวเป็นทางเลือก	(failure	is	not	an	

option)

	ยอมรับในความล้มเหลว	สนับสนุนวัฒนธรรม

โรงเรียนให้ยึดถือว่าความล้มเหลวเป็นเช่นเชื้อเพลิงที่จะ

ก่อให้เกิดนวัตกรรม	ยอมให้ครูและนักเรียนมีข้อผิดพลาด	

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเติบโตจากข้อผิดพลาดนั้น



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 2 (27) กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 2 (27) July - December 2017

23

10 วิธีที่ไม่ก่อให้เกิดนวัตกรรม 10 วิธีส�าหรับโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรม

ในตัวครูและนักเรียน

	มีจิตใจตามผู้น�า	(follow	the	leader	mentality) 	กระตุ้นครูและนักเรียนมองไปไกลกว่าปัจจุบัน	

ต้องการเป็นอะไรใน	5	ปีหรือ	10	ปีข้างหน้า	ส่งเสริม

วัฒนธรรมที่สนับสนุนความเป็นนักคิดที่อิสระที่ให้คุณค่า

กับการศึกษาว่าเป็นการน�าไปข้างหน้า	(to	lead	out)

	การจ้างที่อ่อนแอ	(weak	hires) 	น�าคนเข้าสู่ชุมชนโรงเรียนอย่างมีความหลากหลายใน

ความคิดและมีวิธีการที่น่าสนใจ	ไม่จ้างครูหรือรับนักเรียน

เข้ามาอย่างเป็นแบบเดียวกัน	(prototype)	จ้างอย่างไม่

ซ�้ากันและอย่างมีศักยภาพ

	ขาดทักษะ	(lack	of	know	how) 	ไม่กลัวที่จะก�าหนดความคาดหวังใหม่ส�าหรับครูและ

นักเรียนที่จะก่อให้เกิดทักษะส�าหรับศตวรรษที่	21	ที่จะ

เชื่อมโยงผู้เรียนสู่สังคมระดับโลก

	คาดหวังที่ไม่จริง	(unrealistic	expectations) 	ไม่ใส่ไข่ทุกใบไว้ในตะกร้าใบเดียวแล้วคิดการณ์ใหญ่	

ให้ใช้	นวัตกรรมทางความคิดจิตใจ	(soft	innovation)	

กระตุ้นครูและนักเรียนให้มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	ตลอด
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การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา

Learning by Case Study

ปัณญาพัฒน์	ขันทอง1 สนิท	ตีเมืองซ้าย2 

Panyaphat	Kanthong1Sanit	Teemueangsai2

	 จากการศกึษาเอกสารการปฏรูิปการศกึษาแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ	ฉบบัที	่11	(พ.ศ.	2555	-	2559)		

และข้อมูลของ	WEF	(World	Economic	Forum)	เปิดเผยข้อมูลซึ่งจัดล�าดับผลการศึกษาออกมาในรูปแบบของรายงาน	

"The	Global	Competitiveness	Report		2013	-	2014"	การศึกษาของไทยตกไปอยู่ในล�าดับที่	8	ของอาเซียน	โดยจัด

เรียงล�าดับการศึกษาที่ดีที่สุดจากของแต่ละประเทศ	ในอาเซียนไว้ดังนี้คือ	1)	สิงคโปร์	2)	มาเลเชีย	3)	บรูไน	4)	อินโดนิเชีย	

5)	ฟิลิปปินส์	6)	ลาว	7)	กัมพูชา	8)	ไทย	และ	9)	เวียดนาม	(ณัฐพงศ์	บุญเหลือ,	2556)	ประกอบกับการเปิดเผยข้อมูลของ

ปีการศึกษา	 2552	 และมาตรฐานความสามารถในเรื่องของการคิดวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 มีวิจารณญาณและความคิด

สร้างสรรค์	ยังได้คะแนนต�่า	(คุณภาพการจัดการศึกษา,	2556)	ส�าหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน

วิชา	คณิตศาสตร์	และวิทยาศาสตร์	 (Trends	 in	 International	Mathematics	and	Science	Study:	TIMSS)	ในปี	

2550	พบว่าประเทศไทย	มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์	441	คะแนนและวิชาวิทยาศาสตร์	471	คะแนน	ตามล�าดับ	ซึ่ง

เป็นคะแนน	ที่ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของนานาชาติ	 การประเมินนี้เป็นการประเมินอย่างต่อเนื่องทุก	ๆ	4	ปี	 เมื่อพิจารณาด้าน

หลักสูตร	พบว่าหลักสูตรที่เปิดท�าการสอนไม่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของการศึกษาหากประเทศต้องการผลิตบุคลากร

ในลักษณะใด	ก็ต้องให้หลักสูตรไปในทิศทางนั้น	และต้องสอดคล้องมาตรฐานสากล	รูปแบบการเรียนการสอนผู้เรียนต้อง

คอยรับความรู้จากผู้สอน	 และคิดตามผู้อื่นมากกว่าการคิดด้วยตนเอง	 หรือองค์ความรู้ที่เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับ

สงัคมนัน้กย็งัไม่เด่นชดัวธีิการเรียนรูเ้ดมิทีค่รผููส้อนผกูขาดในการให้ความรูจ้ะต้องเปลีย่นกระบวนทศัน์ใหม่ในลกัษณะทีผู่้

เรียนจะต้องเรียนรู้เองมากขึ้น		ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ

	 วารรัีตน์	แก้วอไุร	(2541)	ทีพ่บว่าการพฒันาทางด้านการศกึษาและการจัดการเรยีนการสอนไม่สามารถพฒันาผล

สมัฤทธิใ์ห้เกดิขึน้กบัผูเ้รียนตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูรได้อย่างครบถ้วน	หลกัสตูรและการออกแบบการสอนยงัไม่มคีวาม

เหมาะสมกับผู้เรียน	 ด้วยระยะเวลาที่ไม่เอื้ออ�านวยต่อการเรียนรู้	 ปัจจัยที่ส่งผลให้คุณภาพการจัดการเรียนสอนและผล

สมัฤทธิท์างการเรียนสงูมาจากการทีผู่เ้รยีนมสีไตล์การเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกนั		รปูแบบการสอนทีเ่ปลีย่นแปลงจากผูเ้รยีนรบั

ฟังจากผูส้อนอย่างเดยีวจึงไม่เป็นประสทิธผิลในการเรยีนรูย้คุปัจจุบนั	ผูส้อนจงึมหีน้าทีเ่ป็นผูช่้วยเหลอือ�านวยความสะดวก

และการใช้ค�าถามให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง	 ด้วยวิธีการน�าเสนอข้อมูลที่เป็นตัวอย่าง	 เป็นแนวทางในการช้ีแนะและ

เป็นตัวช่วยให้การพิจารณาของผู้เรียนสอดคล้องและตรงประเด็นกับค�าตอบในการแก้ไขปัญหา	 หรือสถานการณ์ที่ใกล้

เคียงมากที่สุดการมีตัวอย่างท่ีสามารถน�ามาใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้เพื่อเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน	 ให้ผู้

เรยีนได้เรยีนรูจ้ากสถานการณ์ปัญหาทีใ่กล้เคยีงกบัสถานการณ์จรงิจะช่วยเสรมิทกัษะในการคดิและการตดัสนิใจทีแ่ม่นย�า

มายิง่ขึน้	ท�าให้การตดัสนิใจในการแก้ไขปัญหามคีวามถกูต้องและเหมาะสมและเกดิประสิทธภิาพในการตดัสินใจมากทีสุ่ด	

(มรกต	หมั่นวิชาและคณะ,	2556:	115)	ด้วยเหตุนี้
1	อาจารย์ประจ�าคณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อาจารย์ประจ�า	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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	 การเรียนรู้โดยกรณีศึกษาจึงเป็นแนวทางแรกให้กับบุคลากรทางการศึกษาได้น�าไปวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอน	โดยมเีป้าหมายหลกัคอืเพือ่แก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในชัน้เรยีน	และการน�าผลการวจิยัไปปรบัใช้ในการปรบัปรงุการเรยีน

การสอนของตนเอง	(ปิยะธิดา	ปัญญา,	2557:	15)

	 แนวคดิเกีย่วกับกรณศีกึษาเป็นอกีวธิกีารหนึง่ทีน่�ามาใช้ในการเรยีนการสอน	ซึง่มต้ีนแบบทีเ่ป็นตวัอย่างทีน่�ามาใช้

เป็นแนวทางในการพิจารณาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการหาค�าตอบจากประสบการณ์ที่เคยผ่านเป็นตัวอย่างให้ผู้ที่สนใจได้

ท�าการศึกษาและเรียนรู้จากสิ่งนั้น	โดยเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	ในปี	ค.ศ.	1869-1870	ผู้ที่น�ากระบวนการนี้มาใช้	

คือ	คริสโตเฟอร์ซีแลงเดล	(Chistopher	C.	Langdell)	 โดยน�ามาใช้สอนวิชาด้านกฎหมายและทางการแพทย์	จากการ

ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องบทความนีผู้เ้ขยีนจะใช้ค�าว่ากรณศีกึษา	(Case	Study)	ใช้ร่วมกบัการบรูณาการเข้า

กับการเรียนการสอน	เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนตามวัตถุประสงค์	โดยรูปแบบของการศึกษาที่จะน�าเสนอนั้นมาจากการ

จ�าลองสถานการณ์ของปัญหาจากประสบการณ์ทีใ่กล้เคยีงกบัสถานการณ์จรงิหรอืข้อเทจ็จรงิทีไ่ด้ผ่านการรวบรวม	น�ามา

ผนวกกบักระบวนการพัฒนาความสามารถด้านการคดิ	จากปัญหาทีซ่บัซ้อน	เกดิการแลกเปล่ียนการเรยีนรูร้ะหว่างผู้เรยีน

ด้วยกันหรือระหว่างครูผู้สอน	เป็นการเปิดมุมมองทางความคิดที่หลากหลาย	ท�าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และน�า

ไปสู่การแก้ไขปัญหา	 ช่วยให้ผู้เรียนฝึกฝนจนเกิดเป็นทักษะและความช�านาญ	 เนื่องจากสถานการณ์ที่ประสบพบมาเกิด

จากสถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิ	ท�าให้การตดัสนิใจในการแก้ปัญหามเีหตมีุผลและเกดิประสิทธภิาพ	เมือ่น�ามารปูแบบการเรยีน

รูโ้ดยใช้กรณศีกึษามาประยกุต์ใช้ร่วมกบัเทคโนโลยแีละการสือ่สารแล้วท�าให้เข้าถงึแหล่งทรพัยากรทีไ่ด้มาซึง่ตวัอย่างของ

กรณีศึกษา	 ช่วยให้การค้นคว้าหาข้อมูลสะดวกมากข้ึน	 มีแหล่งเรียนรู้ส�าหรับแลกเปล่ียนการเรียนรู้กับบุคคลได้มากกว่า

และหลายช่องทาง	เช่น	การใช้กระดานสนทนา	ข้อความ	อิเล็กทรอนิกส์เมล์	เฟสบุ๊ค	กูเกิลไซต์สไกย์	เป็นต้น	ท�าให้การ

สื่อสารเป็นขอบเขตท่ีไร้พรมแดน	 สามารถศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลา	 โดยไม่จ�ากัดเวลาและสถานที่	 ช่วยในเรื่องการ

ประหยัดเวลาผู้เรียนสามารถควบคุม

	 การเรียนรู้ด้วยตนเอง	ท�าให้สามารถประเมินความสามารถของตนเองได้จากการมีผลสะท้อนกลับทันทีเพื่อให้น�า

ส่วนที่บกพร่องมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ให้ดีขึ้น	(ปรียา		สมพืช,	2556)

	 บทความนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูอ่้านได้เข้าใจเกีย่วกบัแนวทางการน�ากรณศีกึษาไปใช้ในการจดัการเรยีนการสอน	

โดยแบ่งเนื้อหาที่ท�าการศึกษาออกเป็น	5	ส่วน	ได้แก่	(1)	ความหมายของกรณีศึกษา	(2)	องค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วย

กรณีศึกษา	 (3)	 ประเภทของกรณีศึกษา	 (4)	 การสร้างกรณีศึกษา	 (5)	 ขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาซึ่งผู้เขียนได้

ท�าการศึกษาแนวคิด	ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	น�ามาเรียบเรียงสรุปเป็นประเด็นให้ผู้อ่านได้ท�าความเข้า	

สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนหรอืต่อยอดองค์ความรูเ้พือ่น�าไปใช้ในการท�า

วิจัย	

ความหมายของกรณีศึกษา

	 กรณีศึกษา	หมายถึง	การยกตวัอย่างทีผ่่านกระบวนการสงัเคราะห์	เป็นเรือ่งราวหรอืเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้อยูใ่นสถาน

ทีเ่ฉพาะเจาะจง	นอกจากนีก้รณยีงัอยูใ่นรปูแบบของเอกสารทีบ่นัทกึเหตกุารณ์ทีเ่กดิข้ึนจรงิซึง่รวบรวมมาน�าเสนอให้ทราบ

ข้อเท็จจริง	รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ให้ได้ท�าการศึกษา	อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันวิเคราะห์เรื่องราวที่เกิด

ขึ้นเพื่อสรุปแนวทางในการตัดสินใจ	หาวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดและยังเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอื่น	ๆ	มีนักวิชาการ

ได้ให้ความหมายของกรณีศึกษาไว้ดังนี้	
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	 Shulman	 (1986:	 4)	 ได้กล่าวว่า	 กรณีศึกษาเป็นเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในสถานที่ที่เฉพาะเจาะจง	

นอกจากนี้กรณียังอยู่ในรูปแบบของเอกสารที่บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

	 ทิศนา	แขมมณี	(2551)	กล่าวว่า	การสอนแบบกรณีศึกษา	หมายถึง	กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดโดยให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องที่สมมติขึ้นจากความเป็นจริงและตอบประเด็นค�าถาม

เกีย่วกบัเรือ่งนัน้	แล้วน�าค�าตอบและเหตผุลทีม่าของค�าตอบนัน้มาใช้เป็นข้อมลูในการอภปิราย	เพือ่ให้ผูเ้รยีนเกิดการเรยีน

รูต้ามวตัถปุระสงค์จรงิท่ีเกดิขึน้ในสงัคมและน�ามาผกูเป็นตวัอย่างให้ผูเ้รยีนได้ศกึษาโดยกรณนีัน้ต้องเหมาะสมกับผูเ้รยีนมี

คุณค่า

	 วนิดา		ม่วงศิลปะชัย	(2547)	กล่าวว่า	กรณีศึกษาเป็น	กรณี	เรื่องราว	หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง	ซึ่งรวบรวมมา

น�าเสนอให้ทราบข้อเทจ็จรงิ	รวมถงึข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง	ให้ได้ท�าการศกึษา	อภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็ร่วมกนัวเิคราะห์

เรื่องราวที่เกิดขึ้นเพื่อสรุปแนวทางในการตัดสินใจ	หาวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดและยังเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอื่น	ๆ	

ได้ด้วย

	 ส�าล	ีรกัสทุธ	ิ(2544)	กล่าวว่า	การสอนแบบกรณศึีกษา	เป็นการยกเอาสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง่มาให้นกัเรยีน

ช่วยกันศึกษาวิเคราะห์อภิปรายและซักถามเพื่อสรุปสาระส�าคัญและองค์ความรู้ร่วมกัน

ฤทัยวรรณ	คงชาติ	(2544)	กล่าวว่า	การสอนแบบกรณีศึกษา	หมายถึง	การน�าเรื่องราวหรือสภาพปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใน

ชวิีตจรงิมาศกึษา	ผูเ้รยีนได้แสดงความคดิเหน็	วเิคราะห์	อภปิราย	เพือ่สร้างความเข้าใจและน�าไปสูก่ารตดัสนิใจหาแนวทาง

แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล

	 อัญชลี	เครือค�าขาว	(2540)	กล่าวว่าการสอนแบบกรณีศึกษา	คือ	การน�าเรื่องราวหรือสภาพปัญหาในชีวิต

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	 มีความละเอียดชัดเจนโดยให้ผู้เรียนมีความรู้สึกเป็นจริงจนคิดว่าเป็นเร่ืองราวของตนเอง	 ผู้

เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการคิดวิเคราะห์ซึ่งการเสนอกรณี	 สามารถน�าเสนอในรูปของเอกสาร	

สไลด์	วีดีทัศน์	หรือการ์ตูน	เป็นต้น

	 การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา	(Case	Study)	นิยมใช้ในศาสตร์ทางด้านการแพทย์	กฎหมาย	และเป็นรูปแบบการ

เรียนการสอนที่ใช้ตัวอย่างเป็นตัวช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์	จากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นตัวอย่าง	หรือจาก

สถานที่จริง	เป็นการศึกษาเจาะลึกเฉพาะเรื่องให้ผู้ได้	ศึกษา	สังเกต	สืบค้นจนสามารถเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความ

รู้ได้ด้วยตนเอง	สามารถให้ความหมายของการสอนแบบกรณีศึกษาไว้ดังนี้

	 การสอนแบบกรณศีกึษา	หมายถงึ	เป็นการสอนทีม่กีารน�าเสนอเอาสถานการณ์หรอืปัญหา	หรอืใช้กรณ	ีหรอืเรือ่ง

ราวต่าง	ๆ	น�าเสนอในรูปแบบของตัวอย่าง	เรื่องราวที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์	เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นจริง	ที่

ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดโดยให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องที่สมมติขึ้นจากความเป็น

จริงและตอบประเด็นค�าถามเก่ียวกับเรื่องน้ันให้ทราบข้อเท็จจริงมีการฝึกให้ผู้เรียนได้ท�าความเข้าใจมองเห็นปัญหาอย่าง

แท้จริง	 และฝึกฝนหาทางแก้ไขปัญหาน้ัน	 ด้วยการหาเหตุของค�าตอบและผลที่มาของค�าตอบนั้นมาใช้เป็นข้อมูลในการ

อภปิราย	ผูเ้รียนสามารถแสดงความคิดเหน็ได้อย่างอสิระในการคดิวิเคราะห์ในการน�าเสนอกรณมีกีารอภปิรายแลกเปลีย่น

ความคิดเห็น	และแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน	ตลอดจนการร่วมกันตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ปัญหาอย่างอิสระ	ผู้

เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์	เกิดการวิเคราะห์	เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ทางออกที่เหมาะสม

ที่สุดเป็นการฝึกผู้เรียนให้รู้จักการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ
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องค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา 

	 องค์ประกอบของการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา	ประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบที่จะส่งผลต่อผู้เรียนให้

เกิดการเรียนรู้	สามารถคิดวิเคราะห์	หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม	เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่

บรรลุวัตถุประสงค์องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา	 (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.	

2534)	มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

	 	 1)	เป็นการเรียนที่ใช้เทคนิคการสอนกลุ่มย่อย	ซึ่งผู้เรียนจะเรียนรู้จากกรณีตัวอย่างร่วมกัน	โดยใช้กระบวนการ

กลุ่ม	ประมาณกลุ่มละ	6	–	8	คน	และจะมีการร่วมอภิปรายถกเถียง	และร่วมระดมสมองในกลุ่ม	เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ไป

ด้วยกัน

	 	 2)	เป็นการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลาง	ซึง่หมายถงึ	การเรยีนการสอนจดัข้ึนโดยเน้นการเรยีนรูท้ีผู่เ้รียนเป็น

ผู้ก�าหนดสิ่งที่ตนต้องการจะเรียน	และผู้เรียนจะต้องได้รับการอ�านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง	

การเรียนรู้จะเกิดขึ้นที่ตัวของผู้เรียนเป็นส�าคัญ	และจากความต้องการของผู้เรียนเอง

	 	 3)	 เป็นการเรียนรู้เน้ือหาวิชาท่ีบูรณาการ	 เม่ือน�ามาใช้เป็นส่ือในการเรียนควรจะเป็นกรณีตัวอย่างจากสภาพ

ความเป็นจริงในขณะน้ัน	 การท่ีผู้เรียนจะแก้ปัญหาทางวิชาชีพได้จะต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพหลายวิชามาบูรณา

การเพือ่แก้ปัญหา	หรอืเสนอแนะแนวทางทีจ่ะน�าไปใช้อย่างได้ผลดีทีสุ่ดได้	ลกัษณะของความรูท้ีเ่กดิการเรยีนรูไ้ด้จากกรณี

ตัวอย่างจึงเป็นความรู้ในขั้นของการน�าไปปฏิบัติ	ที่ผ่านการบูรณาการมาแล้วเป็นอย่างดี

	 	 4)	เกิดการเรียนรู้จากกรณีตัวอย่าง	เป็นหลักในการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาและขบคิดและแก้ปัญหา	ก่อนจะ

ไปค้นคว้าหาความรู้เน้ือหาวิชาการและเม่ือผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้จนเป็นที่เข้าใจดีแล้ว	 ผู้เรียนจะน�าความรู้ที่ได้ไปใช้

ประกอบแนวทางในการแก้ปัญหาหรือเสนอแนะแนวทางที่จะน�าไปใช้อย่างได้ผลดีที่สุด	 ตามสถานการณ์ที่ปรากฏอยู่ใน

ทันที	 การเรียนโดยวิธีน้ีจึงเท่ากับเป็นการทดสอบความรู้และการแก้ปัญหาอย่างเฉียบพลัน	 ผู้เรียนจะเห็นประโยชน์ของ

การเรียนและการค้นคว้าหาความรู้	ในแง่ของการน�าไปใช้ตลอดเวลาของการเรียน

	 	 5)	 ผู้เรียนควบคุมการเรียนรู้ของตนเองโดยการก�าหนดเนื้อหาวิชาที่จะน�ามาใช้ประกอบการเรียนรู้ในการแก้

ปัญหาหรือเสนอแนะแนวทางที่จะน�าไปใช้อย่างได้ผลดีที่สุดด้วยตนเองและตามความเห็นร่วมกันของกลุ่ม

	 	 6)	ผูเ้รยีนจะเป็นผูป้ระเมนิผลสัมฤทธิข์องการเรียนรูข้องตนเอง	ของกลุ่ม	และกลุ่มเพือ่นได้ด้วยตนเอง	เนือ่งจาก

ในขัน้ตอนของการเรยีน	ผูเ้รยีนจะต้องค้นคว้าหาความรูท่ี้จะน�าไปใช้ในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ของกรณเีมือ่ก�าหนด

เรื่องที่ต้องการเรียนและไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมาแล้ว	 ยังจะต้องน�าความรู้นั้นมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือ

เสนอแนะแนวทางที่จะน�าไปใช้อย่างได้ผลดีที่สุด	 ผู้เรียนจะรับรู้ได้ว่าตนเองเกิดการเรียนรู้ขึ้นแล้วหรือยังจากการที่ตน

สามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นผู้เรียนจึงเป็นผู้ที่รู้ดีว่าตนเกิดสัมฤทธิ์ผลในการเรียนอย่างไร

ในการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้กรณศีกึษา	มจีดุประสงค์เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูเ้นือ้หาสาระประกอบกบัการใช้กรณศีกึษา	เพือ่

ฝึกทักษะการคิด	การหาวีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล	สามารถน�าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาไปประยุกต์

ใช้ในชวีติประจ�าวนั	ท�าให้ผูเ้รยีนฝึกความกล้าในการแสดงความคดิเหน็	ยอมรบัและให้เกยีรติในการแสดงความคดิเห็นซึง่

กันและกัน	องค์ประกอบที่ส�าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา	คือ	ผู้เรียน	ผู้สอน	กรณีศึกษา	ประเด็นค�าถาม	

การแลกเปลี่ยนข้อมูล	และการร่วมกันระดมสมอง	หาข้อยุติของการแสดงความคิดเห็น	ร่วมสรุปข้อมูล
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ประเภทของกรณีศึกษา 

	 การน�ากรณีศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีการน�าเสนอวิธีการและประเภทของกรณีศึกษาไว้ทั้งหมด	6	

แบบ	(ณัฐพงศ์	บุญเหลือ.	2556)	มีรายละเอียดการน�าเสนอไว้ดังนี้

	 	 1)	กรณีศึกษาแบบภาพ	เป็นรูปแบบการบรรยาย	ใช้ตัวอย่าง	1	–	2	ตัวอย่างเพื่อแสดงสถานการณ์ช่วยในการ

แปลความ	เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเข้าใจตรงตามเนื้อหา	ควรเลือกตัวแปรที่ส�าคัญ	ๆ	จ�านวนน้อย	ๆ	เพื่อให้ผู้อ่านสนใจ	

ซึง่เป็นน�าเสนอข้อมลูเชงิลกึในแต่ละสภาพปัญหาหลกัของการใช้วธินีีค้อื	การเลอืกกรณศีกึษาทีจ่ะน�ามาเสนอต้องมคีวาม

เหมาะสม	เพื่อไม่ให้เกิดความหลากหลาย

	 	 2)	 กรณีศึกษาแบบริเริ่ม/ส�ารวจ	 เป็นกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นก่อนการปฏิบัติ	 โดยให้ท�าการพิจารณาถึงความไม่

แน่นอนของการน�าไปปฏิบัติ	 เป้าหมายและผลลัพธ์	 การส�ารวจจะช่วยในเรื่องของการระบุค�าถาม	 เลือกสร้างมาตรฐาน	

และพัฒนามาตรวัด	 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการไปปฏิบัติ	กรณีศึกษาแบบริเริ่มหรือการส�ารวจนี้	การสรุปผลสิ่งที่ค้น

พบยังไม่มีความเหมาะสมเพียงพอ

	 	 3)	กรณีศึกษาแบบเหตุการณ์ภาวะวิกฤติ	(Critical	Instance	Case	Study)	เกิดจากกรณีจาก	การศึกษาแบบ

ภาพและ	กรณศีกึษาแบบรเิริม่หรอืส�ารวจ	มกีารประยกุต์ใช้อย่างสม�า่เสมอ	เพือ่ให้เกดิการยอมรบัน�าไปสูค่�าถามทีต้่องการ

ค�าตอบ	เป็นวิธีการที่เหมาะสมในการหาค�าตอบ	โดยต้องค�านึงถึงเหตุและผลของค�าถามที่เกี่ยวกับสถานการณ์	สิ่งส�าคัญ

ของใช้กรณีศึกษานี้คือ	 การประเมินค�าถามยังไม่เฉพาะเจาะจงเพียงพอ	 และต้องค�านึงถึงการให้ความส�าคัญในการเลือก

กรณีศึกษาแบบเหตุการณ์ภาวะวิกฤต

	 	 4)	กรณศีกึษาแบบโปรแกรมการปฏบิตั	ิ(Program	Implement	Case	Study)	เป็นการให้ความส�าคญักับปัญหา

ทีน่�ามาใช้ในการปฏบิตั	ิโดยเฉพาะรายงานเกีย่วกบับคุคลทีเ่กดิขึน้จากเหตกุารณ์ทีผ่่านมาจะสามารถก�าหนดเนือ้หาในการ

แปลผล	 โดยทั่วไปต้องประเมินค�าถามอย่างรอบคอบ	 รอบคอบ	 ต้องการโปรแกรมที่ดี	 ท�าให้ไม่เสียเวลาในการได้มาซึ่ง

ข้อมูล	การได้ข้อมลูจากหลายๆ	แหล่งทีม่าเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นในการหาค�าตอบ	ในการน�ามาก�าหนดความต้องการในการเรียน

และการควบคุมคุณภาพ	การจัดการข้อมูลเพื่อควบคุมคุณภาพ	กระบวนการความเชื่อมั่นและรูปแบบการวิเคราะห์	เพื่อ

น�าไปสู่การรักษาคุณภาพ

	 	 5)	 กรณีศึกษาแบบผลกระทบโปรแกรม	 (Program	Effect	 Studies)	 สามารถตัดสินผลจากโปรแกรมและให้

เหตุผลส�าหรับส่วนที่ส�าเร็จและส่วนท่ีล้มเหลว	 ค�าถามที่น�ามาใช้ในการประเมินต้องเป็นค�าถามทั่วไปและมีหลากหลาย

โปรแกรม	อาจจะยากที่จะตอบค�าถามและจัดการกับแหล่งข้อมูล	วิธีการแก้ปัญหา	1)	รวบรวมกรณีศึกษาที่เป็นตัวแทน

ในการน�าเสนอ	2)	หาข้อมูลเพื่อน�ามาประเมินผลข้อมูล	รายผล	ส�ารวจ	หรือใช้วิธีการอื่น	คือ	1)	ใช้วิธีการอื่นไปก่อน	2)	

ระบุสิ่งที่ค้นพบจากสิ่งที่สนใจ	กรณีศึกษาควรเลือกจากแหล่งหลายแหล่งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์

	 	 6)	กรณีศึกษาแบบรวบรวม	(Cumulative	Case	Studies)	เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลาบแหล่ง	หลาย

ช่วงเวลา	จากประสบการณ์ในอดตี	จากการศกึษาหรอืจากการคาดการณ์	โครงสร้างทีแ่ตกต่างเวลากนัในอนาคต	คาดการ

รวบรวมข้อมูลทั่วๆ	ไปโดยปราศจากการลงทุนและลงเวลาในการหากรณีศึกษาใหม่	เทคนิคในการเปรียบเทียบ	คุณภาพ

และรวบรวมข้อมูลสิ่งที่ส�าคัญคือ	“การรวบรวมข้อมูล”	ซึ่งมีอยู่	 2	ลักษณะ	ได้แก่	การส�ารวจกรณีศึกษา	 เพื่อใช้ในการ

รวบรวมข้อค้นพบ	และเทคนิค	Backfill	น�ามาช่วยในการคาดการณ์	สิ่งที่ส�าคัญที่ต้องค�านึงถึงคือปัญหาในการตรวจสอบ

คุณภาพความถูกต้องและคุณภาพของแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและการวิเคราะห์ข้อมูล
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การสร้างกรณีศึกษา

	 การสร้างตัวอย่างที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยกรณีศึกษาให้มีความน่าสนใจและมีความครบถ้วนสมบูรณ์	

การน�าเสนอเรื่องราว	 หรือสถานการณ์ท่ีน่าสนใจและเป็นจริงเป็นอีกกรณีที่ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน	 เนื่องเป็น

สถานการณ์ท่ีเป็นจริง	 ผู้เรียนมีการรับรู้รับทราบในเนื้อหาเพียงบางส่วนไม่ได้ท�าการศึกษาในเชิงลึก	 การใช้ประเด็นของ

ค�าถามจะช่วยกระตุ้นความคิดเป็นการเสริมทักษะทางปัญญา	 ในด้านการคิดโดยมีแนวทางพื้นฐานของการคิดวิเคราะห์

เป็น	การคดิแบบน�าทางน�าไปสูก่ารคดิแบบขัน้สงู	เป็นสิง่ส�าคัญของการของการน�าเสนอรปูแบบการเรยีนรูด้้วยกรณศึีกษา	

มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ชัดเจน	ครอบคลุมประเด็นของสถานการณ์ที่น�าเสนอ	สามารถน�าไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่าง

เหมาะสมนั้น	ผู้เขียนมีแนวคิดและกระบวนการในการสร้างกรณีศึกษาดังนี้

	 	 1)		เริ่มต้นโดย	วางแผนเลือกประเภทของกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน	

	 	 2)	 วิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจมีความทันสมัย	 พิจารณาหัวข้อในส่วนของ	 ความส�าคัญ	 ลักษณะของปัญหา	

สถานการณ์	แนวคิด

	 	 3)	เกบ็รวบรวมข้อมลูทีเ่ป็นเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในอดีต	วเิคราะห์ประเดน็ของเหตกุารณ์	เพือ่เตรยีมเขยีนออกมา

ให้อยู่ในรูปแบบของกรณีศึกษาที่สามารถเป็นตัวอย่างน�ามาใช้ในการศึกษาและชี้แนะผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

	 	 4)	ท�าการเขียนกรณีศึกษาจากข้อมูลที่ได้ท�าการรวบรวมและจัดเก็บกรณีศึกษาการเขียนมักประกอบไปด้วย	3	

ส่วน	คือ	ส่วนน�า	(Opening)	เนื้อเรื่อง	(Case	Body)		และส่วนท้าย	(Closing)	น�าเสนอรูปแบบของข้อค�าถาม	

ชีป้ระเดน็ของการคดิอย่างเป็นล�าดบัขัน้	มหีลกัการในการพจิารณาองค์ประกอบ	3	หลกัการในการใช้ประเดน็ค�าถามตาม

องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์	คือ

	 	 		 4.1)	 การวิเคราะห์หลักการใช้วิธีการตั้งประเด็นค�าถามให้ผู้เรียน	 วิเคราะห์และหาค�าตอบจาก

สถานการณ์	น�าเสนอประเดน็ของเหตกุารณ์หลกั	จดุมุง่หมายแนวคดิส�าคญัเรือ่งราวและการกระท�าต่าง	ๆ 	ของสถานการณ์	

ยกตัวอย่างของประเด็นค�าถาม	เช่น	จากเนื้อเรื่องกล่าวถึงประเด็นอะไร		

	 	 	 4.2)	การวิเคราะห์หน่วยย่อยเป็นการใช้ค�าถามเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ	แยกแยะเนื้อหา	องค์

ประกอบ	ออกเป็นหน่วยย่อยทีร่วมอยูใ่ห้เป็นเรือ่งราว	เพือ่ช้ีให้เหน็ประเดน็ส�าคัญของเรือ่งราว	เช่น	1)	มตีวัละครประกอบ

เรื่องหรือเหตุการณ์ทั้งหมดกี่คน	และ	2)	ตัวละครแต่ละตัวมีบทบาทเกี่ยวข้องกันอย่างไร

	 	 	 4.3)	การเชือ่มโยงความสมัพนัธ์เป็นกระบวนทีท่�าให้ผู้เรยีนเกดิการการเช่ือมโยงระหว่างการวเิคราะห์

หลกัการและองค์ประกอบย่อยเข้าด้วยกนั	เป็นการหาความสมัพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อยทีร่วมกนัอยู	่ว่าความสมัพนัธ์

เกี่ยวกันในลักษณะใด	 อะไรเป็นเหตุเป็นผล	 ด้วยวิธีการใช้ข้อค�าถาม	 เช่น	 สาเหตุหลักที่ท�าให้เกิดเหตุการณ์มาจากใคร	

เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

	 	 5)	ท�าการจดัเกบ็ให้อยูใ่นรปูแบบของดชันใีช้ในการอ้างองิและค้นหา	เพือ่ช่วยให้ผู้เรยีนสามารถค้นหาข้อมลูตรง

ตามความต้องการและเลือกกรณีศึกษาที่มีความใกล้เคียงตามที่สนใจและตามศักยภาพของการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล

ขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา

	 การเรียนด้วยกรณีศึกษา	 เป็นการเรียนการสอนโดยใช้วิธีในการแสดงออกถึงหลักการ	 เน้ือหา	 ที่มีความสัมพันธ	์

ออกมาในรปูแบบของเรือ่งราว	การวาดรปู	เอกสารรายงาน	ข่าว	โทรทศัน์และละคร	บทประพนัธ์	เสียงเพลง	รปูภาพ	เสียง	

การ์ตูนและปัญหาจากสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ซึ่งการบรรยายประกอบ	 การอภิปรายกลุ่มย่อยเน้นทักษะการท�างานเป็นทีม	
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และการเรียนที่เน้นปัญหาเป็นหลัก	เมื่อน�ามารวมกันแล้วผู้เรียนสามารถเกิดกระบวนการเรียนรู้	เกิดกระบวนการในการ

คิดแก้ไขปัญหา	เกิดการตัดสินใจได้ดี	โดยทั่วไปจะใช้กรณีศึกษาใน	2	ลักษณะคือ

	 	 1.	การใช้ห้องเรียน	 (Case	Course)	ประกอบไปด้วยกิจกรรม	2	อย่าง	คือ	การอภิปรายในห้องเรียน	 (Case	

Discussion)	การน�าเสนอรายงานหน้าห้องเรียน	(Case	Presentation)	การอภิปรายนั้นมี	2	รูปแบบ	คือ	รูปแบบที่เป็น

ระบบชัดเจน	 (Formal)	 รูปแบบตามสบาย	 (Informal)	 การเสนอรายงานอาจท�าการแบ่งออกเป็นรายงานรายบุคคล	

รายงานกลุ่ม

	 	 2.	การใช้การสอบ	(Case	Examination)	ท�าโดยอาจจะแจกกรณีศึกษาให้อ่านก่อนล่วงหน้า	แล้วน�าความรู้ที่

ได้จากการศึกษามาสอบวัดประเมินผลในการสอบวันจริง

	 การเรียนการสอนด้วยกรณีศึกษาท่ีผู้เขียนได้ท�าการสังเคราะห์โดยใช้ตารางเชิงสังเคราะห์มีรายละเอียดดังตาราง

ที่	1	ดังต่อไปนี้

ตารางที่	1	ตารางการสังเคราะห์ขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา

การเรียนด้วยกรณีศึกษา
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1.	แนะน�ากรณีศึกษา	ปัจจัย	แหล่งข้อมูล /

ขั้นเตรียมการ

2.	ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง /

3.	น�าเสนอกรณีศึกษาและก�าหนดประเด็นค�าถาม / / /

4.	แบ่งกลุ่มย่อย	พิจารณาประเด็นปัญหาร่วมกัน / / ขั้นการเรียนรู้โดยใช้กรณี
ศึกษา

5.	วิเคราะห์หาค�าตอบจากประเด็นค�าถามเพื่ออภิปราย / / /

6.	สนทนา	ตั้งใจฟังความคิดเห็นให้ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน /

7.	ระดมสมอง	คัดแยกความคิดเห็นเป็นกลุ่ม	ไม่มีค�าตอบถูก

หรือผิดย่างชัดเจน

/ / / / / /

8.	น�าเสนอผลการอภิปราย	การแก้ไขปัญหา / /

9.	มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน	ผู้สอน / /
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การเรียนด้วยกรณีศึกษา
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10.	บูรณาการกรณีศึกษาในเนื้อหาสาระ	เพื่อใช้แก้ไขปัญหา / / / /

ขั้นประเมินผล

11.	อภิปรายสรุปสาระ	ข้อคิดที่ได้ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและผู้

สอน	

/ / /

12.	น�าความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา /

13.	ผู้เรียนควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง /

14.อภิปราย	น�าเสนอสิ่งที่ค้นพบ	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน / /

15.	ประเมินผลการเรียนรู้	สะท้อนความคิดเห็น / / /

16.	ผู้เรียนประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยตนเอง /

	 สามารถน�าเสนอขั้นตอนการเรียนรู้	ออกมาได้ทั้งหมด	3	ขั้นตอนมีรายละเอียดขั้นตอนการเรียนรู้ดังนี้	

ภาพที่	1	ขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา
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1) ขั้นเตรียมการเรียนรู้(Guidance)

 เป็นขัน้ตอนทีผู่ส้อนเตรยีมความพร้อมของผูเ้รยีนในเบือ้งต้นและท�าความเข้าใจถงึเป้าหมายวตัถปุระสงค์ของการ

เรียนรู้ องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องท่ีน�ามาใช้ในการสนับสนุนรูปแบบการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนด มีรายละเอียดของการด�าเนินการดังนี้

  1.1) ผู้สอนน�าเสนอวิธีการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาให้ผู้เรียนเข้าใจ ประเด็นค�าถามส�าหรับให้ผู้เรียนใช้อภิปราย 

ปัจจัยและแหล่งข้อมูลที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้ การน�าเสนอเป็นรูปแบบของตัวอย่างในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 

  1.2) พิจารณาพื้นฐานองค์ความรู้เดิมของผู้เรียนในเบื้องต้นก่อน ผู้สอนอ�านวยความสะดวกแนะน�าวิธีการเรียน

รูแ้ก่ผูเ้รยีน โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้มโีอกาสในการเรยีนรูต้ามความสามารถและความสนใจของตนเอง ผู้สอนจัดเตรยีม

สถานการณ์และปัญหาที่ สอดคล้องและใกล้เคียงให้ผู้เรียนได้ท�าการศึกษาและค้นคว้า จัดหาแหล่งทรัพยากรข้อมูลที่ใช้

ในการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้ล่วงหน้า

  1.3) น�าเสนอกรณศีกึษาท่ีใกล้เคยีงกบัสถานการณ์จรงิให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูจ้ากสถานการณ์ทีค่ล้ายคลงึกับปัญหา 

อาจเป็นสถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวัน 

  1.4) ก�าหนดประเด็นค�าถามให้ผู้เรียนได้พิจารณาหาค�าตอบจากการเรียนจากกรณีศึกษาที่ก�าหนดให้ ขอบเขต

ของปัญหามีความชัดเจนในการศึกษา เกิดการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตามวัตถุประสงค์ 

2) ขั้นการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Learning Case Study)

  2.1) ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนได้เรียนตามเนื้อหาการเรียนรู้ที่ได้จัดเตรียมไว้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาใช้

เอกสารประกอบการบรรยาย หรอืผูเ้รยีนสามารถเลอืกเรยีนรูจ้ากวดีทีศัน์ประกอบการบรรยาย โดยผูเ้รยีนสามารถเลอืก

วิธีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความสนใจ จากทรัพยากรที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้

  2.2) ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์ปัญหาที่ผู้สอนก�าหนดให้ ซึ่งเป็นสถานการณ์ใหม่ (New Situation) โดยผู้สอน

ตัง้ประเดน็ค�าถามและแนวทางในการวเิคราะห์หาค�าตอบ จากประเดน็ค�าถามทีก่�าหนดให้ เพือ่กระตุน้ให้เกดิการพจิารณา 

หาค�าตอบ หาเหตผุลในการแสดงความคดิเหน็ของแต่ละบคุคล ก�าหนดประเดน็การสนทนาให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์

ที่มอบให้ 

  2.3) รวบรวมความคิดเห็นแบบกว้าง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนน�าเสนอค�าตอบที่หลากหลายตามความเข้าใจของ

ตนเองโดยยังไม่ยึดค�าตอบของผู้เรียนที่ชัดเจน และวิธีการได้มาซึ่งค�าตอบจากรูปแบบอื่น ๆ จากสถานการณ์ปัญหาที่ให้

ฝึกปฏิบัติ ผู้สอนท�าการคัดแยกความคิดเห็นที่ใกล้เคียงกันเป็นกลุ่ม โดยไม่ค�านึงถึงว่าค�าตอบนั้นถูกหรือผิดย่างชัดเจน 

  2.4)  น�าเสนอผลการอภิปรายเพือ่ให้ได้ข้อสรปุหรอืข้อยุต ิท่ีจะน�าไปใช้ในการการแก้ไขปัญหา ให้เหตผุลประกอบ

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน มีผู้สอนคอยให้ข้อเสนอแนะเพื่อไม่ให้ผิดประเด็นการสนทนาและออกนอก

เนื้อหา

3) ขั้นสรุปผล (Conclusion)

  3.1) พิจารณาการบูรณาการการเรียนรู้กรณีศึกษาในเนื้อหาสาระ อภิปรายสรุปสาระ น�าเสนอค�าตอบของผู้

เรียนจากสิ่งที่ค้นพบ ข้อคิดที่ได้ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและผู้สอน

  3.2) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการท�าแบบทดสอบ การตรวจผลงาน การเข้าร่วมการ

ท�ากิจกรรม ผู้สอนสะท้อนความคิดเห็นในเชิงเหตุและผล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปหาค�าตอบที่เป็น

แนวทางในการแก้ไขปัญหา
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  3.3) เมือ่ผูเ้รยีนส่งงานหรอืผ่านการตรวจผลงานเสรจ็แล้ว ครผููส้อนต้องเตรยีมค�าตอบและเฉลย เพือ่สะท้อนผล

การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง

  3.4) ผู้เรียนน�าข้อมูลจากผลการสะท้อนกลับน�ามาประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยตนเอง เพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไข

พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ด้วยกรณีศึกษาต่อไปท�าการบันทึกตัวอย่างของกรณีศึกษาใหม่ (Case Library) เป็นฐาน

ข้อมูลของกรณีศึกษาใช้เป็นตัวอย่างในการเรียนรู้ของสถานการณ์ปัญหาต่อไป

 การพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ของผู้จะสามารถประสบผลส�าเร็จได้ ต้องเกิดจากผู้สอนที่ท�าหน้าที่ไม่ใช่

เพียงการสอนและการบรรยายเพียงอย่างเดียว ผู้สอนปรับเปลี่ยนสถานะจากการสอนเป็นที่ปรึกษาคอยให้ค�าชี้แนะและ

แนวทางในการเรียนรู้ ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียน การเรียนการสอนเป็นการถ่ายทอดที่ผู้

เรียนสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เผชิญสถานการณ์และแก้ไขปัญหาโดย

หลักการและเหตุผล มีที่มาของค�าตอบ ผู้สอนจัดเตรียมแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่เหมาะสมใช้สนับสนุนการเรียนรู้ มี

ตัวอย่างที่เห็นอย่างชัดเจนใช้เป็นแบบอย่างในการน�าทางให้ผู้เรียนได้เรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังเช่นค�ากล่าวที่ว่า 

“ตวัอย่างท่ีด ีมค่ีากว่าค�าสอน”ผูเ้ขียนเลง็เหน็การใช้กรณศีกึษามาใช้แก้ไขปัญหาในการจดัการเรยีนกาสอนทีเ่ป็นปัจจบุนั

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้และเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้

ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง กระบวนการดังกล่าวจะเกิดข้ึนได้ต้องเริ่มต้นจากผู้ถ่ายทอดเป็นหลักที่ต้องปฏิวัติรูปแบบการสอน

แบบใหม่ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน ผู้สอนต้องปรับเปล่ียนตนเองใหม่ ผู้เขียนสามารถสรุปการ

เรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาได้ว่าการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษานั้นเป็นการน�าเสนอตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้า เป็นเรื่อง

ราวทีเ่กดิขึน้จากสถานการณ์ เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ทีเ่ป็นข้อเทจ็จรงิ ผ่านกระบวนการคดักรองได้ข้อมลูทีน่่าเชือ่ถือ 

น�าเสนอในรูปแบบของตัวอย่างให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากปัญหา มีการน�าเสนอที่กระตุ้นความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการ

พฒันาความสามารถในการคดิวิเคราะห์ซึง่เป็นการคดิขัน้พืน้ฐาน มขีัน้ตอนการคดิเป็นระบบมลี�าดบัข้ันท่ีชดัเจน น�าเสนอ

ในรูปแบบของตัวอย่างของการวิเคราะห์ปัญหา ประสบการณ์และวิธีการในการแก้ไขปัญหา เป็นการรวบรวมทฤษฎี ใช้

เป็นตัวอย่างเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ เกิดการวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน อภิปรายและ

ตดัสนิใจหาทางแก้ไขปัญหาด้วยวธิกีารหาค�าตอบเชงิวพิากษ์แบบสร้างสรรค์ มกีารน�าเสนอในรปูแบบของค�าตอบทีห่ลาก

หลาย เพือ่ให้ได้มมุมองของความคดิและเหตผุลประกอบการอภปิราย แลกเปลีย่นการแสดงความคดิเหน็ จดักลุม่ของข้อ

ค�าตอบและหาข้อสรปุของประเดน็ปัญหาร่วมกนั ได้เป็นสถานการณ์ทางออกทีเ่หมาะสม สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในการ

เรยีนการสอนด้วยวิธกีารบรูณาการกรแก้ไขปัญหากบัวธิกีารอืน่ ๆ  หรอืศาสตร์สาขาวชิาอืน่ ๆ  ได้แก่ ศาสตร์ทางการแพทย์

และทางด้านกฎหมาย ช่วยพัฒนาทักษะการคิดที่หลากหลาย ทั้งทักษะการคิดระดับพื้นฐานไปจนถึงการคิดระดับสูง ซึ่ง

ประกอบไปด้วยการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ไขปัญหา ตลอดจนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้

ด้วยตนเองและช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ทีเ่น้นให้ผู้เรียนเกดิทกัษะการเรยีนรูด้้วยตนเอง ซึง่เป็นกลไกในการขบัเคล่ือนการพัฒนาประเทศสูย่คุของประเทศไทย 4.0 

อย่างมีประสิทธิภาพ
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การประพันธ์บทร้อยกรองเพื่อไว้อาลัยผู้วายชนม์ : ภาษาและเนื้อหา

Poetry Writing For Expressing Condolences The Deceased : 

Language And Content  

กัญญา	บุรีรัตน์	
Kanya	Bureerat	1

	 การประพันธ์บทร้อยกรองเพื่อไว้อาลัยผู้วายชนม์ถือเป็นการร้อยเรียงถ้อยค�าให้เกิดการสัมผัสคล้องจอง
ระหว่างวรรคเพื่อสื่อถึงเจตนาของผู้พูดในการแสดงความรู้สึกระลึกถึงผู้ที่จากไป	 โดยในปัจจุบันรูปแบบการใช้ภาษาและ
เนื้อหาที่ใช้ใน	การเขียนบทไว้อาลัยผู้วายชนม์มีความแตกต่างกัน	บ้างก็เขียนในลักษณะความเรียงแบบร้อยแก้วหรือไม่ก็
เขียนในลักษณะที่เน้นสัมผัสคล้องจองแบบร้อยกรอง	ทั้งนี้ยังไม่มีผู้ใดได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการเขียนไว้อย่างชัดเจน
	 โดยจากประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทยในระดับอุดมศึกษาร่วม	 30	 กว่าปี	 และมีโอกาสได้สอนใน
รายวิชา	 การแต่งค�าประพันธ์ไทย	 ข้าพเจ้าได้ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกการแต่งค�าประพันธ์ในลักษณะต่าง	 ๆ	
เช่น	 โคลง	 ฉันท์	 กาพย์	 กลอน	 นิราศ	 ฯลฯ	 โดยเล็งเห็นว่าการประพันธ์บทร้อยกรองในลักษณะที่กล่าวมาสามารถน�า
ไปใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเนื่องในวาระโอกาสต่าง	 ๆ	 ที่ส�าคัญได้	 อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยในลักษณะ
เฉพาะ	ซึ่งก่อให้เกิดการจรรโลงใจและความซาบซึ้งในรสของคุณค่าทางวรรณศิลป์อีกด้วย	ยกตัวอย่างเช่น	การประพันธ์
บท	 ร้อยกรองประเภทบทอาศิรวาทแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระบรมราชินีนาถ	 และพระบรมวงศานุวงศ์																			
การประพันธ์บทร้อยกรองเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ	 การประพันธ์บทร้อยกรองในพิธีมงคลต่าง	 ๆ	 อย่างเช่น													
งานมงคลสมรส	 งานบวช	 งานขึ้นบ้านใหม่	 ฯลฯ	 ตลอดไปจนถึงงานพิธีอวมงคล	 อย่างเช่น	 งานพิธีฌาปณกิจ	 เป็นต้น																			
ทั้งนี้การประพันธ์บทร้อยกรองเนื่องในวาระต่าง	 ๆ	 ที่กล่าวมาข้าพเจ้ายังคงได้มีส่วนร่วมในหลาย	 ๆ	 งานอย่างสม่�าเสมอ	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานพิธีฌาปนกิจซึ่งถือเป็นงานที่คนไทยให้ความส�าคัญ	 โดยอาจเนื่องมาจากผู้เสียชีวิตหรือผู้วายชนม์
อาจมีความสัมพันธ์ในฐานะบุคคลอันเป็นที่รักและเคารพในครอบครัว	 รวมไปถึงญาติพี่น้องในตระกูล	 หรือบรรดาเพื่อน
สนิท	มิตรสหาย	เป็นต้น	การสูญเสียบุคคลดังกล่าวได้น�ามาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวมา	ด้วยเหตุ
นี้จึงท�าให้การประพันธ์บทร้อยกรองเข้ามามีส่วนส�าคัญในการที่จะถ่ายทอดอารมณ์	 ความรู้สึกของผู้ที่สูญเสียบุคคลอัน
เป็นที่รักให้ออกมาอยู่ในรูปแบบของบทร้อยกรองท่ีไพเราะซ่ึงอธิบายถึงคุณงามความดีของผู้วายชนม์ท่ีเคยกระท�าไว้เม่ือ
ครั้งยังมีชีวิตอยู่	
	 ดังนั้นเพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เก่ียวกับการสร้างสรรค์บทร้อยกรองเนื่องในวาระโอกาสต่างๆ																											
และเพื่อเป็นการเผยแพร่การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวรรณศิลป์ในอีกรูปแบบหนึ่ง	 ข้าพเจ้าจึงได้น�าเสนอแนวทางการ
เขียน	บทไว้อาลัยผู้วายชนม์ในลักษณะของการประพันธ์บทร้อยกรองจากผลงานการประพันธ์ของตนเองกว่า	30	ผลงาน																	
โดยจะน�าผลงานทั้งหมดมาพิจารณาองค์ประกอบในเรื่องของการใช้ภาษาและเนื้อหา	 และสรุปเป็นแนวทางที่ใช้ในการ
เขียนอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งอาจเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่มีความสนใจไม่มากก็น้อย	ดังจะกล่าวต่อไปนี้

 1ศศ.ม.	(ไทยคดีศึกษา	เน้นมนุษย์)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย	คณะครุศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	
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โครงสร้างบทประพันธ์ที่ใช้ในการไว้อาลัยผู้วายชนม์
	 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบบทประพันธ์ที่ใช้ในการไว้อาลัยผู้วายชนม์กว่า	 30	 ผลงานสามารถสรุปผลได็
ดังนี้	บทประพันธ์ที่ใช้ในการไว้อาลัยผู้วายชนม์มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	2	ส่วน	คือ

1. ส่วนประกอบตอนต้น	 จะเป็นส่วนที่บทประพันธ์ต้องขึ้นต้นด้วยโคลงสี่สุภาพ	 โดยข้อมูลที่น�ามาแต่ง
ต้องเป็นชื่อและนามสกุลของผู้วายชนม์	 ทั้งนี้เนื้อหาที่ใช้แต่งสามารถเป็นถ้อยค�าที่เน้นสัมผัสพยัญชนะ	 สระ	 หรืออาจ
เน้นเฉพาะเนื้อหาของค�าประพันธ์ก็เป็นได้โดยจะขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ประพันธ์	 และควรเป็นถ้อยค�าที่สั้นกระชับ	 	 เร้า
อารมณ์ผู้ฟัง	ดังตัวอย่าง

ธนรัฐ ฉัตรดอน
   ธน เทพเรียกให	 	 ด่วนไป	พ่อเอย 

   รัฐ 	เลาะเลียบทะเลครรไล	 	 สู่ฟ้า
   ฉัตร พ่อที่งามใจ	 	 	 สู่สุคต	นาพ่อ
                                    ดอน สู่สัมปรายหล้า																							ภพโพ้นพิมานแมน                                                                                                                                             
                    (2559	:	13	–	15)  

2. ส่วนประกอบในเนื้อหา	จะเป็นส่วนที่ประกอบด้วยบทกลอนที่มีสัมผัสคล้องจอง	กะทัดรัด	กินความ
หมาย	และได้ใจความ	โดยในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เน้นพรรณนาข้อมูลของผู้วายชนม์โดยเฉพาะ	ฉะนั้นในส่วนนี้จึงเป็นส่วน
ที่ผู้ประพันธ์ต้องแต่งให้สั้นกระชับ	 เน้นสัมผัสพยัญชนะ	 หรือสระ	 เอาเฉพาะข้อมูลที่ส�าคัญ	 ทั้งนี้ส่วนประกอบในเนื้อหา
ยังสามารถแบ่งออกได้อีก		3	ส่วน	ดังนี้

2.1 ตอนต้น	จะเป็นการกล่าวถึงเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา	บุคลิกลักษณะนิสัย	และอาชีพ
ของ		ผู้วายชนม์		เช่น	 	 																							
	 	 													คุณครูปัทมาแสนศักดิ์นี้
																														เป็นคุณครูผู้แสนดีสู่เวหา
																														เป็นธิดาปลัดหนูผู้จากลา
																														ศิริเสาร์สุกลว่าแต่ดั้งเดิม

          (2560	:	16	-17)  
  2.2	ตอนกลาง	จะเป็นการกล่าวถึงเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว		และคุณงามความดีของผู้วายชนม์	เช่น

																													...สมรสกับคุณครูเจียมจากไปแล้ว
																												คุณครูผู้เพริศแพร้วขอขานไข
																												แห่งอ�าเภอหนองพอกชื่อเสียงไกล
																												เกียรติคุณยิ่งใหญ่ในความดี...
																												...คนที่สามผู้ช่วยศาสตราจารย์
																											ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษส่งเสริมศรี
																											ดร.ทิพาพร	สุจารี
																											จบปริญญาโทที่ประสานมิตร
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																											จบปริญญาเอก	ม.ขอนแก่น
																											ศึกษาศาสตร์ภูมิแน่นตามตั้งจิต
																											บุตรธิดาของท่านดั่งเนรมิต
																											ดุษฎีบัณฑิตเลิศแสนงาม...

                        (2557	:	12)

	 	 2.3	 ตอนท้าย	 จะเป็นการกล่าวค�าไว้อาลัยถึงผู้วายชนม์เพื่อให้ผู้วายชนม์ได้รับทราบ	 โดยเนื้อหาจะ
ต้อง	เป็นการกล่าวถึงการเดินทางไปยังสรวงสวรรค์ซึ่งเป็นภพภูมิสุดท้ายของผู้วายชนม์ตาม	หลักพระพุทธศาสนา	เช่น		
                                                       ...ไม่คิดว่าจะเป็นถ้อยค�าสุดท้าย

																								สุดเสียดายท่านเทพให้ตักษัย
																								เรียกคุณพ่อธนรัฐด่วนจากไป
																								ลัดเลาะเรียบทะเลไกลสู่ฟากฟ้า
																												หากวิญญาณของท่านสถิตอยู่
																								โปรดรับรู้ญาติมิตรมาถ้วนหน้า
																								มาส่งสการคุณพ่อแก้วส่งวิญญา
																								สู่แดนสัมปรายฟ้าพิมานบน
																											สู่ฟากฟ้าแดนสวรรค์อันบรรเจิด
																									สู่ดินแดนประเสริฐในเวหน
																									สู่ภพพื้นทิพย์พิมานจรดล
																									สู่เบื้องบนแดนสงบภพสัมปราย												                                                                                                                                 
       (2559	:	14-15)

แผนผังบทประพันธ์ที่ใช้ในการไว้อาลัยผู้วายชนม์
 1. ส่วนประกอบตอนต้นจะใช้ฉันทลักษณ์ของโคลงสี่สุภาพ	โดยใช้ชื่อ	–	สกุลของผู้วายชนม์ขึ้นต้นบทประพันธ์	
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
	 	 	 	 	 					(โคลงสี่สุภาพ)
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จันทร์		ค�าศิริลักษณ์
    จันทร์  จรเจิดแจ่มจ้า	 พิมานบน											ท่านเอย				
   ค�า  	พ่อแก้วจรดล	 	 	 สู่ฟ้า
   ศิริ  	สู่เวหน	 	 	 สู่สุคติ															นาท่าน
   รักษ์ สู่สัมปรายหล้า		 	 ภพโพ้นพิมานสวรรค์					

2. สว่นประกอบตอนกลางและตอนทา้ยจะใชฉ้นัทลกัษณข์องกลอนแปด

	 	 										 	 	 คุณครูจันทร์คุณครูเก่าผู้เพชรแท้
	 	 	 	 ผู้เปี่ยมแปล้คุณธรรมล้�าขานไข
	 	 	 	 สมรสกับคุณประไพศรีที่จากไป
	 	 	 	 บุตรท่านไซร้ห้าคนล้นงามธรรม
	 	 										 	 	 มีปราณีวัฒนาตามมาด้วย
	 	 	 	 จริยาคนสวยผู้งามข�า
	 	 	 	 คุณนายนายอ�าเภอผู้งามค�า
	 	 	 	 นายอ�าเภอพงศาลน�าความดี
																	 	 	 	 	 	 	 														(2559	:	19)
 ข้อสังเกต
      การประพันธ์บทไว้อาลัยผู้วายชนม์จะเน้นเนื้อหาในการพรรณนาถึงผู้วายชนม์เป็นหลัก	จึงท�าให้การสัมผัส
ในของบทประพันธ์นั้นไม่มีความโดดเด่น	 โดยส่วนใหญ่มักจะเน้นให้มีการสัมผัสบังคับตาม	 ฉันทลักษณ์ที่ก�าหนดเพื่อให้
เกิดความถูกต้องเป็นไปตามแบบฉบับการแต่งค�าประพันธ์	
	 	 	 	 	 	 ในด้านการอ่านสามารถอ่านได้ทั้งท�านองเสนาะและร้อยแก้ว	 โดยในส่วนตอนต้นที่เป็นโคลงสี่สุภาพควร
อ่านแบบท�านองเสนาะ	ส่วนตอนกลางที่เป็นเนื้อหาและตอนท้ายที่เป็นบทไว้อาลัยสามารถอ่านได	ทั้งท�านองเสนาะและ
ร้อยแก้ว	 โดยขึ้นอยู่กับเวลาและสถานการณ์ในการจัดพิธีว่าเอื้อต่อการอ่านท�านองใน	 ลักษณะใด	 ถ้าหากอ่านเฉพาะ
ท�านองเสนาะจะยิ่งท�าให้เกิดความไพเราะและกระตุ้นอารมณ์ร่วมของผู้ฟังได้เป็น	 อย่างด	 นอกจากนี้ในส่วนตอนท้ายที่
เป็นบทอาลัยถ้าผู้อ่านสามารถขับเสภาได้ก็จะยิ่งเป็นการเพิ่มรสทาง	วรรณศิลป์ให้มากยิ่งขึ้น
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การใช้ภาษาในบทประพันธ์เพื่อไว้อาลัยผู้วายชนม์
 1.รูปแบบการใช้ภาษา
    	 การน�าเอาลักษณะภาษาไทยมาใช้ในการแต่งค�าประพันธ์เป็นเรื่องส�าคัญเพราะภาษาไทยเป็นค�าโดดและ	
เป็นภาษาท่ีมีเสียงวรรณยุกต์	กวีไทยจึงนิยมการเล่นค�า	เล่นเสียง	การเล่นสัมผัสสระ	สัมผัสพยัญชนะในลักษณะต่าง	ๆ 	หรือ	การ
เล่นค�าพ้องรูปพ้องเสียง	 การมีค�าซ้อนจ�านวนมากในภาษาซึ่งท�าให้กวีสร้างค�าซ้อนในหลายลักษณะเพื่อสร้างวรรณศิลป์
อย่างประณีตและแยบคาย	(กีรติ	ธนไชย,	2553	:	23	)		ดังนั้นการคัดสรรถ้อยค�าในการแต่งจึงเป็นขั้นตอนส�าคัญใน	การ
ประพันธ์บทไว้อาลัยผู้วายชนม์	 โดยจากผลงานที่ผ่านมารูปแบบการใช้ภาษาเพื่อไว้อาลัยผู้วายชนม์สามารถอธิบายได้
ดังนี้

1.1 การสัมผัสพยัญชนะและสระ
        1.1.1 การสัมผัสพยัญชนะ คือ	ค�าที่ประสมด้วยเสียงพยัญชนะเดียวกันอยู่ในต�าแหน่ง
ที่ใกล้เคียงกัน	(กีรติ	ธนะไชย,	2553	:	25)	โดยจะมีทั้งการสัมผัสชิดและการสัมผัสคั่นของเสียง
พยัญชนะ	เช่น
             อา		กาศเทียมเทียบแท	้															พระคุณอาจารย์เอย

	 	 	 	 	 	 	 	 													(2558	:	72)
        รัฐ  เลาะเลียบทะเลครรไล												สู่ฟ้า	

 	 							 	 	 	 	 		 													(2558	:	14)
          ปุณ เปิดทางส่องให้																					จรลี		ท่านเอย
	 	 	 	 	 	 	 																									(2559	:	19)

        1.1.2 การสัมผัสสระ	คือ	ค�าที่ประสมเสียงสระเดียวกัน	มีมาตราตัวสะกดเดียวกันมา															
คล้องจองกัน		(กีรติ	ธนะไชย,	2553	:	25)		โดยส่วนมากมักเป็นการสัมผัสชิดของเสียงสระ	เช่น
             	สูส่วรรค์ชั้นฟ้าพิมานไกล
																				สถิตในแดนสงบภพสัมปราย

			 	 	 	 	 	 	 	 															(2558	:	19)

	 	 	 														เบิกถางทางสู่แดนที่สดใส
	 	 	 	 	 	 	 			 															(2558	:	25)
	 	 อย่างที่กล่าวในข้อสังเกตการประพันธ์บทไว้อาลัยผู้วายชนม์จะเน้นเนื้อหาในการประพันธเป็นหลัก	
						จึงท�าให้การสัมผัสในของบทประพันธ์นั้นไม่มีความโดดเด่นมากเท่าไรนัก

1.2 การใช้ค�า
  การใช้ถ้อยค�าเป็นวิธีส�าคัญในการท�าให้บทประพันธ์เกิดความไพเราะและทรงคุณค่าโดยการ
ประพันธ์บทไว้อาลัยผู้วายชนม์มักจะกล่าวถึงการจากไปของผู้วายชนม์ไปสู่ภพภูมิที่ด	 ฉะนั้นการเลือกใช้ค�าในการ
ประพันธ์จึงมีลักษณะที่จ�าเพาะเจาะจง	 เช่น	 การใช้ค�าว่า	 “สังสการ”	 ซึ่งเป็นค�าโบราณ	 หมายถึง	 พิธีกรรมเกี่ยวกับการ
ปลงศพ	(ราชบัณฑิตยสถาน,2556	:	1201)	ค�าว่า	“สัมปรายภพ”	หมายถึง	ภพหน้า	(ราชบัณฑิตยสถาน,2556	:	1209)	
นอกจากนี้ยังมอีกหลาย	ๆ	ค�าที่สื่อความหมายถึงภพภูมิของผู้วายชนม์	โดยส่วนมากมักเป็นถ้อยค�าที่มีความงดงามสูงส่ง
และมีความหมายเกี่ยวกับสถานที่โอ่อ่า	น่าอยู่อาศัย	เช่น	ค�าว่า	“พิมานไกล”	“ทิพย์พิมาน”	“นภาลัย”		“สวรรค์”	“แดน
เวหา”	เป็นต้น	
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อย่างไรก็ตามการเลือกใช้ค�าดังที่กล่าวมาควรพิจารณาถึงการส่งสัมผัสบังคับในบทประพันธ์อีกประการหนึ่งด้วย	เช่น
                                                   ขอคุณงามความดีที่พ่อสร้าง
	 	 	 							เบิกถางทางสูแ่ดนที่สดใส
																																					สูส่วรรค์ชั้นฟ้าพิมานไกล  
																																					สถิตในแดนสงบภพสัมปราย

	 	 	 	 	 	 	 	 														(2558	:	25)
																																																								ไปสถิตสูส่วรรคบ์นชั้นฟ้า
          แดนเวหาทิพย์พิมานอันสดใส
          แดนสงบสุขล้�าพิมานไกล
	 	 	 							สถิตในสัมปรายภพสงบเทอญ
      	 	 															(2559	:	20)

  นอกจากนี้การเลือกใช้ค�าสามารถใช้ได้ทั้งค�าสามัญและค�าราชาศัพท์ร่วมกัน	ทั้งน้ีแม้ว่าค�า 
ราชาศัพท์ถือเป็นค�าที่ใช้กับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ก็ตาม	แต่เพื่อเป็นการยกย่องและ	 ให้เกียรติผู้วาย
ชนม์การเลือกใช้ค�าราชาศัพท์จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีในการที่จะท�าให้บทประพันธ์เกิด	 ความไพเราะและทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้น	
อย่างเช่น	ค�าว่า	“เสวย”	ซึ่งเป็นค�าราชาศัพท์ร่วมกับค�าสามัญ	ค�าว่า	“สวรรค์”	ดังตัวอย่าง

	 																			 	 	ปฐวี	สู่ฟ้า																										พิมานแมน		ท่านเอย
	 	 																	สัตย		เทพสู่แดน																										ฟากฟ้า																					
																										 					ธีรา		แม่ห่วงแสน																									สู่สุคติ								นาเจ้า
	 	 	 					นนท์	สู่สัมปรายหล้า																						ลูกแก้วเสวยสวรรค์
	 	 	 	 	 	 	 		 														(2559	:	21)

1.3 การเล่นค�า
	 	 การเล่นค�า	 	 หมายถึง	 กลวิธีการแต่งด้วยการใช้อักษร	 ค�า	 วลี	 หรือข้อความเป็นพิเศษนอกเหนือไป
จากที่ก�าหนดไว้ตามเกณฑ์เพื่อหวังผลทางวรรณศิลป์	 ท�าให้เกิดเสียงประกอบและจังหวะลีลาที่ช่วยให้ไพเราะยิ่งขึ้นและ
ท�าให้มีความหมายที่ประทับใจกินใจ	(ราชบัณฑิตยสถาน,	2553	:	71)	ทั้งนี้ส่วนใหญ่การเล่นค�าในบทประพันธ์มีอยู่หลาก
หลายกลวิธี	แต่โดยมากแล้วมักเป็นการซ�้าค�า	การซ�้าค�าสามารถซ้�าได้ทั้งรูปและเสียง	เพื่อเน้นย้�าความหมายของถ้อยค�า
ที่ต้องการจะสื่อสาร	โดยในโครงสร้างบทประพันธ์ที่ใช้ในการไว้อาลัยผู้วายชนม์มักมีการซ้�าค�าในส่วนประกอบทั้ง	3	ส่วน	
ส่วนมากเป็นการซ้�าค�าทั้งรูปและเสียง	ได้แก่	
    ตอนต้นที่เป็นการกล่าวถึงบุคลิกลักษณะนิสัยผู้วายชนม์
      เป็นพ่อแห่งครอบครัวที่อบอุ่น
                                                    เป็นพ่อผู้ล้นบุญยึดรัตน์สาม
                                                        เป็นพ่อแห่งสังคมสง่างาม
                                                        เป็นพ่อแห่งสารคามตักสิลา
						 	 	 	 	 	 	 	 														(2559	:	20)
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 จากตัวอย่างค�าว่า	 “เป็น”	หมายถึง	ค�ากริยาแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค�ากับค�าเพื่อให้เห็นว่าค�าหน้าและค�า
หลังมีภาวะ	คือ	ความมี	ความเป็น	เกี่ยวข้องอย่างไร	(ราชบัณฑิตยสถาน,	2556	:	752)	ทั้งนี้จากความหมายข้างต้นแสดง	
ให้เห็นว่าการซ้�าค�าว่า	“เป็น”	คือ	การซ้�าเพื่อเน้นย้�าความหมายของบุคลิกลักษณะนิสัยของผู้วายชนม์ที่เป็นคนอบอุ่น	มี
หลักธรรม	และมีความสง่างาม

ตอนกลางที่เป็นช่วงซึ่งกล่าวถึงเนื้อหาเกี่ยวกับคุณงามความดีของผู้วายชนม์
      คุณพ่อเป็นแบบอย่างพ่อครูแท้
              คุณพ่อผู้เปี่ยมแปล้ด้วยศักดิ์ศรี
                                                          คุณพ่อผู้น�าลูกท�าความดี
                                                          คุณพ่อมีบุตรดีธิดางาม	
	 	 	 	 	 	 	 							 														(2559	:	20)
  จากตัวอย่างการซ�้าค�าว่า	 “คุณพ่อ”	 เป็นการเน้นย�้าความหมายโดยตรงถึงตัวผู้วายชนม์เพื่อยกย่อง
และเชิดชูผู้วายชนม์ในการกระท�าคุณงามความดี	เป็นแบบอย่างของครูที่ดี	และสอนให้ลูกท�าความดีเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู ่
  

ตอนท้ายที่เป็นช่วงกล่าวอาลัยผู้วายชนม์
     สู่ฟากฟ้าแดนสวรรค์อันบรรเจิด
                                                          สู่แดนอันประเสริฐในเวหน
                                                          สู่ภพพื้นทิพย์พิมานจรดล
                สูเ่บื้องบนแดนสงบภพสัมปราย
	 	 	 	 	 	 	 	 														(2559	:	15)
  จากตัวอย่างค�าว่า	“สู่”	 เป็นค�าบุพบท	หมายถึง	ยัง	 เช่น	จงไปสู่สุคติ	 (ราชบัณฑิตยสถาน,	2556	 :	
1248)	นอกจากนี้ยังจัดอยู่ในหมวดหมู่ค�าแสดง	ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์กับสถานที่	หมายถึง	ใช้แสดงจุดหมายที่
เคลื่อนที่ไป	(นววรรณ	พันธุเมธา,	2555	:	296)		ฉะนั้นเมื่อมีการซ้�าถ้อยค�าดังกล่าวยิ่งเป็นการเน้นย้�าถึงความอาลัยของผู้
ฟังที่มีความปารถนาให้ผู้วายชนม์เดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดไปสู่สุคติตามหลักพระพุทธศาสนา		
  ข้อสังเกต
	 	 การซ�้าค�าในแต่ละช่วงของบทประพันธ์พบว่า	 นอกเหนือไปจากรสทางวรรณศิลป์ที่มีความไพเราะ
แล้วยังส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ฟังเป็นอย่างมาก	 โดยอาจเนื่องมาจาก	 การเน้นย�้าถึงบุคลิกลักษณะ
นิสัยคุณงามความดีของผู้วายชนม์เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่	 เป็นการย้อนร�าลึกถึงความทรงจ�าหรือประสบการณ์ต่าง	 ๆ	 ใน
การด�าเนินชีวิตที่ผู้ฟังเคยประสบหรือมีต่อ	 ผู้วายชนม์	 ท�าให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกตื้นตัน	 เสียดายและร�าลึกถึง	 ในท�านอง
เดียวกันตอนท้ายซึ่งเป็นช่วงกล่าวอาลัยผู้วายชนม์การซ้�าค�ายิ่งเป็นการกระตุ้นความรู้สึกของผู้ฟังมากขึ้นอีก	 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากช่วงดังกล่าวเป็นการกล่าวถึงการเดินทางของผู้วายชนม์ไปยังภพภูมิสุดท้าย	 ซึ่งยิ่งเป็น	 การตอกย้�าให้เกิด
ความอาลัยและเสียดายต่อการจากไปของผู้วายชนม์								

1.4 การใช้ภาพพจน์เปรียบเทียบ
	 	 ภาพพจน์เปรียบเทียบเป็นการใช้ค�าเพื่อเชื่อมโยงความหมายของสิ่งต่าง	 ๆ	 ระหว่างสิ่งที่พบเห็น	 มี
ประสบการณ์ทางอารมณ์	ความรู้สึก	สัมผัสรู้เห็น	กับสิ่งที่ไม่อาจคุ้นเคย	เพื่อให้เข้าใจสาระส�าคัญหรือ	กระตุ้นให้เกิดภาพ
ความคิด	 (กีรติ	 ธนไชย,	2553	 :	53)	จากผลงานที่ผ่านมาพบว่ามีการใช้ภาพพจน	 เปรียบเทียบอยู่หลายลักษณะในการ
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ประพันธ์บทไว้อาลัย	เช่น
  1.4.1 อุปมา  
	 	 อุปมา	คือ	การเปรียบเทียบของสองอย่างซึ่งอาจไม่ใช่ของชนิดเดียวกันหรือเรื่องเดียวกันในการ
เปรียบเทียบมีค�าที่แสดงว่าเหมือนเป็นตัวเชื่อม	เช่น	ดัง	ดุจ	ประหนึ่ง	แม้น	เหมือน	เฉก	เช่น	ราวกับ	เป็นต้น	
(กีรติ	ธนไชย,	2553	:	53)	ดังตัวอย่าง		

   อากาศเทียมเทียบแท ้              พระคุณอาจารย์เอย
	 	 	 	 	 	 	 	 													(2558	:	72)
																																																												...ขอย้อนกล่าวเรื่องราวของคุณแม่

    ดุจเพชรแท้แม่ทองย้อยแม่บุญหนา	
					 	 	 	 	 	 	 	 							 		(2560	:	16)
    คุณแมเ่ฉกเช่นร่มโพคุณค่าล้น
	 	 	 	 	 	 	 	 	 		(2560	:	16)
    แม่เป็นดั่งร่มโพร่มไทรแผ่สาขา	

	 	 	 	 	 	 		(2560	:	16)
  1.4.2 อุปลักษณ์ 
  อุปลักษณ์	 คือ	 การกล่าวเปรียบเทียบโดยตรงระหว่างสิ่งที่มีคุณสมบัติร่วมบางประการของสองสิ่ง
หรือมากกว่านั้นโดยมีค�าแสดงเปรียบเทียบ	ได้แก่	เป็น	คือ	เท่ากับ	เป็นต้น	(กีรติ	ธนไชย,	2553	:	54)	ดังตัวอย่าง	

  แม่บุญมั่นเป็นแม่ผู้ประเสริฐ
	 	 	 	 	 	 		(2557	:	6)
 เป็นคนดีของคุ้มแม่บุญปลูก
      เป็นร่มโพของลูกแม่เสริมศรี
      เป็นเสาหลักของลูกปลูกไมตรี
      เป็นพระพรหมลูกที่แสนบูชา
	 	 	 	 	 	 			(2557	:	6)

  ในส่วนการใช้ภาพพจน์แบบอุปลักษณ์ค่อนข้างพบมากในการประพันธ์บทไว้อาลัย	 ผู้วายชนม	 ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากเนื้อหาของค�าประพันธ์ที่มักเน้นการกล่าวถึงคุณงามความดีของผู้วายชนม์	 ซึ่งจ�าเป็นต้องมีการกล่าว
เปรียบเทียบผู้วายชนม์กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเน้นให้ภาพชัดเจน	 เช่น	 การเปรียบ	บุพการี	 กับ	 ร่มโพ	ซึ่งเป็นไม้มงคล	 เป็น
ของสูง	 ของมงคล	 	 และเป็นของศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยให้ความเคารพและนับถือ	 ฉะนั้นผู้ประพันธ์จึงควรมี	 การ
ใช้ภาพพจน์แบบอุปลักษณ์ในการกล่าวเปรียบเทียบถึงคุณงามความดีของผู้วายชนม์	 ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นท�าให้ผู้ฟังเห็นภาพ
อย่างชัดเจน	ก่อให้เกิดความหมายที่ลึกซึ้งและท�าให้		บทประพันธ์ทรงคุณค่ามากขึ้น
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  1.4.3 อติพจน์
  อติพจน์	 คือ	 การกล่าวเกินจริงอย่างจงใจด้วยเจตนาเน้นข้อความที่กล่าวนั้นให้มีน้�าหนักยิ่งขึ้น	 ให้
ความรู้สึกเพิ่มขึ้น	มีความมุ่งหมายทางอารมณ์เป็นส�าคัญ	อาจเป็นการโอ้อวดเกินจริง	แต่มีเค้าโครงแห่งความจริง	มิได้กุ
เพื่อหลอกลวง	(กีรติ	ธนไชย,	2553	:	55)	ดังตัวอย่าง

                ...มีที่ดินหลายร้อยเป็นพันไร่
																						พ่อสั่งไว้ไม่ให้ขายไร่นานี้
                      ฝังเพชรทองไว้ให้ทรัพย์มากมี	
	 					 	 	 	 	 		(2559	:	17)

  จากตัวอย่างเป็นการกล่าวเกินจริง	 โดยมีเจตนาในการมุ่งหมายเพื่อยกย่องเชิดช	 ผู้วายชนม์เกี่ยวกับ
ลักษณะนิสัยของผู้วายชนม์ที่มีความอดออมและมัธยัสถ์จนท�าให้มีฐานะที่มั่นคง	

 2. เนื้อหาในบทประพันธ์เพื่อไว้อาลัยผู้วายชนม์
 เนื้อหาในการประพันธ์บทไว้อาลัยผู้วายชนม์เป็นการร้อยเรียงถ้อยค�าให้เกิดการสัมผัสคล้องจองระหว่าง
วรรคเพื่อสื่อถึงเจตนาของผู้พูดในการแสดงความรู้สึกระลึกถึงผู้ที่จากไปฉะนั้นเนื้อหาที่ใช้ในการประพันธ์บทไว้อาลัยจึง
เกี่ยวข้องเนื้อหาดังต่อไปนี้

1.1 ประวัติความเป็นมาและครอบครัว
	 	 ในส่วนของเนื้อหาตอนนี้มักปรากฏในช่วงตอนต้นของบทไว้อาลัยโดยมักมีการกล่าวถึงประวัติความ
เป็นมา	 รวมไปถึงครอบครัวของผู้วายชนม์	 เช่น	 บิดา	 มารดา	 บุตร-ธิดา	 เป็นต้น	 ซึ่งการกล่าวในส่วนนี้ถือเป็น	 การเปิด
เรื่องเพื่อแนะน�าผู้วายชนม์	และเป็นการให้เกียรติครอบครัวของผู้วายชนม์ซึ่งเป็นผู้ให้ก�าเนิดและมี	ความใกล้ชิดกับผู้วาย
ชนม์	เช่น
      ...ปฐวีสัตยธีรานนท์คนเก่งนี้
	 	 	 	 	 เป็นคนดีเรียบร้อยถ้อยค�าหวาน
	 	 	 	 	 เป็นบุตรคุณพ่อวีระศักดิ์อัยการ
	 	 	 	 	 กับคุณแม่จงใจท่านขอแนะน�า
	 	 	 					 	 มีพี่น้องสองคนขอบอกกล่าว
	 	 	 	 	 หนึ่งพี่สาวแพทย์หญิงผู้คมข�า
	 	 	 	 	 ชื่อแพทย์หญิงปรียาวีร์ผู้งามธรรม
																																					 	 	แพทย์ประจ�าโรงพยาบาลบรบือ...		

	 	 	 	 	 	 (2559	:	21)
1.2  ความเป็นอัตลักษณ์หรือตัวตนของผู้วายชนม์ เช่น บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย

	 	 ในการประพันธ์บทไว้อาลัยผู้วายชนม์ในเนื้อหาตอนนี้ต้องเน้นการกล่าวถึงบุคลิกภาพหรือลักษณะ	
นิสัยในแง่ดีของผู้วายชนม์	 ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงการร�าลึกถึงความทรงจ�าที่ดีและงดงามระหว่างตัวผู้ฟังกับผู้
วายชนม์	เช่น	
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     ...ผู้สุภาพเรียบร้อยผู้ซื่อสัตย์
																																					 	 ผู้สันทัดการกีฬาชื่อกระฉ่อน
																																					 	 ผู้ตรงต่อเวลาแท้แน่นอน
		 	 													 	 ผู้ยิ้มหวานมาก่อนการทักทาย
	 	 																 	 คนอ่อนน้อมพูดน้อยทั้งเรียนเก่ง
	 	 														 	 ระเบียบวินัยเคร่งเชื่อถือได้
																																						 	 นักกีฬานักสู้สมนามชาย
																																						 	 แข่งขันได้หลายรางวัลมุ่งมั่นจริง...

	 			 	 	 	 	 (2559:	22-23)
1.3 คุณงามความดีของผู้วายชนม์ 

	 	 แน่นอนว่าเมื่อครั้งยังมีชีวิต	 ผู้วายชนม์ต้องเคยได้ประกอบคุณงามความดีไว้ให้กับสังคม	 ฉะนั้นการ
จากไปของผู้วายชนม์ย่อมต้องเหลือทิ้งไว้ซึ่งคุณงามความดีที่เคยได้กระท�าไว้	 	 การกล่าวถึงในส่วนนี้ถือเป็นการยกย่อง	
เชิดชู	และให้เกียรติผู้วายชนม์	ท�าให้ผู้ฟังเกิดความซาบซึ้งในเนื้อหาพร้อมกับจดจ�าและร�าลึกถึงคุณงามความดีของผู้วาย
ชนม์	ดังตัวอย่าง	
	 	 	 	 	 …บวชให้พ่อให้ตนเองถวายในหลวง
																																					 	 ใฝ่โชติช่วงศึกษาการอ่านเขียน
																																					 	 จบ	ป.ตรีสองใบที่พากเพียร
																																					 	 นิติศาสตร์เล่าเรียนด้วยตั้งใจ
																																									 	 อีกป.ตรีอุตสาหกรรมศิลป์
																																					 	 เรื่องระบิลบวชเรียนที่สดใส
																																					 	 ช่างสะสมบารมีที่ตั้งใจ
																																					 	 หกสิบหกปีไซร้ได้ชื่นชม...																				

					 	 	 	 	 	 		(2557	:	25-26)
1.4 เหตุการณ์หรือลางสังหรณ์ก่อนวายชนม์

	 	 ก่อนท่ีจะถึงตอนท้ายของบทประพันธ์ซึ่งเป็นการกล่าวถึงการเดินทางไปสู่สัมปรายภพของผู้วาย
ชนม์		การกล่าวย้อนถึงเหตุการณ์หรือลางสังหรณ์บางประการสามารถกระตุ้นความรู้สึกและอารมณ์ร่วมของผู้ฟังที่มีต่อ	
ผู้วายชนม์ได้เป็นอย่างดี	เช่น	
	 	 	 	 	 ...เหมือนเป็นลางสังหรณ์ขอย้อนว่า
																																						 	 วันที่สี่มิถุนาพ่อสดใส
																																							 	 ก่อนวันสิ้นชีวิตพ่อพาครอบครัวไป																																								
																																							 	 กาฬสินธุ์นั้นไซร้เยี่ยมบุตรี
																																										 	 พาครอบครัวกินข้าวเย็นเป็นสุขแท้
																																							 	 พ่อเปี่ยมแปล้รอยยิ้มพ่อส่งศรี
																																						 	 	พ่อกล่าวถ้อยค�าสอนวอนวจี
																																							 	 ให้ลูกทั้งสองนี้รีบท�าเวลา
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																																										 	 รีบเรียนปริญญาโทให้จบหนอ
	 	 					 			 	 พ่อร้องขอกล่าวค�าเรื่องการศึกษา
																																							 	 เรียนส�าเร็จได้ท�างานชูหน้าตา
																																							 	 มาสอนกับพ่อว่าพ่อตั้งใจ
																																											 	 ไม่คิดว่าจะเป็นถ้อยค�าสุดท้าย
																																							 	 สุดเสียดายท่านเทพให้ตักษัย
																																							 	 เรียกคุณพ่อธนรัฐด่วนจากไป
																																							 	 ลัดเลาะเรียบทะเลไกลสู่ฟากฟ้า...

						 	 	 	 	 	 			(2559	:	15)
บทสรุป
 อย่างที่กล่าวไว้ในบทน�าว่ารูปแบบการใช้ภาษาและเนื้อหาที่ใช้ในการเขียนบทไว้อาลัยผู้วายชนม์มีความแตก
ต่างกัน	บางผลงานมีการเขียนในลักษณะความเรียงแบบร้อยแก้ว	บางผลงานมีการเขียนในลักษณะที่เน้นสัมผัสคล้องจอง
แบบ	 ร้อยกรอง	 ทั้งนี้ยังไม่มีผู้ใดได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการเขียนไว้อย่างชัดเจน	 ดังนั้นเพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้
ข้าพเจ้าจึงได้น�าเสนอแนวทางการเขียนบทไว้อาลัยผู้วายชนม์ในลักษณะของการประพันธ์บทร้อยกรอง	 ซึ่งสามารถสรุป
ได้ดังนี้	 1.โครงสร้างบทประพันธ์ที่ใช้ในการไว้อาลัยผู้วายชนม์	 แบ่งออกเป็น	 2	 ส่วน	 ได้แก่	 ส่วนประกอบตอนต้น	 จะ
เป็นส่วนที่บทประพันธ์ต้องขึ้นต้นด้วยโคลงสี่สุภาพ	 โดยข้อมูลที่น�ามาแต่งต้องเป็นชื่อและนามสกุลของผู้วายชนม์	ต่อมา
คือ	ส่วนประกอบในเนื้อหา	จะเป็นส่วนที่ประกอบด้วยบทกลอนที่มีสัมผัสคล้องจอง	กะทัดรัด	กินความหมาย	และได้ใจ
ความ	 โดยในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เน้นพรรณนาข้อมูลของผู้วายชนม์โดยเฉพาะ	 ทั้งนี้ส่วนประกอบในเนื้อหาสามารถแบ่ง
ออกได้อีก		3	ส่วน	คือ	ตอนต้น	จะเป็นการกล่าวถึงเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา	บุคลิกลักษณะนิสัย	และอาชีพ
ของผู้วายชนม์	 ตอนกลาง	 จะเป็น	 การกล่าวถึงเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว	 และคุณงามความดีของผู้วายชนม์	 ตอนท้าย
จะเป็นการกล่าวค�าไว้อาลัยถึงผู้วายชนม์เพื่อให้ผู้วายชนม์ได้รับทราบ	 โดยเนื้อหาจะต้องเป็นการกล่าวถึงการเดินทางไป
ยังสรวงสวรรค์ซึ่งเป็นภพภูมิสุดท้ายของ	 ผู้วายชนม์ตามหลักพระพุทธศาสนา	 2.แผนผังบทประพันธ์ที่ใช้ในการไว้อาลัย
ผู้วายชนม์พบว่า	 ส่วนประกอบตอนต้นจะใช	 ฉันทลักษณ์ของโคลงสี่สุภาพ	 โดยใช้ชื่อ	 –	 สกุลของผู้วายชนม์ขึ้นต้นบท
ประพันธ์	 และส่วนประกอบตอนกลางและตอนท้ายจะใช้ฉันทลักษณ์ของกลอนแปดในการบรรยายบุคลิกลักษณะนิสัย
และคุณงามความดีของผู้วายชนม์	
	 ส่วนในแง่ของรูปแบบการใช้ภาษาในการประพันธ์บทไว้อาลัยผู้วายชนม์จะเน้นการพรรณนาถึงผู้วายชนม์
เป็นหลัก	 จึงท�าให้การสัมผัสในของบทประพันธ์นั้นไม่มีความโดดเด่น	 โดยส่วนใหญ่มักจะเน้นให้มีการสัมผัสบังคับตาม																			
ฉันทลักษณ์ที่ก�าหนดเพื่อให้เกิดความถูกต้องเป็นไปตามแบบฉบับการแต่งค�าประพันธ์ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้
ประพันธ์ว่าต้องการให้บทประพันธ์ออกมาในลักษณะใด	ส่วนการใช้ถ้อยค�าผู้ประพันธ์ควรเลือกใช้ค�าที่มีลักษณะจ�าเพาะ
เจาะจงเกี่ยวกับพิธีกรรมฌาปนกิจ	 ซึ่งต้องเป็นค�าที่สื่อความหมายที่ไพเราะและงดงาม	 นอกจากนี้ผู้ประพันธ์ยังสามารถ
เลือกใช้ค�าราชาศัพท์ร่วมกับค�าสามัญได้ทั้งนี้เพื่อเป็นการท�าให้บทประพันธ์เกิดความไพเราะและทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้น	
อีกทั้งควรมีการเล่นค�าและมีการน�าภาพพจน์เชิงเปรียบเทียบมาใช้เพื่อเป็นการเพิ่มอรรถรสทางวรรณศิลป์ท�าให้บท
ประพันธ์มีความหมายที่ชัดเจนลึกซึ้ง	 และกินใจผู้ฟัง	 ซึ่งสนับสนุนเชิงแนวคิดของประสพสุข	 	 ฤทธิเดช	 (2559	 :	 315)	
เกี่ยวกับการใช้หลักภาษาทางด้านการประพันธ์	 เป็นหลักภาษาแขนงหนึ่งที่สามารถน�าความรู้นี้ไปจัดการเรียนการสอน
ผ่านกระบวนการปฏิบัติ	จัดเป็นกิจกรรมทักษะสัมพันธ์ทางภาษาให้กับผู้สอนแลผู้เรียนได้ลองท�ากิจกรรมตามบทความนี้
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 และในส่วนของเนื้อหาในบทประพันธ์เพื่อไว้อาลัยผู้วายชนม์นั้น	 ช่วงตอนต้นของบทไว้อาลัยจะเป็นการกล่าว
ถึงประวัติความเป็นมา	 รวมไปถึงครอบครัวของผู้วายชนม์	 จากนั้นจะเป็นการกล่าวถึงบุคลิกภาพหรือลักษณะนิสัยในแง่
ดีของผู้วายชนม์	 ต่อมาช่วงตอนกลางจะเป็นการกล่าวถึงคุณงามความดีของผู้วายชนม์ที่เคยได้กระท�าไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิต
อยู่และก่อนจะถึงตอนท้ายผู้ประพันธ์อาจมีการกล่าวถึงเหตุการณ์หรือลางสังหรณ์ก่อนวายชนม์	 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้าง
อารมณ์ร่วมระหว่างผู้ฟังก่อนท่ีจะมีการขับเสภาในส่วนของตอนท้ายซึ่งเป็นการแสดงความไว้อาลัยต่อผู้วายชนม์ในการ
เดินทางไปสู่สัมปรายภพตามหลักพระพุทธศาสนา
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บทคัดย่อ 
 
  การวิจัยครั้งน้ี มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน 2) สร้างและพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 3) รายงานผลการเพิ่มสมรรถนะการวิจัยของครู โดยใช้หลักสูตรฝึกอบรม 
การวิจัยในชั้นเรียน 4) รายงานผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ  ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์ จ านวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ 
แบบสอบถามสภาพการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูผู้สอน  มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .82  แบบประเมิน 
ความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม  แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 
เท่ากับ .81 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้เข้าอบรมที่มีต่อการอบรม แบบนิเทศติดตามผลการวิจัยในชั้นเรียน 
และแบบประเมินมาตรฐานของหลักสูตรฝึกอบรม 
 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
  1. สภาพการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ 
ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥= 3.68,  
S.D.=0.20) ส่วนความคิดเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ ว่า ต้องการให้ผู้บริหารสนับสนุนการด าเนินการวิจัยอย่างจริง จัง 
ทั้งด้านด้านการเพิ่มพูนความรู้ จัดท าเอกสารประกอบการด าเนินการวิจัย เพื่อใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า 
  2. หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการและเหตุผล 
ของหลักสูตร 2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3) โครงสร้างและเน้ือหาหลักสูตร 4) กิจกรรมการอบรมตามหลักสูตร  
และ 5) การวัดและประเมินผลการอบรมตามหลักสูตร โดยมีเน้ือหา 7 หน่วย คือ  
_________________________________________________________________________ 

1 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
3 อาจารย์ ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
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1) ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน 2) การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 3) การประเมินเพื่อพัฒนาการสอนของ
ตนเอง 4) กรณีศึกษานักเรียนรายบุคคล 5) การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 6) การเขียนรายงานการวิจัย และ 
7) การจัดนิทรรศการและการเผยแพร่ผลการวิจัย และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 83.81/87.50  
   3. ผลการเพิ่มสมรรถนะการวิจัยของครูโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน  พบว่า  
1) โดยรวมคะแนนเต็ม 40 ผู้เข้าอบรมมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรม  เท่ากับ 23.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
1.92 หลังการอบรม คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 35.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.75 2) เม่ือเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยผลการทดสอบก่อนและหลังการอบรม พบว่า ผู้เข้าอบรมมีคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.690 4) ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดอบรม
การ วิ จัย โดย ใช้ห ลั กสูต ร ฝึ กอบรม โดยรวมอยู่ ในระดับพอ ใจมาก  ( �̅�𝑥= 4.64, S.D.=0.18) 5) การ นิ เทศ 
ติดตามผลการน าความรู้  และทักษะการวิจัยไปใช้หลังการอบรม  พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ ในระดับมากที่สุด 
(�̅�𝑥=4.51, S.D.=0.09) ส่วนการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง ท าให้ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 4. การประเมินหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน พบว่าโดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ  
มากที่สุด (�̅�𝑥= 4.63, S.D.=0.10) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอรรถประโยชน์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
ได้แก่ ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม และด้านความเป็นไปได้ ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ :  การเพิ่มสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของครู, หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน, 
   กระบวนการสอนงานและเป็นพี่เลี้ยง  
 
 

Abstract 
 

 The research served the purposes: 1) to study states of conducting teachers’ classroom 
research, 2) to construct and develop the course on conducting the classroom research, 3) to report 
results of increasing teachers’ competency through the training course, 4) to report results of the 
preceding training course. Samples comprised school administrators, academic affair teachers, 
teaching-tasked teachers and educational supervisors, numbering 380 individuals. The research tools 
included: 1) the questionnaire handout for states of conducting classroom research with its reliability 
for whole questions at .82, 2) the handout for assessing appropriateness of curriculum structures of 
the training course, 3) the pre-and post-test handouts with their reliability amounting to .81, 4) the 
questionnaire handout for gauging their satisfaction with the training course, 5) the supervisory 
handout for following up results of the training course.  
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บทคัดย่อ 
 
  การวิจัยครั้งน้ี มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน 2) สร้างและพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 3) รายงานผลการเพิ่มสมรรถนะการวิจัยของครู โดยใช้หลักสูตรฝึกอบรม 
การวิจัยในชั้นเรียน 4) รายงานผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ  ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์ จ านวน 380 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  คือ 
แบบสอบถามสภาพการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูผู้สอน  มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .82  แบบประเมิน 
ความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม  แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 
เท่ากับ .81 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้เข้าอบรมที่มีต่อการอบรม แบบนิเทศติดตามผลการวิจัยในชั้นเรียน 
และแบบประเมินมาตรฐานของหลักสูตรฝึกอบรม 
 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
  1. สภาพการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ 
ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥= 3.68,  
S.D.=0.20) ส่วนความคิดเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ ว่า ต้องการให้ผู้บริหารสนับสนุนการด าเนินการวิจัยอย่างจริง จัง 
ทั้งด้านด้านการเพิ่มพูนความรู้ จัดท าเอกสารประกอบการด าเนินการวิจัย เพื่อใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า 
  2. หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการและเหตุผล 
ของหลักสูตร 2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3) โครงสร้างและเน้ือหาหลักสูตร 4) กิจกรรมการอบรมตามหลักสูตร  
และ 5) การวัดและประเมินผลการอบรมตามหลักสูตร โดยมีเน้ือหา 7 หน่วย คือ  
_________________________________________________________________________ 

1 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
3 อาจารย์ ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
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  The research yields the following results.  
   1. States of conducting the classroom research according to elementary education 
service office-attached school administrators’, academic affair teachers’, teaching-tasked teachers’ 
and educational supervisors’ opinions have been rated ‘high’ (�̅�𝑥= 3.68, S.D.=0.20) in the overall 
aspect. As for their additional opinions, they demand school administrator realistically support the 
classroom research both for increasing knowledge and drawing up documents for conducting the 
research to supplement the study and research. 
  2. The training course comprise five elements: 1) principles and reasons of the 
course, 2) its objectives, 3) its structures and essence, 4) its practical activities, and 5) measurement 
and assessment of the research training course, of which its essence has been comprised of seven 
unit: 1) basic knowledge on conducting the classroom research, 2) analyses of an individual learner, 
3) assessment for developing one own teaching, 4) a case study of an individual learner, 5) 
development of innovation on learning management, 6) writing the report on the research, and 7) 
exhibition and publicity of the research with its criterion efficiency at 83.81/87.50. 
  3. Results of increasing teachers’ competency through the training course on the 
classroom research have been found that: 1) before attending the course, the trainees gain average 
points at 23.78 out of the total score of 40 points, standard deviation at 1.92; after the completion 
of the course, their scores amount to 35.00, standard deviation is at 2.75; 2) the comparison of the 
average points of the pretest with that of the posttest has been found that trainees’ average points 
have proven higher after the completion of the training course with the statistical significance level 
at .05; 3) it has the efficient index at 0.690; 4) trainees’ satisfaction with the training course has 
been rated at the highest level (�̅�𝑥= 4.64, S.D.=0.18). On account of supervising and following up 
uses of knowledge and skills of conducting the classroom research after the training course, they 
have been found practised at the highest level. As for coaching and mentoring, they enable the 
target groups to conduct the research effectively.  
 4. The assessment of the training course on conducting the classroom research has been 
found that it has its suitability at the highest level (�̅�𝑥= 4.63, S.D. = 0.10) in the overall aspect. In light 
of a single one, the aspect of utilization has its average scores at the highest level, the next lower 
aspects are: accuracy, suitability, and possibility respectively. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษานับเป็นรากฐานที่ส าคัญที่สุดประการ
หน่ึง และเป็นปัจจัยในการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข(กระทรวงศึกษาธิการ.2554 : บทน า) 
ซ่ึงสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 บัญญัติในมาตรา 80 (3) ว่า “รัฐต้อง
ด าเนินการตามแนวนโยบายการศึกษาคุณภาพและ
มาตรฐาน การจัดการศึกษาในทุกระดับทุกรูปแบบให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายเพื่อ
การศึกษาของชาติจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกรวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของ
ความเป็นไทย  มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (5) ส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาวิจัย ในศิลปะวิทยาการแขนงต่าง ๆ 
และเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษา วิ จัยที่ ได้ รั บทุน
สนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ  (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. 2550 : 23-24) 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 หมวด 4 ได้ระบุเก่ียวกับแนวการจัดการศึกษาไว้
ชัดเจนอาทิ มาตรา 30 ก าหนดให้สถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่

เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา มาตรา 52 
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพุทธศักราช 2542. 2542: 10-12) 
 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาซ่ึงมีบทบาทหน้าที่
ในการพัฒนาครู และวิชาชีพครู ได้ก าหนดให้ผู้ที่จะ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานความรู้ด้านการ
วิจัยทางการศึกษา ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 มาตรฐานความรู้ของ
ครู สาระความรู้ และในมาตรฐานความรู้ด้านการวิจัย
ทางการศึกษาให้ครอบคลุมการวิจัยในชั้นเรียน การฝึก
ปฏิบัติการวิจัยและการใช้ระบวนการวิจัยในการ
แก้ปัญหา ครูต้องมีความรู้ความสามารถในการท าวิจัย 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนโดย
ก าหนดมาตรฐานของหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาว่า 
ต้องให้บัณฑิตผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไม่
น้อยกว่า 1 ปีต้องฝึกทักษะ และมีสมรรถนะในด้านการ
ท าวิ จัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้ เ รียน (ส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา. 2544 : 12-13)สอดคล้อง กับ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ที่ได้ก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพครูในด้าน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างมี
ประสิทธิภาพไว้ว่า ในการปฏิบัติงานสอนน้ันครูจะต้อง
ศึกษา  วิ เคราะห์หลักสูตร  วิ เคราะห์ผู้ เ รี ยนเป็น
รายบุคคล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายการ
ใช้เทคโนโลยีเป็นแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้การวัด
และประเมินผลตามสภาพจริงอย่างรอบด้านการใช้ผล
การประเมินเพื่อแก้ไข ปรับปรุงและการจัดการเรียน
การสอน ด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน และใชผ้ลการวิจัย
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ในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
และการสอนของตนเอง  ให้มีประสิทธิภาพสู งสุด 
(ส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
การศึกษา องค์การมหาชน). 2553 : 40) 
 ในสภาพความเป็นจริ ง ในปั จ จุบัน  พบว่า 
ครูผู้สอนส่วนหน่ึงมีการช่วยเหลือตนเองในการท าวิจัย
ในชั้นเรียนอยู่ตลอดเวลา แม้จะขาดความรู้ ความเข้าใจ
ที่ชัดเจน (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1. 2553 : 25) และจากผลการศึกษาของ 
ฐิติมา เวชพงษ์ (2553 : 94)ที่ศึกษากระบวนการและ
ผลของการท า วิ จัยปฏิบัติ การ ในชั้ น เรี ยนที่ มีต่อ
พฤติกรรมการสอน พบว่า ครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียน
อยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีรูปแบบที่ถูกต้อง ซ่ึงเป็นการ
แก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนมากกว่าค า
ว่าการท าวิจัยในชั้นเรียนที่เป็นรูปแบบทั้งน้ีเพราะครู
ไม่ได้ใช้กระบวนการในการท าวิจัยให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาซ่ึง บุญสิทธ์ิ ไชยชนะ (2552 : 45) ได้กล่าวว่า ถ้า
หากได้ มีก าร เ พิ่ มพู น สมรร ถนะการ ท า วิ จั ย อัน
ประกอบด้ วย  ความรู้  ความสามารถ  เ ก่ียว กับ
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนที่ถูกต้องให้แก่ครูแล้ว
ย่อมจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
และวิชาชีพของครูได้อีกด้วย ซ่ึงการฝึกอบรมการวิจัย
ในชั้นเรียน เป็นกระบวนการให้ความรู้อย่างเป็นระบบมี
ขั้นตอนอย่างชัดเจน เป็นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ของครูเพื่อให้มีความรู้ มีทักษะ มีเจตคติที่ดีต่อการวิจัย
และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างานที่ดีขึ้น 
ภายใต้เงื่อนไขของสภาวการณ์ และระยะเวลาที่
เหมาะสม (สมชาย สังข์สี. 2550 : 56)และนอกจากน้ี
การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง เป็นเทคนิคส าคัญใน
การช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ในการปฏิบัติง านของ
บุคลากร  อันจะ เป็นตั ว จัก รส าคั ญ ที่ จ ะ น า ไป สู่

ความส าเร็จของการปฏิบัติงาน เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การ และตัวบุคลากรในการท างาน ให้บรรลุ
เป้าหมายต่อไป ซึ่งการสอนงานและการเป็นพี่
เลี้ยง ยังถือได้ว่าเป็นรูปแบบของการสื่อสารแบบ
สองทางที่หัวหน้างานใช้ในการช้ีแจงหรือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรอืท าวิจยั
รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา. 2555 : 1)  
 หลักสูตรฝึกอบรม เป็นมวลประสบการณ์
ทั้งหมดที่องค์การจัดการความรู้ ให้แก่ผู้ เข้ารับการ 
อบรม ได้รับความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการวิจัย 
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองและเพื่อให้ผู้เข้ าอบรม
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น ภายใต้
เงื่อนไขของสภาวการณ์และระยะเวลาที่เหมาะสม 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะหรือ
ความช านาญ สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง คล่องแคล่วด้วย
ตนเอง และมีเจตคติที่ดี (Beach. 1970 : 193) การ
ฝึกอบรมเป็นกระบวนการให้ความรู้อย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนอย่างชัดเจนเป็นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครู
เพื่อให้มีความรู้มีทักษะ มีเจตคติที่ดีต่อการวิจัย และมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างานที่ดีขึ้น ภายใต้
เงื่อนไขของสภาวการณ์ และระยะเวลาที่เหมาะสม 
(สมชาย สังข์สี. 2550 : 56) การสอนงานและการเป็นพี่
เลี้ยง(Coaching and Mentoring) เป็นเทคนิคส าคัญ
ในการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  อันจะ เป็นตั ว จัก รส าคั ญที่ จ ะ น า ไปสู่
ความส าเร็จของการปฏิบัติงาน เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
และตัวบุคลากรในการท างานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 2555 : 1) 
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 จากการศึกษาเอกสารสรุปได้ ว่า ครูผู้สอนยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ และเจตคติที่ดี
ต่อการวิจัยในชั้นเรียน ซ่ึงเป็นปัญหาต่อการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ ซ่ึงการจัดการอบรมเป็นอีกวิธีการหน่ึงที่
นิยมใช้ในการพัฒนาบุคลากรระหว่างการปฏิบัติงาน 
และหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน เป็นมวล
ประสบการณ์ทั้งหมดที่องค์การจัดการความรู้ ให้แก่
บุคลากรได้รับความรู้ความ เข้าใจ ความสามารถ และ
เจตคติที่ดีต่อการวิจัย อย่างเป็นระบบต่อเน่ืองใน
ระยะเวลาที่ เหมาะสม ผู้ วิ จัย จึงสนใจในการเพิ่ม
สมรรถนะการวิจัยของครู โดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมการ
วิจัยในชั้นเรียน และกระบวนการเป็นพี่เลี้ยงและการ
สอนงาน ส าหรับพัฒนาครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้น
พื้ น ฐ าน  เ พื่ อ ใ ห้ ค รู ผู้ ส อน มีค วามรู้ ค ว าม เ ข้ า ใ จ
ความสามารถเจตคติที่ดีต่อการ วิจัย  สามารถน า
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการการสอนในชั้นเรียนของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินการวิจัยในชั้น
เรียน ส าหรับครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขต
คุณภาพการศึกษาที่ 14 ร้อยแก่นสารสินธ์ุ  
 2. เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการ
วิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  
 3. เพื่อศึกษาผลการเพิ่มสมรรถนะการวิจัยของ
ครู โดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียนด้วย
กระบวนการสอนงานและการเป็นพี่ เลี้ยงส าหรับ
ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 4. เพื่อศึกษาผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม
การวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ด าเนินการตามข้ันตอนการวิจัย
และพัฒนา  (Research and Development) โดย มี
ขั้นตอน 3 ระยะ ดังน้ี 
  ร ะ ยะที่  1 การศึ กษา สภ าพ ก าร วิ จั ย ใ น 
ชั้นเรียน การด าเนินการแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน  
  ขั้ นตอนที่  1 ศึกษาเอกสารและงาน วิ จั ย 
ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยในชั้นเรียน  
  1. ศึกษาแนวนโยบายทางการศึกษา 
   2. การศึกษาเ อกสาร  และงาน วิ จั ยที่
เ ก่ียวข้องกับการวิจัยในชั้นเรียนตามแนวคิดของ
นักวิชาการด้านการศึกษา นักวิจัย และหน่วยงาน
ทางการศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาสภาพการวิจัยในชั้นเรียน 
ของข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ในกลุ่ ม จั งห วัดร้ อยแ ก่นสารสิน ธ์ุ  
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูผู้สอน 
และศึกษานิเทศก์ จ านวน 380 คน 
  1) เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย  เ ป็ น
แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการวิจัยในชั้นเรียน จ านวน 
50 ข้อ เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่า
ความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .82 
   2) การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการโดย
น าส่งและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และค่าร้อยละ สรุปผลการวิจัย และน าผลการศึกษามา

 

ในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
และการสอนของตนเอง  ให้มีประสิทธิภาพสู งสุด 
(ส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
การศึกษา องค์การมหาชน). 2553 : 40) 
 ในสภาพความเป็นจริ ง ในปั จ จุบัน  พบว่า 
ครูผู้สอนส่วนหน่ึงมีการช่วยเหลือตนเองในการท าวิจัย
ในชั้นเรียนอยู่ตลอดเวลา แม้จะขาดความรู้ ความเข้าใจ
ที่ชัดเจน (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1. 2553 : 25) และจากผลการศึกษาของ 
ฐิติมา เวชพงษ์ (2553 : 94)ที่ศึกษากระบวนการและ
ผลของการท า วิ จัยปฏิบัติ การ ในชั้ น เรี ยนที่ มีต่อ
พฤติกรรมการสอน พบว่า ครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียน
อยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีรูปแบบที่ถูกต้อง ซ่ึงเป็นการ
แก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนมากกว่าค า
ว่าการท าวิจัยในชั้นเรียนที่เป็นรูปแบบทั้งน้ีเพราะครู
ไม่ได้ใช้กระบวนการในการท าวิจัยให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาซ่ึง บุญสิทธ์ิ ไชยชนะ (2552 : 45) ได้กล่าวว่า ถ้า
หากได้ มีก าร เ พิ่ มพู น สมรร ถนะการ ท า วิ จั ย อัน
ประกอบด้ วย  ความรู้  ความสามารถ  เ ก่ียว กับ
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนที่ถูกต้องให้แก่ครูแล้ว
ย่อมจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
และวิชาชีพของครูได้อีกด้วย ซ่ึงการฝึกอบรมการวิจัย
ในชั้นเรียน เป็นกระบวนการให้ความรู้อย่างเป็นระบบมี
ขั้นตอนอย่างชัดเจน เป็นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ของครูเพื่อให้มีความรู้ มีทักษะ มีเจตคติที่ดีต่อการวิจัย
และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างานที่ดีขึ้น 
ภายใต้เงื่อนไขของสภาวการณ์ และระยะเวลาที่
เหมาะสม (สมชาย สังข์สี. 2550 : 56)และนอกจากน้ี
การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง เป็นเทคนิคส าคัญใน
การช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ในการปฏิบัติง านของ
บุคลากร  อันจะ เป็นตั ว จัก รส าคั ญ ที่ จ ะ น า ไป สู่

ความส าเร็จของการปฏิบัติงาน เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การ และตัวบุคลากรในการท างาน ให้บรรลุ
เป้าหมายต่อไป ซึ่งการสอนงานและการเป็นพี่
เลี้ยง ยังถือได้ว่าเป็นรูปแบบของการสื่อสารแบบ
สองทางที่หัวหน้างานใช้ในการช้ีแจงหรือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรอืท าวิจยั
รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา. 2555 : 1)  
 หลักสูตรฝึกอบรม เป็นมวลประสบการณ์
ทั้งหมดที่องค์การจัดการความรู้ ให้แก่ผู้ เข้ารับการ 
อบรม ได้รับความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการวิจัย 
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองและเพื่อให้ผู้เข้ าอบรม
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น ภายใต้
เงื่อนไขของสภาวการณ์และระยะเวลาที่เหมาะสม 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะหรือ
ความช านาญ สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง คล่องแคล่วด้วย
ตนเอง และมีเจตคติที่ดี (Beach. 1970 : 193) การ
ฝึกอบรมเป็นกระบวนการให้ความรู้อย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนอย่างชัดเจนเป็นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครู
เพื่อให้มีความรู้มีทักษะ มีเจตคติที่ดีต่อการวิจัย และมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างานที่ดีขึ้น ภายใต้
เงื่อนไขของสภาวการณ์ และระยะเวลาที่เหมาะสม 
(สมชาย สังข์สี. 2550 : 56) การสอนงานและการเป็นพี่
เลี้ยง(Coaching and Mentoring) เป็นเทคนิคส าคัญ
ในการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  อันจะ เป็นตั ว จัก รส าคั ญที่ จ ะ น า ไปสู่
ความส าเร็จของการปฏิบัติงาน เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
และตัวบุคลากรในการท างานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 2555 : 1) 
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ก าหนดกรอบหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียนและ
คู่มือการใช้หลักสูตร  
 ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดกรอบหลักสูตรฝึกอบรมการ
วิจัยในชั้นเรียน น าผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง และผลการศึกษาสภาพการวิจัยในชั้นเรียนมา
ก าหนดกรอบหลักสู ตรฝึ กอบรม วิ จัยในชั้ น เ รี ยน 
ประกอบด้วย 1) หลักการและเหตุผล 2) จุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 3) เน้ือหา
ส า ร ะ ห ลั ก สู ต ร ฝึ ก อ บ ร ม ก า ร วิ จั ย ใ น ชั้ น เ รี ย น 
ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการวิจัย
ในชั้นเรียน หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
หน่วยที่ 3 การประเมินเพื่อพัฒนาการสอนของตนเอง 
หน่วยที่ 4 กรณีศึกษานักเรียนรายบุคคล หน่วยที่ 5 การ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 6 การจัด
นิทรรศการและการเผยแพร่ผลการวิจัย หน่วยที่ 7 การ
เขียนรายงานการวิจัย 4) กิจกรรมการฝึกอบรม 5) สื่อ
ประกอบการฝึกอบรม และ 6) การประเมินผลหลักสูตร
ฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน  
  ระยะที่  2 การสร้ างและพัฒนาหลักสู ตร
ฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน การด าเนินการในระยะน้ี
แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ดังน้ี 
  ขั้นตอนที่ 1 การสร้างโครงร่างหลักสูตร
ฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน ด าเนินการดังน้ี 
     1. ก าหนดองค์ประกอบส าคัญของ
หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน คือ 1) หลักการ
และเหตุผล 2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรมการ
วิจัยในชั้นเรียน 3) เน้ือหาสาระหลักสูตรฝึกอบรมการ
วิจัยในชั้นเ รียน  4) กิจกรรมการฝึกอบรม  5) สื่ อ
ประกอบการฝึกอบรม และ 6) การประเมินผลหลักสูตร
ฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 

    2. สร้างหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยใน
ชั้นเรียน ตามองค์ประกอบที่ก าหนดในข้อ 1 
   3. น าเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC)  
    4. ป รั บ ป รุ ง ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
ผู้เชี่ยวชาญ 
  ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ 
   1) แบบประเมินดัชนีความสอดคล้อง
ของหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 
    2) แบบทดสอบความรู้ความเข้ า ใจ
เก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 
(Reliability) เท่ากับ .81 
    3 ) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน  
    4) แบบนิเทศติดตามผลการด าเนินการ
วิจัยในชั้นเรียน  
    5) แบบประเมินมาตรฐานของหลักสูตร
ฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 
  การสร้างเครื่องมือด าเนินการ ดังน้ี 
    1 )  ศึ กษา เ อกสาร และ ง าน วิ จั ยที่
เก่ียวข้องกับเครื่องมือน้ันๆ 
   2) ก าหนดกรอบของเครื่องมือวิจัยให้
สอดคล้องกับประเด็นที่ศึกษา 
   3) สร้างเครื่องมือวิจัยตามกรอบที่ได้
ศึกษาจาก ข้อ 1–2 
   4) น าเสนอผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความ
เหมาะสมของการใช้ภาษาและตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิง เ น้ือหา (Index of Item – Objective 
Congruence : IOC) 



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 2 (27) กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 2 (27) July - December 2017

57

 

   5) ปรับปรุ งตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ และจัดท าเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ 
   ขั้นตอนที่  3 การตรวจสอบคุณภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียนด้วยการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) ซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การระดมสมอง (Brain Storming) จากผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึง
เป็นผู้ให้ข้อมูลในประเด็นเก่ียวกับหลักสูตรฝึกอบรมการ
วิจัยในชั้นเรียนโดยผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) 
เป็นผู้จุดประเด็นในการสนทนา เพื่อชักจูงให้กลุ่มเกิด
แนวคิดและแสดงความคิดเห็น เครื่องมือวิจัย คือ แนว
ทางการสนทนากลุ่ม และการบันทึกผลการประชุมอย่าง
ละเอียด และน ามาสรุปผลการประชุม  
    ขั้นตอนที่ 4 การประเมินโครงร่างหลักสูตร
ฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน  เป็นการน าโครงร่ าง
หลักสูตรการฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียนที่สร้างขึ้น มา
ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญประเมิน
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective 
Congruence : IOC) 
   ขั้ นตอนที่  5 การทดลองใช้  (Try Out) 
หลักสูตรฝึกอบรมการ วิจัยในชั้น เรียน  เป็นการ
ด าเนินการหลังจากการประเมินดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) เป็นการเรียบร้อยแล้ว น าหลักสูตรฝึกอบรมการ
วิจัยในชั้นเรียน ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครู
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเ อ็ดโดย
ด าเนินการเสมือนจริงทุกประการ คือ ทดสอบก่อน
อบรม ด าเนินการอบรมตามตารางอบรมทุกขั้นตอน 
ประเมินระหว่างอบรม ทดสอบหลังอบรม และประเมิน
ความพึงพอใจต่อการอบรมน าผลการทดลองใช้มา
ปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน ต่อไป 
   ขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุงโครงร่างหลักสูตร
ฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน ผู้วิจัยได้น าผลการประเมิน

ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัย
ในชั้นเรียนของผู้เชี่ยวชาญ และน าผลการทดลองใช้ 
(Try Out) มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร
ฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียนให้มีความเหมาะสม ก่อน
การน าไปใช้ในการอบรมต่อไป  
  ระยะที่ 3 การทดลองหลักสูตรฝึกอบรมการ
วิจัยในชั้นเรียน 
   ขั้นตอนน้ีเป็นการน าหลักสูตรฝึกอบรมการ
วิจัยในชั้นเรียน ไปทดลอง 
  1 )  กลุ่ มตั วอย่ าง  ซ่ึ ง เป็นครู ผู้ ส อน ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ที่สนใจ และ
สมัครใจเข้ารับการอบรม จ านวน 15 คน 
   2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
   (1) หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้น
เรียน ผ่านการประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของ
ผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับสอดคล้องทุกรายการ 
   (2) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ระหว่าง .86 ถึง 1.00 ค่ายาก (p) ระหว่าง .47–
.68 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง .35 – .76 และค่า
ความเชื่อม่ันทั้งฉบับ (Reliability) เท่ากับ .81 
    (3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน จ านวน 4 ด้าน 
12 ข้อ ผ่านการประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ของผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับสอดคล้องทุกรายการ 
    (4) แบบนิเทศติดตามผลการด าเนิน 
การวิจัยในชั้นเรียน จ านวน 42 ข้อ ผ่านการประเมิน 
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับ
สอดคล้องทุกรายการ  

 

ก าหนดกรอบหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียนและ
คู่มือการใช้หลักสูตร  
 ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดกรอบหลักสูตรฝึกอบรมการ
วิจัยในชั้นเรียน น าผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง และผลการศึกษาสภาพการวิจัยในชั้นเรียนมา
ก าหนดกรอบหลักสู ตรฝึ กอบรม วิ จัยในชั้ น เ รี ยน 
ประกอบด้วย 1) หลักการและเหตุผล 2) จุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 3) เน้ือหา
ส า ร ะ ห ลั ก สู ต ร ฝึ ก อ บ ร ม ก า ร วิ จั ย ใ น ชั้ น เ รี ย น 
ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการวิจัย
ในชั้นเรียน หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
หน่วยที่ 3 การประเมินเพื่อพัฒนาการสอนของตนเอง 
หน่วยที่ 4 กรณีศึกษานักเรียนรายบุคคล หน่วยที่ 5 การ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 6 การจัด
นิทรรศการและการเผยแพร่ผลการวิจัย หน่วยที่ 7 การ
เขียนรายงานการวิจัย 4) กิจกรรมการฝึกอบรม 5) สื่อ
ประกอบการฝึกอบรม และ 6) การประเมินผลหลักสูตร
ฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน  
  ระยะที่  2 การสร้ างและพัฒนาหลักสู ตร
ฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน การด าเนินการในระยะน้ี
แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ดังน้ี 
  ขั้นตอนที่ 1 การสร้างโครงร่างหลักสูตร
ฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน ด าเนินการดังน้ี 
     1. ก าหนดองค์ประกอบส าคัญของ
หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน คือ 1) หลักการ
และเหตุผล 2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรมการ
วิจัยในชั้นเรียน 3) เน้ือหาสาระหลักสูตรฝึกอบรมการ
วิจัยในชั้นเ รียน  4) กิจกรรมการฝึกอบรม  5) สื่ อ
ประกอบการฝึกอบรม และ 6) การประเมินผลหลักสูตร
ฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 

    2. สร้างหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยใน
ชั้นเรียน ตามองค์ประกอบที่ก าหนดในข้อ 1 
   3. น าเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC)  
    4. ป รั บ ป รุ ง ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
ผู้เชี่ยวชาญ 
  ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ 
   1) แบบประเมินดัชนีความสอดคล้อง
ของหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 
    2) แบบทดสอบความรู้ความเข้ า ใจ
เก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 
(Reliability) เท่ากับ .81 
    3 ) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน  
    4) แบบนิเทศติดตามผลการด าเนินการ
วิจัยในชั้นเรียน  
    5) แบบประเมินมาตรฐานของหลักสูตร
ฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 
  การสร้างเครื่องมือด าเนินการ ดังน้ี 
    1 )  ศึ กษา เ อกสาร และ ง าน วิ จั ยที่
เก่ียวข้องกับเครื่องมือน้ันๆ 
   2) ก าหนดกรอบของเครื่องมือวิจัยให้
สอดคล้องกับประเด็นที่ศึกษา 
   3) สร้างเครื่องมือวิจัยตามกรอบท่ีได้
ศึกษาจาก ข้อ 1–2 
   4) น าเสนอผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความ
เหมาะสมของการใช้ภาษาและตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิง เ น้ือหา (Index of Item – Objective 
Congruence : IOC) 
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  3) ระยะเวลาด าเนินการทดลองระหว่าง
วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2558  
   4) การด าเนินการทดลองดังน้ี ทดสอบก่อน
เรียน จัดกิจกรรมอบรมตามตารางอบรมประเมิน
ระหว่างการอบรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การ
สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม การตรวจ 
แบบฝึกทักษะท้ายเล่ม ทดสอบหลังเรียน และสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการอบรมตามหลักสูตร 
   5) ด าเนินการติดตามและให้ความช่วยเหลือ 
โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบระบบพี่เลี้ยงและการสอน
งาน (Coaching and Mentoring) เพื่อสนับสนุนการ
น าความรู้ ความสามารถทักษะปฏิบัติ และเจตคติที่ดี
ต่อการวิจัยในชั้นเรียน ณ สถานศึกษา 
หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมในระยะเวลา 3 เดือน 
  6) การวิเคราะห์ของมูล โดยใช้สถิติพื้นฐาน 
คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบ
สมมุติฐาน t-test (Dependent Sample)  
 ระยะที่  4 การตรวจสอบประเมินหลักสูตร
ฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียนตามมาตรฐานการประเมิน 
เป็นการตรวจสอบและประเมินตามมาตรฐานการ
ประเมินหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน ภายหลัง
การทดลอง เพื่อยืนยันคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
การวิจัยในชั้นเรียน ใน 4 ด้านคือ ด้านความถูกต้อง 
ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ และด้าน
อรรถประโยชน์ด าเนินการดังน้ี 
  1) ผู้ประเมิน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 
คน 
  2) เครื่องมือ เป็นแบบประเมินมาตรฐาน
ของหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียนจ านวน 12 
ข้ อ  ผ่ านการประ เ มินดั ช นีความสอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับสอดคล้องทุกรายการ  

 3) การวิเคราะห์ของมูล โดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สภาพการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนตาม
ความคิดเห็นของ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู-วิชาการ 
ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร
สินธ์ุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥= 3.68, S.D.=0.20) 
ส่วนความคิดเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ว่าต้องการให้ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุนการด าเนินการวิจัยอย่างจริงจัง ทั้งด้าน
งบประมาณในการด าเนินการวิจัย ด้านการเพิ่มพูน
ความรู้ จัดท าเอกสารประกอบการด าเนินการวิจัย เพื่อ
ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า และส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้วิจัยได้มีโอกาสน าเสนอผลงานวิจัย 
 2. การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้น
เรียน พบว่า  
   2 . 1  ก า ร ส ร้ า ง ห ลั ก สู ต ร ฝึ ก อ บ ร ม
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการและ
เหตุผลของหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 2) 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน
3) โครงสร้างและเน้ือหาหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยใน
ชั้นเรียน 4) กิจกรรมการอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรม
การวิจัยในชั้นเรียน 5) การวัดและประเมินผลการอบรม
ตามหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน โดยมีเน้ือหา
ประกอบด้วย 7 หน่วย 1) ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการ
วิจัยในชั้นเรียน 2) การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 3) 
การประ เ มินเพื่อพัฒนาการสอนของตนเอง  4 ) 
กรณีศึกษานักเรียนรายบุคคล (Case Study) 5) การ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 6) การเขียนรายงาน
การวิจัย และ 7) การจัดนิทรรศ- 
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การและการเผยแพร่ผลการวิจัย  ส่วนกิจกรรมการ
อบรม ประกอบด้วย การบรรยาย การศึกษาเอกสาร 
การวิเคราะห์ปัญหา การลงมือปฏิบัติ  กิจกรรมกลุ่ม
สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง การร่วมอภิปราย และ
การสรุปเน้ือหา ซ่ึงมีกระบวนการวัดและประเมินผล
ก่อนอบรม การประเมินผลระหว่างการอบรมการวัด
และประเมินผลหลังอบรม ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ
ความสามารถ และเจตคติที่ดีต่อการวิจัยในชั้นเรียน 
  2.2  หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 
ผ่านการจัดกลุ่มสนทนา (Focus Group) สรุปได้ ว่า 
หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในช้ันเรียนมีความเหมาะสม
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างดียิ่ง ผ่าน
การประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับสอดคล้อง  
และทุกรายการอยู่ ในระดับสอดคล้อง และผ่านการ
ทดลองใช้ (Try Out) และปรับปรุงเป็นฉบับสมบูรณ์ 
ก่อนน าไปทดลอง  
  3. ผลการด าเนินการทดลองหลักสูตรฝึกอบรม
การวิจัยในชั้นเรียน กับกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 จ านวน 15คน สรุปได้
ว่า 1) หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียนที่สร้างขึ้น 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เท่ากับ 83.81/87.50 สูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้คือ 80/80 2) หลักสูตรฝึกอบรม
มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.690 แสดงให้เห็นว่า
หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน ส่งผลให้ผู้เข้า
อบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น เท่ากับ 0.690 หรือเพิ่มขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 69.00ของคะแนนสูงสุดที่สามารถจะเพิ่มได้ 
3) ผลการทดสอบก่อนอบรม (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 23.87, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 1.92 หลังการอบรมคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 35.00 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.57 และระหว่างการ
อบรม (คะแนนเต็ม 70 คะแนน) มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
58.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.68 4) ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบก่อนการอบรม
และหลังการอบรม พบว่าผู้เข้าอบรมมีคะแนนเฉลี่ยหลัง
การอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน  5) ผู้เข้า
อบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมการวิจัยในชั้น
เรียนโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน โดย
ส่วนรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด 6) การนิเทศติดตาม
ผลการน าความรู้ และทักษะด้านการวิจัยในชั้นเรียน ไป
ใช้ในด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนหลังการอบรม พบว่า 
โดยส่วนรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
 4. การประเมินหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้น
เรียน พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับเหมา
สมมากที่สุด (�̅�𝑥= 4.63, S.D.=0.10) เม่ือจ าแนกเป็น
รายด้านพบว่า ทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เรียงตามล าดับ  คือด้านอรรถประโยชน์  
(�̅�𝑥= 4.76, S.D. = 1.08) ด้านความถูกต้อง และด้าน
ความเหมาะสม  (�̅�𝑥= 4.62, S.D. = 0.08) และด้าน
ความเป็นไปได้ (�̅�𝑥= 4.57, S.D. = 0.00) ตามล าดับ  
 
อภิปรายผล 
 1. สภาพการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนตาม
ความคิดเห็นของ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ
ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร
สินธ์ุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥= 3.68, S.D.=0.20) 
ส่วนความคิดเห็นเพิ่มเติม สรุปได้ว่าต้องการให้ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุนการด าเนินการวิจัยอย่างจริงจัง ทั้งด้าน
งบประมาณในการด าเนินการวิจัย ด้านการเพิ่มพูน
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 2. การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้น
เรียน พบว่า  
   2 . 1  ก า ร ส ร้ า ง ห ลั ก สู ต ร ฝึ ก อ บ ร ม
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการและ
เหตุผลของหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 2) 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน
3) โครงสร้างและเน้ือหาหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยใน
ชั้นเรียน 4) กิจกรรมการอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรม
การวิจัยในชั้นเรียน 5) การวัดและประเมินผลการอบรม
ตามหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน โดยมีเน้ือหา
ประกอบด้วย 7 หน่วย 1) ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการ
วิจัยในชั้นเรียน 2) การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 3) 
การประ เ มินเพื่อพัฒนาการสอนของตนเอง  4 ) 
กรณีศึกษานักเรียนรายบุคคล (Case Study) 5) การ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 6) การเขียนรายงาน
การวิจัย และ 7) การจัดนิทรรศ- 
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ความรู้ จัดท าเอกสารประกอบการด าเนินการวิจัย เพื่อ
ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า และส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้วิจัยได้มีโอกาสน าเสนอผลงานวิจัย สอดคล้องกับ
แนวคิดของ สมชาย สังข์สี (2550 : 11) กล่าวว่า การ
พัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการที่ มุ่งส่งเสริม เพิ่มพูน
ทักษะความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการ
ปฏิบัติ งานในหน้าที่ รับผิดชอบให้บรรลุผลตามที่
หน่วยงานต้องการและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม 
โดยมีวิธีการด าเนินการที่หลากหลาย เช่น การฝึกอบรม
การสร้างเอกสารประกอบการศึกษาค้นคว้า และ
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  
(2545 : 135) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นการ
ด าเนินการให้บุคลากรเพิ่มพูนความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้ได้ผลตามท่ีหน่วยงานต้องการ เพื่อให้
ได้ผลดียิ่งข้ึนกว่าเดิม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
สมใจ กงเติม (2553 : 121) ที่พบว่าการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการสอน 
ส าหรับครูผู้สอนสัง กัดส า นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 2. หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้น เ รี ยน 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการและ
เหตุผลของหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้ นเรียน  
2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้น
เรียน 3) โครงสร้างและเน้ือหาหลักสูตรฝึกอบรมการ
วิจัยในชั้นเรียน 4) กิจกรรมการอบรมตามหลักสูตร
ฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 5) การวัดและประเมิน 
ผลการอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 
โดยมีเน้ือหาประกอบด้วย 7 หน่วย 1) ความรู้พื้นฐาน
เก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน 2) การวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล 3) การประเมินเพื่อพัฒนาการสอนของ
ตนเอง 4) กรณีศึกษานักเรียนรายบุคคล (Case Study) 

5) การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 6) การเขียน
รายงานการวิจัย และ 7) การจัดนิทรรศการและการ
เ ผยแพร่ ผ ลการ วิ จั ย  ส่ วน กิจกร รม กา ร อ บ ร ม 
ประกอบด้วย การบรรยาย การศึกษาเอกสาร การ
วิเคราะห์ปัญหา การลงมือปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่มสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง การร่วมอภิปราย และการ
สรุปเน้ือหา ซ่ึงมีกระบวนการวัดและประเมินผลก่อน
อบรม การประเมินผลระหว่างการอบรม การวัดและ
ประเมินผลหลังอบรม ทั้งด้านความรู้ความเข้ าใจ
ความสามารถ และเจตคติที่ดีต่อการวิจัยในชั้นเรียน ซ่ึง
ผ่านการจัดกลุ่มสนทนา (Focus Group) สรุปได้ ว่า 
หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียนมีความเหมาะสม
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างดียิ่งผ่าน
การประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 
พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับสอดคล้อง และทุกรายการอยู่
ในระดับสอดคล้อง และผ่านการทดลองใช้ (Try Out) 
และปรับปรุงเป็นฉบับสมบูรณ์ ก่อนน าไปทดลอง ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมชาย  สังข์สี (2550 : 
182-186) ที่พบว่า การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา ด้านผู้เรียนในสถานศึกษา
ขั้ นพื้ นฐาน ประกอบด้ วยหลักการและ เหตุ ผ ล 
จุดมุ่งหมาย โครงสร้างเน้ือหาสาระ กิจกรรมการ
ฝึกอบรม สื่อประกอบการฝึกอบรม และการวัดและ
ประเมินผล  สันต์  ศูนย์กลาง  (2551 : 120-121) ได้
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติ
วิชาชีพเพื่อ ส าหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ขั้นตอนการสร้าง คือ การศึกษาสภาพปัญหา และความ
ต้องการ การออกแบบหลักสูตร การทดลองใช้และการ
หาประสิทธิภาพ การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
ฉรัต ไทยอุทิศ (2547 : 164 - 169) ได้พัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาส าหรับ
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ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด าเนินการ 4 ขั้นตอน 
คือ การส ารวจข้อมูลพื้นฐาน การยกร่างหลักสูตร การ
ทดลองใช้ และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร จึงส่งผลให้
การสร้างและพัฒนาหลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
  3. ผลการด าเนินการทดลองหลักสูตรฝึกอบรม
การวิจัยในชั้นเรียน กับกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 จ านวน15 คน สรุปได้
ว่า 1) หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียนที่สร้างขึ้น 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เท่ากับ83.81/87.50 สูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้ ง ไ ว้  คือ 80/80 2) หลักสูตร
ฝึกอบรมมีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.690 แสดงให้
เห็นว่าหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน ส่งผลให้ผู้
เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น เท่ากับ 0.690 หรือเพ่ิมขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 69.00 ของคะแนนสูงสุดที่สามารถจะ
เพิ่มได้ 3) ผลการทดสอบก่อนอบรม (คะแนนเต็ม 40 
คะแนน) มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 23.87, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 1.92 หลังการอบรมคะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 35.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  2.57 
และระหว่างการอบรม (คะแนนเต็ม 70 คะแนน) มี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 58.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 3.68 4) ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบก่อนการอบรมและหลังการอบรม พบว่าผู้
เข้าอบรมมีคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการ
อบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมุติฐาน 5) ผูเ้ข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัด
อบรมการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมการ
วิจัยในชั้นเรียน โดยส่วนรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด 
6) การนิเทศติดตามผลการน าความรู้ และทักษะด้าน
การวิจัยในช้ันเรียน ไปใช้ในด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน

หลังการอบรม พบว่า โดยส่วนรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอันเน่ืองจากการสร้างหลักสูตร
ฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียนครั้งน้ี ผ่านกระบวนการ
ศึกษาเอกสารหลักการ แนวคิด ก าหนดกรอบของคู่มือ 
น าเสนอผู้เชี่ยวชาญประเมินดัชนีความสอดคล้อง และ
ได้รับการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
ส่งผลให้คู่มือฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียนมีคุณภาพ
สอดคล้องกับการวิจัยของ ครอห์น (Krohn : 1999) ได้
ทดลองหลักสูตรการฝึกอบรมวัฒนธรรมชุมชนส าหรับ
นิสิตบัณฑิตศึกษาทางจิต วิทยา พบว่า  แบบของ
หลักสูตรฝึกอบรมที่สร้างขึ้น ได้ผลสูงตามจุดมุ่งหมาย ผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ตระหนักรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมชุมชน 
ทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานของตนได้  สันต์ 
ศูนย์ กลาง  (2551 : 120-121) ได้ทดลองหลักสู ต ร
ฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ ส าหรับครู
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ครูผู้สอนมีความรู้
เก่ียวกับทักษะการปฏิบัติวิชาชีพหลังการฝึกอบรมใน
วงรอบที่  2 สูงกว่าก่อนการฝึกอบรม  ครูผู้สอนมี
ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
โดยรวมสูงกว่าร้อยละ 80 มีความสามารถในการจัด
กิจกรรม การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับสูง 
และมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับ
มาก สมชาย สังข์สี (2550 : 182-186) ได้ทดลองใช้
หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้าน
ผู้ เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า หลักสูตร
ฝึกอบรมมีประสิทธิผล สามารถพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจ และความสามารถ ในการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาด้านผู้ เรียนของผู้ เข้ารับการอบรม  โดยมี
คะแนนเฉลี่ยหลังอบรมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนอบรม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .001 ทุกด้าน และ
จากการติดตามการน าความสามารถสู่การปฏิบัติ พบว่า 

 

ความรู้ จัดท าเอกสารประกอบการด าเนินการวิจัย เพื่อ
ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า และส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้วิจัยได้มีโอกาสน าเสนอผลงานวิจัย สอดคล้องกับ
แนวคิดของ สมชาย สังข์สี (2550 : 11) กล่าวว่า การ
พัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการที่ มุ่งส่งเสริม เพิ่มพูน
ทักษะความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการ
ปฏิบัติ งานในหน้าที่ รับผิดชอบให้บรรลุผลตามที่
หน่วยงานต้องการและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม 
โดยมีวิธีการด าเนินการที่หลากหลาย เช่น การฝึกอบรม
การสร้างเอกสารประกอบการศึกษาค้นคว้า และ
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  
(2545 : 135) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นการ
ด าเนินการให้บุคลากรเพิ่มพูนความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้ได้ผลตามท่ีหน่วยงานต้องการ เพื่อให้
ได้ผลดียิ่งขึ้นกว่าเดิม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
สมใจ กงเติม (2553 : 121) ที่พบว่าการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการสอน 
ส าหรับครูผู้สอนสัง กัดส า นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 2. หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้น เ รี ยน 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการและ
เหตุผลของหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้ นเรียน  
2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้น
เรียน 3) โครงสร้างและเน้ือหาหลักสูตรฝึกอบรมการ
วิจัยในชั้นเรียน 4) กิจกรรมการอบรมตามหลักสูตร
ฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 5) การวัดและประเมิน 
ผลการอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 
โดยมีเน้ือหาประกอบด้วย 7 หน่วย 1) ความรู้พื้นฐาน
เก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน 2) การวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล 3) การประเมินเพื่อพัฒนาการสอนของ
ตนเอง 4) กรณีศึกษานักเรียนรายบุคคล (Case Study) 

5) การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 6) การเขียน
รายงานการวิจัย และ 7) การจัดนิทรรศการและการ
เ ผยแพร่ ผ ลการ วิ จั ย  ส่ วน กิจกร รม กา ร อ บ ร ม 
ประกอบด้วย การบรรยาย การศึกษาเอกสาร การ
วิเคราะห์ปัญหา การลงมือปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่มสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง การร่วมอภิปราย และการ
สรุปเน้ือหา ซ่ึงมีกระบวนการวัดและประเมินผลก่อน
อบรม การประเมินผลระหว่างการอบรม การวัดและ
ประเมินผลหลังอบรม ทั้งด้านความรู้ความเข้ าใจ
ความสามารถ และเจตคติที่ดีต่อการวิจัยในชั้นเรียน ซ่ึง
ผ่านการจัดกลุ่มสนทนา (Focus Group) สรุปได้ ว่า 
หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียนมีความเหมาะสม
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างดียิ่งผ่าน
การประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 
พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับสอดคล้อง และทุกรายการอยู่
ในระดับสอดคล้อง และผ่านการทดลองใช้ (Try Out) 
และปรับปรุงเป็นฉบับสมบูรณ์ ก่อนน าไปทดลอง ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมชาย  สังข์สี (2550 : 
182-186) ที่พบว่า การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา ด้านผู้เรียนในสถานศึกษา
ขั้ นพื้ นฐาน ประกอบด้ วยหลักการและ เหตุ ผ ล 
จุดมุ่งหมาย โครงสร้างเน้ือหาสาระ กิจกรรมการ
ฝึกอบรม สื่อประกอบการฝึกอบรม และการวัดและ
ประเมินผล  สันต์  ศูนย์กลาง  (2551 : 120-121) ได้
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติ
วิชาชีพเพื่อ ส าหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ขั้นตอนการสร้าง คือ การศึกษาสภาพปัญหา และความ
ต้องการ การออกแบบหลักสูตร การทดลองใช้และการ
หาประสิทธิภาพ การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
ฉรัต ไทยอุทิศ (2547 : 164 - 169) ได้พัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาส าหรับ
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สามารถไปสู่การปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ด้านผู้ เรียนที่สถานศึกษาอยู่ ในระดับมาก มาร์ติน 
(Martin. 2003) ได้ส ารวจประสบการณ์ของครูที่ก าลัง
พัฒนาทักษะการสอนโดย ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ที่
พบว่า สภาวะแวดล้อมการวิจัยเชิงปฏิบัติการสามารถ
ไปสู่ความเข้าใจ เกิดประโยชน์แก่ครู ท่ีสนใจในการ
พัฒนาความรู้ของตนได้ พจนีย์ ม่ังคั่ง (2549 : 140) ได้
ทดลองหลักสูตรฝึกอบรมยุทธศาสตร์การสร้างการมี
ส่วนร่วมกับชุมชน พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ หลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลอง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ เฮอร์แนน
เดซ (Hernandez : 2001) ได้ศึกษาผลกระทบของ
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มีต่อครู พบว่า การ
ได้รับการนิเทศและสนับสนุนจากผู้บริหารจะช่วยให้
ปรับปรุงผลการสอนได้ดีขึ้น 
 4. การประเมินหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้น
เรียน พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับเหมา
สมมากที่สุด (�̅�𝑥= 4.63, S.D.=0.10) เม่ือจ าแนกเป็น
รายด้านพบว่าทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่ สุ ด  เ รี ย งตามล าดับ คื อ  ด้ านอรรถปร ะ โ ยช น์ 
(�̅�𝑥= 4.76, S.D. = 1.08) ด้านความถูกต้อง และด้าน
ความเหมาะสม  (�̅�𝑥= 4.62, S.D. = 0.08) และด้าน
ความเป็นไปได้ (�̅�𝑥= 4.57, S.D. = 0.00) ตามล าดับ 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  สันต์ ศูนย์กลาง 
(2551 : 120-121) ได้ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มีการปรับปรุงในส่วนของความสอดคล้อง
ของเน้ือหาหลักสูตร กิจกรรมการฝึกอบรม เพื่อให้
สามารถน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดฝึกอบรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สมชาย สังข์สี (2550 : 182-186) ได้
ประเมินความเหมาะสมชองโครงการฝึกอบรมพบว่า มี

ความเหมาะสมในระดับดีทุกรายการประเมิน และเวส
โทเวอร์ (Westover : 1994) และได้ท าการประเมิน
คุณภาพการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้า
อบรมพอใจหลักสู ต ร ฝึ กอบรมอยู่ ในระดั บมาก 
กระบวนการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพสูง และมีความพึง
พอใจต่อหลักสูตรอบรมโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสม
มาก  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
   1.1 การเพิ่มสมรรถนะการวิจัยของครู จะ
ประสบความส าเร็จยิ่งขึ้นถ้าผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
การนิเทศติดตาม สนับสนุนช่วยเหลือ จากสถานศึกษา
หรือหน่วยงานต้นสังกัด  
    1.2 ควรพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม
และควรเพิ่มเวลาในการฝึกปฏิบัติแต่ละหน่วยจะท าให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และท างานร่วมกันได้มากยิ่งขึ้น 
  1.3 หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 
สามารถน าไปใช้ศึกษาด้วยตนเองเพื่อเป็นแนวทางใน
การเพิ่มพูนความรู้ในการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ควรมีการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมครูในการท าวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้ชุดบทเรียน
ออนไลน์ (e- Learning) เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี 
  2.2 ควรมีการทดลองน าหลักสูตรฝึกอบรม
การวิจัยในชั้นเรียน ไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอ่ืน ๆ 
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2553. ร้อยเอ็ด : กลุ่มนิเทศติตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา. 

 

สามารถไปสู่การปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ด้านผู้ เรียนที่สถานศึกษาอยู่ ในระดับมาก มาร์ติน 
(Martin. 2003) ได้ส ารวจประสบการณ์ของครูที่ก าลัง
พัฒนาทักษะการสอนโดย ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ท่ี
พบว่า สภาวะแวดล้อมการวิจัยเชิงปฏิบัติการสามารถ
ไปสู่ความเข้าใจ เกิดประโยชน์แก่ครู ท่ีสนใจในการ
พัฒนาความรู้ของตนได้ พจนีย์ ม่ังคั่ง (2549 : 140) ได้
ทดลองหลักสูตรฝึกอบรมยุทธศาสตร์การสร้างการมี
ส่วนร่วมกับชุมชน พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ หลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลอง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ เฮอร์แนน
เดซ (Hernandez : 2001) ได้ศึกษาผลกระทบของ
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มีต่อครู พบว่า การ
ได้รับการนิเทศและสนับสนุนจากผู้บริหารจะช่วยให้
ปรับปรุงผลการสอนได้ดีขึ้น 
 4. การประเมินหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้น
เรียน พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับเหมา
สมมากที่สุด (�̅�𝑥= 4.63, S.D.=0.10) เม่ือจ าแนกเป็น
รายด้านพบว่าทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่ สุ ด  เ รี ย งตามล าดับ คื อ  ด้ านอรรถปร ะ โ ยช น์ 
(�̅�𝑥= 4.76, S.D. = 1.08) ด้านความถูกต้อง และด้าน
ความเหมาะสม  (�̅�𝑥= 4.62, S.D. = 0.08) และด้าน
ความเป็นไปได้ (�̅�𝑥= 4.57, S.D. = 0.00) ตามล าดับ 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  สันต์ ศูนย์กลาง 
(2551 : 120-121) ได้ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มีการปรับปรุงในส่วนของความสอดคล้อง
ของเน้ือหาหลักสูตร กิจกรรมการฝึกอบรม เพื่อให้
สามารถน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดฝึกอบรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สมชาย สังข์สี (2550 : 182-186) ได้
ประเมินความเหมาะสมชองโครงการฝึกอบรมพบว่า มี

ความเหมาะสมในระดับดีทุกรายการประเมิน และเวส
โทเวอร์ (Westover : 1994) และได้ท าการประเมิน
คุณภาพการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้า
อบรมพอใจหลักสู ต ร ฝึ กอบรมอยู่ ในระดั บมาก 
กระบวนการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพสูง และมีความพึง
พอใจต่อหลักสูตรอบรมโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสม
มาก  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
   1.1 การเพิ่มสมรรถนะการวิจัยของครู จะ
ประสบความส าเร็จยิ่งขึ้นถ้าผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
การนิเทศติดตาม สนับสนุนช่วยเหลือ จากสถานศึกษา
หรือหน่วยงานต้นสังกัด  
    1.2 ควรพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม
และควรเพิ่มเวลาในการฝึกปฏิบัติแต่ละหน่วยจะท าให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และท างานร่วมกันได้มากยิ่งขึ้น 
  1.3 หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 
สามารถน าไปใช้ศึกษาด้วยตนเองเพื่อเป็นแนวทางใน
การเพิ่มพูนความรู้ในการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ควรมีการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมครูในการท าวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้ชุดบทเรียน
ออนไลน์ (e- Learning) เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี 
  2.2 ควรมีการทดลองน าหลักสูตรฝึกอบรม
การวิจัยในชั้นเรียน ไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอ่ืน ๆ 
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การสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ระหว่างปี พ.ศ. 2545 – 2555 

A Synthesis of Theses in Educational Administration of Rajabhat 
Maha Sarakham University from 2002 to 2012 

 
กมลทิพย์ ยงใจยุทธ1, ปิยะธิดา  ปัญญา2, ไพศาล  วรค า3 

KamoltipYongjaiyuth1,.PiyatidaPanya2,PaisanWorakham3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของวิทยานิพนธ์ ระเบียบวิธีวิจัย ประเด็นการวิจัย พ้ืนที่ที่

ท าการวิจัย ระดับการศึกษาท่ีท าการวิจัย ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเลือกหรือสุ่มกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และเพ่ือสังเคราะห์สร้างข้อสรุปผลการวิจัย แยกตามประเด็น
การวิจัยได้แก่ การวางแผนการจัดองค์กร การจัดบุคลากร การประเมิน ความต้องการและพัฒนา และการปฏิรูป
การศึกษาโดยได้ท าการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์จ านวนทั้งหมด 495 เล่ม ผลการวิจัย พบว่า  

สภาพทั่วไปของวิทยานิพนธ์ พบว่า วิทยานิพนธ์ สาขาการบริหารการศึกษาท่ีน ามาสังเคราะห์ส่วนใหญ่เป็น
วิทยานิพนธ์ที่อนุมัติในปีพ.ศ. 2549 ร้อยละ 29.46 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจประเด็นการวิจัยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
องค์กรโดยศึกษาในหัวข้อส าคัญการบริหารหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือสถานศึกษาการบริหาร หรือการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อยหน่วยงานที่ที่ท าการวิจัยเป็นสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับการศึกษาที่ท าการวิจัย  เป็น
ระดับประถมศึกษา  ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง เป็น ครู  อาจารย์ วิธีการเลือกหรือสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เป็นการสุ่มแบบ
ง่ายเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐาน คือ t-test   

ข้อสรุปผลการวิจัย พบว่า การด าเนินการวางแผนของหน่วยงานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและปัญหา
ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมส่วนการศึกษาปัญหาการวางแผนทั้งในหน่วยงานและสถานศึกษาพบว่ายังมีปัญหา
โดยเฉพาะปัญหาด้านการติดตามการควบคุมการผลิตการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและส านักงานต่างๆพบว่าการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอยู่ในระดับมากมากถึงมากท่ีสุดแต่เมื่อศึกษาถึงปัญหาขององค์กรก็พบว่ามี

                                                         
1นิสิตปริญญาโท (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา) อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
3กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
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ปัญหาอยู่ในระดับปานกลางถึงมากเช่นกันซึ่งชี้ให้เห็นว่าแม้องค์กรจะมีสภาพการบริหารและการปฏิบัติงานที่ดีแต่ก็มี
ปัญหาควบคู่กันไปผู้บริหารทั้งสถานศึกษาและหน่วยงานมีภาพลักษณ์ที่ดีในการบริหารงานการเป็นแบบอย่างการ
แก้ปัญหาการตัดสินใจและการเป็นผู้น าการประเมินผลโครงการต่างๆที่จัดข้ึนในสถานศึกษาซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
ระดับน่าพอใจจนถึงดีมากโครงการต่างๆที่สถานศึกษาหรือหน่วยงานจัดข้ึนประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดีด้านที่ประสบ
ผลส าเร็จมากท่ีสุดคือด้านบริบทของหน่วยงานครูผู้สอนในสถานศึกษายังมีความต้องการในการพัฒนาตนเองเป็นอย่าง
มากโดยเฉพาะการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาบุคลากรมีการด าเนินการด้วยกิจกรรมที่
หลากหลายวิธีการที่ท าให้การพัฒนาบุคลากรส าเร็จอย่างมากได้แก่การฝึกอบรมการสัมมนาและการลาศึกษาต่อมีการ
จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสถานศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้ปฏิบั ติตามนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาโดยจัดท าแผนปรับปรุงสถานศึกษาการประชาสัมพันธ์การปรับปรุงพัฒนาบริเวณและการส่งเสริม
เอกลักษณ์ไทยแต่ประสบปัญหาด้านงบประมาณและบุคลากรมีภาระงานมากและขาดความเข้าใจผลการด าเนินงาน
การปฏิรูปการศึกษามีผลการด าเนินงาน การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 

ค าส าคัญ : การสังเคราะห์ วิทยานิพนธ์ สาขาการบริหารการศึกษา 
 

Abstract 
 The research aimed to study the general state of theses, research methodologies, research 
issues, research settings, levels of education, populations or samples, methods of selection or 
sampling, instruments for the collection of data, statistics employed in the analysis of data, and to 
synthesize the data to make the conclusionof the results. The research issues were categorized under 
the following issues: planning, organizing, staffing, evaluation, needs and development, and 
educational reform. The number of the theses synthesized was 495. The results are as follows: 
 Regarding the general state of the theses in Educational Administration that were synthesized, 
most of them were approved in 2006; 29.46 percent were survey research works; the issues were 
studies of the organization by studying important topics as administration or performing work of 
organizations or educational institutions, administration or operation of sub-organizations; the 
organizations studied were basic education institutions; the level of education studied was primary 
education; the population or the sample consisted of teachers; the method of sampling was simple 
random sampling; the instrument was the questionnaire; the statistics employed were basic statistics 
comprising the mean and standard deviation; the statistic for hypothesis testing was t-test. 
 The conclusion of the results revealed that: planning of organizations was efficient and 
problems were solved appropriately; however, the study of problems of planning in both the 
organization and the educational institution revealed problems, particularly problems in monitoring, 
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controlling, production; performing work  of educational institutions and offices was in the high to 
highest levels; when the problems of organizations were studied, it was found that they were in the 
moderate to high levels. These indicated that although the organization had a good state of 
administration and operation, it still had problems coupled with; administrators of both the 
educational institution and the organization had good images in administration, being a model, 
problem solving, decision making andleadership; the results of evaluations of projects in educational 
institutions were in the satisfactory to very good levels; projects launched by educational institutions 
or organizations were satisfactorily successful; the most successful aspect was the context of the 
organization; teachers in educational institutions still needed a great deal of self-development, 
particularly development of ability of organizing instruction; personnel development  was carried out 
through various activities; the methods that brought about a lot of success were training, seminar, 
and leave of absence for further study; work handbooks were provided for personnel; educational 
institutions, in both primary education and secondary education levels carried out their work 
according to the policy on educational reform by making plans for improvement of the educational 
institution, publicity, improvement of school grounds and promotion of Thai identity, however, there 
were problems of budget,  personnel were overloaded with work, and there was lack of 
understanding. The results of performing work for educational reform were in the high to highest 
levels. 
 Keywords:  A Synthesis, Theses,  Educational Administration 
 
บทน า 

สถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบันทางการศึกษา
ที่ สั ง ค ม ไ ด้มอบหมาย ให้ ท าห น้ าที่ ส ร้ า ง ค วาม
เจริญก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือก่อให้เกิดความงอกงาม
ทาง ด้านปัญญา คุณธรรมแก่ บุคคลและสังคม 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาน้ันในประเทศไทยถือว่าเป็น
สิ่งส าคัญในการพัฒนาบุคคลให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่
ส าคัญของชาติ ในการพัฒนาตนเองและสังคมดังจะ
เห็นได้จากความมุ่งหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ที่ระบุว่าการศึกษาเป็นกระบวนการต่อเน่ืองกันตลอด
ชีวิตเพ่ือมุ่งสร้างเสริมคุณภาพของพลเมืองให้สามารถ

ด ารงชีวิต และท าประโยชน์แก่สังคม และได้ระบุ
เป้าหมายของการพัฒนานักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ไว้อย่างชัดเจนว่า “การศึกษาระดับอุดมศึกษามุ่ง
พัฒนาการความเจริญงอกงามทางด้านสติปัญญา และ
ความคิด เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการมุ่งสร้างสรรค์
ก าลังคนในระดับวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพ่ือพัฒนา
ประเทศและมุ่งพัฒนาคนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความรู้ และความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ
สามารถด าเนินชีวิตอันมีคุณค่าแก่บุคคล สังคม และ
ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ ” (บุ ญ ธ ร ร ม  กิ จ ป รี ด า บ ริ สุ ท ธ์ิ .  
2553 : 2) 
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การวิจัยเป็นเสมือนหัวใจของการพัฒนา
การศึกษา ทั้งน้ีเพราะวิทยาการต่าง ๆ ในสังคมโลกาภิ
วัตน์ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วตามสภาวะของ
การเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง 
และเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีมนุษย์ได้ศึกษาและพัฒนาข้ึน
มาในทุก ๆด้าน การท่ีมนุษย์จะศึกษาและพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ใด ๆ ก็ตามย่อมต้องอาศัยพ้ืนฐาน
ของการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะใน
การพัฒนาการศึกษาน้ัน ในทุก ๆประเทศทั่วโลกต่าง
ให้ความส าคัญของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา และ
พยายามให้ครูเป็นนักวิจัย การปรับบทบาทของการ
วิจัยให้เป็นกิจกรรมส าคัญที่เสริมการเรียนการสอน
ด้วยกระบวนการวิจัย รวมท้ังมีการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการบนพ้ืนฐานของการวิจัยอย่างต่อเน่ือง (บัญชา 
อึ๋งสกุล. 2549 : 7) ดังน้ันความรู้ความสามารถในการ
ท าวิจัย จึงเป็นเรื่องส าคัญทั้งในเรื่องของการแสวงหา
หรือสร้างความรู้ใหม่ และการพัฒนางานสถาบันที่ผลิต
บัณฑิตในระดับต่าง ๆ  จึงมีหน้าที่ปลูกฝังความเป็นผู้มี
จิตสืบค้น (Inquiring Mind) ในวิชาการของตน หรือที่
เรียกว่า มีจิตใฝ่รู้  (Research Mind) ให้กับผู้ เรียน 
(วลัยพร ศรีเชียงราย.2542 : 5) 

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ มุ่งเน้นที่จะให้ผู้ศึกษาเกิด
ความรู้ในเชิงวิชาการอย่างลึกซึ้ง ด้วยวิถีทางแห่ง
ปัญญาหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษาต้อง
แสวงหาความรู้ ใหม่  ๆ จากแหล่งความรู้ อ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากต ารา และจะต้องรู้จักคิดอย่างมี
หลักการและเหตุผล ท าการวิจัยเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ใน
เรื่องที่ตนสนใจใคร่ที่จะรู้ เพ่ือจะได้ค าตอบและไขข้อ
ข้องใจต่าง ๆ ได้ ด้วยเหตุน้ีนิสิตนักศึกษาระ ดับ
บัณฑิตศึกษา จึงต้องท าการวิจัยในลักษณะท่ีเรียกว่า 

วิทยานิพนธ์ หรือ ปริญญานิพนธ์ ส าหรับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งถือก าเนิดมาจากโรงเรียน
ประถมกสิกรรม โรง เรียนประถมวิสามัญศึกษา 
โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดมหาสารคาม 
โ ร ง เ รี ยนฝึ กหั ดค รู มห าส ารค าม  วิทยาลั ยค รู
มหาสารคาม สถาบันราชภัฏมหาสารคาม และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตามล าดับ มีประวัติ
การก่อต้ังที่ยาวนานต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2468 โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือขยายการศึกษาชั้นสูงไปสู่ส่วนภูมิภาค 
ต่อมาได้รับการยกฐานะข้ึนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เมื่อปี พ .ศ . 2547 ได้เปิดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นครั้งแรกโดยได้เปิดสอนหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา และ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์
เพ่ือการพัฒนา ในปีการศึกษา 2541 และได้ขยาย
สาขาการสอนจนถึงปัจจุบันมีหลักสูตรครุศาสตรม
หาบัณทิต  จ านวน  4 สาขา  (บัณฑิต วิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.2557 : 19) 

ในปัจจุบันหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในโครงสร้างหลักสูตรปริญญา
โท ให้มีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 
หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ แผน 
ก เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการวิจัยโดยมีการท า
วิทยานิพนธ์ ซึ่งการศึกษาตามแผน ก มี 2 แบบ คือ 
แบบที่ 1 ท าเฉเพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อย
กว่า36 หน่วยกิต แบบที่ 2 ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่า
เทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และต้องศึกษางาน
รายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ส่วนแผน ข เป็น
แผนการศึกษาท่ีเน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้อง
ท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 2 (27) กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 2 (27) July - December 2017

69

ราชภัฏมหาสารคาม. 2557 : 24) และที่ผ่านมาผลงาน
วิทยานิพนธ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
บริหารการศึกษาในเชิงปริมาณและเน้ือหามีความ
หลากหลาย และมีแนวโ น้มเ พ่ิม ข้ึนอีกซึ่ งการ มี
วิทยานิพนธ์จ านวนมากน้ัน ก็ก่อให้เกิดปัญหาบาง
ประการตามมา เช่น การมีงานวิจัยจ านวนมาก แต่
ไม่ได้น าผลการวิจัยมาใช้ ถือได้ว่าสูญเปล่าทางการ
ลงทุน ทั้งน้ีเกิดจากปัญหาความไม่สมบูรณ์ของงานวิจัย 
สถานะภาพของผู้ท าการวิจัยและความจ ากัดทาง
ผลการวิจัย รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ จึงเป็นสิ่งที่น่าเสียดาย 
เพราะได้มีการลงทุนเกี่ยวกับการวิจัยปีละเป็นจ านวน
มาก รวมทั้งการลงทุนด้านเวลาและสติปัญญาของ
ผู้ท าการวิจัย งานวิจัยที่ได้ท ากันในอดีตจนถึงปัจจุบันมี
ความแตกต่างกันมากในเรื่องของวิธีการวิจัย เน้ือหา
การวิจัย กลุ่มตัวอย่าง หรือการวิเคราะห์ข้อมูล จึงยัง
ไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
จริงจัง และอาจมีงานวิจัยจ านวนหน่ึงท่ีมีเน้ือหาการ
วิจัยที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน แต่ยังไม่มีผู้ ใด
รวบรวมวิจัยที่แท้จริงเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นการยากแก่ผู้
ที่จะน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ด้วยความมั่นใจ และ
ปัญหาอีกประการหน่ึงคือ การมีวิจัยจ านวนมากอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาความซ้ าซ้อนในเรื่องของการวิจัยได้
ง่าย เพราะผู้วิจัยต่างแหล่งกัน หรือต่างเวลากันอาจมี
ความสนใจในการท าวิจัยเรื่องเดียวกันหรือเรื่องที่
คล้ายคลึงกันมากในเวลาท่ีไม่ต่างกันมากนัก หรือด้วย
เหตุผลที่ไม่สมควรที่จะต้องกระท าการวิจัยซ้ าซ้อน
เพราะผู้ท าวิจัยไม่ทราบว่าได้มีผู้ใดได้ท าการวิจัยเรื่อง
ท านองดังกล่าวแล้ว ทั้งน้ี เพราะขาดแหล่งค้นคว้าที่
ครอบคลุมงานวิจัยของผู้อื่นในวงกว้าง (สุพัฒน์ สุกมล
สันต์. 2555 : 54) 

ดังน้ันจะเห็นได้ว่าวิทยานิพนธ์เป็นเอกสาร
วิชาการที่ มี ค วามส าคัญ ย่ิ ง ในการศึกษาระ ดับ
บัณฑิตศึกษา นอกจากจะเป็นเอกสารรายงานผลการ
ศึกษาวิจัยของนักศึกษาแล้ว ยังเป็นเอกสารอ้างอิงทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดความงอกงามและพัฒนาทางด้าน
วิชาการอย่างไม่หยุดย้ัง และยังสะท้อนถึงคุณภาพและ
มาตรฐานทางวิชาการของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยา นิพนธ์  กรรมการสอบวิทยา นิพนธ์  และ
สถาบันการศึกษาน้ัน ๆ (บุญชม ศรีสะอาด. 2546 : 8) 
จากการศึกษายังพบว่างานวิจัยทางการศึกษาใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่น้ันเป็นงานวิจัยที่ท าเป็นวิทยานิพนธ์
เห็นได้จากงานวิจัยของ วราภรณ์บวรศิริ และสุมิตรา 
อังวัฒนากุล (2546 : 13) ได้สังเคราะห์งานวิจัยด้าน
การเรียนการสอนในช่วงปีการศึกษา  2507-2536 
จ านวน 5,848 เรื่อง พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 
88 เป็นงานวิจัยที่ท าเป็นวิทยานิพนธ์จากสถาบันการ 
ศึกษาท่ีเปิดสอนในระดับ 

บัณฑิตศึกษา ที่ผ่านมาได้มีการวิเคราะห์ 
และสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ในแต่ละหลักสูตรที่ เปิด
สอนในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของ
ไทย ดังเช่น วลัยพร ศรีเชียงราย (2542 : 110)ได้ท า
การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พ.ศ. 2537-
2539 โดยท าการวิเคราะห์วิทยานิพนธ์จ านวน 389 
เรื่อง พบว่า วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาส่วนใหญ่เป็น
การวิจัยเชิงบรรยาย รองลงมาคือ การวิจัยเชิงทดลอง 
ประเด็นที่ท าการวิจัยส่วนใหญ่มุ่งส ารวจเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการ และแนวทางแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนการทดลองวิธีสอนแบบต่าง ๆ หรือทดลอง
การใช้สื่อประกอบการสอน หรือการสร้างเครื่องมือ
วัดผลอันส่งผลสัมฤทธ์ิต่อการเรียน เครื่องมือส่วนใหญ่
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เป็นแบบสอบถามและยังมีการสร้างเครื่องมืออื่น ๆ
ประกอบ เช่น ชุดการสอน แผนการสอน โปรแกรม
การทดลองต่าง ๆ ให้ตรงกับจุดประสงค์ที่ศึกษา ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่ใช้สถิติภาคบรรยาย ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานร้อยละ ส่วนสถิติ
อ้างอิงมีการใช้อย่างกระจายในบางสาขาวิชา การ
น า เสนอข้อมูลส่วนใหญ่น าเสนอด้วยความเรียง
ประกอบตาราง และมีเพียงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบท่ีเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ และจารุพรรณ ทิพยศุภลักษณ์ (2545 : 124) 
ไ ด้ท าการ วิ เคราะห์ วิทยา นิพน ธ์ศึ กษ าศาส ตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างปี 
พ .ศ . 2533-2542โ ดยการ วิ เ ค ร าะห์ เ น้ื อห าแล ะ
วิเคราะห์อุปนัย จ านวนวิทยานิพนธ์ที่น ามาสังเคราะห์
มีทั้งหมด 457เล่ม พบว่า ผู้ท าวิทยานิพนธ์ เป็นเพศ
ชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุอ ยู่ในวัย  26-30 ปี  
ส่วนมากประกอบอาชีพ ครู อาจารย์ สถานที่ท างาน
อยู่ในจังหวัดปัตตานี ด้านวิทยานิพนธ์มีการผลิต
วิทยานิพนธ์ออกมากในปี พ.ศ. 2541 เรื่องที่นิยมท า
การวิจัยเป็นเรื่องเทคนิคและวิธีสอน ประเภทการวิจัย
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยายเป็นส่วนมาก กลุ่ ม
ตั ว อ ย่ า ง นิ ย ม ศึ ก ษ า กั บ นั ก เ รี ย น ใ น ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษา วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างส่วนมากใช้วิธีการ
สุ่มแบบแบ่งชั้น รายวิชาท่ีท าวิจัยมากท่ีสุดได้แก่ วิชา
คณิตศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้
แบบสอบถาม การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ส่วนมากตรวจสอบโดยการหาค่าความตรง อ านาจ
จ าแนก และความเชื่อมั่นนิยมศึกษากับข้อมูลปฐมภูมิ 
สถานที่ที่มีการเก็บข้อมูลมากคือจังหวัดปัตตานี สถิติ
ภาคบรรยายนิยมใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติภาคอ้างอิงนิยมใช้การทดสอบ

ค่าทีร่วมกับการวิเคราะห์ความแปรปรวน มีการใช้สถิติ
อื่นบ้างเพียงเล็กน้อย การน าเสนอข้อมูลส่วนมาก
น าเสนอโดยการใช้ตารางประกอบการบรรยาย 
 จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ได้ด าเนินการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรครุศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาซึ่งถือว่า 
เป็นสาขาที่มีวิทยานิพนธ์มากที่สุด และเปิดท าการ
สอนต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541  เรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2557 
มีวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 
การบริหารการศึกษาจ านวน 303 เล่ม และยังไม่มีผู้ใด
ได้ท าการส ารวจและสังเคราะห์ ดัง น้ันผู้ วิจัยวิจัย
ตระหนักถึงความส าคัญและปัญหาทั้งปวงของการท า
วิทยานิพนธ์เพ่ือสะท้อนภาพการจัดท าวิทยานิพนธ์ที่
ผ่านมา นอกจากน้ีเพ่ือขจัดความซ้ าซ้อนในลักษณะ
ต่าง ๆ กันจึงสนใจที่จะท าการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ 
การศึ กษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งเป็นสาขาท่ีมีการ
เปิดสอนมาอย่างยาวนาน และมีปริมาณวิทยานิพนธ์
มาก ผู้ วิ จั ย ไ ด้ก าหนดช่ วง เวลาของการตี พิมพ์
วิทยานิพนธ์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2545  ถึงปี พ.ศ.2555 
ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมกับระยะเวลา 10 ปี
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
โดยผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาและสังเคราะห์เพ่ือ
สร้างข้อสรุปผลการวิจัย แยกตามประเด็นการวิจัย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ใน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2545 – 2555 วัตถุประสงค์ของการวิจัยดังน้ี 
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1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของวิทยานิพนธ์  
ระเบียบวิธีวิจัย ประเด็นการวิจัย พ้ืนที่ที่ท าการวิจัย 
ระดับการศึกษาที่ท าการวิจัย ประชากรหรือกลุ่ม
ตัวอย่าง วิธีการเลือกหรือสุ่มกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือท่ี
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล  

2. เพ่ือสังเคราะห์สร้างข้อสรุปผลการวิจัย 
แยกตามประเด็นการวิจัยได้แก่ การวางแผนการจัด
องค์กร การจัดบุคลากร การประเมิน ความต้องการ
และพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากร  
 ป ร ะ ช า ก ร ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี  เ ป็ น

วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริ ห า ร การศึ กษ า  มหา วิทยาลั ย ร า ช ภั ฏ
มหาสารคาม ระหว่างปี พ .ศ . 2545 จนถึงปี พ.ศ . 
2555 โดยส ารวจจากระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของ
ส า นั ก วิทยบริ ก า รและ เทค โน โล ยีส า รสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งได้รวบรวมงาน
วิทยานิพนธ์ฉบับเต็มเล่มจากส านักวิทยาบริการฯ ที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545 – 
2555 จ านวน  จ านวน 495  เล่ม (สืบค้นเมื่อ 16 
สิงหาคม  2557)  
 2. ขอบเขตของเน้ือหา  
     การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ของปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างปี พ.ศ. 
2545-2555 โดยก าหนดเน้ือหาดังน้ี  
 

  2.1  ลักษณะทั่วไปของวิทยานิพนธ์  ได้แก่ 
ปีที่พิมพ์ และเผยแพร่ กลุ่มงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย
ตามระเบียบวิธีวิจัย ความมุ่งหมายของการวิจัย 
สมมติฐานงานวิจัย ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง ตัว
แปรที่ศึกษา แบบแผนการวิจัย เครื่องมือในการวิจัย 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล  
  2.2  กลุ่มงานวิจัย ได้แก่ การวางแผนการ
จัดองค์กร การจัดบุคลากร การประเมิน ความต้องการ
และพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี เป็นวิทยานิพนธ์ 
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปี พ.ศ. 2555 ที่เผยแพร่ในระบบ
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของส านักวิทยบริการและ
เทค โน โ ล ยีส า ร สน เทศ  มหา วิทยาลั ย ร าชภัฏ
มหาสารคาม และ ทางเว็บไซต์ http://tdc.thailis. 
or.th/tdc/ ขอ ง ส า นั ก ง า นบ ริ ห า ร เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) ส านัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งได้รวบรวมงานวิจัย
ฉบับเต็มเล่มจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า มีงานวิจัยที่เป็น
วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ที่เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2545 
จนถึงปี พ.ศ. 2555  จ านวน 533 เล่ม  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาโดย
ส ารวจจากระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของส านักวิทย
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บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม และทางเว็บไซต์ http://tdc.thailis. 
or.th/tdc/ ข อ ง ส า นั ก ง า นบ ริ ห า ร เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) ส านัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่ งได้รวบรวมงาน
วิทยานิพนธ์ฉบับเต็มเล่ม จากส านักวิทยาบริการฯ ท่ี
ตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545 – 
2555 ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยเลือกเฉพาะวิทยานิพนธ์
ที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา ได้วิทยานิพนธ์  
จ านวน 495  เล่ม (สืบค้นเมื่อ 16 สิงหาคม  2557)  

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย 
คือ แบบบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน โดย
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้ในการส ารวจ จดบันทึกลักษณะ
งานวิจัยตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
น ามาสังเคราะห์งานวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะ
ทั่วไปของวิทยานิพนธ์  ได้แก่ ปีท่ีพิมพ์ และเผยแพร่ 
กลุ่มงานวิจัย ลักษณะงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย 
ความมุ่งหมายของการวิจัย สมมติฐานงานวิจัย ข้อมูล
เกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา แบบแผนการ
วิจัย เครื่องมือในการวิจัย ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์
ข้อมูล  และผลการวิจัย  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลน้ันผู้วิจัยด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิทยานิพนธ์หลักสู ตรการศึ กษา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย
ด าเนินการตามล าดับข้ันตอน ดังน้ี 

  1. ส ารวจรายชื่อและหมวดหมู่ของวิทยา 
นิพนธ์กับรายการค้นในระบบสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์
ในส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
  2. ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยการ
อ่านและเก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของวิทยานิพนธ์ 
ลงในแบบบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
  3. ผู้วิจัยตรวจสอบรายละเอียดและทบทวน
ผลการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ในแบบบันทึกข้อมูล
วิทยานิพนธ์ทั้งหมดอีกหน่ึงรอบ 
  4. ท าการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ ไ ด้ จากแบบ
บันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์แต่ละเล่มและภาพรวม
วิทยานิพนธ์เล่มใดที่ผู้วิจัยสงสัยว่าจะบันทึกข้อมูลไม่
ถูกต้อง ก็จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลซ้ าอีกหน่ึงรอบ 
วิทยานิพนธ์เล่มใดที่มีปัญหา ผู้วิจัยก็จะน าไปปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้แน่ใจว่าผลการ
เก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดจากวิทยานิพนธ์ของ
ผู้วิจัยถูกต้องครบถ้วนที่สุด 
 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล 
 1. การวิเคราะห ์ในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยด าเนินการ
ดังน้ี 
  ประเมินข้อมูลจากแบบบันทึกวิทยานิพนธ์ 
ที่รวบรวมมาได้ โดยพิจารณาความถูกต้อง (Correct) 
ความเที่ยงตรง (Validity) ของข้อมูล และจัดข้อมูลเข้า
กลุ่มตามประเด็นของการวิเคราะห์เน้ือหาตามกรอบ
แนวคิดที่วางไว้ ได้แก่ประเภทการวิจัย เน้ือหาสาระที่
ท าการวิจัย พ้ืนที่ที่ท าการวิจัย ระดับการศึกษาที่ท า
การวิจัย ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
แล้วสรุปข้อมูลเหล่าน้ันออกมาตามประเภทหรือกลุ่ม 
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โดยค านึงถึงแนวคิดหลัก ท่ี ว่า เป็นกลุ่ มหรือเป็น
สาระส าคัญในการวิจัย แล้วหาความถ่ี และร้อยละ 
ของกลุ่มต่างๆ โดยไม่พยายาม ตีความหมายหรือแปล
ความใดๆ เป็นการน าเสนอข้อเท็จจริง ที่เก็บรวบรวม
ได้ และผู้วิจัย ตีความหมาย และท าความเข้าใจข้อมูล
โดยใช้วิธีการอุปนัย วิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวมไว้ โดย
การจัดแยกข้อมูล ตามประเด็นท่ีจะศึกษา และ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ พร้อมสร้างข้อสรุป ข้อค้นพบที่
ได้ 
 2. การสังเคราะห์ ในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยด าเนินการ
ดังน้ี 
  2.1 จัดกลุ่มวิทยานิพนธ์ และเน้ือหาสาระท่ี
ท าการวิจัย สาขาวิชาได้แก่ วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการ
วา ง แผน  วิทยา นิพน ธ์ เ ก่ี ย วกั บก า รจั ดองค์ กร 
วิทยานิพนธ์เก่ียวกับการจัดบุคคลวิทยานิพนธ์เก่ียวกับ
การประเมินวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับความต้องการและ
พัฒนา วิทยานิพนธ์เก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษา 
  2.2 สังเคราะห์เน้ือหาจากแบบบันทึกข้อมูล
วิทยานิพนธ์ จ าแนกตามเน้ือหาสาระที่ท าการวิจัย 
  2.3 น าเน้ือหาสาระมาสรุปเป็นประเด็นและ
สังเคราะห์ลักษณะข้อมูลรายละเอียดของการวิจัย โดย
บูรณาการด้านความสอดคล้องและความแตกต่างของ
เน้ือหาสาระในการวิจัยสรุปรวมเป็นองค์ความรู้ท่ีพบ
ในการวิจัย 
  2.4 น าเสนอผลการสังเคราะห์ ในเชงิบูรณา
การให้เห็นลักษณะข้อสรุปของวิธีด าเนินการวิจัย องค์
ความรู้ที่พบในการวิจัย 
 
ผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย 

1 .  ส ภ า พ ทั่ ว ไ ป ขอ ง วิ ท ย า นิพ น ธ์  พ บ ว่ า 
วิทยานิพนธ์ สาขาการบริหารการศึกษาท่ีน ามา

สังเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติในปีพ .ศ. 
2549 ร้อยละ 29.46 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจประเด็น
การวิจัยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับองค์กรโดยศึกษาใน
หัวข้อส าคัญการบริหารหรือการปฏิบั ติงานของ
หน่วยงานหรือสถานศึกษาการบริหารหรือการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อยหน่วยงานที่ที่ท าการวิจัย
เป็นสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับการศึกษาที่ท าการ
วิจัย เป็นระดับประถมศึกษา  ประชากรหรือกลุ่ม
ตัวอย่าง เป็น ครู  อาจารย์ วิธีการเลือกหรือสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่าง เป็นการสุ่มแบบง่ายเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยใช้สถิติพ้ืนฐาน 
คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ
สมมติฐาน คือ t-test   
 2. ข้อสรุปผลการวิจัย พบว่า การด าเนินการ
วางแผนของหน่วยงานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และปัญหาได้รับการแก้ ไขอ ย่าง เหมาะสมส่ วน
การศึกษาปัญหาการวางแผนทั้งในหน่วยงานและ
สถานศึกษาพบว่ายังมีปัญหาโดยเฉพาะปัญหาด้านการ
ติดตามการควบคุมการผลิตการปฏิบั ติงานของ
สถานศึกษาและส านักงานต่างๆพบว่าการบริหารงาน
และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอยู่ในระดับมากมาก
ถึงมากท่ีสุดแต่เมื่อศึกษาถึงปัญหาขององค์กรก็พบว่ามี
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลางถึงมากเช่นกันซึ่งชี้ให้เห็น
ว่าแม้องค์กรจะมีสภาพการบริหารและการปฏิบัติงาน
ที่ดีแต่ก็มีปัญหาควบคู่กันไปผู้บริหารทั้งสถานศึกษา
และหน่วยงานมีภาพลักษณ์ที่ดีในการบริหารงานการ
เป็นแบบอย่างการแก้ปัญหาการตัดสินใจและการเป็น
ผู้ น าการประ เมินผลโครงการต่างๆที่ จั ด ข้ึนใน
สถานศึกษาซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับน่าพอใจ
จนถึงดีมากโครงการต่างๆที่สถานศึกษาหรือหน่วยงาน
จัดข้ึนประสบผลส าเร็จเป็นอย่าง ดีด้านที่ประสบ
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ผลส า เร็จมากที่สุดคือด้านบริบทของหน่วยงาน
ครูผู้สอนในสถานศึกษายังมีความต้องการในการ
พัฒนาตนเองเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนการพัฒนา
บุคลากรมีการด าเนินการด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
วิธีการที่ท าให้การพัฒนาบุคลากรส าเร็จอย่างมาก
ได้แก่การฝึกอบรมการสัมมนาและการลาศึกษาต่อมี
การจัดให้มีคู่มือการปฏิบั ติงานส าหรับบุคลากร
สถานศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ได้ปฏิบัติตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยจัดท าแผน
ปรับปรุงสถานศึกษาการประชาสัมพันธ์การปรับปรุง
พัฒนาบริเวณและการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยแต่
ประสบปัญหาด้านงบประมาณ 
 
อภิปรายผล 
 1. สภาพทัว่ไปของวทิยานิพนธ์   
  1.1  วิทยานิพนธ์หลักสูตร การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ท่ีน ามา
สังเคราะห์ในครั้งน้ี พบว่าส่วนใหญ่เป็นวิทยานิพนธ์ท่ี
อนุมั ติ ในช่วง  5 ปีแรก  (2547  - 2542) แต่ก็ ไม่ ไ ด้
หมายความว่า ในช่วง 5 ปีหลังน้ัน จ านวนนิสิตลดลง 
แต่เป็นเพราะว่าในช่วง แรกน้ันหลักสูตร ได้ก าหนดให้
เรียนโดยการท าวิทยานิพนธ์เท่าน้ัน แต่หลังจากน้ัน
หลักสูตรได้มีการปรับเปลี่ยน ให้นิสิตสามารถศึกษา
โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ โดยการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study) แทน จึงท าให้นิสิตส่วนใหญ่
หันไปท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่มีจ านวนหน่วยกิตที่
น้อยกว่าแทนวิทยานิพนธ์ ที่ รวบรวมมาท าการ
สังเคราะห์ ทั้งหมด 495 เล่ม ในระยะเวลา 10 ปี นับ
จาก พ.ศ. 2545 - 2555 พบว่า วิทยานิพนธ์สาขาการ
บริหารการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ ถึง

ร้อยละ 55.88 เ น้ือหาและประเด็นของการวิจัยมี
ลักษณะคล้ายคลึงกันมาก กล่าวคือวิทยานิพนธ์เป็น
การส ารวจความคิดเห็น พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ ในเรื่องของการปฏิบัติในองค์กร คือทั้งปัญหา
และสภาพ ดังน้ันความแตกต่างของวิทยานิพนธ์แต่ละ
เรื่ องจึ ง เป็นเพียงแค่ความแตกต่างในส่ วนของ
กลุ่มเป้าหมาย ที่อยู่ในหน่วยงานที่แตกต่างกัน เช่น 
วิทยานิพนธ์แต่ละเรื่ อง ไ ด้ก าหนดพ้ืนที่  ที่ศึกษา
ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง หรือการก าหนดเป็นกรณีศึกษา 
เฉพาะหน่วยงาน เช่น การศึกษาความคิดเห็น ทัศนคติ 
ของครู อาจารย์ วิทยานิพนธ์เล่มหน่ึงด าเนินการใน
โรงเรียนแห่งหน่ึง วิทยานิพนธ์อีกเล่มหน่ึง ด าเนินการ
กับโรงเรียนอีกแห่งหน่ึง หรือบางครั้งกลุ่มตัวอย่างอาจ
ก าหนดเป็นจังหวัดหรือ เขตการศึกษา เช่นการศึกษา
ส า นั ก ง า น เ ขต พ้ื นที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถม ศึ กษ า
มหาสารคาม หรือโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26  เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ มนตรี วงษ์สะพาน (2544 : 142) ที่ศึกษางานวิจัย
สถาบันเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ พบว่า เป็นการวิจัยประเภทการส ารวจ
สภาพและลั กษณะของสถานศึ กษ ามากที่ สุ ด 
นอกจากน้ียังพบว่า วิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่ที่น ามา
สังเคราะห์ในครั้งน้ี มีกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาอยู่ที่
ส ถาบั นการศึ กษ า  ถึ ง ร้ อ ยละ  88.72 กล่ า วคื อ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นครู 
อาจารย์ และผู้บริหารสถานศึกษา เหตุผลส าคัญ
ประการหน่ึงน่าจะเป็นเพราะว่าประชากรกลุ่มน้ีเป็น
กลุ่ มบุ ค คลที่ ผู้ ท า วิทยา นิพน ธ์  คุ้ น เ ค ย  หรื อมี
ความสัมพันธ์ ในส่วนที่เกี่ยวกับงานประจ าที่ปฏิบัติอยู่
เพราะผู้ท าวิทยานิพนธ์ มาจากสถาบันการศึกษา ซึ่ง
เหตุผลดังกล่าวน้ีสอดคล้องกับ งานวิจัยของสมชาย 
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วงศ์เกษม (2548 : 11) ที่ได้ศึกษาความสอดคล้องของ
วิทยา นิพนธ์ร ะ ดับบัณ ฑิตศึกษ ากับการปฏิ รู ป
การศึกษา 2544-2548  และแนวโน้มในการจัดท า
วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาการบริหาร
การศึกษา พบว่า งานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์ ส่วนใหญ่
เป็นงานวิจัยเชิง ส ารวจ และศึกษาในสถานศึกษา 
  1.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
   นอกจากพบว่า วิทยานิพนธ์ ส่วนใหญ่
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจและงานวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษา ส่วนใหญ่เป็น
ผู้ ท่ีอยู่ในสถานศึกษา หรือสมาชิกขององค์กรหรือ
หน่วยงานแล้ว เมื่อพิจารณา รายละเอียด ของการ
ด าเนินการวิจัย พบว่า 
  1.3 การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเลือก
กลุ่มตัวอย่าง ของการวิจัย นอกจากที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น แล้วว่า การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ที่ส่วนหน่ึง เป็นไปในลักษณะ ท่ีเป็นความสะดวกของ
ผู้วิจัย นอกจากน้ียังพบว่า การเลือกกลุ่มตัวอย่าง และ
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย ก็เป็นไปใน
ลักษณะ ที่คล้ายๆกัน คือวิทยานิพนธ์ ร้อยละ 35.29 
เป็นการสุ่มแบบแบ่งชั้นเหมือนกัน ร้อยละ 70.58 เป็น
การศึกษากับครู อาจารย์ และจากจ านวนวิทยานิพนธ์ 
204 เล่มพบว่า ไม่มีการสุ่มหรือไม่ระบุวิธีการได้มาของ
กลุ่มตัวอย่าง ถึงร้อยละ 8.82 
  1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   ดัง ไ ด้กล่าวข้าง ต้นแล้ ว่า เ น่ืองจาก
วิทยานิพนธ์ สาขาบริหารการศึกษา ส่วนใหญ่เป็น
งานวิจัยเชิงส ารวจ รองลงมาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ดัง น้ัน เครื่ อ ง มือ  ในการ วิจั ยส่ วนใหญ่  จึ ง เป็น
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบบันทึก 
กล้องถ่ายรูป เครื่องบันทึกเสียง ซึ่งไม่มีความแตกต่าง

กันมากนัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีสุดา ปรุง
หอม (2545 : 117) ที่วิเคราะห์วิทยานิพนธ์ด้านการ
วิจัยการศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยพบว่า 
ส่วนใหญ่ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
  1 . 5  ส ถิ ติ ท่ี ใ ช้ ใ น กา ร วิ จั ย  เ น่ื อ ง จ าก
วิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งเป็น
การศึกษา ความคิดเห็นของบุคลากรต่อสภาพของ
องค์กร หรือหน่วยงาน ดังน้ันสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเหล่าน้ีจึงเป็น สถิติพ้ืนฐาน ประเภท ความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ซึ่งเป็นสถิติพรรณนาท่ีใช้ในงานวิจัย
เชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรยายสภาพของตัว
แปร และพบว่าวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาในครั้งน้ี ใช้สถิติข้ัน
พ้ืนฐาน ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ถึงร้อยละ 57. 35 ส่วน
สถิติเปรียบเทียบส่วนใหญ่ก็เป็นการเปรียบเทียบความ
แตกต่าง 2- 3 กลุ่ม 
   ในการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
ในตัวแปรต่างๆ เช่นระหว่างเพศชาย –หญิงสถานภาพ 
ต าแหน่งที่ต่างกัน ขนาดโรงเรียนที่ต่างกัน เป็นต้น 
ล้วนแต่น าเสนอการเปรียบเทียบในภาพรวม บางเรื่อง
เปรียบเทียบเป็นรายด้านร่วมด้วย โดยเปรียบเทียบที่
ค่าเฉลี่ย ลักษณะดังกล่าวจะให้สารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์น้อยกว่าที่ควร การทราบค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ต่างๆ แตกต่างกันไม่ ให้ประโยชน์ในทางปฏิบั ติ 
โดยทั่ ว ไปสิ่ งที่ ต้ องการทราบอย่ างมากในการ
เปรียบเทียบก็คือ แต่ละกลุ่มมีสภาพการบริหารงาน
เรื่องน้ันอยู่ในระดับใด มีปัญหาในเรื่องน้ันในระดับใด 
ผู้ วิจัยสามารถใช้ข้อมูลที่ เก็บรวบรวมมาน าเสนอ 
เปรียบเทียบในรูปของระดับการบริหาร ระดับปัญหา
โดยแปลงจากค่าเฉลี่ยให้เป็นระดับตามเกณฑ์การแปล
ความหมาย เมื่อน าเสนอเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม ก็
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จะให้ความละเอียดชัดเจน เป็นสารสนเทศท่ีน่าสนใจ
มากกว่า 
  2. จากผลการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ที่พบว่า 
เป็นวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรมากที่สุด คือ 
326 เล่ม การที่มีการท าวิทยานิพนธ์จ านวนมากท่ีสุด 
ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก ผู้เรียนสาขาการบริหารการศึกษา 
ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหาร จึงศึกษาค้นคว้าในเรื่องท่ี
เก่ียวข้องกับงานที่ปฏิบัติ และเน้ือหาสาระในกลุ่มน้ีก็มี
ขอบเขตกว้าง กล่าวคือ ประกอบด้วยการบริหารหรือ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือสถานศึกษา การ
บริหารหรือปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อยและโครงการ
ต่างๆ การบริหารหรือปฏิบั ติของผู้บริหาร การ
บริหารงานด้านต่างๆ อันได้แก่ งานวิชาการ หลักสูตร
งานธุรการ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ งาน
กิจการนักเรียน นักศึกษา งานความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียน งานสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ การ
สื่อสาร และการนิเทศ จากขอบเขตที่มีหลายเรื่องก็
เป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้วิทยานิพนธ์ในกลุ่มน้ีมีจ านวนมาก
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วลัยพรศรีเชียงราย
(2542 : 115) ได้ท าการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ หาวิทยาลัย
เชียงใหม่ พ.ศ. 2537-2539 พบว่า งานวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาส่วนใหญ่ ประเด็นที่ท าการวิจัยส่วนใหญ่
มุ่งส ารวจเกี่ยวกับสภาพปัญหา ความต้องการ และ
แนวทางแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน เป็นที่น่าสังเกตว่า 
มีวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับงานวิชาการ จ านวน 13 เรื่องซึ่ง
ถือว่าเป็นจ านวนมาก ทั้งๆที่ งานวิชาการเป็นงานหลัก
ของโรงเรียน ที่ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญในการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานด้านน้ี สอดคล้องกับว่าท่ี ร.ต.
กิติชัย แสนสุวรรณ (2551 : 111-113)  ที่ได้สังเคราะห์
วิ ทยา นิพน ธ์ขอ ง นิสิ ต  ใ นหลั กสู ต ร ก ารศึ กษา

มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ม ห า ส า ร ค า ม  ร ะ ห ว่ า ง ปี  พ .ศ . 2538 – 2547 
ผลการวิจัย พบว่า วิทยานิพนธ์ ที่ศึกษาเกี่ยวกับองค์กร
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 76.96  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารสถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรน าผลการวิจัยและ
ข้อเสนอแนะ ไปเป็นข้อสนเทศในการก าหนดทิศทาง
ส าหรับการวิจัยในเรื่องที่ยังมีการวิจัยน้อยและยังไม่ได้
วิจัย ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
  1.2 ข้อเสนอแนะส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา/
อาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ ควรน าผลการวิจัย 
ข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางในการก าหนดหัวข้อเรื่อง 
ประเมินปัญหาการวิจัย และให้ค าแนะน าแก่นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาในประเด็นที่ยังไม่ได้ศึกษา 
 
กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จ  สมบูรณ์ด้วย
ความกรุณาช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาเป็นอย่างดีย่ิงจาก 
อาจารย์ ดร.ปิยะธิดา  ปัญญา  อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก  ผศ.ดร.ไพศาล  วรค า  อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ให้
ค าแนะน าและแนวคิดที่เป็นประโยชน์ ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ และแก้ไขข้อบกพร่อง ด้วยความเอาใจใส่จน
ส าเร็จเรียบร้อย  ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณด้วยความ
เคารพอย่างสูง 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ตามกระบวนการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสบืเสาะหาความรู้ 5E เรื่อง การหาร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 
Developing Students’ Learning Achievement by Using Computer Assisted 

Instruction with 5E Learning Cycle on the Topic of “Division” in the 
Mathematics Learning Strand for Prathomsuksa 3 students. 

 
อุทัย ใหม่คามิ1 และสนิท ตีเมืองซ้าย2 

UthaiMaikami1and Sanit Teemueangsai2 
 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5E เรื่องการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามกระบวนการเรียนรู้แบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5E 
เรื่องการหารกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้สูตร E1/E2 ที่มีเกณฑ์
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80/80 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนกับเกณฑ์ 70%ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนอง
สามัคคี อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 จ านวน 1 
ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 20 คนเครื่องมือที่ใช้ได้แก่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบวัฎ
จักรการสืบเสาะหาความรู้ 5E เรื่องการหาร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้คือ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test  
 ผลการศึกษาพบว่า 
  1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E เรื่องการหาร มีองค์ประกอบที่
ส าคัญ คือ 1) ชื่อเรื่อง 2) วัตถุประสงค์ของการเรียน เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 3) แบบทดสอบก่อนเรียน 4) 
เน้ือหา เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5E5) สื่อมีลักษณะเป็นสื่อ 
______________________________________ 
1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ประสม ได้แก่ ตัวอักษร ข้อความ เสียงประกอบ เสียงบรรยายและเสียงดนตรี ภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว 6) 
แบบทดสอบหลังเรียนคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้น พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด(�̅�𝑥= 4.56, S.D. = 0.59) 
  2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยรวมมีประสิทธิภาพE1/E2 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 
  3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  70อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
  4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (�̅�𝑥= 4.18, S.D. = 0.73) 
 

ค าส าคัญ :บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กระบวนการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5E 
 

Abstract 
 
 The purposes of this research were to 1) develop the Computer Assisted Instruction program 
of the topic of “Division” with5E learning cyclefor Prathomsuksa3 students.2) evaluate the Computer 
Assisted Instruction program based on the assigned criteria of the efficiency 80/80  3 )  compare the 
scores of the achievement of the students who studied with the developed instruction program with 
the criterion of 70% at statistically significant of .05 level.4) evaluate the satisfaction of the students 
who studied the developed instruction program. The target subjects were 20Prathomsuksa3students 
atNongkhamHuanoungSamaki, AmphoeKantarawichai, MahaSarakham province under the office of 
MahaSarakham Education Service Area. The research instruments were a Computer Assisted 
Instruction program, an achievement test, a repeated satisfaction questionnaire, and assessment 
forms of the Computer-Assisted Instruction program. The research statistics used were percentage, 
mean, standard deviation and t-test (One Sample test) 
 Results of the research were as follows: 
  1. The Computer Assisted Instruction of the topic of “Division” forPrathomsuksa3 students 
studied by 5E cycle was developed. Important compositions of the CAI were 1) titles 2) Objectives 3) 
Pre-test 4 )  Content 5 )  Media 6 )  Post-test. The average opinion of the experts on the computer-
assisted instruction was very high (�̅�𝑥= 4.56, S.D. = 0.59). 
  2 .  The efficiency of learning activity used in the computer-assisted instruction met the 
assigned criteria of the efficiency 80/80 
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  3 .The academic achievement was significantly higher than the criterion of 7 0 %  at 
statistically significant of .05 level. 
  4.The students’ overall satisfaction with the learning was in the high level(�̅�𝑥= 4 . 1 8 ,  
S.D. = 0.73). 
 

Keywords : Computer Assisted Instruction program5E learning cycle  
 
บทน า 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา
ความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบระเบียบมีแบบแผน
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน
รอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์วางแผนตัดสินใจ
และ แ ก้ปัญห า ได้ อย่ า ง ถู กต้ อ ง และ เหมาะ สม 
คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์ อ่ืนๆที่ เ ก่ียวข้อง 
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต และช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยัง
ช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์สามารถคิด
เป็นแก้ปัญหาเป็นและอยู่ ร่ วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 10)  
 โดยธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มี
ความคิดรวบยอดลักษณะของเน้ือหาเป็นนามธรรมมี
โครงสร้างเก่ียวข้องกับสัญลักษณ์และต้องใช้ทักษะการ
คิดค านวณและตระหนักถึงประโยชน์ของคณิตศาสตร์
ที่ใช้บริบทเป็นฐานในการจัดกิจกรรม ส่งผลให้นักเรียน
ส่วนใหญ่เกิดความสนใจในคณิตศาสตร์และตระหนัก
ถึงประโยชน์ของคณิตศาสตร์อย่างน่าพอใจโดยท าให้
นักเรียนรู้ สึกสนุกสนานและอยากศึกษาหาความรู้
เก่ียวกับคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้นและนักเรียนสามารถ

มองเห็นคุณค่าความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เรียนมาน้ัน
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง (บพิธ กิจมี. 
2551 : 54-66) นอกจากน้ีผลการศึกษาของรุ่งอรุณ 
เรืองเดช (2551 : 43-50) ได้ศึกษาความสามารถใน
การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตจริงของนักเรียนโดย
ใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ภายใต้บริบทชีวิตจริงตาม
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า 
นักเรียนสามารถน าความรู้หลักการและวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้ในระดับดีมาก  
 โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคีเป็น
โรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนทั้งหมด  58 คนที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 20 คนใน
การจัดการเรียนการสอนผู้ศึกษาพบว่านักเรียนมี
ผลสัมฤท ธ์ิทางการ เ รี ยนกลุ่ มสาระการ เ รี ย นรู้
คณิตศาสตร์อยู่ ในระดับต่ าจากการรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2551มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรข้อ5.2 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ระดับคุณภาพพอใช้ 
และมาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญข้อ 9.2ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ระดับคุณภาพ
พอใช้จะเห็นได้ว่าด้านครูและด้านนักเรียนจากการ
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เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ยังอยู่ในระดับ
พอใช้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ รายงานผลการทดสอบทาง
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ช า ติ ข้ั น พ้ื น ฐ า น ( O- NET) ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2555 พบว่ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ค่าเฉลี่ย 26.67 ไม่ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 50 ที่ทางส านักงาน เขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาตั้ ง ไ ว้ ในระดับประถมศึกษาปีที่  3 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา 2555 นักเรียนของบ้านหนองขามหัว
หนองสามัคคีได้คะแนนความสามารถในการค านวณ
เพียงร้อยละ 30.00 ซ่ึงไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ50 เช่นกัน 
ซ่ึงเกิดจากความสามารถในการรับรู้ของแต่ละคนไม่
เท่ากัน ผู้เรียนไม่สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
อาจเกิดจากสภาพจิตใจ ร่างกายหรือประสบการณ์ที่
แตกต่างกัน รวมถึงผู้สอนใช้สื่อการสอนไม่ทันสมัย 
ส่วนมากเป็นการสอนแบบบรรยาย นักเรียนจึงไม่ค่อย
สนใจ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
อยู่ในระดับต่ า การเรียนรู้แบบวัฎจักรการสืบเสาะหา
ความรู้5E เป็นทางเลือกหน่ึงที่ผู้ศึกษามีแนวคิดที่จะ
ออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยมีข้ันตอนในการจัดการ
เรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 5E เพื่อน ามาพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
 จากสภาพและปัญหาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึง
สนใจที่จะจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนโดยวางแผนข้ันตอนการพัฒนาบทเรียนโดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบวัฎจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ 5E เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเพิ่มพูน
ความรู้ความเข้าใจตลอดจนพัฒนาทักษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานและส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3สูงขึ้น
สามารถท าให้ครูมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่าง ๆ ของ
นักเรียนได้ชัด เจนยิ่งขึ้น ซ่ึงจะช่วยให้ครูสามารถ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ปัญหาน้ันได้ทันท่วงที ดังน้ันจึง
ท าให้ผู้ศึกษาต้องการที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 5Eมาทดลองใช้ในการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 เพื่อจะน าข้อสนเทศที่ได้ไปใช้พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบวัฎจักรการสืบเสาะหา
ความรู้  5Eเ รื่ องการหาร  กลุ่ มสาระการ เ รียนรู้
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3 
 2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5Eที่พัฒนาขึ้นโดย
ใช้สูตร E1/E2 ที่มีเกณฑ์ประสิทธิภาพเท่ากับ 80/80 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กับเกณฑ์ 70% ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้  5 E ที่
พัฒนาขึ้น 
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สมมุติฐานการวิจัย 
 นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบวัฎจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 5E เรื่องการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3 มีผลสัมฤทธ์ิสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมายที่ ใช้ในการวิจัยครั้ง น้ีเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านหนองขาม
หัวหนองสามัคคีอ าเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะถ ม ศึ ก ษา
มหาสารคามเขต 1จ านวน1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 
20 คน  
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  2.1 ตัวแปรต้นได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามกระบวนการ
เรียนรู้แบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้5E 
  2.2 ตัวแปรตามได้แก่ 
   2.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   2.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียน 
 3. ระยะเวลาในการศึกษา 
  การศึ กษา ในค รั้ ง น้ี ใ ช้ ร ะย ะ เวล า ใน
การศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 
12 ชั่วโมง (ไม่รวมชั่ วโมงทดสอบหลังเรียนและ
สอบถามความพึงพอใจ)  
 4. เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษา 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551สาระที่  1 
จ านวนและการด าเนินการมาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึง

ความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้
จ านวนในชีวิตจริงมาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่
เ กิ ด ขึ้ น จ า ก ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ขอ ง จ า น ว นและ
ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการต่าง ๆและใช้การ
ด าเนินการในการแก้ปัญหาโดยก าหนดเป็นหน่วยการ
เรียนรู้ จ านวน3 หน่วย ดังน้ี  
  หน่วยที่ 1 เรื่องทบทวนการหารที่ตัวตั้งไม่
เกินสองหลักและตัวหารมีหน่ึงหลัก 
  หน่วยที่ 2 เรื่องการหารยาวและการหาร
สั้น  
  หน่วยที่ 3เรื่องโจทย์ปัญหาการหาร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนอง
สามัคคี  อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะถ ม ศึ ก ษา
มหาสารคามเขต  1จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน
นักเรียน 20 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 
5E ประกอบด้วย ดังน้ี 
  1.1 ขั้นการวิเคราะห์ 
  1.2 ขั้นการออกแบบ  
  1.3 ขั้นการพัฒนา 
  1.4 ขั้นการทดลองใช้ 
  1.5 ขั้นการประเมินผล 
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 2. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
  2.1 ขั้นศึกษาข้อมูล 
  2.2 ขั้นสร้างแบบประเมินคุณภาพบทเรียน 
  2. 3 ขั้นหาคุณภาพแบบประเมิน 
  2. 4 ขั้นจัดพิมพ์ 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดย
สร้างตามล าดับขั้นตอน ดังน้ี 
  3.1 ขั้นศึกษาข้อมูล  
  3.2 ขั้นสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
  3.3 ขั้นหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิ  
  3.4 ขั้นจัดพิมพ์จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิให้เป็นฉบับที่สมบูรณ์ต่อไป 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
โดยสร้างตามล าดับขั้นตอน ดังน้ี 
  4.1 ขั้นศึกษาข้อมูล  
  4.2 ขั้นการสร้างแบบวัด  
  4.3 ขั้นประเมิน  
  4.4 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจเป็น
ฉบับสมบูรณ์ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้ท าการเ ก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ขั้นตอนดังน้ี 
 1. แบบแผนการทดลองในการศึกษาในครั้งน้ี
ใช้รูปแบบก่ึงทดลองมีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดีย ว วัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด 
ร้อยละ 70 
 2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้
ด า เ นิ นการ เ ก็บรวบรวมข้ อมู ล กับ นักเ รี ย นชั้ น

ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
จ านวน 20 คนมีล าดับขั้นตอนดังน้ี 
  2.1 ชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอน และวิธี
ปฏิบัติตนในการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้แบบ 5E ให้นักเรียนทราบ 
  2.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้แบบ 5E ที่พัฒนาขึ้น พร้อมเก็บคะแนน
ระหว่างเรียน ได้แ ก่ แบบฝึกหัด  การท าใบงาน
แบบทดสอบท้ายบทเรียน 
  2.3 หลังจากเรียนครบทุกเ น้ือห าใน
บทเรียนแล้ว จึงท าการทดสอบหลังเรียน (Post-Test) 
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  2.4  ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึง
พอ ใ จต่ อบท เ รี ย นคอมพิ ว เ ต อร์ ช่ ว ย สอนต าม
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ที่ผู้ศึกษาสร้าง
ขึ้น 
  2 .5  น าข้อมูลที่ ได้จากการทดลองไป
วิเคราะห์ทางสถิติ  เพื่อสรุปผลการทดลองต าม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อไป 
 3. ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่2ปี
การศึกษา 2557ใช้เวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4ชั่วโมง 
รวม 12 ชั่วโมง รวมชั่วโมงสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วย  
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การวิเคราะห์วิจัย 
 โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการท าแบบฝึกหัดใบ
งาน การทดสอบท้ายบทเรียน และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักเรียนหลังเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้จากแบบสอบ 
ถามความพึงพอใจ เรื่องการหารมาวิเคราะห์ โดยใช้
สถิติ ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์หาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนผู้ วิ จัยน าแบบประเมินคุณภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์
ระดับความเหมาะสมโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยการวิเคราะห์จะใช้ค่าเฉลี่ย
เทียบกับเกณฑ์การประเมินดังน้ี (พิสุทธา อารีราษฎร์.
2551:143-151)  
 2. วิ เ ค ร าะห์ ห าป ร ะสิ ท ธิภ าพบท เ รี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผู้วิจัยได้ท าการหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการหารจ านวน 
3 หน่วยการเรียนรู้ คะแนนจากการท าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ระหว่างเรียนและหลัง
เรียน มาค านวณเพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์E1/E2

ทั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งเกณฑ์ของประสิทธิภาพในการศึกษา
ครั้งน้ีเท่ากับ 80/80 โดยยอมรับความคลาดเคล่ือน
2.5 (ชัยยงค์พรหมวงศ์.2520:135-143) 
  การยอมรับประสิทธิภาพ 
  1) สูงกว่าเกณฑ์ 80 คือ ตั้งเกณฑ์มาตรฐาน
ไว้ 80/80แล้วค านวณค่าประสิทธิภาพบทเรี ยน
ส าเร็จรูปได้ไม่เกิน 2.5 % คือค่าประสิทธิภาพตั้งแต่ 
80 - 82.5 

  2) เท่าเกณฑ์80 คือ ตั้งเกณฑ์มาตรฐานไว้ 
80/80แล้วค านวณค่าประสิทธิภาพบทเรียนส าเร็จรูป
ได้ 80/80 
  3) ต่ ากว่าเกณฑ์ 80 คือตั้งเกณฑ์มาตรฐาน
ไว้80/80แล้วได้ค่าประสิทธิภาพยอมรับได้ต่ ากว่า
เกณฑ์ท่ีตั้งไว้ ไม่เกิน2.5 % คือ ค่าประสิทธิภาพ
ตั้งแต่77.5 - 80 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกับเกณฑ์ร้อยละ  70ผู้ศึกษาได้น าคะแนน
แบบทดสอบ วัดผลสัมฤท ธ์ิของ นักเ รี ย นที่ เ ป็ น
กลุ่ ม เ ป้ าหมาย  หลั ง จ าก เ รี ย นรู้ ด้ ว ยบท เ รี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้วน ามาทดสอบสถิติ t-test 
(One Sample test) เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ  70 ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ .05  
   H0: µ=µ0 
   H1: µ>µ0 
  เม่ือ µ คือ ค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิ 
   µ0 คือ เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนน
เต็ม ( 70

100
 20 = 14 คะแนน) 

 4. วิเคราะห์หาความพึงพอใจของนักเรียนผู้
ศึกษาน าแบบประเมินความพึงพอใจที่ได้จากนักเรียน 
มาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยหาค่าเฉลี่ย  (�̅�𝑥)และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการวิเคราะห์จะใช้
ค่าเฉลี่ยเพื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ
(Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท(Likert)  
 
ผลการวิจัย 
 1.ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  บทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ วยสอ น ต า ม
กระบวนการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 
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5Eเ รื่ องการหาร  ระดับประถมศึกษาปี ท่ี  3  มี
องค์ประกอบส าคัญคือ 1) ชื่อเรื่องและชื่อของหน่วย
การเรียนย่อย2) วัตถุประสงค์ของการเรียน เป็น
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมซ่ึงท าให้นักเรียนทราบว่าใน
แต่ละบทเรียน มีความประสงค์จะให้นักเรียนได้เรียนรู้
ในเรื่องใด 3)แบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบวัด
ความรู้เดิมของนักเรียน 4) เน้ือหาเป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้ ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบวัฎจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 5E5) สื่อได้แก่ ตัวอักษรข้อความ เสียง
ประกอบ เสียงบรรยายและเสียงดนตรี ภาพน่ิงและ
ภาพเคลื่อนไหว มีลักษณะที่ช่วยให้นักเรียนสามารถ
โต้ตอบกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้นักเรียน
สามารถปรับให้เหมาะสมกับความพร้อมและมีการ
โต้ตอบกับครูผู้สอนอยู่เป็นระยะและมีลักษณะการ
ให้ผลป้อนกลับโดยทันที เพื่อให้ นักเรียนสามารถ
ตรวจสอบการความเข้าใจของตนเองได้6)แบบทดสอบ
หลังเรียนเพื่อใช้วัดความก้าวหน้าของนักเรียนว่ามีการ
พัฒนามากขึ้นมากน้อยเพียงใดเม่ือเทียบกับก่อนเรียน 
  ในการจัดท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน จัดสร้างและพัฒนาตามกระบวนการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้  5E คือ1) ขั้น
กระตุ้นความสนใจ ครูค าถามให้นักเรียนช่วยกัน
อภิปรายหาค าตอบ2) ขั้นส ารวจค้นหา ให้นักเรียน
ศึกษาตัวอย่างในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน3)ขั้น
อธิบายให้นักเรียนศึกษาจากค าอธิบายและตัวอย่างใน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน4) ขั้นขยายความเข้าใจ 

โดยให้นักเรียนศึกษาจากค าอธิบายและตัวอย่างใน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและให้นักเรียนท่องสูตร
คูณให้แม่นย า เพื่อน ามาใช้ในการหาผลหารและ
ตรวจสอบค าตอบและ5) ขั้นประเมินผลโดยให้นักเรียน
ท าแบบฝึกหัดลงในสมุดและท าแบบทดสอบท้าย
บทเรียน 
 2. ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพและ
การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 
5E ที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ 
  การศึกษาได้น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ตามกระบวนการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 5E ที่พัฒนาขึ้นน าเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
พิจารณาเพื่อประเมินผลการหาคุณภาพ 
 3. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนตามกระบวนการเรียนรู้แบบ วัฏจักรการ สืบ
เสาะหาความรู้ 5E 
  ผู้ศึกษาน าบทเรียนที่พัฒนาขึ้นไปใช้ จัด
กระบวนการเรียนรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2557โรงเรียนบ้านหนอง
ขามหั วหนองสามัคคีอ า เภอกันทร วิ ชัย จังห วัด
มหาสารคาม  จ านวน 20  คนเพื่ อ วิ เคราะห์หา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 80/80ได้ผล
การวิเคราะห์ดังตารางที่ 
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

หน่วยการเรียน 
คะแนนระหว่างเรียน 

คะแนน
หลังเรียน 

E2 

ประสิทธิภาพ 
E1/E2 

งาน (%) แบบฝึกหัด 
(%) 

E1   

หน่วยย่อยที่ 1 82.00 78.50 80.25 79.00 80.25/79.00 
หน่วยย่อยที่ 2 79.00 78.50 78.75 77.75 78.75/77.75 
หน่วยย่อยที่ 3 78.50 78.00 78.25 77.50 78.25/77.50 

 จากตารางที่ 1 พบว่า/ประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นมีหน่วย
ย่อยที่ 1 มี ค่า E1/E2 เท่ากับ 80.25/79.00 หน่วยย่อย
ที่ 2 มีค่า E1/E2 เท่ากับ 78.75/77.75 และหน่วยย่อย
ที่ 3มีค่า E1/E2 เท่ากับ 78.25/77.50 ดังน้ันสรุปได้ว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามกระบวนการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5E เรื่องการหาร 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
(80/80) 
 4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับ
เกณฑ์ร้อยละ 70 
  ผู้ศึกษาน าบทเรียนที่พัฒนาขึ้น ไปใช้จัด
กระบวนการเรียนรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2557โรงเรียนบ้านหนอง
ขามหัวหนองสามัคคี  อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัด
มหาสารคาม จ านวน 20 คนผู้ศึกษาได้น าคะแนนจาก
การท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลั ง เ รี ยนมา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้การทดสอบ 
t-test (One Sample test) ที่ ระดับนัยส าคัญทาง 
สถิติ .05  

  H0:  µ=µ 0 (คะแนนแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิเท่ากับเกณฑ์ร้อยละ 70) 
  H1: µ>µ 0 (คะแนนแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70) 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 

�̅�𝑥 µ0 S n df t 
15.2 14 1.88 20 19 2.854* 

(t(.05, 19) = 
1.729) 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
  จากตารางที่ 2 พบว่า t ค านวณ > t ตาราง
ที่ จึงสรุปได้ว่าปฏิเสธ H0ยอมรับ H1 แสดงว่าคะแนน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 2 (27) กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 2 (27) July - December 2017

87

 5. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียน 
  ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินด้วยแบบสอบ 
ถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากได้ท ากิจกรรม
การเรียนรู้ตามบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 
5E โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจผลการประเมิน
ความพึงพอใจที่ มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามกระบวนการเรียนรู้แบบวัฏ
จักรการสืบเสาะหาความรู้ 5Eพบว่า นักเรียนมีความ
พึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (�̅�𝑥= 4.18 , 
S.D. = 0.73) โดยนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด1
รายการ คือฉันชอบเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (�̅�𝑥 = 4.65, S.D. = 0.49)รองลงมาคือระดับ
พอใจมาก4 รายการ เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อยคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่ยาก
เกินไป (�̅�𝑥= 4.15 , S.D. = 0.67) ฉันรู้สึกพอใจที่ ได้
ทดสอบความรู้หลังเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนทุ กชุ ด ( �̅�𝑥= 4.10 , S.D. = 0.79 ) เ น้ื อห าของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความน่าสนใจ (�̅�𝑥= 
4.05 , S.D. = 0.69) และการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้ฉันมีความรับผิดชอบในการ
เรียนมากขึ้น (�̅�𝑥= 3.95, S.D. = 0.83)  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E เรื่องการหาร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประเด็นที่
น ามาอภิปรายผลการศึกษาดังน้ี 
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบวัฎจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 5Eเรื่องการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ 80/80 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้ศึกษาได้
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยยึดหลักและ
ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
และได้สร้างตามขั้นตอนที่จัดไว้ตามแผนการจัดการ
เรียนการสอน ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และ
ได้น าไปทดลองใช้ก่อนที่จะน ามาทดลองใช้จริง จึงท า
ให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ อน่ึง ในขั้นตอนการวางแผน ผู้ศึกษาได้ใส่
เน้ือหา ค าอธิบาย และตัวอย่างที่หลากหลายเพื่อให้
นักเรียนทบทวนเน้ือหาเดิมท่ีเคยเรียนมาแล้ว  และ
สามารถเข้าใจเน้ือหาใหม่ที่ เพิ่มเข้ามาได้มากขึ้ น 
บทเรียนย่อยมีการเรียงล าดับตามหลักการจากง่ายไป
หายาก และในแต่ละบทเรียน ตัวอย่างท่ีน ามาใช้ได้มี
การเรียงล าดับจากง่ายไปหายากเช่นกัน ในด้านการ
ออกแบบ ผู้ศึกษาได้ค านึงถึงผู้ เรียนเป็นส าคัญ ถึง
หลักการสร้างทั้งในด้านรูปแบบตัวอักษร ขนาด และสี
ของตัวอักษร สีพื้นหลัง รูปภาพประกอบ การวาง
รูปแบบของข้อความ ตลอดจนภาษาที่ใช้ให้ถูกต้อง
และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน สอดคล้องกับแนวทาง
ของไชยยศ เรืองสุวรรณ (2546 : 3-5) ที่กล่าวว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็ นสื่อการสอนที่
ค รอบค ลุมเ น้ือหา และ กิจกรรมหรื อ วิ ธี เรียนที่
จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า มีทั้งระบบภาพ เสยีง ตัวอักษร ที่
เป็นสื่อประสม หรือมัลติมีเดีย สามารถมีปฏิสัมพันธ์
หรือโต้ตอบกับผู้เรียนได้ทันที โดยไม่ต้องอาศัยบุคคลที่ 
3 เน้ือหาหรือกิจกรรมที่อยู่ในบทเรียน ต้องตอบสนอง
ความแตกต่างของผู้เรียนตามศักยภาพของผู้เรียน ทั้งน้ี
ประกอบกับข้อแนะน า การแก้ไขบทเรียนตามที่
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อาจารย์ วิทยานิพนธ์และผู้ เชี่ ยวชาญด้านต่าง ๆ 
แนะน ามา จนได้รับการประเมินว่ามีความเหมาะสม
เฉลี่ยในระดับมากที่สุดสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ดวงฤดี ถิ่นวิไล (2546 : 90-91) ซ่ึงได้พัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือทบทวนวิชาคณิตศาสตร์  
เรื่องตัวประกอบของจ านวนนับ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6 ซ่ึงมีประสิทธิภาพของบทเรียน 
E1/E2เท่ากับ 82.71/78.83 ซ่ึงได้ด าเนินการสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วยสอนอย่างเป็น ระบบ 
กล่าวคือ ขั้นวางแผน ขั้นออกแบบบทเรียน ขั้นสร้าง
บทเรียน และขั้นการประเมินและแก้ไขบทเรียน มี
ก ร ะ บวนการกลั่ นกร องแ ก้ ไ ข โ ดยผู้ ศึ กษา เอง 
ผู้เชี่ยวชาญ และการน าไปทดลองใช้กับนักเรียน มีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพยิ่ งขึ้นทุกขั้นตอนก่อน
น า ไป ใช้ จริ ง  นอกจาก น้ี ในการ พัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังได้ใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5E ซ่ึงประกอบด้วย 
5 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นน า 2. ขั้นส ารวจ/ขั้นส ารวจข้อมูล
เพื่อการค้นพบ 3. ขั้นอธิบาย 4. ขั้นประยุกต์ และ 5. 
ขั้นประเมินผลซ่ึงช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสค้นพบและ
ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียน โดยมี
พื้นฐานความรู้เดิมในการสร้างความรู้ใหม่ (สนีุย์ เหมะ
ประสิทธ์ิ และคณะ. 2546 : 7-8) นักเรียนสามารถ
เชื่อมโยงความรู้เดิม บวกกับประสบการณ์การเรียนรู้
แบบตั้งค าถามและค้นพบค าตอบด้วยตนเอง จึงท าให้มี
ความกระตือรือร้นในการเรียน  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 70ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วย
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5E เรื่องการหาร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
เน่ืองจากในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมีการใช้ส่ือที่น่าสนใจ มีการน าเสนอหลายรูปแบบ 
ทั้งตัวอักษร เสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเปิด
โอกาสให้นักเรียนมีการโต้ตอบกับบทเรียนได้ นักเรียน
สามารถย้อนกลับไปดูเน้ือหาที่ไม่เข้าใจซ้ าได้จนกว่าจะ
เข้าใจ เป็นการเรียนที่ผู้เรียนแต่ละคนเป็นศูนย์กลาง
ของบทเรียน คือสามารถใช้เวลาตามแต่ศักยภาพใน
การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล สอดคล้องกับดวงฤดี ถิ่น
วิไล (2546 : 92) ที่ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนเพื่อทบทวนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่องตัวประกอบ
ของจ านวนนับ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ซ่ึงพบว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เหตุผลอีก
ประการหน่ึงที่ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้นเน่ืองจากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนน้ีได้ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 5E ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
เด็กเป็นศูนย์กลาง จึงท าให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอารีย์ปานถม (2550 : 75) ที่ได้ศึกษา
เปรี ยบ เที ยบการ เ รี ย นรู้ กลุ่ ม ส าระการ เ รี ย นรู้
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องโจทย์ปัญหา
ระคนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5E กับการเรียนรู้ปกติ 
ซ่ึงปรากฏว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทั้ง
สองกลุ่มก่อนการทดลองไ ม่แตกต่างกันอย่ า ง มี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 ภายหลังการทดลองพบว่า 



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 2 (27) กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 2 (27) July - December 2017

89

ผลสัมฤทธ์ิของกลุ่มที่ใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5E สูงกว่า
กลุม่ที่ใช้การเรียนรู้ปกติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 3. ความพึงพอใจของผู้เรียนความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามวัฏจักร
การเรียนรู้ 5E เรื่องการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ความพึง
พอใจเฉลี่ยของของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่
ในระดับพึงพอใจมาก (�̅�𝑥 = 4.18, S.D. = 0.73) ทั้งน้ี
เป็นเพราะว่า การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้
เวลากับบทเรียนตามความพร้อมและความสนใจของ
ตนเอง ล าดับเน้ือหาเข้าใจง่าย กิจกรรมการเรียน
น่าสนใจ ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา อีกทั้งยังมีเสียงบรรยาย 
ภาพเคลื่อนไหว การ์ตูน สี กราฟิก ซ่ึงน่าสนใจกว่าการ
ฟังครูสอนเพียงอย่างเดียว เป็นไปตามหลักการที่ว่า ถ้า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อ นักเรียนจะยอมรับและ
ตอบสนองการเรียนด้วยความเต็มใจ สนใจในการเรียน
และการร่วมกิจกรรม ส่งผลท าให้ผู้เรียนมีผลการเรียน
ดีขึ้น (พิสุทธา อารีราษฎร์. 2551 : 178)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E เรื่องการหารมีองค์ประกอบ
ที่ส าคัญ คือ 1) ชื่อเรื่อง 2) วัตถุประสงค์ของการเรียน 
เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 3) แบบทดสอบก่อน
เรียน 4) เน้ือหา เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ใช้กระบวน 
การเรียนรู้แบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5E5) สื่อ
มีลักษณะเป็นสื่อประสม ได้แก่ ตัวอักษร ข้อความ 
เสียงประกอบ เสียงบรรยาย และเสียงดนตรีภาพน่ิง
และภาพเคลื่อนไหว 6) แบบทดสอบหลัง เ รี ย น 
คุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้ศึกษาได้

พัฒนาขึ้น พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับเหมาะสม
มากที่สุด (�̅�𝑥 = 4.56, S.D. = 0.59) 
 2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยรวมมี
ประสิทธิภาพE1/E2 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้ วยบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (�̅�𝑥= 4.18, S.D. = 
0.73) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนไปใช้ 
  1.1 ศึกษาคู่มือวิธีใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เพื่อให้สามารถใช้บทเรียนได้อย่างถูกต้อง 
  1.2 ครูควรวางแผนในการน าบทเรียนไปใช้ 
โดยปรับให้เหมาะสมกับนักเรียนของตน โดยครูควร
กระตุ้นความสนใจ และพานักเรียนส ารวจวัตถุประสงค์ 
รวมถึงทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่เรียนไปแล้วก่อน
น าเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในแต่ละครั้ง  
 2. ข้อเสนอแนะในการท าการศึกษาครั้งต่อไป 
  2.1 ควรท าการศึกษาเก่ียวกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้  5E 
เปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ หรือแบบ
อ่ืนๆ ในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เพื่อให้
ทราบว่า วิธีการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ส่งผล
แตกต่ าง กันต่ อผล สัมฤท ธ์ิท า งการ เ รี ย นรู้ วิ ช า
คณิตศาสตร์ของผู้เรียนหรือไม่ 
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  2.2 ควรศึกษาความคงทนของผู้เรียนที่
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามวัฏจักร
การเรียนรู้ 5E ด้วย 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การค้นคว้าอิสระเล่มน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีโดย
ได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
กรรมการสอบการค้นคว้าอิสระที่ ได้ ตรวจแก้ไข

ข้อบกพร่องต่างๆ ให้ มีความสมบูรณ์ทุกขั้นตอน
ตลอดเวลาในการด าเ นินการจัดท า  จึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 
  ขอขอบ คุณคณาจาร ย์ ใ นส าข า วิ ช า
คอมพิวเตอร์ศึกษาทุกท่านที่ ได้ให้ความรู้และให้
ค าแนะน าด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณผู้อ านวยการ
โรงเรียนและคณะครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ
ให้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ในการศึกษาครั้งน้ี 
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การพัฒนาทกัษะชีวิต เพื่อแก้ไขพฤติกรรมนกัเรียน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
มหาสารคาม เขต 3 

Life Skills Development to Solve Student Behavior, Office of  
Maha Sara Kham Educational Service Area 3 

 
องอาจ เทียมกลาง1 

Ong-art Tiamklang1 
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันด้านทักษะชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 2) สร้างและพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมทักษะชีวิต 3) การ
ทดลองใช้ชุดกิจกรรมทักษะชีวิต เพ่ือแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามหาสารคาม เขต 3การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันด้านทักษะชีวิตของนักเรียน 
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 จ านวน 10 โรง จ านวน 120 คน ระยะที่ 2 สร้างและพัฒนา
ทักษะชีวิต เพื่อแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 
โดยใช้ชุดกิจกรรมทักษะชีวิต กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูหัวหน้างานวิชาการ และครูหัวหน้างานกิจการ
นักเรียน รวมจ านวน 30 คนระยะที่ 3 การทดลองใช้ชุดกิจกรรมทักษะชีวิต เพื่อแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3กลุ่มผู้ร่วมวิจัย ได้แก่ผู้บริหารโรงเรียน รองผู้บริหาร
โรงเรียน ครูผู้สอน จ านวน 7 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ครูผู้สอน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมจ านวน 266 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และร้อยละ แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดยใช้วิธี
วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
 
 
 
1นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต การบริหารจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
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  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
  1. สภาพปัจจุบันด้านทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 3พบว่า โดยรวมและรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางทุกด้านได้แก่ ด้านการตระหนักรู้และ
เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน ด้านการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่
ดีกับผู้อ่ืน และด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
  2. การสร้างและพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมทักษะชีวิต พบว่า ชุดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน โดยรวมมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เป็นชุดกิจกรรม
ที่ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตดีขึ้นเป็นชุดกิจกรรมที่ให้ประโยชน์ และเป็นชุดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
  3. การทดลองใช้ชุดกิจกรรมทักษะชีวิต เพื่อแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 ค าส าคัญ : การพัฒนาทักษะชีวิต,พฤติกรรมนักเรียน 
 

Abstract 
 
 The objectives of this research were, 1) study the actual life skills of students in secondary 
schools, under the office of Mahasarakham educational service area 3 and, 2 to create and develop 
the life kills to solve student behavior in secondary schools, under office of Mahasarakham education 
service area 3, using life skills learning packages, 3) to demonstrate the life skills learning packages to 
solve student behavior in secondary schools, under office of Mahasarakham education service area 
3. The study was divided into 3 phases. First, was to study to actual life skills of students. Samples 
were school directors, teachers, and the basic education committees from secondary schools under 
office of Mahasarakham education service area 3, to totally 120 samples from 10 schools. The second 
phase, was to create and develop the life skills to solve student behavior in secondary schools, The 
targets were assigned to the school directors, The third phase, was to demonstrate the life skills 
learning packages to solve student behavior in secondary schools under office of Mahasarakham 
education service area 3. Target of this phase were school directors, assistant director, and teacher in 
total 7 samples. The important matter of information was collected from teachers, parents, basic 
education committees, and the Mathayom 3 (compared to th 9th grade) students, din total 266 
samples, The tools to collect information were; questionnaire, interview, andthe evaluation form. 
The study was a quantitative research, which analyze the average, standard deviation, and 
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percentage, Then the information was presented using composition tables, and the qualitative 
analysis which processed using content analysis method.  
 The result of these analyses showed that; 
  1. The actual life skill of students in secondary schools, under the office of Mahasarakham 
educational service area 3, found generally and specifically, both performedin the intermediate level. 
Such as, the self-awareness, self-esteem and the same way to others,the critical thinking, 
makingdecision, and creativity problem solving, a good establishmentof relationship with others, the 
anger and strain management. 
  2. The creation and development of life skills to solve student behavior in secondary 
schools, under office of Mahasarakham education service area 3 using life skills learning packages 
found that, the package had suitable level indicated as very well. Once consider in specifically, the 
result showed that the package can develop and make betterlife skills. It was useful and suitable for 
students. 
  3. The demonstration of life skills learning packages to solve student behavior in 
secondary schools, under office of Mahasarakham education service area 3 result that, the student’s 
performance behavior indicated as well level in all matters. 
 Keywords : Life skills Development, student Behavio 
 
บทน า 

กระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
สังคมโลกยุคไร้พรมแดน ได้ส่งผลกระทบโดยตรงและ
ค่อนข้างรุนแรงต่อสังคมไทย โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนอยู่ในท่ามกลางสภาพปัญหาสังคมที่วิกฤตรอบ
ด้าน และส่งผลกระทบต่อเด็ก และเยาวชนมากขึ้น ซ่ึง
รัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญของการที่จะต้องสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับลูกหลานที่จะเป็นอนาคตของชาติ จึง
ได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับเด็ก โดยมอบหมายให้
หน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบก ากับ 
ดูแลรับไปด าเนินการ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1) 
เพราะเด็กและเยาวชนเป็นอนาคตของชาติในฐานะคน
รุ่นใหม่ที่จะเจริญเติบโตเป็นคนท างาน เป็นพ่อแม่ เป็น

พลเมืองดีของชาติ จึงเป็นช่วงที่จะต้องปลูกฝังลักษณะ
ส่วนตัว ลักษณะนิสัย การใช้ชีวิต รวมทั้งต้องได้รับ
การศึกษาท่ีส่งเสริมให้มีสุขภาพกายดี เพื่อเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่ดี 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ติดตามสถานการณ์
เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาที่ต้องเผชิญกับปัญหา
ต่าง ๆ ส่งผลให้มีพฤติกรรมเส่ียงมากมาย  และได้
ก าหนดมาตรการและการด าเนินการตามมาตรการการ
แก้ปัญหาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะคณะรัฐมนตรีได้ให้
ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ก า ร แ ก้ปัญห าและพัฒนา เ ด็ กและ เ ยาวชน ใน
สถานศึกษาในคราวเดียวกัน เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 
2550 ได้ เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการ
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เสริมสร้างคุณธรรมให้เกิดข้ึนในตัวเด็กและเยาวชน 
โดยก าหนดว่าจะเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึด
คุณธรรม น าความรู้  กระบวนการเรียนรู้ที่ มีการ
เชื่อมโยงระหว่างสถาบันครอบครัว ชุมชน และ
สถาบันการศึกษา และจากการศึกษาสภาวการณ์ ของ
เด็กและเยาวชนของโครงการ Child Watch โดย
สถาบันรามจิตติ พบว่า ภาพรวมสถานการณ์เด็กและ
เยาวชน ป ี2547-2548 และ 2548-2549 (มีแนวโน้ม) 
โดยเฉพาะสภาวะด้านสังคมมีแนวโน้มไม่ดีขึ้นหลาย
ประการ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ปัญหาที่พบคือ 
การใช้เวลาว่างไปกับสื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อ
วัน มากเกินไป การเล่นอินเตอร์เน็ท เกมออนไลน์ และ
อ่ืน ๆและระดับมัธยมศึกษา มีปัญหาคือ การใช้เวลา
ว่างไปกับสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อวันมากเกินไป 
คล้าย ๆ กับระดับประถมศึกษา แต่ที่แตกต่างคือ ร้อย
ละของเด็กที่มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเริ่มมีจ านวนมาก
ขึ้น ในขณะท่ีระดับอาชีวศึกษาก็พบว่า มีปัญหาคล้าย 
ๆ กับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งในด้าน
การใช้เวลาไปกับสื่อและเทคโนโลยี และอ่ืน ๆ ปัญหา
เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนมีจ านวนเพิ่มสูงกว่า
ระดับมัธยมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 5) 
 ปัจจุบันเป้าหมายและหลักการจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 และเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้  และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข และหมวด 4 แนว
ทางการจัดการศึกษา มาตรา 24 ได้ก าหนดไว้ว่า “การ
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องด าเนินการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การ

จัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้
ม า ใ ช้ ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า  ( ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.2553 : 6) 
 ทักษะชีวิต ( Life Skill) เป็นความสามารถ
ของบุคคลที่จะคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาและปรับตัว
เพื่อให้มีพฤติกรรมที่เป็นไปในทางที่ถูกต้อง สามารถ
จัดการกับความต้องการ ปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ 
เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปให้มีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายจิตใจ 
อารมณ์และสังคม ส าหรับแนวคิดในการสร้างทักษะ
ชีวิตให้เกิดกับนักเรียนในประเทศไทยน้ันได้มีการ
ร่วมมือกันในหลายหน่วยงานเพื่อสร้างทักษะชีวิต
ให้ กับนักเรียนโดย มีห น่วยงานหลักที่ ส าคั ญคื อ
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ได้มี
การเชื่อมโยงเครือข่ายทักษะชีวิตไปยังหน่วยงานส่วน
ต่างๆของกระทรวง อาทิเช่น ส านักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบต่าง ๆ กรมสุขภาพจิต 
กรม วิช าก าร  เ ป็ นต้ นห น่ วย ง าน เหล่ า น้ี ไ ด้ น า
กระบวนการทักษะชีวิตไปใช้ในการเรียนการสอน 
เพื่อให้ เยาวชนมีทักษะชี วิตส าหรับแก้ไขปัญหา
นานัปการที่ เ กิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาสารเสพติด 
ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาการใช้ความรุนแรงปัญหาการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่น 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม 
เขต 3 มีหน้าท่ีก ากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และ
ประสานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ 4 อ าเภอ 
ประกอบด้วย อ าเภอโกสุมพิสัย อ าเภอเชียงยืน อ าเภอ
กุดรัง และอ าเภอชื่นชม มีจ านวนสถานศึกษาในความ
รับผิดชอบ 167 โรง แยกเป็นระดับประถมศึกษา (ช่วง
ชั้นที่  1-2) จ านวน 148 โรงและระดับมัธยมศึกษา 
(ช่วงชั้นที่ 3-4) จ านวน 10 โรง และโรงเรียนสังกัด
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จ านวน 9 
โรง นักเรียนทุกระดับชั้น จ านวน 33,800 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2,286 คน (ข้อมูล ณ 
วันที่ 10 มิถุนายน 2551 กลุ่มนโยบายและแผน. สพท. 
มค. 3)จากการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบว่า มีปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียนหลายด้าน เช่น ด้านพฤติกรรมนักเรียน 
พบว่า มีนักเรียนจ านวนหน่ึงมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
กับสภาพนักเรียน เช่น มีการใช้สารเสพติด แต่งกายไม่
สุภาพ ไม่เรียบร้อย ไม่ถูกระเบียบ มีการหนีโรงเรียน 
หลบหนีการเข้าแถว ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง มี
การม่ัวสุมเล่นการพนันและใช้สารเสพติด ขาดความ
รับผิดชอบต่อสังคมและต่อตนเอง มีผลการเรียนต่ า 
(ติด 0, มส) ไม่รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ
ประพฤติผิดในเรื่องชู้สาว (เอกสารประกอบการอบรม
ระบบเฝ้าระวังและพฤติกรรมเสี่ยง, ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามหาสารคาม เขต 1. 2549: 25) สอดคล้อง
กับข้อมูลจากโครงการ Child Watch ที่ท าการวิจัย
โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนภาค
ตะวันออกเฉียง เหนือ (5 จังหวัด) ระหว่างปี 2549-
2550 เฉพาะจังหวัดมหาสารคามพบว่า 1) สภาวะ
เส่ียงด้านสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา มีความคิด
อยากท าศัลยกรรม และมีอาการเครียดถึงกับนอนไม่
หลับ 2) สภาวะเสี่ยงด้านการศึกษา พบว่า นิสัยด้าน
การเรียนรู้ เด็กใช้เวลาในการอ่านหนังสือต่อวัน / นาที 
ค่อนข้างน้อย ขณะที่อัตราการโดดชั้นเรียนและลอก
การบ้านเพื่อนเพิ่มขึ้นในทุกระดับ 3) สภาวะเสี่ยงด้าน
สั ง คม  พบ ว่ า  เ ด็ ก ทุ ก ร ะ ดั บ ชอบ ซ้ือขอ ง ต า ม
ห้างสรรพสินค้าเริ่มเที่ยวกลางคืน และมีเพศสัมพันธ์ใน

วัยเรียน ตลอดจนยอมรับการอยู่ร่วมกันก่อนแต่งงาน 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 2551 : 25 – 17) 
 จากสภาวการณ์ดังกล่าว ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้ตระหนักและให้
ความส าคัญในการป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ของนักเรียนมาโดยตลอด โดยได้จัดกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยในฐานะรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม 
เขต 3 ที่รับผิดชอบ ก ากับ ดูแลงานกลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา จึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิต
เพื่อแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่เหมาะสมกับบริบทของ
นักเรียนในสั ง กัดส า นั กงานเขตพื้ นที่การ ศึ กษา
มหาสารคาม เขต  3 และให้ มีทั กษะชี วิ ต และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันด้านทักษะชีวิต
ของนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 
 2. เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดย
ใช้ชุดกิจกรรมทักษะชีวิต 
 3. เพื่อการทดลองใช้ชุดกิจกรรมทักษะชีวิต 
เพื่อแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมุ่งพัฒนาทักษะชีวิต 
เพื่อแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 
โดยมีขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1 ระยะที่  1 การศึกษา สภ าพ
ปัจจุบันด้านทักษะชี วิตของนักเรียน ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
มหาสารคาม เขต 3  
    1.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ครั้ ง น้ี  ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนครู  และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
มหาสารคาม เขต 3 จ านวน 10 โรง จ านวน 511 คน 
    1.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการ
วิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 
ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามหาสารคาม เขต 3 จ านวน 10 โรง การ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางของเครจซ่ีและ
มอร์แกน (Krejcie& Morgan. 1970 : 608) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 120 คน 
   1.2 ระยะที่  2 สร้ างและพัฒ นา
ทักษะชีวิต เพื่อแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
มหาสารคาม เขต 3 โดยใช้ชุดกิจกรรม 
    1.2.1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 10 
คน ครูหัวหน้างานวิชาการ จ านวน 10 คน และครู
หัวหน้างานกิจการนักเรียนจ านวน 10 คน ในโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
มหาสารคาม เขต 3 รวมจ านวน 30 คน การได้มาโดย
การเลือก แบบเจาะจง (purposive sampling)  
    1.2.2 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่ ใช้ใน
การวิจัยครั้งน้ี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีใช้ยืนยันคุณภาพของ
ชุดกิจกรรมทักษะชีวิต เพื่อแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงา นเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 3ประกอบด้วผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน จ านวน 3 คน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 3 คน และด้านการ
บริหารการศึกษา จ านวน 3 คน รวมจ านวน 9 คน 
   1.3 ระยะที่  3 การทดลองใช้ชุด
กิจกรรมทักษะชีวิต เพื่อแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สัง กัดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามหาสารคาม เขต 3 
    1.3.1 กลุ่ ม ผู้ ร่ ว ม วิ จั ย  ไ ด้ แ ก่
ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 1 คน รองผู้บริหารโรงเรียน 
จ านวน 1 คน ครูผู้สอน จ านวน 5 คน รวมจ านวน 7 
คน  
    1.3.2 กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ลส า คั ญ 
ได้แก่ ครูผู้สอน 10 คน ผู้ปกครอง 10 คน คณะกรรม 
การสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คนและ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 231 คน รวม
ทั้งสิ้น 266 คน 
 2.ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ผู้วิจัยท าการศึกษา แนวคิด ทฤษฏี และ
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1-20) ประกอบด้วย 
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   2.1 ด้านทักษะชีวิตมีดังน้ีคือ  
    2.1.1 การตระหนักรู้และเห็นคุณค่า
ในตนเองและผู้อ่ืน    
    2.1.2 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ 
และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
    2.1.3 การจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด  
    2.1.4 การสร้างสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้อ่ืน  
   2.2 ด้ านชุด กิจกรรมการ พัฒนา 
มีดังน้ีคือ  
    ชุดที่  1 กิจกรรมบูรณาการทักษะ
ชีวิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ชุ ดที่  2 กิ จกร รมแนะแน ว เ พื่ อ
เสริมสร้างทักษะชีวิต 
   ชุดที่ 3 กิจกรรมการจัดค่ายเสริม 
สร้างทักษะชีวิต 
   ชุดที่ 4 กิจกรรมโฮมรูม 
 
ผลการวิจัย 
 1. สภาพปัจจุบันด้านทักษะชีวิตของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 3พบว่า โดยรวมและรายด้าน มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางทุกด้านได้แก่ ด้านการ
ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน ด้านการ
คิดวิเคราะห์ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ อ่ืน และด้านการ
จัดการกับอารมณ์และความเครียด 
 2. การสร้างและพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดย

ใช้ชุดกิจกรรมทักษะชีวิต พบว่า ชุดกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะชีวิตเพื่อแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน โดยรวมมี
ระดับความเหมาะสมอยู่ ในระดับมากที่สุด  เ ม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เป็นชุดกิจกรรมที่ฝึกให้
ผู้เรียนมีทักษะชีวิตดีขึ้นเป็นชุดกิจกรรมที่ให้ประโยชน์ 
และเป็นชุดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
  3. การทดลองใช้ชุดกิจกรรมทักษะชีวิต 
เพื่อแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 
พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อแก้ไขพฤติกรรม
นักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน เขต
พื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 สรุปผลการวิจัยได้
ดังน้ี 
  1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันด้าน
ทักษะชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 
3สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
   สภาพปัจจุบันด้านทักษะชีวิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามหาสารคาม เขต 3พบว่า โดยรวมและราย
ด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางทุกด้านได้แก่ 
ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
ด้านการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน และ
ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด นอกจากน้ี
ยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับแนวทางการพัฒนา
ทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 มี
ดังน้ี คือ 1) การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
และผู้อ่ืนครูควรมีการสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักเรียน
ทุกสถานการณ์ที่โอกาสอ านวย2) การคิดวิเคราะห์
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ควรมีการจัด
เวทีแสดงความสามารถของนักเรียนอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง เพื่อสร้างความม่ันใจในตนเองให้กับนักเรียน 3) 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด ควรมีการฝึก
สมาธิตอนเช้าก่อนเข้าเรียน 4) การสร้างสัมพันธภาพที่
ดี กับผู้ อ่ืน ควรมีการจัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอก
สถานที่ หรือแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น วัด ชุมชน 
 2. ผลการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการ
พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3
สรุปได้ดังน้ี 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการยกร่างตัวชี้วัด 
(KPI) และพฤติกรรมบ่งชี้ทักษะชีวิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
มหาสารคาม เขต 3จ านวน 4 ด้าน พบว่าได้ตัวชี้ วัด
ทักษะชีวิตของนักเรียนจ านวน 18 ตัวชี้วัด และได้
พฤติกรรมบ่งชี้ทักษะชีวิตของนักเรียนจ านวน 53 ตัว
บ่งชี้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าตัวชี้วัดทักษะ
ชีวิตของนักเรียนโดยภาพรวม มีระดับความเหมาะสม
อยู่ ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย  4.60และผลการ
ประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมทักษะชีวิต เพื่อแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียนพบว่า ภาพรวมชุดกิจกรรมทั้ง 4 
ชุด มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากทุกชุด ส่วนผล
การประเมินชุดกิจกรรมทักษะชีวิตเพื่อแก้ไขพฤติกรรม
นักเรียน ในโรงเรียน มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามหาสารคามเขต 3จากการยืนยัน
คุณภาพของชุดกิจกรรมโดยสัมมนากลุ่ม (Focus 

Group) ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 ท่านพบว่า ชุดกิจกรรมการ
พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน โดยรวม
มีระดับความเหมาะสมอยู่นระดับมากที่สุด เ ม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เป็นชุดกิจกรรมที่ฝึกให้
ผู้เรียนมีทักษะชีวิตดีขึ้นเป็นชุดกิจกรรมที่ให้ประโยชน์ 
และเป็นชุดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
 3. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะชีวิต เพื่อแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 
  ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะชีวิต เพื่อแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มหาสารคาม เขต 3พบว่า   
   3.1 ชุดที่  1 กิจกรรมบูรณาการ
ทักษะชีวิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้     
  สรุปผลการด าเนินการพัฒนาทักษะชีวิต
ของนักเรียนโดยบูรณาการสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรม
การบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้8 กลุ่มสาระ 
พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
พัฒนาทักษะชีวิต ทั้ง 4 ด้าน ไปในทางที่ดีมากขึ้น 
นักเรียนให้ความสนใจและให้ความร่วมมืออย่างมากใน
เรื่องที่ครูสอนได้บูรณาการให้ในบทเรียน เช่น การ
ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืนการคิด
วิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การ
จัดการกับอารมณ์และความเครียด และการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนผู้วิจัยและครูผู้สอนพอใจเป็น
อย่างยิ่งที่สามารถจัดกิจกรรมได้บรรลุผลเป็นอย่างมาก 
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  3.2 ชุดที่  2 กิจกรรมแนะแนวเพื่ อ
เสริมสร้างทักษะชีวิต 
    สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมแนะ
แนวส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียน
อย่างเต็มตามศักยภาพรู้ จักแสวงหาและใช้ข้อมูล
ประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อไป
อย่างมีประสิทธิภาพมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวิธีการเรียนรู้
และสามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้
อย่างเหมาะสมนอกจากน้ีผู้เรียนยังได้รู้จักตนเองในทุก
ด้าน รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพอย่างหลากหลายมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ 
สามารถวางแผนเพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนเองมี
ความถนัดและสนใจและยังส่งผลให้ผู้เรียนรู้จักและ
เข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
รักษ์สิ่งแวดล้อม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มีเจตคติที่ดีต่อ
การมีชี วิตท่ีดีมีคุณภาพ มีทักษะชีวิตและสามารถ
ปรับตัว ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 3.3 ชุดที่  3 กิจกรรมการจัดค่ ายเพื่ อ
เสริมสร้างทักษะชีวิต 
   สรุปได้ว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ท าให้ นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมและทักษะชีวิตรวมทั้งมีความรู้ ความรู้สึกนึก
คิด ให้รู้จักสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล รู้จักจัดการ
ปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ปรับตัว
ใ ห้ ทั น กั บ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง สั ง ค ม แ ล ะ
สภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน ป้องกันตนเองใน
ภาวะคับขันและจัดการกับชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคม นอกจากน้ียั ง
พัฒนาคุณภาพนักเรียนเรี ยนให้ มีทั กษะชี วิต  มี
ความสามารถเพียงพอในการมีชีวิตอยู่ในสังคมสามารถ

เตรียมพร้อมสาหรับการปรับตัว ปรับจิตใจในอนาคต 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถเผชิญกับสิ่ง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  3.4 ชุดที่ 4 กิจกรรมโฮมรูม 
   สรุปผลจากการด าเนินกิจกรรมโฮม
รูมในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน ผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัย ได้ประชุมสะท้อนผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม สรุปได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่รู้จักการตระหนัก
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืนการคิดวิเคราะห์ 
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์การจัดการกับ
อารมณ์และความเครียดและการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้ อ่ืนมากขึ้น เพราะนักเรียนเริ่มตระหนักใน
ความส าคัญของการมีทักษะชีวิตที่ดี แต่ก็มีนักเรียน
ส่วนน้อยที่ต้องปรับปรุงพฤติกรรม เพราะต้องเดินทาง
มาโรงเรียนโดยรถโดยสารประจ าทาง ผู้วิจัยและครูที่
ปรึกษาเห็นว่า เป็นปัญหาที่ไม่ส าคัญ สามารถแก้ไขได้
เพราะส่วนลึกในใจนักเรียนมีจิตส านึกในการปรับ
พฤติกรรมให้ดีขึ้นอยู่แล้ว สรุปได้ ว่า การด าเ นิน
กิจกรรมโฮมรูม เป็นที่น่าพึงพอใจของผู้วิจัยและครูที่
ปรึกษาที่สามารถจัดกิจกรรมได้บรรลุผลเป็นอย่างดี 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันด้านทักษะ
ชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3
สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
  สภาพปัจจุบันด้านทักษะชีวิตของกเรียน
ช้ันมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 3พบว่า โดยรวมและรายด้าน มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางทุกด้านได้แก่ ด้านการ
ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน ด้านการ
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คิดวิเคราะห์ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ อ่ืนและด้านการ
จัดการกับอารมณ์และความเครียด นอกจากน้ียังมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับแนวทางการพัฒนา
ทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 มี
ดังน้ี คือ 1) การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
และผู้อ่ืนครูควรมีการสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักเรียน
ทุกสถานการณ์ที่โอกาสอ านวย2) การคิดวิเคราะห์
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ควรมีการจัด
เวทีแสดงความสามารถของนักเรียนอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง เพื่อสร้างความม่ันใจในตนเองให้กับนักเรียน 3) 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด ควรมีการฝึก
สมาธิตอนเช้าก่อนเข้าเรียน 4) การสร้างสัมพันธภาพที่
ดี กับผู้ อ่ืน ควรมีการจัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอก
สถานที่  หรือแหล่ ง เรียนรู้ อ่ืนๆ เช่น วัด ชุมชน
ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ี อาจเป็นเพราะว่า หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช2551 ได้
ก าหนดทักษะเป็นสมรรถนะส าคัญ ที่ผู้เรียนทุกคนพึง
ได้รับการพัฒนา ทั้งด้านความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ให้
รู้ จักสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล รู้ จักจัดการ
ปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ปรับตัว
ใ ห้ ทั น กั บ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง สั ง ค ม แ ล ะ
สภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน ป้องกันตัวเองใน
ภาวะคับขันและจัดการกับชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคม ดังน้ัน เพื่อให้ครู
และผู้ที่เก่ียวข้องมีแนวทางในการเสริมสร้างทักษะชีวิต
ให้ แ ก่ นั ก เ รี ย น ท่ี ส อ ด ค ล้ อ ง กับห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
องค์ประกอบทักษะชีวิตที่องค์การอนามัยโลกก าหนด
ซ่ึงสอดคล้องกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน (2541 : 

12 – 13) ได้กล่าวเก่ียวกับการสอนทักษะชีวิตไว้ว่าใน
การสอนทักษะชีวิต ผู้เรียนจะเป็นผู้สร้างความรู้ด้วย
ตนเอง จากประสบการณ์เดิม โดยผ่านกระบวนการ
เ รี ยนรู้ ที่ เ รี ยก ว่ า  “การ เ รี ยนรู้ แบบ มี ส่ ว นร่ ว ม 
(Participatory Learning) ซ่ึงอาจจ าแนกออกเป็น 
“การสอนความรู้”“การสอนเจตคติ” และ “การสอน
ทักษะ” ซ่ึงในกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ถ้า
ท าอย่างกว้างขวางในทุกวิชา ก็จะช่วยสร้างทักษะชีวิต
ที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ คือ ความคิดสร้างสรรค์
และความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ ซ่ึงจะท าให้ผู้เรียน คิด
เป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ และเม่ือน ากระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมาใช้สอนเจตคติ และทักษะก็จะ
มีผลต่อการสร้างทักษะชีวิตทั้ง 12 องค์ประกอบ โดย
องค์ประกอบของทักษะชีวิตที่เป็นการสอนเจตคติ 
ได้แก่ ความตระหนัก รู้ในตน และความเข้าใจผู้อ่ืน 
ความภูมิใจในตนเอง และความรับผิดชอบต่อสังคม 
องค์ประกอบที่เป็นการสอนทักษะ ได้แก่ การสร้าง
สัมพันธภาพ และการสื่อสาร การตัดสินใจ และการ
แก้ไขปัญหา การจัดการด้านอารมณ์และความเครียด 
ซ่ึงการสอนทั้งเจตคติและการสอนทักษะน้ี จะยึด
หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยกระบวนการสอน
ทุกขั้นตอนจะมีการสอนให้เกิดทักษะชีวิต และมี
องค์ประกอบร่วมคือ ความคิดสร้างสรรค์  และ
ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ รมณภั ท ร  กตต น์ ว งศกร  ( 2557 : 88) ไ ด้
ท าการศึกษาผลการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐ
อุทิศ) ส านักงานเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาผลการพัฒนาทักษะ
ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบาง
จาก (โกมลประเสริฐอุทิศ) ส านักงานเขตภาษีเจริญ 
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กรุงเทพมหานครโดยรวมมีความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิตอยู่ในระดับดี เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านการตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
ด้านการคิดวิเคราะห์ 
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้านการ
จัดการกับอารมณ์ และความเครียดและด้านการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี กับผู้ อ่ืน มีความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิตอยู่ในระดับดีทุกด้าน 
  2. ผลการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรม
การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  
เขต 3 สรุปได้ดังน้ี 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการยกร่าง
ตัวชี้ วัด (KPI) และพฤติกรรมบ่งชี้ทักษะชี วิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามหาสารคาม เขต 3จ านวน 4 ด้าน พบว่าได้
ตัวชี้วัดทักษะชีวิตของนักเรียนจ านวน 18 ตัวชี้วัด และ
ได้พฤติกรรมบ่งชี้ทักษะชีวิตของนักเรียนจ านวน 53 
ตัวบ่งชี้  โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าตัวชี้วัด
ทักษะชีวิตของนักเรียนโดยภาพรวม มีระดับความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.60 และผล
การประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมทักษะชีวิต เพ่ือ
แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนพบว่า ภาพรวมชุดกิจกรรมทั้ง 
4 ชุด มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากทุกชุด ส่วน
ผลการประเ มินชุด กิจกรรมทักษะชี วิตเพื่อแ ก้ ไข
พฤติกรรมนักเรียน ในโรงเรียน มัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 จาก
การยืนยันคุณภาพของชุดกิจกรรมโดยสัมมนากลุ่ม 
(Focus Group)  ผู้ ทร งคุณวุฒิ  9 ท่ านพบ ว่า  ชุ ด
กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อแก้ไขพฤติกรรม
นักเรียน โดยรวมมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับ

มากที่สุด เ ม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เป็นชุด
กิจกรรมที่ฝึกให้ผู้ เ รียนมีทักษะชี วิต ดีขึ้น เป็นชุด
กิจกรรมที่ ให้ประโยช น์ และเป็นชุด กิจกรรมที่
เหมาะสมกับผู้เรียนผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ี อาจเป็น
เพราะว่า กิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิต เป็นกิจกรรม
ที่ มุ่ ง เ น้นให้ผู้ เ รียนเป็นส าคัญ ผู้ เ รียนเป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้ซ่ึงลักษณะของกิจกรรม
ที่ ผู้ เ รี ยนเป็นส าคัญและ มีประสิท ธิภาพในการ
เ ส ริ มส ร้ า งทั กษะชี วิ ต ผู้ เ รี ย น มี ลั กษ ณะ  ดั ง น้ี   
1) กิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมค้นพบความรู้หรือสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงจะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิต ใน
ด้านการคิดวิเคราะห์การคิดตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ เช่นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้โอกาส
ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ข่าวสาร 
เหตุการณ์สถานการณ์หรือประสบการณ์ของผู้เรียน 
และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้สืบค้นหรือศึกษา
ค้นคว้าคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้จากสื่อต่าง ๆ 
และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้
สะท้อนตนเอง เชื่อมโยงกับชีวิตและการด าเนินชีวิตใน
อนาคต 2) กิจกรรมที่ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ได้
ลงมือกระท ากิจกรรมลักษณะต่าง ๆได้ประยุกต์ใช้
ความรู้เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมค่าย กิจกรรม
วันส าคัญ กิจกรรมชมรม/ชุมนุมกิจกรรมโครงงาน/
โครงการ กิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น กิจกรรมเหล่าน้ี
เป็นกิจกรรม ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตและ 
3) กิจกรรมที่ก าหนดให้มีการอภิปรายแสดงความรู้สึก
นึกคิดและการประยุกต์ความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละครั้ง ด้วยประเด็น
ค าถามสะท้อน เชื่อมโยงปรับใช้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
บทเรียนส าคัญ ที่จะพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิต
ให้กับตัวผู้เรียนได้ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
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และผู้อ่ืน รู้จักการจัดการกับอารมณ์และความเครียด
อย่างเหมาะสมและรู้จักสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ อ่ืน 
รู้จักคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างร้างสรรค์
โดยวิธีการสะท้อน (Reflect) ความรู้สึกและความคิดที่
ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมเชื่อมโยง (Connect) กับ
ประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาหรือท่ีตนเองได้เรียนรู้
มาแล้ว เป็นองค์ความรู้ใหม่แล้วน ามา ปรับใช้ (Apply) 
ในชีวิตประจ าวันของตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ซ่ึงสอดคล้องกับสุจนีกระสาทอง (2541 : 25) ที่ได้
กล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมว่าชุดกิจกรรมเป็น
เทคโนโลยีชนิดหน่ึงที่ช่วยแก้ปัญหาในการเรียนการ
สอนเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับครูและเป็นการเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นรู้จัก
ช่ วย เหลือ ซ่ึ ง กันและ กันท า ให้ นัก เ รี ยนปร ะสบ
ความส าเร็จในการเรียน และสอดคล้องกับ ศิริพร
ปัตตะพงศ์ (2543 : 21) ได้จ าแนกข้ันตอนการพัฒนา
ชุดกิจกรรมไว้ดัง น้ีคือ 1) ก าหนดเน้ือหาวิชาและ 
แบ่งออกเป็นหน่วยการสอน 2) ก าหนดความคิดรวบ
ยอดและหลักการให้สอดคล้องกับหน่วยการสอน 3) 
ก าหนดวัตถุประสงค์4) ก าหนดกิจกรรมการเรียนการ
สอนผลิตสื่อส าหรับชุดกิจกรรม 5) ตรวจสอบคุณภาพ
โดยผู้ ทร งคุณวุฒิ และ  6) การหาประสิท ธิภาพ 
ของชุดกิจกรรมโดยน าชุดกิจกรรมไปทดลองใช้เพ่ือ
ปรับปรุงก่อนน าไปทดลองสอนจริง ประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรมจะก าหนดเป็นร้อยละผู้สร้างต้องก าหนด
เกณฑ์ขึ้นโดยค านึงถึงหลักการที่ ว่าการเรียนรู้ เป็น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนปกติ
เน้ือหาที่เป็นความรู้ความจ ามักตั้งไว้ที่ 80/80 85/85 
และ 90/90 ส่วนเน้ือหาที่เป็นเจตคติจะตั้งไว้ต่ ากว่าน้ี
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมจิตร สุใจยา (2549 : 
128) ได้ด าเนินการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะ

ชีวิตแบบมีส่วนร่วม เรื่อง สุขอนามัยส่วนบุคคลเพื่อ
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชาวเขา ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดพะเยาผลการวิจัยพบว่า 1) 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิตแบบมีส่วนร่วม เรื่อง 
สุขอนามัยส่วนบุคคลเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จังหวัด
พะเยา มีประสิทธิภาพของกระบวนการกับระสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์ เท่ากับ 83.61/ 81.66และสอดคล้อง
กับฐาวนาตย์ คงแก้ว (2557 : 44) ได้ท าการศึกษา
เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต
ในการป้องกันการเสพสารเสพติดส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ผลการวิจัยพบว่า 1) 
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดประเทศไทย และ
แนวโน้มในด้านการแพร่ระบาดมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ แนวทางในการป้อง กันปัญหา คือ การ
เสริมสร้างทักษะชี วิต เพื่อให้ มีการปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมที่ดีและ 2) ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.85/81.78 
 3. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะชีวิต เพื่อแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 
  ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะชีวิต เพื่อแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
มหาสารคาม เขต 3พบว่า   
   3.1 ชุดที่  1 กิจกรรมบูรณาการ
ทักษะชีวิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้สรุปได้ว่า การจัด
กิจกรรมการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระ พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถพัฒนาทักษะชีวิต ทั้ง 4 ด้าน ไปในทางที่ดีมาก
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ขึ้น นักเรียนให้ความสนใจและให้ความร่วมมืออย่าง
มากในเรื่องที่ครูสอนได้บูรณาการให้ในบทเรียน เช่น
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืนการ
คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด และการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนผู้วิจัยและครูผู้สอนพอใจเป็น
อย่างยิ่งที่สามารถจัดกิจกรรมได้บรรลุผลเป็นอย่างมาก 
  3.2 ชุดที่ 2 กิจกรรมแนะแนวเพื่อสริม
สร้างทักษะชีวิตสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมแนะแนว
ส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่าง
เต็มตามศักยภาพรู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลระกอบการ
วางแผนการ เ รี ยนหรื อการศึ กษาต่อไปอย่ าง มี
ประสิทธิภาพมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวิธีการเรียนรู้และ
สามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่าง
เหมาะสมนอกจากน้ีผู้เรียนยังได้รู้จักตนเองในทุกด้าน 
รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพอย่างหลากหลายมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ สามารถ
วางแผนเพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัด
และสนใจและยังส่งผลให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง 
รักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน รักษ์สิ่งแวดล้อม 
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดี มี
คุณภาพ มีทักษะชีวิตและสามารถปรับตัว ด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
  3.3 ชุดที่ 3 กิจกรรมการจัดค่ายเพื่อ
เสริมสร้างทักษะชีวิตสรุปได้ว่า นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ท าให้ นักเรียนมี
ภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตรวมทั้งมีความรู้  
ความรู้สึกนึกคิด ให้รู้จักสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคล รู้จักจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง

ประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน ป้องกัน
ตนเองในภาวะคับขันและจัดการกับชีวิตอย่ างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคม 
นอกจากน้ียังพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีทักษะชีวิต มี
ความสามารถเพียงพอในการมีชีวิตอยู่ในสังคมสามารถ
เตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัว ปรับจิตใจในอนาคต 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถเผชิญกับสิ่ง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  3.4 ชุดที่ 4 กิจกรรมโฮมรูม 
    สรุปได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่รู้จัก
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืนการ
คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
การจัดการกับอารมณ์และความเครียดและการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้ อ่ืนมากขึ้น เพราะนักเรียนเริ่ม
ตระหนักในความส าคัญของการมีทักษะชีวิตที่ดี แต่ก็มี
นักเรียนส่วนน้อยที่ต้องปรับปรุงพฤติกรรม เพราะเข้า
เรียนในชั่วโมงแนะแนวช้า ผู้วิจัยและครูที่ปรึกษาเห็น
ว่า เป็นปัญหาที่ไม่ส าคัญ สามารถแก้ไขได้เพราะส่วน
ลึกในใจนักเรียนมีจิตส านึกในการปรับพฤติกรรมให้ดี
ขึ้นอยู่แล้ว สรุปได้ว่า การด าเนินกิจกรรมโฮมรูมสามา
รถจัดกิจกรรมได้บรรลุผลเป็นอย่างดี 
    ดังน้ันจากการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อ
แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดย
ใช้ชุดกิจกรรมทักษะชีวิต ซ่ึงประกอบด้วย ชุดที่ 1 
กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ชุดที่ 2 กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตชุด
ที่ 3 กิจกรรมการจัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตและชุดที่ 
4 กิจกรรมโฮมรูมหลังการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 
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ผู้ วิ จัยได้ท าการสัง เกตพฤติกรรมการปฏิบัติของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 
จากการพัฒนาโดยชุดกิจกรรมทั้ง 4 ชุด ในภาพรวม 
พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.18) และจากการประเมินผลการพัฒนา
ทักษะชีวิต เพื่อแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
มหาสารคาม เขต 3ตามตัวชี้วัดทักษะชีวิตของนักเรียน 
โดยรวมพบว่า ผลการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 3 อยู่
ในระดับคุณภาพ 4 คือ ระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่า 
การพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สัง กัดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาขั้ นพื้ นฐานและ วัตถุประสงค์ที่ ตั้ ง ไ ว้ 
   ผลการ วิ จั ยป ร ากฏ เช่ น น้ี อ าจเป็น
เพราะว่า ชุดกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิต
ให้กับผู้เรียน ทั้งการสอนโดยตรงและการบูรณการการ
เรียนการสอนในหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีและใช้ทักษะชีวิต
สามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆ รอบตัวได้เหมาะสมกับช่วง
วัย รู้ จักตัดสินใจและแก้ไขสถานการณ์ให้อยู่รอด
ปลอดภัยจากปัญหาต่าง ๆ และอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนใน
สังคมอย่างมีความสุขสอดคล้องกับสมรรถนะด้าน
ทักษะชีวิตในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ที่เน้นให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาทั้งด้านความรู้ความรู้สึกนึกคิด ให้รู้จักสร้าง
สัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล จัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ปรับตัวให้ทั นการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม รู้ จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน ป้องกันตนเองในภาวะคับขันและ
จัดการกับชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมและสังคมซ่ึงสอดคล้องกับสมจิตรเค้าอ้น 
(2543 : 27) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนาชุดกิจกรรม
ว่าเริ่มจากการจัดหมวดหมู่เน้ือหาออกเป็นหน่วยโดยมี
หัวเรื่องสัมพันธ์กันก าหนดมโนทัศน์และจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมกิจกรรมนักเรียนการประเมินผลเลือก
หรือผลิตสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพและเพื่อให้สอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้สร้างจ าต้องก าหนดเกณฑ์
และหลักการเรียนรู้เป็นกระบวนการเพื่อช่วยให้การ
เป ล่ียนพฤติกรรมของ นักเรียนให้บรรลุผล และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของเจษฎาภรณ์ สายถิ่น (2555 
: 60) ได้ท าการศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการสอน
ความรู้ ความตระหนักและทักษะชีวิต เพื่อการป้องกัน
โรคเอดส์ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) การสังเกตพฤติกรรม
กลุ่มตัวอย่าง จากการด าเนินการใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ให้ความสนใจต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอน และให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติ กิจกรรมเป็นอย่างดี  2) ความรู้ เ รื่ องความ
ตระหนักและทักษะชีวิต เพื่อการป้องกันโรคเอดส์
ส าหรับนักศึกษาก่อนและหลังร่วมกิจกรรม พบว่ามี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 18.77 และ 25.93 คะแนน
ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อน
เรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียน
ของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การใช้ชุดกิจกรรมการสอน พบว่า เม่ือหลังเรียนสิ้นสุด 
นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 โดยเฉพาะเรื่องของกิจกรรมมี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับเน้ือเรื่องและสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ฟาร์คาส (Farkas. 2002 : 1243-A) 
ได้ศึกษาผลของวิธีการสอนแบบปกติและการสอนโดย
ใช้ชุดกิจกรรมที่มีต่อการเรียนรู้ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนเจตคติการเอาใจใส่ในการเรียน ความสามารถใน
การแปลความหมายของ นักเรียนชั้ นปีที่ เ จ็ด ผล
การศึกษาพบว่าในด้านผลสัมฤทธ์ิชุดการสอนที่ มีสื่อ
หลากหลายท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และความสามารถในการแปลความหมายดีขึ้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล เพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล 3) เพื่อทดลองใช้
รูปแบบการบริหารสถานศึกษา 4)เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษา ด าเนินการวิจัยเป็น 4 ระยะ  
ระยะที่ 1 ขั้นวิเคราะห์รูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจงจาก สถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดขอนแก่น ที่มีผลการประเมินของ สมศ. ทุกมาตรฐานใน
ระดับดีขึ้นไป จ านวน 3โรงเรียน ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล ได้รูปแบบ/
โครงการทั้งหมดจ านวน 37 โครงการ แบ่งเป็น 4 มาตรฐาน คือ 1) มาตรฐานผลการจัดการศึกษา 2) มาตรฐานการ
บริหารการจัดการศึกษา 3)มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4)มาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายใน ระยะที่ 3 ทดลองการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือก
แบบเจาะจงจาก สถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่มีผลการประเมิน สมศ. รอบสาม ในระดับปรับปรุงหรือระดับพอใช้ ตั้งแต่  1 มาตรฐานขึ้นไป ระยะที่ 4 
ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้ประเมินภายนอกซ่ึงเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจาก สมศ. 
จ านวน 3 คน และจัดเวทีวิพากษ์ โดยนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประเมินภายนอก เพื่อตรวจสอบรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  

 
 
                                                      .            

1 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
2 รองศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
3 รองศาสตราจารย์ ดร. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ระยะที่ 1 ประกอบด้วย แบบบันทึกการสังเกต มีลักษณะเป็นแบบบันทึกตามสภาพ
จริง แบบวิเคราะห์เอกสาร มีลักษณะเป็นแบบบันทึกรายการแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามรูปแบบการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล แบบสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้องในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล มีลักษณะ
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) ตามกรอบการประเมินของ สมศ. รอบสาม ระยะที่ 2 คือ 
แบบตรวจสอบรายการมีลักษณะเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Likert’s Scale) และแบบแสดงความคิดเห็นของการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นแบบมีโครงสร้าง และแบบบันทึกการสนทนา (Field note) เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ระยะที่ 3 แบบวิเคราะห์เอกสาร มีลักษณะเป็นแบบบันทึกรายการ แผนงาน โครงงาน กิจกรรม แบบ
สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน แบบสังเกตพฤติกรรมของครู นักเรียน และผู้บริหาร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ระยะที่ 4 โดยผู้
ประเมินภายนอกซ่ึงเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จาก สมศ. จ านวน 3 คน และจัดเวทีวิพากษ์ โดยนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ 
และผู้ประเมินภายนอก เพื่อตรวจสอบและยืนยันการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลการวิเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล ได้แนวคิดเก่ียวกับการ

ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ประสบผลส าเร็จทั้ง 3 โรงเรียน พบว่า แต่ละโรงเรียนได้แบ่งการบริหารงาน
ออกเป็น 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานงบประมาณและกลุ่ม
บริหารงานบริหารทั่วไป และมีสาเหตุที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิผล 6 ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร ด้านครู ด้าน
นักเรียน ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผู้ปกครอง และด้านชุมชน 
 2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา พบว่าได้โครงการทั้งหมด จ านวน 37 โครงการ ซ่ึงแนวทางการบริหารแต่ละโครงการด าเนินการตามระบบ
วงจรคุณภาพ PDCA โดยการปรับเปล่ียนการบริหารที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และสามารถ
ตรวจสอบการบริหารงานและติดตามผลการด าเนินงานได้ ท าให้การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 
 3. การทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ มีประสิทธิผลเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา พบว่า มาตรฐานด้านผู้เรียนอยู่ในระดับดี มาตรฐานด้านครูอยู่ในระดับดีมาก  
และมาตรฐานด้านผู้บริหารอยู่ในระดับดี 
 4. ผลการประเมินการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผลเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้ท าการทดลองกับโรงเรียนที่มีผลการประเมิน สมศ.รอบสาม  ในระดับปรับปรุงหรือระดับพอใช้ ตั้งแต่ 1 
มาตรฐานขึ้นไป โดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุของตัวแปรทีละตัวทั้ง  4 มาตรฐาน หรือ Univariate 
Test ของผลการประเมินของ สมศ. รอบสาม ก่อนและหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
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ระดับ .05 โดยหลังการประเมินผลการใช้รูปแบบ พบว่า ผลการประเมินสูงขึ้นทุกมาตรฐาน ซ่ึง เป็นผลมาจากการ
พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีประสิทธิผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  

ค าส าคัญ : การพัฒนา ; การบริหาร ; ประสิทธิผล  
 

Abstract 
 
 The purposes of this research were 1) to analyze the Effective Basic School Administration 
Model for educational quality assurance, 2) to develop the Effective Basic School Administration 
Model, 3) to implement the School Administration Model, and 4) to assess the results of the 
implementation. The research was divided into 4 phases. The first phase was to analyze the model. 
The subjects of the research, selected through purposive sampling were three basic schools under 
the Office of Basic Education Commission, Khon Kaen. These schools reached the standard required 
by the Office of National Education Standards and Quality Assessment and achieved a good level. 
The second phase was to develop the model. There were 37 projects divided into 4 standards: 1) 
standards of educational management results, 2) standards of educational management, 3) standards 
of learning and teaching focusing on the learner-center teaching, and 4) standards of internal quality 
assurance. The third phase was to implement the model. The sample group selected through 
purposive sampling consisted of basic schools which achieved a fair level at least one assessment 
conducted by the Office of National Education Standards and Quality Assessment. And the fourth 
phase was to assess the implementation. The samples used in this phase were three external 
assessors approved by the Office of National Education Standards and Quality Assessment. The focus 
group was discussed by academic experts and external assessors to investigate the model. The 
instruments utilized in the first phase were 1) observation forms, 2) analyzed documents which 
recorded in listing work plans, projects, activities and 3) structured interview forms. The instruments 
employed in the second phase were: 1) five-rating scale questionnaires, 2) structured interviews and 
3) field notes. The instruments used in the third phase were: 1) document analysis of interview forms, 
and 2) teachers, students and administrators behavior forms. The instruments engaged in the fourth 
phase were three external assessors who were approved by the Office of National Education 
Standards and Quality Assessment in order to confirm the developed model.  
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 The results of the research were as follows: 
  1. The sample group indicated that the administration of each school was divided into 4 
divisions: academic affairs, personnel, financial, and general administration. There were six aspects 
affecting work operation: administrators, teachers, students, basic school board, parents and 
communities. 
  2. The developed models consisted of 37 projects which were operated as a PDCA system 
by adjusting the administration. The participants took part in the management investigation and 
followed up the results of operation that improved the model.  
  3. The implementation of the model showed that the standards of the learners were rated 
at a good level, the teachers at an excellent level, and the administrators at a good level.  
  4. The model was assessed using the univariate test for the third assessment of the National 
Education Standards and Quality Assessment. The results before and after the implementation were 
significantly different by a level of .05. Moreover, all standards using the developed model were 
improved.  
 Keywords : Development ; Effective ; Quality 
 
บทน า 
 โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีความ
เจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วน้ี จึงจ าเป็นที่แต่ละ
ประเทศต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับการปลี่ยน
แปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเตรียมพร้อมที่จะ
เผชิญกับความท้าทายของกระแสโลก โดยปัจจัยส าคัญ
ที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายดังกล่าว 
ได้แก่คุณภาพของคน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้
มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดย
จะต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อท าให้ศักยภาพที่
มีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ท าให้เป็นคน
ที่รู้ จักคิดวิเคราะห์ รู้ จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้

ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่ เ กิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มี
จริยธรรม คุณธรรม รู้ จักพึ่งตนเอง และสามารถ
ด ารงชี วิตอยู่ ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ถึ งแม้ ว่าใน
ระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีความพยายามในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไทยมาโดยตลอด แต่ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการ คุณธรรม จริยธรรมและ ความปลอดภัยของ
ร่างกายและจิตใจของเด็กไทยก็อยู่ ในสภาวะเส่ียง
เช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างของปัญหายาเสพติดที่ก าลัง
แพร่ระบาดอยู่ในสถานศึกษาขณะน้ีด้านความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ น้ันจากการศึกษาของสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
เ ก่ี ย ว กับการท า ข้ อส อบ วิช าค ณิต ศ า สต ร์ แ ล ะ
วิทยาศาสตร์ของสมาคมนานาชาติเพื่อการประเมินผล
ทางการศึกษา พบว่าเด็กไทยท าคะแนนได้ดีส าหรับ
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ข้อสอบแบบเลือกตอบที่ใช้ทักษะพื้นฐาน เช่น การบวก 
ลบ คูณ หาร หรือข้อสอบที่ใช้ความจ าได้ แต่ไม่สามารถ
ท าข้อสอบที่เป็นโจทย์ปัญหาที่ต้องคิดวิเคราะห์หรือต้อง
เขียนค าตอบอธิบายยาว ๆ แสดงให้เห็นถึงปัญหาในการ
คิดวิเคราะห์ การเรียบเรียงความคิดออกมาเป็นค าพูด
ของเด็กไทย ในขณะที่ความสามารถดังกล่าว เป็นเรื่อง
ที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในโลกปัจจุบัน (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2543 : 1-7) 

จากที่กล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ
ของการศึกษาว่าจ าเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุง
ใ ห้ ดี ขึ้ น ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ด้ า น ส ติ ปั ญ ญ า  ค ว า ม รู้  
ความสามารถ จริยธรรม คณุธรรม ด้วยเหตุน้ีจึงมีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของ
ประเทศไทย โดยจะต้องจัดให้มี การประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อให้เกิดกลไกในการตรวจสอบและกระตุ้น
ให้หน่วยงานทางการศึกษามีการควบคุมคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง ต ลอ ด เ ว ล า  ซ่ึ ง ต า ม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พุทธศักราช 2545 
มาตรา 48 ได้ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาต้องจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และมาตรา 49 ได้ก าหนดให้มีการ
เสนอผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
ทุกแห่ง ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน (ที่
จัดท าอย่างน้อยหน่ึงครั้ง ในทุก 5 ปี) ในกรณีที่ผลการ
ประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้มาตรฐานที่
ก าหนด ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จัดท า

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด
เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่
ก าหนด (ส านักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา. 2550 : 105) การประกันคุณภาพการศึกษา จึง
มีความส าคัญ 3 ประการ คือ 1) ท าให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลคุณภาพการศึกษาที่เชื่อถือได้ เกิดความเชื่อม่ัน
และสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ มีคุณภาพ
มาตรฐาน 2) ป้องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ 
ซ่ึงจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเกิดความเสมอภาค
ในโอกาสที่จะได้รับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพออ
ย่างทั่วถึง และ 3) ท าให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษา
มุ่งบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานอย่าง
จริงจัง ซ่ึงมีผลให้การศึกษามีพลังที่จะพัฒนาประชากร
ให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง การประกัน
คุณภาพการศึกษาจึงเป็นการบริหารจัดการและการ
ด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นการ
สร้างความม่ันใจให้ผู้รับบริการการศึกษาทั้งยังเป็นการ
ป้องกันการจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพและสร้างสรรค์
การศึกษาให้เป็นกลไกที่มีพลังในการพัฒนาประชากร
ให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น กระบวนการประกันคุณภาพตาม
แนวคิดของหลักการบริหารที่เป็นกระบวนการครบ
วงจร ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การร่วมกันวางแผน 
(Planning) การร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Doing) การ
ร่วมกันตรวจสอบ (Checking) และการร่วมกันปรบัปรุง 
(Acting) เม่ือพิจารณากระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในตามแนวคิดของการประเมินคุณภาพและแนวคิด
ของการบริหารแบบครบวงจร (PDCA) จะเห็นว่ามี
ความสอดคล้องกัน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ . 2543 : 10) พระราชบัญญัติการศึกษา
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แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่  2) พุทธศักราช 2545 ถือได้ ว่าเป็นกฎหมายที่ ได้
บัญญัติข้อก าหนดเก่ียวกับการปฏิรูปและปรับปรุง
การศึกษาในประการต่าง ๆ อันจะน าไปสู่การปฏิรูป
หลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การปฏิรูปการ
ผลิตและการพัฒนาครู การปฏิรูประบบงบประมาณ
และการเงินทางการศึกษา การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
ด้านการศึกษา และที่ส าคัญ อีกประการหน่ึงคือการ
ปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการศึกษา ให้มีการ
กระจายอ านาจการบริหารให้เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาโดยตรง พร้อมมีการกระจายอ านาจการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การเปิดกว้างให้ครอบครัว สถาบันองค์กรต่าง ๆ มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาได้มากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การบริหารจัดการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน (ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 2540 : 17) 
 จากการศึกษาข้อมูลผลการประเมินสถานศึกษา
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ในการประเมิน
รอบสอง ในงบประมาณ พ.ศ. 2549 -2553 จากข้อมูล
ปี 2553 พบว่าสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 
15,097 แห่ง มีสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของ สมศ. ระดับดีร้อยละ 23.49 สถานศึกษาที่ ไม่ได้
มาตรฐานของ สมศ. คิดเป็นร้อยละ 76.51 ซ่ึงผลการ
ประเมิน จะเห็นได้ว่าคุณภาพของสถานศึกษาในระดับดี
ลดลง (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน). 2553) 

ผู้วิจัยในฐานะที่มีส่วนเก่ียวข้องส่วนหน่ึงกับการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ผู้บริหารสถานศึกษา) จึงมี

ความสนใจ ที่จะศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอก ท าให้ผลการประเมินของ 
สมศ. รอบสาม อยู่ในระดับมาตรฐานท่ี สมศ.ก าหนด 
ในระดับดีขึ้นไป มีลักษณะเป็นอย่างไร จึงท าการศึกษา
วิจัยเรื่องน้ี เพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอ การพัฒนา
รู ป แบบการบริห า รสถานศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ านที่ มี
ประสิทธิผล เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
สถานศึกษาต่อไป  
 
ค าถามวิจัย 
 1. การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ มีประสิทธิผล เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา และผ่านการประเมินของ สมศ. รอบสาม 
ทุกมาตรฐาน อยู่ในระดับดีขึ้นไปมีรูปแบบการบริหาร
อย่างไร 
 2. การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ มีประสิทธิผล เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีลักษณะอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ มีประสิทธิผล เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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 4. เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีประสิทธิผลเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานสามารถน าไปประยุกต์ใช้และก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบริหารสถานศึกษาและการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิผลได้ 
 
วิธีการวิจัย 
 1. ข้ันตอนการด าเนินการวิจัย การวิจัยครั้งน้ี 
เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : 
R&D) โดยแบ่งวิธีด าเนินงานออกเป็น 4 ระยะ ดังน้ี 
 การวิจัยระยะที่ 1 วิเคราะห์รูปแบบ  
แบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 
เก่ียวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อ
ก าหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบส าคัญที่ท า
ให้การบริหารสถานศึกษามีประสิทธิผล ประกอบด้วย ผู้
มีส่วนได้เสีย 6 กลุ่ม คือ ผู้บริหาร ครู นักเรียนผู้ปกครอง 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน จากน้ัน
ผู้วิจัยออกไปศึกษาสภาพจริงของโรงเรียนที่มีผลการ
บริหารจัดการผ่านการประเมินของ สมศ. รอบสาม ที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานอยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป
ทุกมาตรฐาน เพื่อตรวจสอบยืนยันองค์ประกอบส าคัญ
ตามที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่ เก่ียวข้องมาแล้วว่ามี
องค์ประกอบท่ีส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผลเหมือนกัน
หรือแตกต่างกันอย่างไร 

  ขั้นตอนที่  2 ศึกษารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยจะศึกษา
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) จากสถานศึกษา  โรงเรียน
ขนาดกลาง  
 จ า ก น้ั น ผู้ วิ จั ย จ ะ ไ ด้ ท า ก า ร สั ง เ ค ร า ะ ห์
องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้การบริหารการศึกษามี
ประสิทธิผลตามกรอบแนวคิดการวิจัยที่ก าหนดไว้โดย
วิธีวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เอกสารและ
งานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องที่ส่ งผลให้รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล เพื่อวิเคราะห์
องค์ประกอบส าคัญที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาเหมือน
หรือแตกต่างกันดังรายละเอียดต่อไปน้ี สภาพทั่วไปของ
โรงเรียน (บริบทของโรงเรียน) การบริหารจัดการตาม
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่ ม
บริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ และกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป องค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลต่อการ
ด าเ นินงานให้ โ รงเ รียนมีคุณภาพตามมาตรฐ าน
การศึกษา ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  
นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐ าน 
ผู้ปกครอง และชุมชน 
 การด าเ นินงานตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้ง 3 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านผู้เรียน  
2) ด้านครู และ3) ด้านผู้บริหาร องค์ประกอบส าคัญ
ด้านอ่ืน ๆ ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลโรงเรียน จะได้
โครงการ กิจกรรม ซ่ึงผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์แจก
แจงหาความถี่สูงสุดจากการเลือกใช้โครงการ ตาม
ขนาดของสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาด
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กลาง และขนาดใหญ่ ตามลักษณะที่สอดคล้องกับกรอบ
แนวคิดการวิจัยมาวิเคราะห์เน้ือหา แล้วสรุปในรูปแบบ
การบรรยายหรือพรรณนาโวหาร  
 ขั้นตอนที่  3 ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารจาก
ขั้นตอนที่ 1 และจากการศึกษาสภาพจริงจากขั้นตอนที่ 
2 จะท าให้ผู้วิจัยได้กรอบแนวคิดองค์ประกอบส าคัญ
ตรงกัน ท่ีท าให้สถานศึกษามีประสิทธิผล จากการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์เน้ือหาเอกสาร ทฤษฎี ผลงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง และการศึกษาสภาพจริงของสถานศึกษาที่มี
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ประสิทธิผล และมีผลการประเมินของ สมศ.รอบสาม 
ทุกมาตรฐานในระดับดีขึ้นไป ซ่ึงจะน าไปสู่การร่างการ
พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ประสิทธิผล เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 การวิจัยระยะที่ 2 สร้างรูปแบบ แบ่งออกเป็น 
3 ขั้นตอน คือ 
 ผู้วิจัยศึกษากรอบแนวคิดมาก าหนดเป็นร่าง
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ประสิทธิผล เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา จัดท า
ร่างการพัฒนารูปแบบที่ส าคัญ คือ วิธีการ กระบวนการ 
แผนงาน การด าเนินการ โครงการ กิจกรรม ที่ท าให้การ
บริหารสถานศึกษามีประสิทธิผลตามมาตรฐาน และตัว
บ่งชี้ของ สมศ.รอบสาม ตรวจสอบประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน ใช้วงจรคุณภาพ PDCA จัดสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์ 
พิจารณาความเป็นไปได้ของการพัฒนารูปแบบ น าผล
การสนทนากลุ่มมาสรุปภาพรวมให้อาจารย์ที่ปรึกษา 
และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อยืนยันอีกครั้งหน่ึง มี
รายละเอียดดังน้ี 

  ขั้นตอนที่  1 ร่างการพัฒนารูปแบบกรอบ
วิธีการ กระบวนการ แผนงาน การด าเนินการ โครงการ 
กิจกรรม ผู้วิจัยจะน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อ
ก ล่ั นกร องจากการ วิ เ ค ราะห์ เ น้ื อหา  ( Content 
Analysis) ได้น าร่างรูปแบบ โดยคัดเลือกจากโครงการ
ที่ได้จากการหาความถี่สูงสุด/โครงการที่น าไปใช้ในแต่
ละสถานศึกษา ที่มีผลประเมินของ สมศ.รอบสาม ทุก
มาตรฐานในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ได้ร่างรูปแบบ 
จ านวน ก่ีโครงการ  
 ขั้นตอนที่ 2 จัดการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) และจัดเวทีวิพากษ์ เพื่อวิเคราะห์ 
สังเคราะห์พิจารณาความเป็นไปได้ของรูปแบบ จาก
กลุ่มที่ มีส่วนได้เสีย ผู้ วิจัยท าการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) เพื่อให้มีแนวคิดในการบริหาร
สถานศึกษาอย่ างหลากหลาย  โดยก าหนดกลุ่ ม
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
 กลุ่ มที่  1  กลุ่ มผู้ บ ริหารสถานศึกษามี
คุณสมบัติ  ดั ง น้ี  มีประสบการณ์ในการบริ ห า ร
สถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา (ขยาย
โอกาสทางการศึกษา) และระดับประถมศึกษามีความ
เต็มใจ และให้ความร่วมมือที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มครูวิชาการหรือครูผู้สอนมี
คุณสมบัติดังน้ี มีประสบการณ์การสอนมาแล้วไม่น้อย
กว่า 10 ปี เป็นครูวิชาการหรือการสอนในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา (ขยายโอกาสทางการศึกษา) และ
ระดับประถมศึกษามีความเต็มใจ และให้ความร่วมมือที่
จะเข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
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 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มนักเรียนมีคุณสมบัติดังน้ีเป็น
ประธานนักเรียน เป็นนักเรียนในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ระดับประถมศึกษา (ขยายโอกาสทาง
การศึกษา) และระดับประถมศึกษามีความเต็มใจ และ
ให้ความร่วมมือที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
 กลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้ปกครอง มีคุณสมบัติดังน้ี 
เป็นผู้ปกครองนักเรียน เป็นผู้ปกครองนักเรียนใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษา (ขยายโอกาสทาง
การศึกษา) และระดับประถมศึกษามีความเต็มใจ และ
ให้ความร่วมมือที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
 กลุ่มที่ 5 กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีคุณสมบัติ ดังน้ี เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษา (ขยายโอกาสทาง
การศึกษา) และระดับประถมศึกษามีความเต็มใจ และ
ให้ความร่วมมือที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
 กลุ่มที่ 6 กลุ่มผู้แทนชุมชนมีคุณสมบัติดังน้ี 
เป็นผู้น าชุมชนที่ได้รับการเลือกตั้งจากชุมชน เป็นผู้น า
ชุมชนในเขตบริการที่สถานศึกษาตั้งอยู่ โดยแยกเป็น
โรงเรียนระดับประถมศึกษา (ขยายโอกาสทาง
การศึกษา) และระดับประถมศึกษามีความเต็มใจ และ
ให้ความร่วมมือที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
 ขั้นตอนที่  3 ผู้ วิจัยจะสรุปภาพรวมจากการ
สนทนากลุ่ม ซ่ึงประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสีย ที่ท าให้การ
บริหารสถานศึกษามีประสิทธิผล จากน้ันจะจัดเวทีรวม
วิพากษ์การพัฒนารูปแบบที่ได้จากการสนทนากลุ่มทุก
กลุ่ม มีการแก้ไขปรับปรุงโครงการ บางรายการทั้งน้ี
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนในการแก้ไข
ปัญหา และสรุปภาพรวมเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและ

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบยืนยันเพื่อความสมบูรณ์อีกครั้ง
ก่อนน าไปทดลองใช้ 
 การวิจัยระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบ  
แบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอน 
 ผู้วิจัยจะน าการพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา ที่ผ่านการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) และจัดเวทีวิพากษ์จากผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องในสถานศึกษาไปทดลองใช้กับสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมขอนแก่น 
เขต 2  
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนน้ีผู้วิจัยจะต้องท า
การตรวจสอบผลการประเมินสถานศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างก่อนการน ารูปแบบไปทดลองใช้ โดยตรวจสอบ
จากผลการประเมินสถานศึกษาของ สมศ. รอบสาม 
เพื่อเป็นหลักฐานก่อนน ารูปแบบไปใช้ ขั้นตอนที่ 2 
ทดลองใช้ รู ปแบบ โดยผู้ วิ จั ย เลื อกแบบเจาะจง 
( Purposive Selection) จ า ก ส ถ า น ศึ ก ษ า สั ง กั ด
ส า นักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ า น 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมขอนแก่น เขต 2 
การทดลองรูปแบบจากการปรับปรุงรูปแบบที่สมบูรณ์
แล้ว ด าเนินการโดยเลือกสถานศึกษาแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) เ ป็ น โ ร ง เ รี ย น ท่ี มี ผลการ
ประเมิน สมศ.รอบสอง ในระดับปรับ หรือพอใช้ตั้ง 1 
มาตรฐานขึ้นไปเป็น ขนาดกลาง สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 สถานศึกษาตั้งอยู่ไม่
ไกล เพื่อสะดวกในการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด
ผู้บริหารยินดีให้ความร่วมมือในการทดลองใช้รูปแบบ
และมีความมุ่งม่ันที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาน า
รูปแบบไปใช้ในสถานศึกษาเป้าหมายผู้วิจัยจะประชุม
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ชี้แจงผู้เก่ียวข้อง ได้จาก ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มทดลอง 
และผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นทีมงานผู้ช่วยวิจัย เพื่อให้
เข้าใจในการด าเนินงานสถานศึกษา ตามรูปแบบที่วาง
ไ ว้และมีปฏิทินการท างานนิเทศ ติดตามผล การ
รวบรวมผล แต่ละขั้นตอนเป็นระยะ 
  การวิจัยระยะที่ 4 ประเมินผลการใช้
รูปแบบ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ประเมินรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล เพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดเวที
วิพากษ์ท าการปรับปรุง สรุปรูปแบบจัดท ารายงานฉบับ
สมบูรณ์ต่อไป  
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยท าสรุปข้อมูลรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีประสิทธิผล เพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงผ่านข้ันตอนของการ
สนทนากลุ่ม และจัดเวทีวิพากษ์ โดยผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
และผ่านการทดลองใช้ในโรงเรียนกลุ่มทดลองมาแล้ว 
เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) จากผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นผู้
ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก สมศ. 
เพื่อพิจารณาตรวจสอบและประเมินผลการใช้การ
พัฒนารูปแบบว่าสอดคล้องวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อน าเสนอการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา หรือไม่เพียงใด การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ  
ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกดังน้ี เป็นผู้ที่มีใบอนุญาต
ให้ เป็นผู้ประเ มินภายนอกที่ รับรองจาก สมศ.จบ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปสาขาบริหารการศึกษา 
หรือสาขาอ่ืนที่ เ ก่ียวข้อง หรือเป็นผู้ มีความรู้ความ 
สามารถเก่ียวกับการบริหารการศึกษาและการประกัน

คุณภาพการศึกษามีความเต็มใจให้ความคิดเห็น และ
ร่วมมือในเรื่องที่ท าวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 2 จัดเวทีวิพากษ์ ผู้วิจัยน าผลการ
ประเมินรูปแบบจากผู้ประเมินภายนอก และน ารูปแบบ
ที่ ผ่ านการประ เ มิ นแล้ วมา จัด เ วที วิ พาก ษ์  โดย
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประเมินภายนอก เพื่อ
ตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ประสิทธิผล เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา จากน้ัน
จัดท ารูปแบบฉบับสมบูรณ์และเผยแพร่ต่อไป  
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการ วิ เ ค ร าะห์ รู ป แบบการบริ ห า ร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ มีประสิทธิผล ได้แนวคิด
เก่ียวกับการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
ประสบผลส าเร็จทั้ง 3 โรงเรียน พบว่า แต่ละโรงเรียน
ได้แบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและกลุ่มบริหารงานบริหาร
ทั่วไป และมีสาเหตุที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่มี
ประสิทธิผล 6 ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร ด้านครู ด้าน
นักเรียน ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านผู้ปกครอง และด้านชุมชน 

 2. ผ ล ก า ร พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา พบว่าได้โครงการทั้งหมด จ านวน 
37 โครงการ ซ่ึงแนวทางการบริหารแต่ละโครงการ
ด าเนินการตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA โดยการ
ปรับเปลี่ยนการบริหารที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหาร จัดการ  และสามารถตรวจสอบการ
บริหารงานและติดตามผลการด าเนินงานได้ ท าให้การ
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พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 

3. การทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ มีประสิทธิผลเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา พบว่า มาตรฐานด้านผู้เรียนอยู่ในระดับดี 
มาตรฐานด้านครูอยู่ในระดับดีมาก และมาตรฐานด้าน
ผู้บริหารอยู่ในระดับดี 

4. ผลการประเมินการใช้รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผลเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา ได้ท าการทดลองกับโรงเรียนที่มีผล
การประเมิน สมศ.รอบสาม ในระดับปรับปรุงหรือระดับ
พอใช้ ตั้งแต่ 1 มาตรฐานขึ้นไป โดยวิธีการวิเคราะห์
ความแปรปรวนตัวแปรพหุของตัวแปรทีละตัวทั้ง  4 
มาตรฐาน หรือ Univariate Test ของผลการประเมิน
ของ สมศ. รอบสาม ก่อนและหลังการทดลอง แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการ
ประเมินผลการใช้รูปแบบ พบว่า ผลการประเมินสูงขึ้น
ทุกมาตรฐาน ซ่ึงเป็นผลมาจากการพัฒนารูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีประสิทธิผลเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยก าหนดหัวข้อเพ่ือ
การอภิปรายผลเป็น 4 ประเด็น คือ 
 1.  ผลการ วิ เ คร าะห์ รู ป แบบการบ ริ ห า ร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารเก่ียวกับ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผลการวิจัย
พบว่า ในแต่ละสถานศึกษาแบ่งงานออกเป็น 4 ฝ่าย คือ 
ฝ่ายการบริหารวิชาการ ฝ่ายการบริหารงานบุคคล ฝ่าย

การบริหารงานงบประมาณ และฝ่ายการบริหารงาน
ทั่ วไป ซ่ึงสาเหตุที่ ส่ งผลต่อการปฏิบัติ หน้ าที่ ที่ มี
ประสิทธิผล 6 ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร ด้านครู ด้าน
นักเรียน ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านผู้ปกครอง และด้านชุมชน ที่ผลปรากฏเช่นน้ี
เน่ืองจากภาระงานของฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องซ่ึง
กันและกันอย่างเป็นพลวัตร (Dynamic) ทั้ง 4 กลุ่มงาน 
และยังมีปัจจัยทั้ง 6 ด้าน มีส่วนเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน
ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 
2545 ที่กล่าวถึงการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษาท าให้
มีอิสระในการบริหาร และสอดคล้องกับทนงศักดิ์ คุ้ม
ไข่น้ า (2550 : 2-5) ได้กล่าวว่า การบริหารคือ กระบวน 
การท างานโดยอาศัยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อให้การ
บริหารบรรลุเป้าหมายองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
และยังสอดคล้องกับเชง (Cheng.1996. อ้างอิงจาก 
อุทัย บุญประเสริฐ. 2542 : 14) ที่กล่าวว่า โรงเรียนที่
บริหารงานได้ดีมีประสิทธิภาพสูงน้ัน ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
ซ่ึ งประกอบด้ วย  ผู้ บ ริหาร โ รง เรี ยน ตั วแทนครู  
ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ฯลฯ มีส่วนร่วมและรวมตัว
กันเป็นคณะกรรมการโรงเรียนได้มีโอกาสจัดการศึกษา
ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ซ่ึงเป็นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
นอกจากน้ันยังสอดคล้องกับสแตร็ค (Strack. 2001) ที่
ได้ศึกษาการน าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมาใช้
ในโรงเรียน เพื่อศึกษาผลกระทบของการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนใน 3 ด้าน คือ ด้านบุคลากรด้านผู้ปกครองและ
ด้านนักเรียน โดยศึกษาการปฏิบัติงานของโรงเรียน
เก่ียวกับ 1) งบประมาณ 2) การคัดเลือกบุคลากร 3) 
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ขวัญและก าลังใจของครู และ 4) การบริหารจัดการ
โรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูและผู้ปกครองมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกันโดยเฉพาะในแง่
ภารกิจของโรงเรียน 2) ระดับการมีส่วนร่วมของครูสูงขึ้น 
ท าให้ครูมีขวัญและก าลังใจสูงขึ้น 3) การที่ครูมีส่วนร่วม
ตัดสินใจมากขึ้นและการที่ความเชี่ยวชาญของครูถูกใช้
ไปในทางบวกมากขึ้น ท าให้ความเป็นวิชาชีพของครู
สูงขึ้น และความต้องการของโรงเรียนได้รับการกล่าวถึง 
มากขึ้น 4) การที่ผู้ปกครองกลายมาเป็นส่วนหน่ึงใน
กระบวนการบริหารโรงเรียนรูปแบบน้ีเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้ปกครองมีช่องทางในการให้ความร่วมมือ
มากขึ้น  
 จากเหตุผลที่อภิปรายข้างต้นน้ี เน่ืองจากผู้วิจัย
ได้ไปศึกษาสภาพจริงของรูปแบบสถานศึกษาที่ มี
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่เป็นเลิศจนมีคุณภาพ
สามารถผ่านการรับรองคุณภาพของ สมศ.รอบสามใน
ระดับดีและดีมาก จนเป็นแบบอย่างในการบริหาร
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี ซ่ึงเป็นไปตาม
หลักการบริหารสถานศึกษาที่ เป็ น นิติบุคคล ของ
กระทรวงศึกษาธิการน่ันเอง นอกจากน้ันผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้ง 6 กลุ่ม ยังมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานจนเกิดประสิทธิผล
ต่อการศึกษาต่อไป 
 2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึ กษ า  ไ ด้ รู ป แบบการ บริ ห า ร คื อ  วิ ธี ก า ร 
กระบวนการ แผนงาน โครงการ จ านวน 37 โครงการ 
จ านวน 12 ตัวบ่งชี้หลัก 19 ตัวบ่งชี้ย่อย ของ สมศ. 
สาเหตุที่ปรากฏผลเช่นน้ีเน่ืองมาจาก ผู้วิจัยได้น ากรอบ
ความคิด ท่ีได้จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group 

Discussion) และจัดเวที วิพากษ์  จนได้ข้อยุ ติ ข อง
รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพตามบริบท
ของแต่ละสถานศึกษา สอดคล้องกับการศึกษาของตรี
นาถ กลิ่นชั้น (2547 : บทคัดย่อ ) ที่ ได้ศึกษาเรื่อง
รู ป แบบ การบริ ห า ร โ ร ง เ รี ย นประถมศึ กษาที่ มี
ประสิทธิผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ที่พบว่า 
การที่โรงเรียนประสบผลส าเร็จในการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมของชุมชน (SBM) การด าเนินงานเป็น
ทีมงานเทคนิคเดมม่ิง (PDCA) และการรายงานโดย
คณะกรรมการที่ชุมชนมีส่วนร่วมทุกโครงการ และ
นอกจากน้ีปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคือภาวะผู้น าที่ซ่ือสัตย์ 
ขยัน มุ่งอนาคต เสียสละและติดตามงาน สอดคล้องกับ
สุมนา พุ่มประพาฬ (2550) ที่ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบว่า รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานได้กรอบกลุ่มงาน 8 กลุ่มงานและภาระงาน
ส าคัญ 85 งาน ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า การแบ่งภาระงาน
ที่ชัดเจนส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน และสอดคล้อง
กับ อรพินท์ สพโชคชัย (2550 : เว็บไซต์) ที่สรุปว่าการ
บริหารจัดการที่ดีเป็นการปรับเปลี่ยนการบริหารที่
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
ประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงานและ
ติดตามผลการด าเนินงานได้ 
 3. ผลการทดลอง ใ ช้ รู ปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผลเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา การทดลองใช้การพัฒนารูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาที่ มีประสิทธิผลเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา พบว่า โรงเรียนที่ทดลองใช้ สามารถ
น าการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาจ านวน 37 โครงการ
ไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ก าหนดไว้ในการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้ผลการประเมินในระดับดีและดีมาก ซ่ึงถือ
ว่าผ่านการประเมินและรับรองของสมศ. ตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานได้ค่าเฉลี่ย
โดยรวมของผลการทดลองการพัฒนารูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผลเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา แตกต่างจากค่าเฉลี่ยโดยรวม
ก่อนการด าเนินการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ผลการด าเนินงานที่เป็นเช่นน้ี เพราะว่า ผู้วิจัยได้
ด าเนินการศึกษาโรงเรียนที่ผ่านการประเมินของสมศ. 
รอบสาม โดยศึกษาเอกสาร แผนปฏิบัติการประจ าปี  
และโครงการตลอดจนการศึกษาสภาพจริงของโรงเรียน
ขนาดกลาง (ระดับประถมและมัธยม) น าข้อมูลที่ได้มา
ประมวลผลรวม  เ ม่ือผู้ช่วย วิ จัย ซ่ึ งเป็นผู้บ ริห าร
สถานศึกษาโรงเรียนตัวอย่างและเป็นผู้ประสานงานได้
น าคู่มือการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีประสิทธิผลไปใช้ จึงเกิดความเชื่อม่ันในการ
ปฏิบั ติ ง าน  โดยการพัฒนารูปแบบการบริ ห า ร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นน้ีมีกระบวนการด าเนินงาน
เป็นวงจรคุณภาพ PDCA การติดตามประเมินผล
สามารถด าเนินการได้อย่างชัดเจน  สอดคล้องกับ
รูปแบบสถานศึกษาจ านวน 3 โรงเรียน ที่ผ่านการ
ประเมินของสมศ. รอบที่ 3 ที่มีผลการประเมินดีและดี
มาก ตามที่ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพจริงของโรงเรียนไปก่อน
น้ัน และสอดคล้องกับผลการวิพากษ์ของกลุ่มผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 6 ฝ่าย จากการ (Focus Group Discussion) 

คือ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา และชุมชนและยืนยันจากการระดมสมอง
พัฒนา 
 4. ผลการประเมินการใช้รูปแบบ การบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา ผลการประเมินการพัฒนารูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผลเพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงผลการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยโดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุ 
( Multivariate Analysis of Variance : MANOVA) 
ของตัวแปรตามโดยรวมทุกด้านทุกมาตรฐานของผล
การประเมินสมศ. รอบที่ 3 ก่อนและหลังการทดลองผล
การประเมินพบว่า Sig เท่ากับ .034 ซ่ึงน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ตั้งไว้ที่ .05 ผลการใช้การพัฒนา
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาพื้นฐานที่มีประสิทธิผล 
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิผลดีขึ้น 
จากก่อนการทดลองใช้การพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน กลุ่มตัว
บ่งชี้อัตลักษณ์ กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม จ านวน 
12 ตัวบ่งชี้หลัก 19 ตัวบ่งชี้ย่อย ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ี
เพราะ ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยได้ด าเนินการใช้การพัฒนา
รู ป แบบการบริห า รสถานศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ านที่ มี
ประสิทธิผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ตามคู่มือ
ด าเนินงานวิจัย และบริบทของสถานศึกษา สอดคล้อง
กับคณะผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่ได้ให้ข้อคิดเห็นใน
การจัดเวทีวิพากษ์ ต่อผลการทดลองใช้การพัฒนา
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของสุมนา พุ่มประวาฬ ที่ศึกษารูปแบบการบริหาร
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สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2550) พบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในภาพรวม
ของรูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยู่ ในระดับมาก และเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจมากกว่าด้านอ่ืน 
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพรชุลี  อาชวบ ารุง 
(2545)  ที่ ได้ ศึ กษารูปแบบการบริห า รง า น ข อง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในอนาคต พบว่าในการ
บริหารจัดการ เน้นภาวะผู้น า เน้นการทบทวน และการ
รายงานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานต่อ
สาธารณะอย่างสม่ าเสมอ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไปการพัฒนารูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผลเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่น าเสนอข้างต้น  ก่อนที่
สถานศึกษาจะน าไปใช้ควรมีการน าข้อเสนอแนะจากผล
การประเ มินครั้ งหลั งสุดของ สมศ . มาพิจารณา

ประกอบการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะของ 
สมศ. การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ มีประสิท ธิผล เพื่ อการประ กันคุณภ าพ
การศึกษาที่น าเสนอข้างต้น สถานศึกษาอาจจะ มี
จ านวนโครงการมากน้อยแตกต่างกัน แต่ควรพิจารณา
ให้ครอบคลุมทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสมศ .
ผู้บริหารสถานศึกษาที่น าการพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผลเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาฉบับน้ีไปใช้ ควรมีการประยุกต์ใช้ให้
เข้ากับบริบทของสถานศึกษา 
 ผู้ วิจัยได้ วิเคราะห์ความสอดคล้องระห ว่าง
โครงการกับโรงเรียน เพื่อให้ผู้ที่ต้องการน าการพัฒนา
รู ป แบบการบริห า รสถานศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ านที่ มี
ประสิทธิผล เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ 37 
โครงการ คือ โครงการด้านผู้เรียน 21 โครงการ ด้านครู 
8 โครงการ และด้านผู้บริหาร 8 โครงการ 
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RajabhatMahaSarakham University 
 

วณิชา สาคร1ธรัช อารีราษฎร์2วรปภา อารีราษฎร์3 
Wanicha Sakorn1, TharachArreerard2, Worapapha Arreerard3 

 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และประเมินกิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามวิธีการวิจัยด าเนินการเป็น2 ระยะคือระยะที่ 
1 พัฒนากิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะโดยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากรอบสรรรถนะและคัดเลือกสมรรถนะ จ านวน 9 คน และ
พิจารณาองค์ประกอบของสมรรถนะโดยครูพี่เลี้ยง ในโรงเรียนเครือข่ายและอาจารย์นิเทศก์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม จ านวน 830 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 29 
ข้อ มีดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.78-1.00 และความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.926สถิติที่ใช้คือ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจระยะที่ 2 ประเมินกิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอาจารย์ผู้สอน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หรือคณะอ่ืนในสถาบันอุดมศึกษา ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมินกิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่มีดัชนีความสอดคล้อง 1.00ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .909สถิติ
ที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า            
   1) กิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิด ได้แก่ กรอบมาตรฐานวิชาชีพครู 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (หลักสูตรห้าปี) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และความต้องการของผู้ที่เก่ียวข้อง 
ส่วนที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะ ประกอบด้วย การก าหนดสมรรถนะ การทดสอบสมรรถนะ และการพัฒนาสมรรถนะ
โดยใช้กระบวนการโครงงาน การผสมผสาน และการสร้างสรรค์ชิ้นงาน และส่วนที่ 3 การประเมิน ประกอบด้วย  
______________________________________________________ 

1 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2 ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
3ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ตัวชี้วัดด้านความรู้ ทักษะ และความพึงพอใจโดยการด าเนินกิจกรรมมี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ทดสอบสมรรถนะ
ก่อนอบรม ขั้นตอนที่ 2 ปฐมนิเทศ ขั้นตอนที่ 3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบสมรรถนะหลังอบรม และ
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2) กิจกรรมการส่งเสริมสรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥= 4.96 SD.= 0.19) 
 
 ค าส าคัญ : กิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
 

Abstract 
 

 The purposes of this research were to developed and evaluated activities to promotion 
students’ competency in information and communication technology in faculty of education, 
RajabhatMahaSarakham University. The research method had two phases. Phase I: developed 
activities to promote students’ competency, by 9 experts for determine and select competency 
frame. And select students’ competency should be promoted by 830 mentors and supervisors in 
network schools of RajabhatMahaSarakham University. The instrument was a 29-items questionnaire 
with 5-rating scale, index of congruence ranging from 0.78 to 1.00, and reliability coefficient as 0.926. 
Data analyzed by exploratory factor analysis technique. Phase II: evaluate activities to promote 
students’ competency, by 5 experts who teach information technology in education or other faculty, 
were obtained by purposive sampling. The instrument was a questionnaire of the suitability of 
competency promotion activities. Statistics used for data analysis were percentage, mean, and 
standard deviation.       

 The research results were found that: 
 1) The activities to promotion students’ competency in information and communication 

technology in faculty of education, RajabhatMahaSarakham University was consisted of 3 parts; Part 
1 : Conceptual framework, include teacher professional framework, Thai qualifications framework (five 
yearsundergraduate education), the desired graduate attributes, and the needs of participants, Part 2 
:Competency development, includecompetency identification, testing, and development, using 
procedure of projecting, mixing, and creating, and Part 3 :Evaluation, include indicator of knowledge, 
skills, and satisfaction. The activities were 5 steps: 1) pre-test of competency, 2) activities orientation,  
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  3) learning management,4) post-test of competency, and 5) evaluate the acceptance of 
using information technology. 

2 )The activities to promotion students’ competency in information and communication 
technology in faculty of education, RajabhatMahaSarakham University were suitable at the highest 
level. 

 
 Keywords: Activities to promotion, Competency, Information and Communication 

Technology, Undergraduate Students, Education 
 

บทน า  
 ในยุคปัจจุบันถือเป็นช่วงเวลาที่ก้าวไปสู่ศตวรรษ
ที่  21 ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ในยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ ส่ือสาร  ( ICT) ส่งผลให้ เ กิด การ
เปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้หรือการจัดการเรียนรู้ที่เรียกว่า 
“สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้” ที่สร้างโอกาสให้คน
ไทยทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ให้
ทันกับโลกยุคข้อมูลข่าวสารและวิทยาการสมัยใหม่ 
สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองส่งผลให้ทุกส่วนในสังคม
มีความใฝ่รู้อยู่เสมอ(กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 : 16)การ
จัดการศึกษาสมัยใหม่โดยเฉพาะหลักสูตรการผลิตครูรุ่น
ใหม่ในศตวรรษ 21ผู้เรียนซ่ึงอยู่ในวัยก าลังจะเป็นผู้ใหญ่ใน
การศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นผู้ท่ีมีความกระตือรือร้น
และมีอุดมการณ์ สนใจในสิ่งที่อยากรู้ ต้องการการยอมรับ
จากเพื่อน อาจารย์  และสังคมเป็นบุคคลที่ มุ่ งสร้าง
ประสบการณ์และสามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง (Self-
Directed Learning) และสนใจในเรื่องที่เก่ียวข้องกับชีวิต
และสิ่งแวดล้อมการจัดการเรียนการสอนควรมุ่งจัดให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนหลักสูตรครุศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ให้สามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์และ
บริบทของผู้เรียนจะสามารถช่วยให้เรียนรู้ได้ดี (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา .2557 : 5)แนวคิดการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา มาใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนจึงเป็นส่วนส าคัญที่มี
ประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ โดยอาศัยอุปกรณ์โทรคมนาคมซ่ึงปัจจุบัน
เทคโนโลยีสารสนเทศล้วนมีวิวัฒนาการที่ก้าวไกล เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะความรู้ได้อย่างหลากหลาย 
ผู้เรียนจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีเรียน และผู้สอนต้อง
เปลี่ยนวิธีสอนตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้ การ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ที่
ต้องการให้คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้
มาตรฐานระดับสากล(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
2552 : 11-13)  
 การจัดการศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการ
ผลิตครูจะต้องด าเนินการภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552ก าหนดมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทุก
สาขาวิชาในสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (ราชกิจจา
นุเบกษา. 2554 :6-27)อีกทั้งการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษา มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
การก าหนดสมรรถนะเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา จะต้องประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้
เกิดผลดีต่อผู้รับบริการอันถือเป็นเป้าหมายหลักของการ
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ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพ
จะต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้
สามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพให้สมกับการเป็น
วิชาชีพชั้นสูงและได้รับการยอมรับยกย่องจากสังคม
(ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา. 2549:1) 

 จากการศึกษาสมรรถนะด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร ส าหรับนักศึ กษาฝึ ก
ประสบการณ์ในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม(วณิชา สาคร ธรัช อารีราษฎร์
และวรปภา อารีราษฎร์ .2558 : 102) ประกอบด้วย5 
สมรรถนะ29 ตัวแปร ได้แก่1) สมรรถนะการเลือกใช้
นวัตกรรมการเรียนการสอน 6 ตัวแปรคือ (1) การเลือกใช้
สื่อน าเสนอ(2)การเลือกใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (3)การ
เลือกใช้วีดิทัศน์ภาพเคลื่อนไหวและเสียงดิจิตอล(4)การ
เลือกใช้เอกสารไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์มีเดีย (5)การ
เลือกใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (6)การเลือกใช้
บทเรียนบนระบบเครือข่าย2) สมรรถนะการออกแบบ
นวัตกรรมการเรียนการสอน6 ตัวแปร คือ(1) ปัจจัยพื้นฐาน
ของการออกแบบนวัตกรรมการสอน (2) ลักษณะการ
ออกแบบที่ดี (3) องค์ประกอบของการออกแบบ (4) การ
ออกแบบผลิตสื่อใหม่(5) การออกแบบสื่อนวัตกรรมการ
เรียนการสอนออนไลน์และออฟไลน์ และ (6) การออกแบบ
ฐานข้อมูล3) สมรรถนะสร้างและปรับปรุงนวัตกรรมการ
เรียนการสอน 6 ตัวแปร คือ(1) การสร้างและปรับปรุงสื่อ
น าเสนอ (2) การสร้างและปรับปรุงหนังสืออิเล็กทรอ 
นิกส(์3) การสร้างและปรับปรุงวีดิทัศน์ภาพเคลื่อนไหวและ
เสียงดิจิตอล (4) การสร้างและปรับปรุงเอกสารไฮเปอร์ 
เท็กซ์และไฮเปอร์มีเดีย(5) การสร้างและปรับปรุงบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ (6) ารสร้างและปรับปรุง
บทเรียนบนระบบเครือข่าย4) สมรรถนะการพัฒนา
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 7 ตัวแปร คือ(1) ความรู้เก่ียวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2) เทคโนโลยีการ
สื่อสารและอินเตอร์เน็ต (3)เทคโนโลยีสารสนเทศในด้าน
การศึกษา (4) การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป(5) การ
ประยุกต์ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล์ (6) การ
ประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ และ (7) การส ารองไฟล์บน
เว็บและ 5) สมรรถนะการแสวงหาแหล่งเรียนรู้ 4 ตัวแปร 
ได้แก่ (1) การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ (2) การใช้
ค าค้น หรือ Keyword เพื่อการค้นหา (3) การใช้ Search 
Engine เพื่อการสืบค้นข้อมูลและ (4)การค้นหาแหล่ง
ความรู้เฉพาะวิชา 
 อีกทั้ ง พบว่า ครูยั งมีปัญหาและอุปสรรค
โดยเฉพาะปัญหาอันเน่ืองมาจากครูไม่มีความรู้และทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่ าง
เพียงพอ อันจะท าให้การสอนไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ (จันทิมา แสงเลิศอุทัย.2550 : 3) ทั้งน้ีสภาพ
ปัจจุบันที่บุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ยังมีจ านวน
น้อย รวมทั้งการขาดแคลนบัณฑิตครูที่ มีสมรรถภาพ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ (จันทิมา แสงเลิศอุทัย.2550 : 4) 
และการติดตามผลการปฏิรูปการศึกษา 9 ปีที่ผ่านมาพบว่า
ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีปัญหาการด าเนินการ
เน่ืองจากขาดการพัฒนาเน้ือหาผ่านสื่อที่มีคุณภาพ รวมทั้ง
การเรียนการสอนการพัฒนาครูและนักเรียนให้สามารถน า
ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไปใช้ในกระบวนการ
เรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองกระทรวง 
ศึกษาธิการ. 2553 : 9) 

 โดยนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอนได้มี
แนวทางการส่งเสริมให้ครูผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
เรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อดิจิตอลเพื่อการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อดิจิตอลที่ครูและนักเรียน 
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ผลิตและน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ทั้งแบบออนไลน์
และออฟไลน์ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน. 2557 : 1) ท้ังน้ีครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้ รั บการส่ ง เสริ มการ อบรมเพื่ อพัฒนาห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์และให้มีการน าไปใช้ในการเรียนการสอน
โดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน(คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 2554 : 2)
อีกทั้งส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ(2550 : 4-5) ได้ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการท าโครงงาน ในการ
จัดกิจกรรม ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้น
น า เสนอ 2) ขั้ นวางแผน 3) ขั้ นปฏิบั ติ และ 4) ขั้ น
ประเ มินผล โดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ร่ วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง
นักศึกษาครู ประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อการการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน (วรปภา อารีราษฎร์.2558 :สัมภาษณ์)เพื่อ
สามารถให้ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามโรงเรียน
เครือข่าย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน พร้อมน าความรู้
และทักษะไปประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัติ งานท่ี ได้ รั บ
มอบหมาย จากศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและสภาพปัญหาที่พบจากการขาดทักษะ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงพัฒนากิจกรรม
การส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ให้เป็นไปตามแนวทาง
ที่มาตรฐานวิชาชีพก าหนดต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.เพื่อพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาคณะ 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 2. เพื่อประเมินกิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการพัฒนากิจกรรมการ
ส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามโดยมีขั้นตอนการด างานดังน้ี 

 ระยะที่ 1 พัฒนากิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

  1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย โดยมีขั้นตอน
ดังน้ี 

   1 .  ศึ กษาบริ บท  ค วามต้ อ ง ก า ร 
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจาก
เอกสาร งานวิจัย  
   2. สอบถามความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีต่อกรอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   3. ส ารวจความคิดเห็น ครูพี่เลี้ยง และ
อาจารย์นิเทศก์ ที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   4. สัมมนาอิงผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คัดเลือกสมรรถนะ 
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ตัวแปรที่ควรน ามาเป็นหัวข้อในการพัฒนากิจกรรมการ
ส่งเสริมสมรรถนะส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
   5. พัฒนากิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะ
และขอค าปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณากิจกรรม
การส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม       
   2. แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 2 กลุ่ม 
ดังน้ี 

   1. กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณา
กรอบสรรรถนะและคัดเลือกสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ควรน ามาพัฒนาสมรรถนะ 
จ านวน 9 คน โดยมีคุณสมบัติ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกหรื อมีต าแหน่งทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ คอมพิวเตอร์
ศึกษา หรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

   2. กลุ่มที่  2 ได้แก่  ครูพี่ เลี้ยง กลุ่ม
โรงเรียนเครือข่ายปฏิบัติการสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 830 คน (ข้อมูล 
ณ ปีการศึกษา 2556-2557) ก าหนดขนาดไม่ต่ ากว่า 20 
เท่าของตัวแปรและท าการสุ่มแบ่งชั้น 
  3 . เครื่ อง มื อที่ ใ ช้ ในการ วิ จั ย  ได้ แ ก่  
แบบสอบถามความคิดเห็นครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ ที่มี
ต่อการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ส าหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม มีลักษณะเปน็แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
จ านวน 29 ข้อ มีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.78-1.00 
ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.926 
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล มีวิธีด าเนินการ 
ดังน้ี 

    1.ขอหนังสือจากคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ทรงคุณวุฒิ และ  
ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ 

    2 .  ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
ทรงคุณวุฒิ และครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ เพื่อนัดหมาย
วันเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

    3. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
   5. การวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปน้ี 
    1.  วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ มีต่อกรอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคามด้วยสถิติร้อยละ(ไพศาล. 2559 : 321) 
   2. วิเคราะห์ความคิดเห็นครูพี่ เลี้ยง 
อาจารย์นิเทศก์ ที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้
เทค โนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารด้ วยสถิ ติ
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (ไพศาล. 2559 : 107) 
 ระยะที่ 2ประเมินกิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

  1.ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย โดยมีขั้นตอน
ดังน้ี 
   น าเสนอกิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามต่อ
ผู้ เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาประเมินความเหมาะสมของ
กิจกรรมและปรับปรุงตามค าแนะน า 
 
 
  2. แหล่งข้อมูล 
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 อาจารย์ผู้สอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน 
คณะครุ ศาสตร์ /ศึ กษาศ าสตร์  หรื อคณะ อ่ื น ใน
สถาบันอุดมศึกษาจ านวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง  

   คุณสมบัติอาจารย์ มีดังน้ี 
    1) คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก 

หรื อด าร งต าแห น่ งทาง วิ ชาการ ไ ม่ ต่ าก ว่ า ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ 
    2) มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่
สอนโดยมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
  3. เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ
ประเมินกิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีลักษณะเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 48 ข้อมีค่าความสอดคล้องที่
ได้ระดับ 1.00ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
เท่ากับ 0.909  
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล มีวิธีด าเนินการ 
ดังน้ี 

    1.ขอหนังสือจากคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญ 

    2 .  ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนัดหมายวันเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    3. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
  
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   วิเคราะห์ผลการประเมินกิจกรรมการ
ส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย( X ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) (ปิยะธิดา ปัญญา.2558 : 84) 
 
ผลการวิจัย 

 1. ผลการพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดังน้ี 
  ผู้วิจัยได้พัฒนากิจกรรมการส่งเสริมสรรถ
นะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ตามแผนภาพที่ 1 ดังน้ี 
 

 
 
แผนภาพที่1กิจกรรมการส่งเสริมสรรถนะด้านเทคโนโลยี 
  สารสนเทศและการสื่อสาร 
 จากแผนภาพที่  1ผู้ วิจัยพัฒนากิจกรรมการ
ส่งเสริมสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิด ประกอบด้วย 
  กรอบมาตรฐานวิชาชีพครู  มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่ง
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ประสงค์ และความต้องการของเครือข่ายปฏิบัติการ
สถานศึกษา 
   1.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552ก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) มี
การก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทุกสาขาวิชาที่สัง กัดในคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มีการก าหนด
สมรรถนะที่เก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ทุกสาขาวิชา 
 
   1.2 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคามได้ก าหนดคุณสมบัติคือ มีความใฝ่รู้  
มีทั กษะสามารถใช้ เทค โนโลยีต่ า ง  ๆ  ได้ อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ และ คณะครุศาสตร์ ได้ก าหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตในด้านน้ีไว้2ข้อคือ 1) ความรู้แนวคิด ทฤษฎีและ
เ ทค โน โ ลยี ส มั ย ให ม่  แ ละ  2)ใ ช้ เ ทค นิคที่ อ าศั ย
แนวความคิดทฤษฎีและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
   1.3 ความต้องการศักยภาพนักศึกษา
ปฏิบัติการสถานศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของครูพี่เลี้ยง ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์
นิเทศก์สรุปประเด็นส าคัญคือ พ้ืนฐานความรู้ด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใช้เทคโนโลยี การ
เ ลือกใช้ เทคโนโลยีที่ เหมาะสมการแนะน าการ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้อ่ืน ความรู้ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพื่อน ามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และการขาดจริยธรรมจรรยาบรรณ
ในการใช้เทคโนโลยี 

 ส่วนที่ 2การพัฒนาสมรรถนะ ประกอบด้วย 
  1.สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม       
    ผู้ วิ จั ย น า ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA : Exploratory Factor 
Analysis)จากการส ารวจความคิด เห็น  ครูพี่ เ ลี้ยง 
อาจารย์อาจารย์นิเทศที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
จ านวน 5 สมรรถนะ 29 ตัวแปร(วณิชา สาคร ธรัช อารี
ราษฎร์และวรปภา อารีราษฎร์ . 2558 : 102)เสนอต่อ
ผู้ ทร งคุณวุฒิ ในการประชุมหาฉันทามติคั ด เลือก
สมรรถนะตัวแปรที่ควรน ามาพัฒนากิจกรรมการส่งเสริม
สรรถนะโดยพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูง และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่เก่ียวข้องดังน้ี 
  1.1 สมรรถนะการเลือกใช้นวัตกรรม
การเรียนการสอน  
    การตรวจสอบความเหมาะสมของ
ข้อมูลว่าสมควรจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยหรือไม่ 
โดยใช้วิธีตรวจสอบโดยใช้สถิติ Kaiser-Meyer-Olkin: 
KMO ซ่ึงผลการวิเคราะห์พบว่าค่าสถิติ KMO มีค่าเท่ากับ 
0.872 ซ่ึงอยู่ ในระดับ ดี  และการทดสอบโดยวิ ธี  
Bartlett’s Sphericity Test พบว่า ค่า Bartlett’sTest 
= 1295.279 ค่า P-value หรือ Significance ของการ
ทดสอบ = 0.000 สรุปได้ว่า ข้อมูลมีความเหมาะสมที่จะ
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย 
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ตารางที่ 1 วิเคราะห์ปัจจัยสมรรถนะการเลือกใช้นวัตกรรมการเรียนการสอน 
ตัวแปร น  าหนกัองค์ประกอบ 

1. การเลือกใช้สื่อน าเสนอพาวเวอร์พอยต์ 0.564 
2. การเลือกใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)  0.758 
3. การเลือกใช้วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหวและเสียงดิจิตอล (Video Animation and 
Digital Sound) 

0.701 

4. การเลือกใช้เอกสารไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์มีเดีย (Hypertext and 
Hypermedia Document) 

0.810 

5. การเลือกใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อ่ืนๆ  0.787 
6. การเลือกใช้บทเรียนบนระบบเครือข่าย (e-learning)  0.832 
ค่าความแปรปรวนร่วม (Eigen Value) 3.352 
(ร้อยละ) ความแปรปรวน (% of Variance) 55.864 

 
  1.2 สมรรถนะการออกแบบนวัตกรรมการ 
เรียนการสอน 
    การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลว่าสมควรจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยหรือไม่ โดยใช้
วิธีตรวจสอบโดยใช้สถิติ Kaiser-Meyer-Olkin: KMO ซ่ึงผลการวิเคราะห์พบว่าค่าสถิติ KMO มีค่าเท่ากับ 0.893 ซ่ึงอยู่
ในระดับ ดี และการทดสอบโดยวิธี Bartlett’s Sphericity Test พบว่า ค่า Bartlett’sTest = 2390.749 ค่า P-value 
หรือ Significance ของการทดสอบ = 0.000 สรุปได้ว่า ข้อมูลมีความเหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย 
 
ตารางที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยสมรรถนะการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอน 

ตัวแปร น  าหนกัองค์ประกอบ 
1. ปัจจัยพื้นฐานของการออกแบบนวัตกรรมการสอน 0.833 
2. ลักษณะการออกแบบที่ดี 0.859 
3. องค์ประกอบของการออกแบบ 0.871 
4. การออกแบบผลิตสื่อใหม่ 0.855 
5. การออกแบบสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ และออฟไลน์ 0.818 
6. การออกแบบฐานข้อมูล  0.790 
ค่าความแปรปรวนร่วม (Eigen Value) 4.217 
(ร้อยละ) ความแปรปรวน (% of Variance) 70.291 
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   1.3 สมรรถนะการสร้างและปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนการสอน 
    การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลว่าสมควรจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยหรือไม่ โดยใช้
วิธีตรวจสอบโดยใช้สถิติ Kaiser-Meyer-Olkin: KMO ซ่ึงผลการวิเคราะห์พบว่าค่าสถิติ KMO มีค่าเท่ากับ 0.903 ซ่ึงอยู่
ในระดับ ดี และการทดสอบโดยวิธี Bartlett’s Sphericity Test พบว่า ค่า Bartlett’sTest = 2125.235 ค่า P-value 
หรือ Significance ของการทดสอบ = 0.000 สรุปได้ว่า ข้อมูลมีความเหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย
  
ตารางที่ 3 วิเคราะห์ปัจจัยสมรรถนะการสร้างและปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนการสอน 

ตัวแปร น  าหนกัองค์ประกอบ 
1. สื่อน าเสนอพาวเวอร์พอยต์ 0.734 
2. อิเล็กทรอนิกส์(e-Books)  0.873 
3. วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหวและเสียงดิจิตอล  0.818 
4. เอกสารไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์มีเดีย 0.763 
5. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อ่ืนๆ  0.855 
6. บทเรียนบนระบบเครือข่าย (e-learning)  0.873 
ค่าความแปรปรวนร่วม (Eigen Value) 4.044 
(ร้อยละ) ความแปรปรวน (% of Variance) 67.408 

 
   1.4 สมรรถนะด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลว่าสมควรจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยหรือไม่โดยใช้วิธตรวจสอบ
โดยใช้สถิติ Kaiser-Meyer-Olkin: KMO ซ่ึงผลการวิเคราะห์พบว่าค่าสถิติ KMO มีค่าเท่ากับ 0.892 ซ่ึงอยู่ในระดับ ดี 
และการทดสอบโดยวิธี Bartlett’s Sphericity Test พบว่า ค่า Bartlett’sTest = 2651.857 ค่า P-value หรือ 
Significance ของการทดสอบ = 0.000 สรุปได้ว่า ข้อมูลมีความเหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย  
 
ตารางที่ 4 วิเคราะห์ปัจจัยสมรรถนะด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ตัวแปร น  าหนกัองค์ประกอบ 
1. ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.817 
2. เทคโนโลยีการสื่อสารและอินเตอร์เน็ต 0.813 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการศึกษา 0.821 
4. การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น MS-office SPSS 0.755 
5. การประยุกต์ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล 0.808 
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ตัวแปร น  าหนกัองค์ประกอบ 
6. การประยุกต์ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 0.821 
7. การส ารองไฟล์บนเว็ป 0.795 
ค่าความแปรปรวนร่วม (Eigen Value) 4.531 
(ร้อยละ) ความแปรปรวน (% of Variance) 64.733 

 
   1.5 สมรรถนะด้านการแสวงหาแหล่งเรียนรู้    
    การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลว่าสมควรจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยหรือไม่ โดยใช้
วิธีตรวจสอบโดยใช้สถิติ Kaiser-Meyer-Olkin: KMO ซ่ึงผลการวิเคราะห์พบว่าค่าสถิติ KMO มีค่าเท่ากับ 0.840 ซ่ึงอยู่
ในระดับ ดี และการทดสอบโดยวิธี Bartlett’s Sphericity Test พบว่า ค่า Bartlett’sTest = 1308.435 ค่า P-value 
หรือ Significance ของการทดสอบ = 0.000 สรุปได้ว่า ข้อมูลมีความเหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย
  
ตารางที่ 5 วิเคราะห์ปัจจัยสมรรถนะด้านการแสวงหาแหล่งเรียนรู้ 

ตัวแปร น  าหนกัองค์ประกอบ 
1. การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ  0.840 
2. การใช้ค าค้น หรือ Keyword เพื่อการค้นหา 0.875 
3. การใช้ Search Engineเพื่อการสืบค้นข้อมูล 0.869 
4.การค้นหาแหล่งความรู้เฉพาะวิชา 0.874 
ค่าความแปรปรวนร่วม (Eigen Value) 2.990 
(ร้อยละ) ความแปรปรวน  
(% of Variance) 

74.756 

 
  ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาสมรรถนะการสร้าง
และปรับปรุง ตัวแปร เรื่องหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-
Books) ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ประกอบกับความ
ต้องการของสถานศึกษาในการพัฒนานักศึกษา และจาก
การสังเคราะห์เอกสารการนิเทศของครูพี่เล้ียง อาจารย์
นิเทศก์ ที่ได้เขียนข้อเสนอแนะไว้ในเอกสารการประเมิน
ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา พร้อม
ค าแนะน าจากแบบสอบถามความคิดเห็นครูพี่ เลี้ยง 
อาจารย์นิเทศก์ที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเม่ือพิจารณาความ
เหมาะและสอดคล้องกับความต้องการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
คัด เลือกสมรรถนะการสร้างและปรังปรุ งห นัง สือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)เพื่อพัฒนากิจกรรมส่งเสริม
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  2 การทดสอบสมรรถนะของนักศึกษา 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการสร้าง
และปรั บป รุ ง ห นั ง สื อ อิ เ ล็ กท รอ นิก ส์  ( e-Books) 
ประกอบด้วยกรณีดังน้ี 
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   2.1นักศึกษาทดสอบสมรรถนะไม่ผ่าน 
นักศึกษาจะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ 
   2.2 นักศึกษาทดสอบผ่านสมรรถนะไม่
ต้องเข้าร่วมกระบวนการพัฒนา 
  3. ก า รพัฒนา กิจกร รม การ ส่ ง เ ส ริ ม
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วย
การสร้างและปรับปรุงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) 
ให้กับส าหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ดังน้ี 
   3.1 การจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
ทางด้านความรู้  ทักษะ ในรูปแบบการผสมผสาน
(Blended Learning) ระหว่างกิจกรรมแบบเผชิญหน้า 
(Off-line)ในการจัดกิจกรมการทดสอบสมรร ถนะ 
กิจกรรมปฐมบท พร้อมกิจกรรมจัดการเรียนรู้  และ
กิจกรรมการเรียนบนสื่อสังคมออนไลน์ (On-line) ด้วย 
Edmodoส าหรับการจัดการเ น้ือหา (Content)การ
จัดการผู้เรียน (User, Group) และกิจกรรมการเรยีนการ
สอน (Activity : Assignment) การ เผยแพร่ ผลงาน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การใช้ส่ือมัลติมีเดีย คลิปวิดีโอ 
เพื่อประกอบการให้ความรู้การติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน 
   3.2 ใช้แนวคิดแบบโครงการ (Project 
Base Learning) ท่ีส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (2550:4-5) ในการจัดกิจกรรม 
ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นน าเสนอ ขั้น
วางแผน ขั้นปฏิบัติ และขั้นประเมินผล  
   3.3 ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ชิ้ น ง า นของ
นักศึกษาปฏิบัติการสอน หลังจากผ่านขั้นตอนการพัฒนา
สมร ร ถนะ ด้ านการ สร้ า ง และปรั บ ป รุ ง ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) นักศึกษาปฏิบัติการสอนท า
การสร้างชิ้นงาน เพื่อยืนยันความสามารถในด้านความรู้ 

และทักษะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ครูณ โรงเรียนเครือข่ายปฏิบัติการ
สถานศึกษา 
 ส่วนที่ 3การประเมินการพัฒนา ประกอบด้วย
ตัวช้ีวัดการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารด าเนินการตามองค์ประกอบด้านความรู้
ด้านทักษะและ ด้านเจตคติประกอบ3 ตัวชี้วัด ดังน้ี 
  
  1.นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามสถานการณ์ที่
ก าหนดให้ 
  2.นักศึกษามีทั กษะการ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติ งานตาม
สถานการณ์ที่ก าหนดให้ 
  3. นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
การพัฒนาสมรรถนะ 
 หลังจากน้ันผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนกิจกรรม
การส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ดังแผนภาพที่ 2 
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แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนกิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะ 
  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  
  ผู้วิจัยจัดท าขั้นตอนกิจกรรมการส่งเสริม
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังน้ี  
   1.ขั้นตอนที่1กิจกรรมทดสอบ
สมรรถนะ  
   2.ขั้นตอนที่ 2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 
   3.ขั้นตอนที่3 การจัดกิจกรรมจัดการ
เรียนรู้ การสร้างและปรังปรุงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย เ น้ื อ ห า ค ว า ม รู้ เ ก่ี ย ว กั บ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์และการเตรียมทรัพยากรขั้นการออกแบบ
ห นั ง สื อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ แ ล ะ ขั้ น พั ฒ น า ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยก าหนดขั้นตอนรายละเอียดแต่ละขั้น
ตามแนวคิดแบบโครงการ (Project Base Learning)ที่
ส านักงานเลขาธิการสภากระทรวงศึกษาธิการ (2550 : 
4-5)ลักษณะการจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบผสมผสาน (Blended Learning) ในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า(offline)และสื่อสังคม
ออนไลน์(online) (มนต์ชัย เทียนทอง. 2553:25) การจัด
กิจกรรมจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย ประกอบด้วย 
    3 .1 ค ว า ม รู้ เ ก่ี ย ว กั บ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์และการเตรียมทรัพยากร  
    3.2 การออกแบบหนังสือ 
    3.3 ก า ร พั ฒ น า ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์  
   4.ขั้นตอนที่ 4ทดสอบสมรรถนะหลัง
อบรม  
   5. ขั้นตอนที่5ประเมินผลการยอมรับ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตาม 
        

 2. ผลการประเ มินของผู้ เชี่ ยวชาญที่ มีต่อ
กิจกรรมการส่งเสริมสรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แ ล ะ ก า ร ส่ื อ ส า ร ขอ ง นั ก ศึ ก ษ า คณ ะ ครุ ศ าสต ร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามดังตารางที่ 6 

 
ตารางที่ 6 ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อกิจกรรม 
 และขั้ นต อนการ ส่ ง เ ส ริ ม ส ร ร ถนะด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็น 

�̅�𝑥 SD. แปลความ 
1. ความเหมาะสมของกิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิด 5.00 0.00 มากที่สุด 
ส่วนที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะ 5.00 0.00 มากที่สุด 
ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดสมรรถนะ 5.00 0.00 มากที่สุด 
ภาพรวมขององค์ประกอบรูปแบบทั้งหมด 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 5.00 0.00 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมของขั้นตอนการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ขั้นตอนที่ 1 กิจกรรมทดสอบสมรรถนะ 4.90 0.31 มากที่สุด 
ขั้นตอนที่ 2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 4.90 0.31 มากที่สุด 
ขั้นตอนที่ 3 การจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้ 
3.1 ความรู้เก่ียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และการเตรียม
ทรัพยากร 

5.00 0.00 มากที่สุด 

3.2 การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 4.95 0.22 มากที่สุด 
3.3 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 5.00 0.00 มากที่สุด 
ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบสมรรถนะหลังอบรม 5.00 0.00 มากที่สุด 
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.95 0.22 มากที่สุด 

รวม 4.96 0.20 มากที่สุด 
รวมทั งหมด 4.96 0.19 มากที่สุด 

  จากตารางที่  6  ผลการประ เ มินของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อกิจกรรมและขั้นตอนการส่งเสริมสรรถ
นะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารของ
นักศึ กษาคณะ ครุ ศ าสต ร์  มห า วิทย าลั ย ร าชภัฏ 
มหาสารคาม พบว่าโดยรวมผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
เก่ียวกับความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนการ
ส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามอยู่ ในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥 = 4.96 SD.= 
0.19) และเม่ือพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมการ
ส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥= 5.00 



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 2 (27) กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 2 (27) July - December 2017

137

SD.= 0.00) และ ความเหมาะสมของขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥= 
4.96 SD.= 0.20) 
   
สรุปผลการวิจัย 

 1. กิจกรรมกรส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประกอบด้วย 
  กิ จกร รมการ ส่ ง เ ส ริ ม ส ร ร ถน ะ ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักศึกษาคณะ
ครุ ศ าสต ร์  มห า วิทย าลั ย ร าช ภั ฏ ม ห า ส า ร ค า ม 
ประกอบด้วย ส่วนที่  1 กรอบมาตรฐานวิชาชีพครู  
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึ่งประสงค์ และความต้องการของเครือข่ายปฏิบัติการ
สถานศึกษาส่วนที่ 2การพัฒนาสมรรถนะการสร้างและ
ปรับปรุงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Books)การทดสอบ
สมรรถนะการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะส่วนที่ 3 
ตัวชี้ วัดการพัฒนาสมรรถนะโดยขั้นตอนการพัฒนา
กิจกรรมการส่งเสริมสรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังน้ี กิจกรรม
ทดสอบสมรรถนะ กิจกรรมปฐมนิเทศกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ กิจกรรมทดสอบสมรรถนะหลังอบรม และ
กิจกรรมประเมินผลการยอมรับ โดยกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ ก าหนดขั้นตอนรายละเอียดแต่ละตามแนวคิด
แบบโครงการ (Project Base Learning) ที่ส านักงาน
เลขาธิการสภากระทรวงศึกษาธิการ และลักษณะการจัด

กิจกรรมใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended 
Learning)  

 2. ผลการประเมินของผู้ เชี่ ยวชาญที่ มีต่อ
กิจกรรมและขั้นตอนการส่งเสริมสรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่า โดยรวม
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของ
กิจกรรมและขั้ นตอนการส่ง เสริมสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอยู่ในระดับ
มากที่สุด (�̅�𝑥= 4.96 SD.= 0.19) 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 1 .  การพัฒนา กิจกรรมส่งเสริ มสรรถนะ
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิด ส่วนที่ 2การพัฒนา
สมรรถนะ ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผู้วิจัย
ได้พัฒนากิจกรรมการส่งเสริมสรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นระบบ โดยศึกษา
กระบวนการจากเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้องสอดคล้อง
กับศกลวรรณ พาเรือง(2558 : 121-124) ที่ได้วิเคราะห์
สมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายโดยรวบรวม แนวคิด นิยาม
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย และต่างประเทศ พร้อมวิเคราะห์จ าแนก
เน้ือหาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ส าคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะและวิเคราะห์
มาตรฐานที่เก่ียวข้องการจัดท าตารางวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์เน้ือหา เพื่อจ าแนกแนวคิด หลักการ ที่ผู้วิจัย
ได้ค้นคว้ามาและวิเคราะห์ว่าสอดคล้องในการน ามา
รวบรวมเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหาที่สอดคล้อง
กันทั้งด้านเน้ือหา และความถี่ เพื่อจัดท ากรอบสมรรถนะ 
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และข้อบ่งชี้เพื่อวัดสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารพร้อมกับพัฒนา (ร่าง) สมรรถนะ ตัวบ่งชี้ 
และแนวทางตามกรอบทฤษฎีการเรียนรู้สอดคล้องกับ
จันทิมา แสงเลิศอุทัย (2550 : 130-133) ที่ได้การศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรเสริ มเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู โดยการพัฒนาหลักสูตรเสริ ม4 
ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เป็น
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับการก าหนดสมรรถภาพทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารขั้นตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตร
เสริม เป็นการพัฒนาโครงร่างหลักสูตเสริมให้สอดคล้องกับ
ข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรเสริม และขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตร
เสริม จากผลการประเมินการทดลองใช้หลักสูตรเสริม 
 การก าหนดสมรรถนะการสร้างและปรังปรุง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) เพื่อพัฒนากิจกรรม
ส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ และเป็นไปตามความ
ต้องการของผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง ทั้ง น้ีอาจเน่ืองมาจาก
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถน าเสนอข้อความ ภาพน่ิง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียงและวีดิทัศน์ สามารถเชื่อมโยง
เน้ือหาสาระภายในแฟ้มเดียวกันหรือแฟ้มอ่ืนๆ อาจมี
การโต้ตอบหรือเชื่อมโยงเน้ือหาตามที่ผู้ใช้ต้องการและมี
แบบทดสอบส าหรับทดสอบพัฒนาการการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม. 2554 : 3)สอดคล้องกับวิลาวัณย์ พิน
สุวรรณพฤฒิพงษ์เล็กศิริรัตน์ และ ชัยลิขิต สร้อยเพชร
เกษม. (2557 : 11)น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบสื่อประสม มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
สามารถเร้าความสนใจจากผู้เรียนและสร้างบรรยากาศ
ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทัศนะคติที่ดีต่อ
วิชาพระพุทธศาสนา จึงน าไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นตลอดจนเป็นแนวทาง
ให้ครูผู้สอนหรือผู้ที่ เ ก่ียวข้องสามารถพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและส่วน
ขั้นตอนของกิจกรรมการส่งเสริมสรรถนะลักษณะการจัด
กิจกรรมโดยใช้ เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
(Blended Learning) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบเผชิญหน้า(offline)และสื่อสังคมออนไลน์
(online)ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานกันระหว่างการเรียนด้วยตนเองกับการเรียน
โดยมีผู้สอนหรือวัสดุเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการ
สอน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาความรู้และทักษะที่ต้องการ
เฉพาะด้าน(Valiathan.2002 : 1) โดยการบูรณาการ
ระหว่างเน้ือหาภาคทฤษฎี กับเ น้ือหาภาคปฏิบัติ ให้
กลมกลืนกัน เน่ืองจากการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ถ้าผู้เรียนได้ปฏิบัติหรือทดลองด้วยตนเอง(มนต์ชัย 
เทียนทอง. 2549 : 50) กิจกรรมการส่งเสริมสรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม น้ีจึง
แบ่งระดับของการเรียนรู้ะดับกิจกรรม และใช้การอบรม
แบบผสมผสาน (Blended Training)(Curtis. 2006: 12) 
สอดคล้องกับวิวรรธน์ จันทร์เทพย์ (2553 : 327-328) 
ท า วิ จัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
แบบสหวิทยาการส าหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา 
โดยมีรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานระหว่างแบบ
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เผชิญหน้า กับแบบอี-เทรนน่ิง เป็นวิธีการส่งเสริมการ
เรียนรู้เป็นทีม โดยมีองค์ประกอบ 8 ประการ รูปแบบ
การฝึกอบรมมี 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นก่อนฝึกอบรม 2) ขั้น
ฝึกอบรม 3) ขั้นประเมินผล ในขั้นฝึกอบรมประกอบด้วย 
4 ขั้นได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อม 2) การน าเสนอ
บทเรียน 3) การปฏิบัติตามตัวอย่าง 4) การปฏิบัติอย่าง
อิสระขั้นที่1-4 ช่วยสร้างเจตคติและความรู้ความเข้าใจ 
ส่วนขั้นที่ 4 ช่วยพัฒนาสมรรถนะการออกแบบหน่วย
การเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
แบบสหวิทยาการโดยใช้แนวคิดแบบส านักเลขาธิการ
สภาการศึกษา.  2550 :4-5)โครงการ Project Base 
Learning)ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 1)ขั้นน าเสนอขั้นที่
ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาเน้ือหา สื่อการเรียนรู้ มัลติมีเดีย 
คลิปวิดีโอ เพื่อเป็นแนวทางในขั้นวางแผนต่อไป2) ขั้น
วางแผน ขั้นที่ผู้เรียนร่วมกันวางแผน โดยการระดม
ความคิดอภิปรายหารือข้อสรุปของกลุ่มเพื่อใช้ เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ 3)ขั้นปฏิบัติ ขั้นที่ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรม สรุปรายงานผลที่ เ กิดข้ึนจากการวางแผน
ร่วมกัน4)ขั้นประเมินผล ขั้นวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
โดยให้บรรลุขั้นตอน โดยมีผู้สอนผู้เรียน และเพื่อนร่วม
ประเมินทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ สุชาติ วงศ์สุวรรณ (2542 : 
13) กล่าวถึง แนวการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 
เก่ียวกับการใช้โครงงานเพื่อการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นการจัดเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้ เรียนด้วยการเสริมสร้างพลัง
ความสามารถด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวของผู้เรียน ให้ได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มที่  เ น่ืองจากผู้เรียนแต่ละคน มี
ความสามารถแตกต่างกัน มีวิธีการเรียนรู้ไม่เหมือนกัน 
ดังน้ันในการจัดการเรียนรู้ จึงต้องเน้นที่ตัวผู้เรียน ให้
ผู้เรียนได้พัฒนาขีดความสามารถของตนเองอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ สอดคล้องกับจันทนา สอนกองแดง (2552 

: 52 -53)ศึกษาผลการสอนโดยใช้ การเรียนรู้ แบบ
โครงงานที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4โดยก าหนดการจัดท ากิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ แบบโครงงาน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้น
จุดประกายความสนใจ (คิดและเลือกการท าโครงการ)ขั้น
ที่  2 ก าหนดแนวทางการศึกษา (วางแผนการท า
โครงการ) ขั้นที 3 ศึกษาเรียนรู้ตามขั้นตอนวิธีที่ก าหนด 
(การลงมือท าโครงการ) ขั้นที่ 4 ขั้นจัดท ารายงาน(การ
เขียนรายงานโครงการ) ขั้นที่ 5 น าเสนอผลงาน (การ
น าเสนอ แสดงผลงานโครงงาน) 

 2.ผลการประเ มินของผู้ เชี่ ย วชาญที่ มี ต่ อ
กิจกรรมและขั้นตอนการส่งเสริมสรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่า โดยรวม
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของ
กิจกรรมและขั้ นตอนการส่ง เสริมสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอยู่ในระดับ
มากที่สุด (�̅�𝑥= 4.96 SD.= 0.19)ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นการน าข้อแนะน า
จากการปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือสาขาที่สัมพันธ์เพื่อพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมสรรถ
นะ และสอบถามผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน สอดคล้อง
กับอภิชาติ เหล็กดี (2558 : 129-135) พัฒนากิจกรรม
ค่ายอาสาโดยใช้ วัฏ จักร PAOR เพื่อการเรียนรู้สื่อ 
อีดีแอลที วี  ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพบว่า กรอบแนวคิด
การจัดกิจกรรมค่ายอาสา มีองค์ประกอบ 7 ส่วน คือ 



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 2 (27) กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 2 (27) July - December 2017

140

นโยบายภาครัฐ สื่ออีดีแอลทีวี โรงเรียนขนาดเล็กการ
เรียนรู้สื่อแอลทีวีกิจกรรมค่าย หน่วยงานความร่วมมือ 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานและกิจกรรมค่ายอาสาโดยใช้
อีดีแอลทีวี ประยุกต์ใช้ส่ือเพื่อการเรียนรู้ และสะท้อนผล
เรื่องเล่า ความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญที่ มีต่อความ
เหมาะสมของกรอบแนวคิด และกิจกรรมค่ายอาสาอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับวิญญู อุตระ. (2558 : 
145-152) ที่พัฒนาวิธีการส่งเสริมครูพัฒนาแอพพลิเคชัน
เพื่อการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตด้วยเทคนิคเพื่อน
คู่คิด พบว่า องค์ประกอบของการส่งเสริมครูพัฒนาแอพ
พลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ด้วย
เทคนิคเพื่อนคู่คิด ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ 
1) นโยบายแนวคิดและทฤษฎี 2)ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) 3) กระบวนการ
ส่งเสริมและพัฒนาครู 4) หน่วยงานสนับสนุน และ 5) 
ตัวชี้วัด ขั้นตอนการอบรมครูพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อ
การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ด้วยเทคนิคเพื่อน
คู่คิด มี 3 ขั้น คือ 1) ขั้นโน้มน้าวและไตร่ตรอง 2) ขั้นฝึก
ปฏิบัติเพื่อสร้างประสบการณ์ จะใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด 
และ 3) ขั้นติดตามสะท้อนผล อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  การพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ นักศึกษาคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ในบริบทที่แตกต่างกันได้ 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาวิจัยการพัฒนากิจกรรมการ
ส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ในรูปแบบอ่ืน ๆ 
  2.2  ควรพัฒนากิจกรรมการส่ง เ สริ ม
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษา
คณะอ่ืน ๆ ซ่ึงมีจุดเน้นที่แตกต่างกันออกไป 
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การสอนด้วยกลวิธีการตั้งค าถามด้วยตนเองและการใช้โครงสร้างระดบัยอด 
ที่มีต่อการพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2 

The Effectiveness of Self-questioning and Top-level Structure Strategies 
to Enhance Reading Comprehension of Mathayomsuksa 2 Students 

 
มนทิรา มะลิทอง1, สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์2, กันตภณ ส าแดงเดช3 

MonthiraSuwannapan1, SomkietPoopatwiboon2, KantabhonSamdaengdej3 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการใช้กลวิธี 2 กลวิธี คือ กลวิธีการตั้งค าถามด้วยตนเอง (Self-
questioning Strategy) และกลวิธีโครงสร้างระดับยอด (Top-level Structure Strategy) ไปพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจ าภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา จังหวัดสกลนคร จ านวน 40 คนซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่1) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 3) แบบวัดความพึงพอใจและ 4)แบบบันทึกการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างการ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยใช้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test (Dependent Samples) 
ผลการวิจัยครั้งน้ีพบว่า 

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้
กลวิธีการตั้งค าถามด้วยตนเองและกลวิธีโครงสร้างระดับยอด มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 78.79/78.17 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ท าให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการตั้งค าถามด้วยตนเองและกลวิธีโครงสร้างระดับยอด
อยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ: กลวิธีการตั้งค าถามด้วยตนเอง, กลวิธีโครงสร้างระดับยอด, การอ่านเพื่อความเข้าใจ, ความพึง
พอใจ 
 

_____________________________________ 
1 มหาบัณฑิตสาขาการสอนภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1 
2 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2 
3 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม3 
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Abstract 
 This research aimed to study the using Self – questioning and Top – level Structure Strategies 
to enhance the ability in English reading comprehension. Thesubjectsof this researchwere 40 
Mattayomsuksa 2 students, selected by purposive sampling method in the first semester of the 
academic year 2015 at PhurithatWitthayaSchool, SakonNakhon province. The research instruments 
consisted of 1) the lesson plan for English reading comprehension, 2) the reading comprehension 
test, 3) students satisfaction survey questionnaire, and 4) the semi- structured interview form. The 
data were analyzed both qualitative and quantitative methods. The statistical procedures employed 
in this research were mean, percentage, standard deviation, and t-test (Dependent Samples). 
The results of this research were as follows: 

The efficiency of the reading comprehension lesson plan for Mattayomsuksa 2 students 
based on the Self – questioning and Top – level Structure Strategies was 78.79/78.17whichwas higher 
than the expected criterion. Thus, the development of students’ ability in English reading 
comprehensionincreasedwith statistically significant at .01 levels and the students’ satisfaction toward 
the Self – questioning and Top – level Structure Strategiesfor reading comprehension was rated as 
“most satisfied” 
 

Keywords : Self – questioning Strategy, Top – level Structure Strategy,Reading 
Comprehension, Students’ satisfaction 
 
บทน า  

การศึกษางานวิจัยเก่ียวกับกลวิธีเพ่ือพัฒนา
ทักษะการอ่านมีอย่างแพร่หลาย นักวิจัยโดยส่วนใหญ่จะ
ศึกษาถึงประสิทธิภาพของกลวิธีว่าใช้เสริมทักษะการอ่าน
ได้อย่างไร เพราะหากนักเรียนได้ฝึกกลวิธีน้ันๆ ได้อย่าง
คล่องแคล่วแล้ว จะสามารถเรียนรู้ภาษาและประสบ
ความส าเร็จต่อการพัฒนาทักษะการอ่านได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ  

ทักษะการอ่านเป็นหน่ึงในสี่ทักษะ (ฟัง พูด 
อ่าน เขียน) ที่มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต่ างประ เทศ ( John Esling& John 

Downing,1986;ไกรคุง อนัคฆกุล, 2558) ทักษะการ
อ่านน้ีเป็นเครื่องมือที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ และการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท าให้เพิ่มพูนสติปัญญา และช่วย
พัฒนากระบวนการคิดที่เป็นระบบดังน้ันบุคคลใดที่ มี
ทักษะการอ่าน จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา
หาความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ น ามาปรับใช้กับสังคมใน
ปัจจุบันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนต่อไป (สุกัญญา 
ศรีสืบสาย, 2551; นภาภรณ์ ไชยรัง, 2555) 

การที่จะอ่านบทอ่านใดๆ น้ัน ไม่ใช่เป็นเพียง
การอ่านตัวอักษรในหน้าหนังสือจากซ้ายไปขวาเท่าน้ัน 
แต่ผู้อ่านต้องมีความเข้าใจในเรื่องที่ อ่านด้วย (วาสนา 
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บุญสม , 2555) การอ่านเพ่ือความเข้าใจ  (Reading 
Comprehension)  เป็นพื้ นฐานส าคัญที่ ใ ช้ ในการ
พัฒนาทักษะการอ่าน กล่าวคือ บุคคลใดที่มีความเข้าใจ
ในเรื่องท่ีอ่าน จะสามารถประมวลผลข้อมูลจากการ
อ่านในลักษณะต่างๆ ได้ เช่น สามารถวิเคราะห์รูปแบบ
เน้ือเรื่อง เข้าใจในทัศนคติของผู้เขียน ตลอดจนการอ่าน
เชิงวิจารณ์ เพื่อประเมินและตัดสินว่าสิ่งที่อ่านไปน้ัน 
ผู้เขียนได้น าเสนอข้อมูลอย่างมีเหตุผลหรือไม่(กัลยา รส
สูงเนิน, 2548; เฉลิมลาภ ทองอาจ, 2555; Adler, M. 
J., 1940) ปัจจุบันจึงได้มีนักวิชาการศึกษาหาวิธีสอนใน
รูปแบบต่างๆ ที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการ
อ่าน และให้มีคุณลักษณะที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้
อย่างรวดเร็ว มีความน่าสนใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้น้ันๆ (McNamara, 2009; ภูมินทร์ เหลาอ านาจ, 
2555) 

ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านของผู้ที่
ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศน้ัน ผู้อ่านที่มี
ข้อจ ากัดในความสามารถเรื่องภาษา จ าเป็นต้องใช้
กลวิธีเข้ามาช่วยท าความเข้าใจเน้ือเรื่อง เพื่อให้ตนเอง
ได้มีความเข้าใจ มีเป้าหมายในการอ่าน สามารถควบคุม
กระบวนการอ่านด้วยตนเองเพื่อเกิดประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ และเป็นนักอ่านแบบมีกลวิธีในการอ่าน
( Auerbach& Paxton,  1997; Dowhower, 1999) 
จากความส าคัญน้ีผู้วิจัยจึงได้ใช้กลวิธี 2 กลวิธีร่วมกัน 
คื อ  ก ล วิ ธี ก า ร ตั้ ง ค า ถ า ม ด้ ว ย ต น เ อ ง  (Self – 
questioning Strategy) และกลวิธีโครงสร้างระดับ
ยอด (Top – level Structure Strategy)  มาพัฒนา
ทักษะการ อ่านเพื่ อความเข้ า ใจของ นักเรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

กลวิธีการตั้งค าถามด้วยตนเอง เป็นกลวิธีที่ใช้
ค าถามมาสร้างความเข้าใจในบทอ่าน การถามเป็น

กลวิธีการสอนที่ส าคัญในกระบวนการเรียนรู้ ช่วยให้
ผู้เรียนสร้างความรู้และความเข้าใจ และพัฒนาความคิด
ใหม่ๆ กระบวนการถามจะช่วยขยายความคิดให้ผู้เรียน
ท าความเข้าใจให้กระจ่าง ก่อให้เกิดการทบทวน การ
เชื่อมโยงระหว่างความคิดต่างๆ ส่งเสริมความอยากรู้
อยากเห็น และเกิดความท้าทายที่จะค้นหาค าตอบ 
ดังน้ันการใช้ค าถามในการอ่านจะท าให้ผู้อ่านมีความ
สนใจในสิ่งที่อ่านและช่วยอธิบายสิ่งที่อ่านให้ชัดเจน
ยิ่ ง ขึ้ น  ( Ortiz, 1977; Nuttal, 1982; Shang, 2010) 
กลวิธีท่ีใช้ร่วมกันอีกกลวิธี คือ กลวิธีโครงสร้างระดับ
ยอด เป็นกลวิธีที่ผู้อ่านได้เรียนรู้ โครงสร้างเรื่องของ
ผู้เขียน โดยเน้ือหาถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือระดับ
ยอด  (Top Level) เ ป็ น ใ จค วามหลั กข อ ง เ รื่ อ ง
ระดับกลาง  (Middle Level) เป็นรายละ เ อี ย ดที่
สนับสนุนข้อความระดับยอดและระดับล่าง (Bottom 
Level) เป็นรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงซ่ึงในแต่ละ
ระดับน้ันได้เรียบเรียง และจัดล าดับโครงสร้างอย่าง
สัมพันธ์กัน (Meyer, 1980)โครงสร้างระดับยอดเป็น
วิ ธีการเพื่อให้ผู้ อ่านได้ เ กิดประสบการณ์จากการ
พิจารณาแนวคิด และวิเคราะห์เรื่องที่อ่านน้ันว่า ผู้เขียน
ใช้โครงสร้างการเขียนชนิดใด ซ่ึงจะช่วยให้ ผู้ อ่าน
สามารถจดจ า เกิดความเข้าใจ มองเห็นแก่นของเรื่อง
ตั้ งแต่ต้นจนจบ และจับใจความส าคัญของ เ รื่ อง
ได้(เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์, 2531) 

จากภูมิหลังข้างต้นผู้วิจัยมีแนวความคิดที่จะ
ประยุกต์ทั้ง 2 กลวิธีร่วมกันคือ การใช้กลวิธีการตั้ง
ค าถามด้วยตนเอง ในกระตุ้นให้ผู้อ่านใช้ค าถาม เพื่อดึง
เอาข้อมูลจากประสบการณ์เดิมของตนมาค้นหาค าตอบ
ที่คาดหวังไว้และหวังว่าค าตอบน้ันจะน าไปสู่ความ
เข้าใจในเน้ือเรื่องได้นอกจากน้ี ค าถามที่ตั้งขึ้นด้วยตัว
ของผู้อ่านเอง จะกระตุ้นให้ผู้อ่านได้แสดงศักยภาพด้าน
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ความคิดใหม่ๆ และจินตนาการในบทอ่านที่ ไ ม่ ได้
กล่าวถึง ท าให้เกิดเป็นความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ 
ของตนเองในขณะเดียวกันการน ากลวิธีโครงสร้างระดับ
ยอดมาช่วยในการเสริมเพื่อให้ผู้อ่านใช้ค าตอบที่ได้จาก
ค าถาม น ามา จัดการ ให้ เป็นระบบ เ รี ย งล าดับ
ความส าคัญให้สัมพันธ์กันอย่างเป็นข้ันตอน จะท าให้
ผู้อ่านมองเห็นภาพโครงสร้างบทอ่านในลักษณะต่างๆ 
ได้อย่างชัดเจน อันส่งผลให้ผู้อ่านมีความจ าเน้ือหาน้ันได้
มากยิ่งขึ้น ดังน้ันผู้วิจัยจึงหวังว่าการวิจัยครั้งน้ี จะเป็น
ประโยชน์และแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน
อ่านที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้ง
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอ่านเพื่อความเข้าใจ และเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ที่มีต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กลวิธีการตั้ง
ค าถามด้วยตนเองและกลวิธีโครงสร้างระดับยอด 
 
สมมติฐานการวิจัย 

ในการก าหนดสมมติฐานการ วิจัยครั้ ง น้ี
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ซ่ึงมีทั้งหมด 3 ข้อ 
คือ 1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เป็นไป
ตามเกณฑ์ 75/752) ผลสัมฤทธ์ิการอ่านเพื่อความ
เข้าใจของนักเรียน โดยใช้กลวิธีการตั้งค าถามด้วย
ตนเองและกลวิธีโครงสร้างระดับยอด มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียนและ 3) 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้การอ่าน
เพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการตั้งค าถามด้วยตนเอง
และกลวิธีโครงสร้างระดับยอด 

 

ขอบเขตการวิจัย 
เน้ือหาของบทอ่านที่น ามาใช้ในการวิจัย มี

รูปแบบการเรียบเรียงเป็นโครงสร้างข้อความ 6 
ประเภท ได้แ ก่ การบรรยาย (Description) กลุ่ม
ร า ย ก า ร  ( Collection) ค ว า ม เ ป็ น เ ห ตุ เ ป็ น ผ ล 
( Causation) ปั ญ ห า แ ล ะ ก า ร แ ก้ ไ ข  ( Problem 
Solution) ค า ถ า ม แ ล ะ ค า ต อ บ  ( Question and 
Answer) แ ล ะ ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ  ( Comparison) 
(Meyer &Freedle, 1984: 121 - 124)ซ่ึงในแต่ละเรื่อง
น้ีจะปรากฏอยู่ในหนังสือเรียน และเอกสารเก่ียวกับการ
อ่านเพื่อความเข้าใจ โดยจัดท าเป็นแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น ได้แก่การสอนโดยใช้กลวิธีการตั้ง

ค าถามด้วยตนเองและกลวิธีโครงสร้างระดับยอด 
ตัวแปรตาม ได้แก่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความพึง
พอใจต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการตั้ง
ค าถามด้วยตนเองและกลวิธีโครงสร้างระดับยอด 

ระยะเวลาท าการทดลอง คือ ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ละ 2-3 
ชั่วโมง จ านวน 6 แผนการเรียนรู้รวมทั้งสิ้น16 ชั่วโมง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ ง น้ี  คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา อ าเภอ
พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จ านวน 1 ห้องเรียน ซ่ึง
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เป็นนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาที่เก่ง ปานกลาง
และอ่อน จ านวน 40 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง 
 
เครื่องมือการวิจัย 

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี
การตั้งค าถามด้วยตนเองและกลวิธีโครงสร้างระดับยอด
ซ่ึงใช้จ านวน 6 แผนการเรียนรู้ ตามแนวการเขียนทั้ง 6 
แบบ ได้แก่ แบบบรรยาย แบบกลุ่มรายการ แบบแสดง
ความเป็นเหตุเป็นผล แบบปัญหาและการแก้ไข แบบ
ค าถามและค าตอบ และแบบแสดงการเปรียบเทียบ 
รวมทั้งหมด 16 ชั่วโมง 

2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ เป็นข้อทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

3. แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษโดยการใช้กลวิธีการตั้งค าถามด้วยตนเอง
และกลวิธีโครงสร้างระดับยอดตามมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ จ านวน 20ข้อ 

4. แบบบันทึกการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง
ของนักเรียนหลังจากการใช้กลวิธีการตั้งค าถามด้วย
ตนเองและกลวิธีโครงสร้างระดับยอดในการ อ่าน
ภาษาอังกฤษ 

การสร้างเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
จุดประสงค์การเรียนรู้และจัดท าเครื่องมือตามกรอบ
งานวิจัย แล้วน าเครื่องมือน้ันเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
5 ท่าน ที่เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ คือ ด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ ด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้าน
การวิจัย และด้านการวัดผลและประเมินผล มา
พิจารณาความสอดคล้อง ความถูกต้อง และความ
เที่ยงตรงของข้อความ เพ่ือน าไปหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (IOC) จากน้ันท าการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ
ตามข้อแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าไปทดลองใช้กับ
นักเรียนที่ ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อวิเคราะห์หาค่า
อ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อม่ันของเครื่ องมือ 
สุดท้ายน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 
อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 จ านวน 40 คน 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังน้ี 
1. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัด

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ จ านวน 30 ข้อ 
และตรวจบันทึกคะแนนไว้ 

2.ทดลอง ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้กลวิธีการตั้ งค าถามด้วยตนเองและการใช้
โครงสร้างระดับยอดตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น 

3. ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษชุดเดิมท าการ
ทดสอบ และตรวจบันทึกคะแนนไว้ เพื่อที่จะน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

4. ตอบแบบวัดความพึงพอใจ 
5. ตอบแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 
ดังน้ี 

1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเข้าใจโดยการหาค่า
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ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์ (E2) ก าหนดเกณฑ์ 75/75  

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
อ่านอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยใช้ t-test  

3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้การ
อ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โดยใช้กลวิธีการตั้ งค าถามด้วยตนเองและกล วิ ธี
โครงสร้างระดับยอด มีประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(E1) เท่ากับ 78.79 และประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) 
เท่ากับ 78.17ดังน้ันประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้การ อ่านเพื่ อความเข้ าใจของ นักเรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กลวิธีการตั้งค าถามด้วยตนเอง
และกลวิธีโครงสร้างระดับยอดมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ 75/75 ดังตารางที่ 1    
 

ผลการเรียน 
คะแนน

เต็ม �̅�𝑥 S.D. 
ร้อยละของ

คะแนน
เฉลี่ย 

ประสิทธิภาพ
ของ
กระบวนการ 
(E1) 
ประสิท ธิภ าพ
ผลลัพธ์ (E2) 

180 
 
30 

141.8
3 
23.45 

9.36 
 
1.54 

78.79 
 
78.17 

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้(E1/ E2) เท่ากับ 
78.79/78.17 

จากตารางที่  1 ค่าที่แสดงออกมาบ่งชี้ ว่า
ประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ มีความสามารถในการให้ผลอย่างชัดเจนและ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน
ข้อที่ 1 คือ ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75และแสดงให้เห็นว่านักเรียน
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านการอ่านตาม
แบบกลวิธีของงานวิจัย ดังน้ันประสิทธิภาพของการ
จัดการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กลวิธีการตั้งค าถามด้วยตนเอง
และการใช้โครงสร้างระดับยอด จึงมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 78.79/78.17 

2. ผลสัมฤทธ์ิการอ่านเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กลวิธีการตั้งค าถาม
ด้วยตนเองและกลวิธีโครงสร้างระดับยอด หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดัง
ตาราง 2 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้
กลวิธีการตั้งค าถามด้วยตนเองและกลวิธีโครงสร้าง
ระดับยอด ก่อนเรียนและหลังเรียน 

การ
ทดลอง 

N �̅�𝑥 S.D. t P 

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

40 
40 

10.85 
23.45 

1.90 
1.54 

33.43
1 

.01* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จากตารางที่ 2  พบว่า นักเรียนจ านวน 40 

คนที่ได้รับการทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความรู้เดิมและ
หลังจากได้รับการฝึกฝนเพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อความ
เข้าใจจากแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่าผลสัมฤทธ์ิการ
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อ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรี ยน อย่ าง มี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ  . 01 ซ่ึ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 คือผลสัมฤทธ์ิการอ่าน
เพื่อความเข้าใจของนักเรียน โดยใช้กลวิธีการตั้งค าถาม
ด้วยตนเองและกลวิธีโครงสร้างระดับยอด มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนดัง น้ัน จึง
สามารถบ่งบอกได้ว่านักเรียนที่ผ่านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อพัฒนาการอ่านด้วยกลวิธีการตั้ง
ค าถามด้วยตนเองและโครงสร้างระดับยอด และได้รับ
การประเมินความรู้หลังฝึกฝนตามกระบวนการของ
กลวิธี ท าให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน และ
มีความรู้เพิ่มพูนขึ้น  

3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใ จของ
นักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้พบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากผลของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.49 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.56 ซ่ึง
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 3 คือ นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านเพ่ือความเข้าใจโดย
ใช้กลวิธีการตั้งค าถามด้วยตนเองและกลวิธีโครงสร้าง
ระดับยอดซ่ึงแสดงให้เห็นว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้โดยกล้าที่จะเปิดรับกลวิธีการสอนที่แปลกใหม่ 
พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับพัฒนา และพยายามฝึกฝน
ตัวเองให้มีความสามารถในการอ่านมากขึ้น ส่งผลให้
การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีประสิทธิภาพและสร้างความ
สนุกสนาน อีกทั้งยังส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีใน
การเรียนาษาอังกฤษ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
การอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

2 โดยใช้กลวิธีการตั้งค าถามด้วยตนเองและกลวิธี
โครงสร้างระดับยอด มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  
78.79/78.17 เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 และตรง
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ประสิทธิภาพที่ได้ 
หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการท า
แบบทดสอบย่อยของแผนการเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ 
78.79 ของคะแนนเต็ม น่ันคือ ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) และนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการ
ท า แบบทดสอบ วัดค วา มส า มาร ถ ใน ก า ร อ่ า น
ภาษาอังกฤษหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 78.17 ของ
คะแนนเต็ม น่ันคือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจากสาเหตุ ดังน้ี 

1.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นได้ด าเ นินการอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มจาก
การศึกษาปัญหา เอกสารที่เก่ียวข้อง การวิเคราะห์
เน้ือหา และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อม
ทั้งทดลองใช้ ก่อนน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 

1.2 การจัดกิจกรรมในขั้นฝึกการอ่าน ผู้วิจัย
ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ค านึงถึงพื้นฐานความแตกต่างของผู้เรียน โดยเริ่มจาก
กิจกรรมก่อนการอ่านครูเป็นผู้อธิบายเหตุผลในการอ่าน 
กลวิธีที่ใช้และขั้นตอนการอ่านเพื่อความเข้าใจ เพื่อให้
นักเรียนประสบผลส าเร็จในการอ่าน ซ่ึงสอดคล้องกับ 
แฮรี สและสมิธ (Harris and Smith, 1976 ; Gray, 
1984) ที่กล่าวว่า ผู้อ่านแต่ละคนมีเหตุผลการอ่านที่
ต่างกันซ่ึงจะส่งผลต่อการเลือกวิธีการอ่านเรื่องน้ันๆ 
ดังน้ันเม่ือต้องการอ่าน ผู้อ่านต้องการทราบว่า ตนก าลัง
ท าอะไร อ่านไปเพื่ออะไรและจะเลือกวิธีอ่านอย่างไรให้
เหมาะสมจากน้ันจึงเข้าสู่กิจกรรมระหว่างการอ่าน โดย
นักเรียนได้ฝึกการใช้กลวิธี ซ่ึงเริ่มฝึกจากข้อความที่ มี
ระดับง่ายก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเป็นข้อความที่ระดับ
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ซับซ้อนขึ้นส่วนขั้นตอนสุดท้าย คือกิจกรรมหลังการ
อ่าน ครูได้จัดกิจกรรมติดตามผลหลังการอ่าน เพื่อให้
นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายในการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
กิจกรรมที่ใช้คือ นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ค าถามและ
ข้อความต่างๆ แล้วน าเสนอเพื่อแสดงความคิดเห็นจาก
ข้อความที่อ่านน้ันๆ 

1.3 กลวิธีการตั้งค าถามด้วยตนเอง เป็น
ส่วนส าคัญที่ท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จตาม
จุดประสงค์อย่างแท้จริง เน่ืองจากการกระตุ้นความรู้
เดิมของนักเรียนที่เ ก่ียวข้องสัมพันธ์กับข้อมูลที่ อ่าน 
ก่อให้เกิดความเข้าใจในจุดประสงค์ และยังช่วยให้
นักเรียนสร้างความสนใจไปยังข้อมูลที่ส าคัญในบทอ่าน 
สอดคล้องกับ เชน (Chan, 1991) ที่กล่าวว่ากลวิธีการ
ตั้ งค าถามด้วยตนเองจะช่วยให้ผู้ อ่านได้เข้าใจถึง
ความหมายที่ผู้เขียนต้องการสื่ออย่างแท้จริง และช่วย
ให้ผู้อ่านได้ตรวจสอบ และประเมินระดับความเข้าใจ
ของตนเองในบทอ่านน้ันได้ แสดงว่ากลวิธีการตั้งค าถาม
ด้วยตนเอง สามารถสร้างบรรยากาศในการเรียน
ภาษาอังกฤษให้น่าสนใจและช่วยส่งเสริมให้การอ่าน
เ พื่ อ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ข อ ง นั ก เ รี ย น มี พั ฒ น า ก า ร 
เพิ่มมากขึ้น 

1.4 เน้ือหาท่ีน ามาใช้ในกิจกรรมการเรยีนรู้
การ อ่านเพื่ อความเข้ าใจ เป็นเ น้ือหา ที่ มี รู ปแบบ
โครงสร้างข้อความ 6 ประเภทตามแนวคิดของเมเยอร์
และเรย์(Meyer & Ray, 2011)โดยเรียงล าดับบทอ่านที่
มีความง่ายจนไปถึงบทอ่านที่มีความซับซ้อนขึ้น ท าให้
นักเรียนไม่รู้สึกกดดัน หรือตึงเครียดกับเน้ือหา มีความ
ผ่อนคลายไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ อีกทั้งเน้ือหา
มีความทันสมัย ซ่ึงเหมาะกับนักเรียนท่ียังอยู่ในวัยที่
ชอบความสนุกสนาน จึงท าให้นักเรียนเปิดใจรับด้วย
ความสนใจและไม่เบื่อหน่ายกับการเรียน 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเพื่อความเข้าใจ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 และตรงตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 แสดงว่าการสอนด้วยกลวิธี
การตั้งค าถามด้วยตนเองและกลวิธีโครงสร้างระดับยอด
ที่มีต่อการพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจท าให้ผู้เรียนมี
ความรู้เพิ่มขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ผู้ วิจัยสร้างขึ้น มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และได้ผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้องด้านเน้ือหาจากผู้เชี่ยวชาญ มีการน าไปทดลอง
ใช้และปรับปรุงให้สมบูรณ์ ใช้บทอ่านที่เหมาะสมกับวัย 
จึงส่งผลต่อการพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียน นอกจากน้ีการวิเคราะห์แบบทดสอบ วัด
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
เป็นรายข้อ โดยการหาค่าอ านาจการจ าแนกน้ัน จะเป็น
ตัววัดคุณภาพของผลสัมฤทธ์ิการอ่านว่า แบบทดสอบ
ข้อใดชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของนักเรียนที่ต้องปรับปรุง
แก้ไข ท าให้ผู้สอนทราบจุดข้อบกพร่องน้ันๆ แล้วน าไป
พัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนให้เป็นตามที่คาดหวัง 
ปัจจัยอีกประการหน่ึง คือ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์นักเรียนจ านวน 6 คน ซ่ึงสุ่มเลือกจาก
นักเรียนกลุ่มเก่ง ปานกลางและอ่อน พบว่า หลังจากที่
ได้เรียนรู้กิจกรรมเพื่อพัฒนาการอ่าน นักเรียนส่วนใหญ่
มีความกระตือรือร้น และพยายามที่จะฝึกฝนเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านมากขึ้น ดังน้ันจึงท าให้การจัด
กิจกรรมดังกล่าวมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางด้านการอ่านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีระดับความ
พึงพอใจในระดับมาก (�̅�𝑥= 4.49) เป็นไปตามสมมติฐาน
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ข้อที่ 3 และตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 ผล
ของความพึงพอใจที่ได้น้ันแสดงข้อมูลให้ผู้วิจัยได้ทราบ
ว่านักเรียนสามารถร่วมกันท างานเป็นกลุ่ม โดยมีการ
วางแผน ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ให้ความช่วยเหลือ
ซ่ึงกันและกันเป็นอย่างดี อีกทั้งมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลินกับเน้ือหาที่เรียน กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
กับเน้ือหาที่หลากหลายและมีความกล้าแสดงออกใน
การน าเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง นอกจากน้ี ข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์ท าให้ผู้วิจัยได้ทราบความคิดเห็นใน
แง่มุมต่างๆของผู้เรียน กล่าวคือ นักเรียนยอมรับการใช้
กลวิธีการตั้งค าถามด้วยตนเองและกลวิธีโครงสร้าง
ระดับยอดในการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ และท าการฝึกฝนให้คล่องแคล่วจนมีทักษะการ
อ่านเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพอย่างชัดเจน 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการก าหนดสมมติฐานงานวิจัย ผู้วิจัยได้
ท าการทดสอบสมมติฐานทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ การทดสอบ
ประสิท ธิภาพของแผนการ จัด การ เ รี ย นรู้  กา ร
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียน และความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียน 
ซ่ึงผลของสมมติฐานน้ีได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นไปตาม
ที่ตั้งไว้ ดังน้ี 

1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
การอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 โดยใช้กลวิธีการตั้งค าถามด้วยตนเองและกลวิธี
โครงสร้างระดับยอด มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  
78.79/78.17 

2. ผลสัมฤทธ์ิการอ่านเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กลวิธีการตั้งค าถาม
ด้วยตนเองและกลวิธีโครงสร้างระดับยอด มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้
กลวิธีการตั้งค าถามด้วยตนเองและกลวิธีโครงสร้าง
ระดับยอดมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ น้ี เม่ือผ่านการ
เรียนไป 2 – 3 ครั้งแล้ว นักเรียนบางส่วนจะรู้สึกเบื่อ
หน่าย เน่ืองจากรู้ล าดับขั้นตอนแล้ว ครูควรเพิ่มสื่อการ
สอนที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความสนุกสนานและเสริมแรงก าลังใจในการเรียนควบคู่
กันไป 

2. การเลือกเน้ือหาที่จะน ามาใช้ในการจัด
กิจกรรมการ เ รี ยนรู้  ค รู ควรค า นึ งถึ ง วัย  ระดับ
ความสามารถในการอ่านและความสนใจของนักเรียน 
ดังน้ันควรเลือกเรื่องที่ทันสมัย มีเน้ือหาน่าอ่าน และมี
ประเด็นเสริมสร้างให้คิดหลากหลายแง่มุมเพื่อจูงใจและ
มีความท้าทายในการเรียนของนักเรียนให้อยากเรียนรู้
มากขึ้น 

3.ครูพบว่ามีนักเรียนบางส่วนที่ฝึกบ้างเล่น
บ้างสลับกันไป ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะช่วงความสนใจและ
ความรับผิดชอบของนักเรียนมีน้อย ท าให้การเรียนและ
การฝึกใช้ภาษาไม่ได้ผลเต็มที่  ครูควรสร้างข้อตกลง
ระหว่างนักเ รียน และให้ก าลัง ใจ นักเรี ยน เสมอ 
เพื่อที่จะให้นักเรียนมีความพยามยามท่ีจะเรียนรู้กับ
กิจกรรมน้ันๆ 
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4 ครูต้องก ากับดูแลนักเรียนในขณะที่ท า
กิจกรรมเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลอย่างทั่วถึงและเม่ือ
พบว่ามีเด็กนักเรียนยังไม่เข้าใจดี ครูควรอธิบายซ้ า 2 – 
3 ครั้ง เพื่อให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคย ซ่ึงจะน าไปสู่
ความม่ันใจในการท ากิจกรรมมากยิ่งขึ้น 

งานวิจัยฉบับน้ีได้ต่อยอดจากงานวิจัยในอดีต 
ซ่ึงนักวิจัยได้ท าการศึกษาถึงประสิทธิภาพของกลวิธีการ
ตั้งค าถามด้วยตนเอง ทั้งด้านพฤติกรรมและลักษณะ
การตั้งค าถาม นอกจากน้ียังได้ศึกษาการใช้ความรู้
ค วบคู่ กับประสบการณ์เดิ ม   การ เปรี ยบ เที ยบ
ประสิทธิภาพกับกลวิธีอ่ืนๆ และการศึกษาการใช้
ค าถามด้วยตนเองกับระดับของการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
ซ่ึงผลของการศึกษาพบว่า กลวิธีน้ีมีส่วนพัฒนาทักษะ
การอ่านได้  (Davy & McBride, 1986 ; Taboada& 
Guthrie, 2006 ; Shang & Chang – Chien, 2010 ; 
สรารัตน์ จันกลิ่น, 2544; ปริยาภรณ์ศุภมงคล, 2553; 
เด่นติ ศั กดิ์  ดอกจันทร์ , 2556 )  ในขณะเดี ยว กัน
การศึกษากลวิธีโครงสร้างระดับยอดตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน นักวิจัยได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพของกลวิธี 
โดยท าการศึกษา การใช้กลวิธีกับความสามารถทางการ
อ่านในวัยต่างกัน ผลของการเรียนรู้จากค าชี้แนะ 
การศึกษาเจตคติต่อกลวิธี รวมท้ังการศึกษาโครงสร้าง
แต่ละประเภทกับการพัฒนาการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ 
ซ่ึงผลจากการศึกษาพบว่ากลวิธีโครงสร้างระดับยอด
ส่งผลต่อการจดจ า การเชื่อมโยงความสัมพันธ์โครงเรื่อง 
การวิเคราะห์แนวคิดของผู้เขียน รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อ
กลวิธีโครงสร้างระดับยอด (Meyer &Freedle, 1984; 
Slater et al, 1985 ; Zhengfang, 2006 ; Meyer et 
al, 2010; เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์, 2531; วันเพ็ญ สันทัด

บุญฤทธ์ิ , 2548 ; ศุภธิดา ศรี วิชัย , 2549 ; มะลิวัลย์  
คเณศโยธินเส, 2555) 

จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา ผู้วิจัยจึงได้
น าจุดเด่นของกลวิธีการตั้งค าถามด้วยตนเองและกลวิธี
โครงสร้างระดับยอดมาพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความ
เข้าใจซ่ึงได้ต่อยอดจากงานวิจัยที่ผ่านมา  กล่าวคือ 
กลวิธีการตั้งค าถามด้วยตนเองจะกระตุ้นให้นักเรียนตั้ง
ประเด็นเพื่อค้นหาค าตอบ และร่วมกันอภิปรายเรื่องที่
อ่านน้ันๆ ซ่ึงจะน าไปสู่การสรุปความตามความเข้าใจ
ด้วยตนเอง ในขณะเดียวกันการใช้กลวิธีโครงสร้าง
ระดับยอด จะท าให้นักเรียนเข้าใจและสามารถจัดระบบ
โครงสร้างเรื่องในแต่ละประเภท ช่วยให้นักเรียนเชื่อม
ข้อมูลได้อย่างสัมพันธ์กันส่งผลต่อการจ าเน้ือเรื่องได้
อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตาม งานวิจัยน้ีสามารถ
ต่อยอดเพื่อน าไปพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนใน
อนาคตได้อีก โดยท าการศึกษาการใช้กลวิธีดังกล่าวกับ
กลุ่ ม เป้ าหมายในระดับชั้ น อ่ืนๆ เช่น  ระดับชั้ น
ประถมศึกษา เพื่อเป็นการปูพื้นฐานทักษะการอ่านใน
ระดับสูงต่อไปการศึกษาอีกประการหน่ึงที่น่าสนใจ คือ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเข้าใจ โดย
ใช้ทั้ง 2 กลวิธีกับบทอ่านที่ มีความซับซ้อนมากขึ้ น 
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการใช้โครงสร้างระดับยอดหลายๆ
ประเภทในบทอ่านน้ันๆ พร้อมท้ังการใช้ค าถามในการ
กระตุ้นความคิดและองค์ความรู้ เดิมของนักเรียน 
เพื่อที่ จะน าทักษะการ อ่าน น้ีไปเป็นเครื่อง มื อใน
การศึกษาหาความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มพูน
ประสบการณ์และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างเหมาะสมกับโลกปัจจุบัน 
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ผลการจัดการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาอังกฤษผ่านการอา่น 
โดยใช้เทคนคิการช่วยจ าของ Joyce และ Weil 

The Effect of Learning English Vocabulary through Reading 
byUsing the Memorization of Joyce and Weil 

 
ธิดารัตน์  พลละคร1 , กันตภณ  ส าแดงเดช2 , ธนวิทย์  ไชยสุข3 

Thidarat  Ponlakorn1 , KantaponSamdaengdej2 , ThanawitChaiyasuk3 
 
 

บทคัดย่อ 
 
การวิจัยในครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือ 1)ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษผ่านการอ่าน โดยใช้เทคนิคการช่วยจ าของ Joyce และ Weil 2) วัดประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้เทคนิคการช่วยจ าของ Joyce และ Weil 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วย
การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการอ่าน โดยใช้เทคนิคการช่วยจ าของ Joyce และ Weilกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 35 
คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี มี 4 ชนิด 
ประกอบด้วย1). แผนการจัดการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 83.09 / 85.62 2). แบบทดสอบการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ 3). แบบทดสอบการแปลความหมายค าศัพท์ (Translation Test) และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบประมาณคา่ (Rating Scale)สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและt-test (Dependent Samples) 
 ผลการวิจัยสรุป ดังน้ี 1). ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้เทคนิคการช่วยจ าของ Joyce และ Weil เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .012). ประสิทธิภาพของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการอ่าน โดยใช้เทคนิคการช่วยจ าของ Joyce และ Weil  
 
______________________________________ 
1นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 83.09 / 85.623). นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ
ช่วยจ าของ Joyce และ Weil เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และรายข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
 
 ค าส าคัญ  :  การเรียนรู้ค าศัพท์ , การอ่าน , เทคนิคการช่วยจ าของ Joyce และ Weil 
 

Abstract 
 
This study aimed to 1) investigate if the use of the memorization of Joyce and Weil improves students’ 
ability to learn English vocabulary through reading after the experiment, 2). find out the efficiency of 
the memorization of Joyce and Weil improves students’ ability to learn English vocabulary through 
reading and 3) measure student satisfaction towards the memorization of Joyce and Weil. The 
samples, selected through the purposive sampling technique, were 35 Mathayomsuksa 1 students. 
The research instruments consisted of 1) Lesson plans obtained the efficiency of 83.09 / 85.62. 2) The 
Vocabulary test which comprised 30 items with 4 choices. 3) Translation test, and 5) Students’ 
satisfaction questionnaire 20 questions that used a rating scale for responses. The statistics employed 
were mean, percentage, standard deviation, and t-test (Dependent Samples). It was found that:1).  
The achievement scores of Mathayomsuksa 1 students after learning through the memorization of 
Joyce and Weil improves students’ ability to learn English vocabulary through reading were higher 
than the scores gained before learning; the difference is statistically significant at a level of .01. 2). 
The use of memorization of Joyce and Weil improves students’ ability to learn English vocabulary 
through reading obtained the efficiency of 83.09 / 85.62.3). The students’ satisfaction towards 
memorization of Joyce and Weil was in overall rated “satisfied”, and was found to be “most satisfied” 
based upon each aspect consideration. 
 
Keywords : Ability to learn English vocabulary, English Reading, Memorization of Joyce and Weil 
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บทน า 
การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษมีความส าคัญเพราะเป็น
พื้นฐานของการสื่อสารถ้าหากผู้เรียนไม่สามารถจ า
ความหมายของค าก็จะไม่สามารถใช้ค าศัพท์ในการ
สนทนาได้ผู้เรียนใช้ความสามารถในการจ าความหมาย
ของส่วนประกอบในการเปล่งเสียงดังน้ันการรู้ภาษาจะ
ไม่เกิดขึ้นหากไม่เข้าใจค าศัพท์การสอนภาษาตามแนว
ธรรมชาติสอนค าใหม่โดยฟังการออกเสียงการท่องจ า
หรือท าแบบฝึกหัดค าศัพท์ได้แต่ไม่ได้ช่วยให้มีการจ า
อย่างถาวรการรู้ค าศัพท์ได้จริง และถาวรน้ันเกิดขึ้นได้
เ ม่ื อผู้ ส อน เ สนอค าศั พท์ อย่ า ง มี ความหมายใน
สถานการณ์การสื่อสารที่แท้จริงการเตรียมการสอน
ค าศัพท์ผู้สอนอาจต้องเตรียมรายการของค าศัพท์ที่
ส าคัญก่อนเริ่มบทเรียน จุดประสงค์ของการสอนภาษา
ตามแนวธรรมชาติคือการน าเสนอค าศัพท์ให้เพียง
พอที่จะน าไปใช้นอกห้องเรียนได้ผู้เรียนภาษาที่สองได้
ต้องเรียนรู้ค าศัพท์ให้มากพอท่ีจะสามารถส่ือสารกับ
บุคคลอ่ืนในสถานการณ์ต่างๆได้ (ธูปทองกว้างสวาสดิ์. 
2549 : 26-67) 
 การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีจุดประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ความหมายของค าศัพท์และใช้เป็นจะ
ช่วยเพิ่มความเชื่อม่ันในการใช้ภาษายังเป็นส่วนส าคัญ
ในการสื่อความหมาย (สันทนาสุธาดารัตน์. 2530 : 75)
อีกทั้งการสอนศัพท์แก่ผู้เรียนต้องสอนพร้อมกับการ
ออกเสียงโครงสร้างและการฝึกภาษาโดยให้ท่ อง
ความหมายเป็นภาษาของตนควบคู่กันไปเพราะผู้เรียน
จะใช้ค าศัพท์ที่เรียนใหม่ได้ถูกต้องจริง (กานดาสินธวา
นนท์ณถลาง. 2515 : 75) ค าศัพท์ประกอบด้วยรูปค า 
(Form) หรือการสะกด ค า น้ั นๆและ ความห ม าย 
(Meaning) ของค าน้ันๆ (ศิธรแสงธนูและคิดพงศทัต. 
2516 : 35) ความหมายของค าศัพท์จะแบ่งออกเป็น

ความหมายตามพจนานุกรม  (Lexical Meaning) 
ความหมายทางไวยากรณ์ (Morphological Meaning)
ความหมายที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงเพราะการเรียงค า 
(Syntactic Meaning) ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ค า ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามเสียงขึ้นลงของผู้พูดที่เปล่งออกมา 
(Into national Meaning) (สังเวียนสฤษดิกุล.2526 : 
60-61) ค าศัพท์ต่างๆถูกจัดเ ก็บไว้ในสมองมีความ
คล้ายคลึงกับเครือข่ายชนิดหน่ึงหรือใยแมงมุมมากกว่า
ถูกจัดแบบพจนานุกรมแต่สมองเก็บรวบรวมค าอย่าง
เป็นระบบมากในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะ
ที่เรียกว่าคลังศัพท์ในสมอง(Mental Lexicon) ดังน้ัน
คลังศัพท์ในสมองเป็นระบบที่ซ้อนกันถูกเก็บรวบรวม
เป็นรายการคู่ (Double Entries) โดยมีรายการหน่ึงซ่ึง
บรรจุข้อมูลเก่ียวกับความหมายอีกรายการหน่ึงเก่ียวกับ
รูปแต่ละรายการ น้ีจะไปเชื่อมโยงกับค าต่างๆที่ มี
คุณสมบัติท านองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นความหมาย
คล้ายกันหรือรูปคล้ายกันหรือคล้ายกันทั้งความหมาย
และรูปปริมาณการเช่ือมโยงมีมากมายการค้นหาค า
หน่ึงค าก็เหมือนกับการเดินทางหลายๆทางในเวลา
เดียวกันเพื่อประหยัดเวลาในการประมวลข้อมูลหลายๆ
ทางน้ันจะถูกกระตุ้นไปพร้อมๆกันกระจายกันไปตาม
เครือข่ายที่ เ รียก ว่าการกระตุ้ นแบบกระจายตั ว 
(Spreading Activation) ดังน้ันการเรียนรู้ค าหน่ึงๆจึง
เป็นองค์รวมทั้งหมดของความเชื่อมโยงทุกอย่างทาง
ความหมายไวยากรณ์ระบบเสียงการสะกดค าระบบค า
การเรียนรู้วัฒนธรรมและอัตชีวประวัติ (อมตาเวชพฤติ. 
2546 : 23-25) 
 จากปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนนางัว
ราษฎร์รังสรรค์จากการสังเกตในขณะการจัดการเรียน
การสอนการประเมินระหว่างเรียนและหลังเรียนพบว่า
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ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาดเทคนิคช่วยในการจ าค าศัพท์
ภาษาอังกฤษท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นปัญหา
อย่างมากและส่งผลท าให้ผู้เรียนขาดทักษะด้านอ่ืนอีก
เช่นทักษะด้านการฟังการพูดการอ่านและการเขียน
ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับต่ าผู้ เ รียนไม่มีความสามารถในการสื่อสาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนภาษาต่างประเทศน้ันต้อง
รู้จักเทคนิคช่วยจ าค าศัพท์เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ค าศัพท์ได้และใช้ภาษาสื่อสารได้ตามสถานการณ์
จริง 
 เทคนิคในการน าเสนอความหมายศัพท์
ต่างๆเหล่าน้ีเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมากในการเรียน
การสอนเพราะจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
เข้าใจค าศัพท์อย่างมีความหมายถ้าเทคนิคไม่เอ้ือต่อการ
สอนแล้วการเรียนการสอนก็จะไม่ประสบความส าเร็จ
ครูต้องมีการเตรียมความพร้อมให้มีเทคนิคในการ
น าเสนอความหมายที่หลากหลายเพื่อจะช่วยให้ผู้เรียนรู้
ความหมายของค าศัพท์ได้อย่างถูกต้องได้ดีกว่าการ
เขียนค าแปลเป็นค าๆการใช้ภาษาไทยควรใช้เม่ือจ าเป็น
เท่าน้ันการแปลและการแทรกไวยากรณ์ควรจะท าอย่าง
เหมาะสมโดยไม่ให้ผู้เรียนรู้สึกตัวว่ายากหรือน่าเบื่อซ่ึง
การพึ่งการแปลมากเกินไปจะท าให้ผู้เรียนไม่สามารถ
พัฒนาคลังค าศัพท์ของตนได้นอกจากน้ียังท าให้ผู้เรียน
ไม่ใช้ความพยายามในการเข้าใจความหมายของค าศัพท์
ก็อาจจะท าให้ผู้ เรียนลืมค าศัพท์ น้ันได้ง่าย  (สุมิตรา
อังวัฒนกุล. 2535 : 37)Joyce และ Weil (1992,164) 
กล่าวว่า มนุษย์มีเรื่องราวและสิ่งต่าง ๆ ที่จะต้องจ า
ตลอดชีวิตด้วยการใช้ภาษาในปริมาณมากมายมหาศาล
เพื่อการเชื่อมโยงหรือใช้ภาษาให้สัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของ 
เหตุการณ์ กิจกรรม และคุณภาพนานัปการของสิ่ง
เหล่าน้ัน ในการเรียนรู้วิชาใด ๆ ก็จะพบว่าต้องใช้ภาษา

ในการจดจ าอยู่เสมอ เช่นในการเรียนการสอนวิชาเคมีก็
จ าเป็นต้องจ าชื่อ และคุณสมบัติทางโครงสร้างของ
สารประกอบต่าง ๆ ในการเรียนวิชาภูมิศาสตร์ ก็
จ าเป็นต้องจ าชื่อประเทศต่าง ๆ ลักษณะส าคัญทางภูมิ
ประเทศ และเหตุการณ์ที่ส าคัญเก่ียวกับประชาชนของ
ประเทศเหล่าน้ันและการเรียนวิชาต่างประเทศก็จ าเป็น
ที่จะต้องจดจ าค าศัพท์และพัฒนาค าศัพท์ให้มีขอบเขต
กว้างขวางยิ่งขึ้น เป็นต้นนอกจากน้ัน Joyce และ Weil 
(1992,92) ยังได้กล่าวถึงการใช้เทคนิคในการช่วยจ า
จากผลสรุปของการวิจัยว่า บุคคลสามารถจ าสิ่งต่างๆ 
ได้ดีและนานเม่ือใช้เทคนิคในการช่วยจ าจากการศึกษา
ความส าคัญของการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษา อังกฤษซ่ึง
ผู้เรียนสามารถน ามาใช้ในการเรียนรู้ค าศัพท์ได้ด้วย
รูปแบบและวิธีที่หลากหลายด้วยกันท าให้ผู้เรียนมีความ
สนใจที่จะศึกษาเทคนิคต่างๆในการให้ความหมายศัพท์
ในแต่ละเทคนิคน้ันสามารถสนับสนุนหรือพัฒนาทักษะ
การเรียนของผู้เรียนจากเหตุผลความส าคัญของปัญหา
ที่กล่าวมาท าให้ผู้วิจัยค้นคว้าหาวิธีการ และ เทคนิค
ช่วยจ าเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ค าศัพท์ และ 
หาความหมายของค าศัพท์และจดจ าค าศัพท์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพดังน้ันผู้วิจัยจึงศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการอ่าน โดยใช้เทคนิคการ
ช่วยจ าของ Joyce และ Weil เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ส านักงานเขตพื้นที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 22จังหวัดนครพนม ให้มีการ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษจ าค าศัพท์ได้มากและจ าได้
นาน 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรียน ที่เรียนด้วยการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่าน
การอ่าน โดยใช้เทคนิคการช่วยจ าของ Joyce และ 
Weil 
 2. เพื่อวัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้เทคนิคการช่วยจ าของJoyce
และ Weil 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ที่
เรียนด้วยการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการอ่าน 
โดยใช้เทคนิคการช่วยจ าของ Joyce และ Weil 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากร   
 ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย  คือ ผู้ เ รียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 35 คน จาก 1 
ห้องเรียน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 35 คน โดยวิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive sampling) 
 3. ตัวแปรของการวิจัย  
  3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
  3.1.1 การเรียนสอนแบบการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษจากการอ่าน โดยใช้เทคนิคการช่วยจ าของ 
joyceและ weil 
 3.2 ตัวแปรตาม คือ   
  3.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

 3.3 เน้ือหา    
 เน้ือหาวิชาเรื่องค าศัพท์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ได้วิเคราะห์มาจาก
หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
พุทธศักราช 2551 ซ่ึงผู้วิจัยได้ค้นคว้าได้ศึกษาเน้ือหา
ของบทเรียนจ านวนเน้ือหาสาระเหมาะสมกับเทคนิค
การเรียนรู้ ซ่ึงเลือกมาทั้งหมด  4 Unitจัดท าแผนการ
เรียนรู้ 6 แผนแผนละ 4 ชั่วโมงจ านวน 16 ชั่วโมง 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร   
  ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จัย  คือ 
ผู้ เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนนางัวราษฎร์
รังสรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 35 
คน จาก 1 ห้องเรียน และ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านหนองจิก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 30 คน จาก 1 ห้องเรียนรวม 65 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง    
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 35 คน โดยวิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive sampling) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี 2 ชนิด
ดังน้ี 
 1. แผนการจัดการการเรียนรู้ การเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการอ่าน โดยใช้เทคนิคการ
ช่วยจ าของ Joyce และ Weil เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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 2. แ บ บ ท ด ส อ บ ก า ร เ รี ย น รู้ ค า ศั พ ท์
ภาษาอังกฤษเป็นแบบทดสอบที่ประกอบไปด้วยการวัด
ความสามารถในการรู้ ค วามหมายของค า ศั พท์
ความสามารถในการเดาความหมายค าศัพท์และ
ความสามารถน าค าศัพท์ไปใช้ในทักษะการอ่านและ
เขียนซ่ึงเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก
จ านวน 30 ข้อแบบทดสอบชนิดเขียนตอบจ านวน 2 ข้อ 
 
ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
 1. รูปแบบการทดลอง 
 การศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์ครั้ง น้ีผู้ศึกษา
ค้นคว้าได้ท าการทดลองกับผู้เรียนเพียงกลุ่มเดียวและมี
การทดสอบก่อนเรี ยน  - หลัง เ รี ยน  (One Group 
Pretest–Posttest Design) 
 2. ระยะเวลาในการทดลอง 
 วิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองด้วยตนเอง
ใช้ เวลาในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2557 เดือน
พฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 
 3. วิธีการด าเนินการทดลอง 
 การศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีผู้ศึกษาค้นคว้าได้ท าการ
ทดลองด้วยตนเองโดยท าการทดลองกับผู้เรียนเพียง
กลุ่มเดียวและมีการทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน One 
Group Pretest – Posttest Design 
 3.1 ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติใน
การเรียนกับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 ท ด ส อ บ ก่ อ น เ รี ย น  (Pretest) ด้ ว ย
แบบทดสอบค าศัพท์จ านวน 30 ข้อตรวจคะแนนเก็บ
บันทึกคะแนนไว้ 
 3.3 ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคการช่วยจ าของ Joyce และ 
Weil เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ

ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เก็บคะแนนระหว่างเรียน
ได้แก่การประเมินพฤติกรรมการเรียนและคะแนนการ
จัดกิจกรรมเก็บบันทึกคะแนนจนครบทุกแผน 
 3.4 ท ด ส อ บ ห ลั ง เ รี ย น  (Posttest) ด้ ว ย
แบบทดสอบค าศัพท์ชุดเดียวกันกับทดสอบก่อนเรียน
จ านวน 30 ข้อตรวจให้คะแนนและเก็บบันทึกคะแนนไว้ 
 3.5 น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองกับผู้เรียนกลุ่ม
ตัวอย่างไปวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อสรุปผลการทดลอง
ตามความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้
เ ทค นิคการ ช่ ว ย จ า ขอ ง  Joyce และ  Weil เ พื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
2. การวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวิชา
ภาษาอังกฤษโดยเน้นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ ใช้
เ ทค นิคการ ช่ ว ย จ า ขอ ง  Joyce และ  Weil เ พื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
3. เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์
โดยเน้นเทคนิคการน าเสนอความหมายค าศัพท์ ก่อน
เรียนและหลังเรียน 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1  ค่าเฉลี่ย 
 5.2  ค่าร้อยละ 
 5.3  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 5.4  ค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
 5.5  ค่าอ านาจจ าแนก 
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 5.6  ค่าความเชื่อม่ัน 
 5.7  ค่า  t-test 
 
สรุปผล 

1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการอ่าน โดยใช้เทคนิค
การ ช่ ว ย จ า ข อง  Joyce และ  Weil เ พื่ อพั ฒ น า
ความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 83.09 / 85.62 

2. ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการ
ช่วยจ าของ Joyce และ Weil เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  มีผลสัมฤท ธ์ิ
ทางการเรียนหลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ
ช่วยจ าของ Joyce และ Weil เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และรายข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
 
อภิปรายผล 

ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ ค า ศั พ ท์
ภาษาอังกฤษผ่านการอ่าน โดยใช้เทคนิคการช่วยจ าของ 
Joyce และ Weil เ พ่ือพัฒนาความสามารถในการ
เ รี ย นรู้ ค า ศั พท์ ภ าษา อั ง กฤษ  ของ นัก เ รี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

1 .  การ จัด กิจกรรมการ เ รี ยนรู้ ค า ศั พท์
ภาษาอังกฤษผ่านการอ่าน โดยใช้เทคนิคการช่วยจ าของ 
Joyce และ Weil เ พ่ือพัฒนาความสามารถในการ

เ รี ย นรู้ ค า ศั พท์ ภ าษา อั ง กฤษ  ของ นัก เ รี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่  1 มีประสิทธิภาพ 83.09 / 85.62 
หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการท า
แบบทดสอบย่อยหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.09 ของ
คะแนนเต็ม น่ันคือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
เท่ากับ 83.09  และนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน คิด
เ ป็ น ร้ อย ละ  8 5 . 6 2   ของคะแนน เ ต็ ม  น่ั นคื อ 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 85.62 แสดงว่า 
การใช้เทคนิคการช่วยจ าของ Joyce และ Weil เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กชกร ธิปัตดี (2542 : บทคัดย่อ) ศึกษา
การพัฒนาความสามารถในการจ าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ด้วยรูปแบบการสอนเพื่อการช่วยจ า ส าหรับนักศึกษา
เอกภาษาอังกฤษผลการวิจัยพบว่า นักศึกษากลุ่ม
ทดลองซ่ึงใช้เทคนิคการจ าภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบ
การสอนเพื่อช่วยจ ามีความสามารถในการจ าศัพท์
ภาษาอังกฤษหลังทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษากลุ่ม
ทดลองซ่ึงใช้เทคนิคการจ าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยการ
ท่องจ า มีความสามารถในการจ าศัพท์ภาษาอังกฤษหลัง
การเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05และกันยารัตน์ ทองล้วน (2556 : บทคัดย่อ)
ศึกษาการใช้กิจกรรม Buzz Groups เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ค าศัพท์วิชาการในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษของ
ผู้ เ รียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6ผลการวิจัยพบว่า มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 83.09/80.99 และผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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กล่าวโดยสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ท าให้ประสิทธิภาพของการ
ใช้เทคนิคการช่วยจ าของ Joyce และ Weil เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก 

1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียน เป็นส าคัญ ค านึงถึง
พื้นฐานความแตกต่างของผู้เรียน จัดการเรียนรู้โดยเน้น
กระบวนการอภิปรายกลุ่มย่อยในการแสดงบทบาท
สมมติ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีระดับการเรียนรู้
ต่างกันได้ช่วยเหลือกันแก้ปัญหาและวิเคราะห์ค าศัพท์
นอกจากน้ีบรรยากาศในการเรียนรู้ ในขณะที่ท าภาระ
งานแต่ละชุดก็ท าให้นักเรียนไม่เครียด กิจกรรม ในการ
เรียนการสอนเริ่มจากง่ายไปหายากและมีความต่อเน่ือง 
ดังค ากล่าวของปริยทิพย์ บุญคง (2546 : 8) 

1.2 แผนการจัดการกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการช่วยจ าของ Joyce และ Weil เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้ น ได้
ด าเนินการตามขั้นตอนในการสร้าง เริ่มจากการศึกษา
ปัญหา เอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น คู่มือครู หนังสือเรียน 
หนังสือการวัดและประเมินผล การวิเคราะห์เน้ือหา 
และผลการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการจัดการ
เรียนรู้และหลักการสอนค าศัพท์ที่ดีของ ธูปทอง  กว้าง
สวาสดิ์ (2543 : 92-94) ที่กล่าวไว้ว่า กิจกรรมที่ดีควร
เปิดโอกาส ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ควรมี
ทุกระดับความยากง่ายและปานกลาง ใช้จิตวิทยาและ
ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัยควรประเมิน และจ าแนกความ
เจริญงอกงามของเด็กได้ 

2. ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการ

ช่วยจ าของ Joyce และ Weil เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  มีผลสัมฤท ธ์ิ
ทางการเรียนหลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า การใช้เทคนิค
การ ช่ ว ย จ า ข อง  Joyce และ  Weil เ พื่ อพั ฒ น า
ความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  ของ
ผู้ เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ท าให้ผู้ เรียนมีความรู้
เพิ่มขึ้นทั้งน้ีเน่ืองจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างเป็นระบบ
และมีวิธีการที่เหมาะสม โดยได้ศึกษาหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
ทฤษฎี เทคนิคการน าเสนอค าศัพท์ที่หลากหลาย แล้ว
ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคการช่วยจ าของ 
Joyce และ Weil เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เสาวณีย์ณัฏฐาไกร (2548 : 37-50) ได้ศึกษายุทธวิธี
การเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท มีความสามารถ
ในการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น นอกจากน้ันอัลคาร์นิ 
(Al-Qarni. 2003 : 1622-A) ได้ศึกษาผลการใช้กลวิธี
การเรียนรู้ค าศัพท์คือ กลวิธีการท่องจ าเพื่อช่วยให้เกิด
ความคงทนในการจ าค าศัพท์ของนักศึกษาที่เริ่มเรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่ างประเทศในประ เทศ
ซาอุดิอาระเบียผลปรากฏว่าผลการสอบครั้งแรก และ
ครั้งหลัง แสดงให้เห็นว่า กลวิธีการท่องจ าช่วยให้เกิด
ความคงทนในการจ า นอกจากน้ันยังพบว่า เทคนิคการ
ท่องจ าในใจและเขียน และการท่องจ าออกเสียงและ
เขียนช่วยให้เกิดความคงทนในการจ ามากกว่า การ
ท่องจ าออกเสียงและการท่องจ าในใจ และ โมฟาเรห์ 
(Mofareh. 2005 : 552-C) ได้ท าการศึกษาการใช้ของ
กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็น
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ภาษาต่างประเทศในระดับชั้นที่แตกต่างกันผลการ
วิ เคราะห์ข้ อ มูลปรากฏ ว่า  เพศหญิง โดยเฉพาะ
ระดับประถมและมัธยมใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์
มากกว่าเพศชาย ซ่ึงกลวิธีใช้มากที่สุด คือ การโน้ตย่อ 
อย่างไรก็ตามมีกลวิธีที่เพศหญิงและชายใช้มาก คือ 
กลวิธี การเขียนค าแปล การเดาความหมาย ค าศัพท์ที่
ไม่คุ้น จากภาพ กลวิธีที่แต่ละระดับชั้นใช้แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ คือกลวิธีการโน้ตย่อ กลวิธีการเดา 
การขอความช่วยเหลือการใช้พจนานุกรม และการข้าม
ค าน้ัน นอกจากน้ันยังพบว่าระดับความสามารถด้าน
ค าศัพท์ของผู้เรียน มีผลต่อการใช้กลวิธีโดยกลวิธีการ
เดา และการใช้พจนานุกรมหน่ึงภาษา เหมาะส าหรับ
ผู้เรียนท่ีมีความรู้ด้านค าศัพท์ในระดับมาก ผลการวิจัย 
ท าให้ได้ข้อเสนอแนะว่าการที่จะใช้กลวิธีการเรียนรู้
ค าศัพท์ได้ส าเร็จต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนเพื่อฝึก
การใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ
ช่วยจ าของ Joyce และ Weil เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และรายข้ออยู่ ในระดับมากถึ งมากที่ สุ ด ซ่ึ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ศศิธร เจริญใจ (2550 : 
บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา ศึกษาเปรียบเทียบผลการ
สอนค าศัพท์โดยใช้กิจกรรมทัศนศิลป์ และกิจกรรมการ
ตอบสนองด้วยท่าทางที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิ และความคงทน
ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของผู้ เรียนชั้น
ประถมศึกษาปี ท่ี  3 ผลการศึกษาพบว่ากิจกรรม
ทัศนศิลป์และกิจกรรมการตอบสนองด้วยท่าทางท าให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้หลัง การทดลองสูงขึ้น 
โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และนักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการเรียนโดยการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
และ พระมหาสุดท้าย สัตนันท์ (2551 : บทคัดย่อ) 
ศึกษาการใช้กลวิธีการจ าเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของผู้ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผล
การศึกษาพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อกลวิธีการจ า
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียน
อยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการสรุปและอภิปรายผลการศึกษามี
ข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ 
 1.1 ควรกระตุ้นนักเรียนให้มีการทบทวน
ค าศัพท์อย่างสม่ าเสมอ ครอบคลุมการอ่าน การฟัง การ
พูดและการเขียน ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายจะช่วย
พัฒนาการจ าค าศัพท์ซ่ึงจะน าไปสู่ความคงทนในการ
เรียนรู้ค าศัพท์ได้เป็นอย่างดี 

1.2 ควรให้เวลาในการเรียนรู้แต่ละเน้ือหา
อย่างเพียงพอ เพราะผู้เรียนแต่ละคนอาจใช้เวลาในการ
เรียนรู้ ไม่เท่ากัน ดังน้ันครู ผู้สอนต้องวางแผนการ
ด าเนินการจัดกิจกรรม กระตุ้นให้นักเรียนท าซ้ าหลายๆ 
ครั้ง ซ่ึงจะท าให้ผู้เรียนได้คุ้นเคยกับค าศัพท์มากยิ่งขึ้น 

1.3 ครูต้องก ากับดูแลนักเรียนในขณะที่ท า
กิจกรรมเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลอย่างทั่วถึงและเม่ือ
พบว่ามีเด็กนักเรียนยังไม่เข้าใจดี  ครูควรอธิบายซ้ า 2-3 
ครั้ง เพื่อให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคย ซ่ึงจะน าไปสู่ความ
ม่ันใจในการท ากิจกรรมมากยิ่งขึ้น 

1.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนควรเน้น
ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริงเรียนรู้ด้วย



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 2 (27) กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 2 (27) July - December 2017

165

ตนเองโดยผู้สอนเป็นเพียงผู้สร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

1.5 ครูควรใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลายเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและแสดงศักยภาพของ
ผู้เรียนออกมา 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรท าการวิจัยในลักษณะเดียวกันน้ีใน
ระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ซ่ึงจะมีผลต่อเน่ืองใน
การเรียนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาต่อไป 

2.2 ควรศึกษาท าการวิจัยเปรียบเทียบกับการ
สอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีอ่ืนๆ เพื่อหาค าตอบว่าวิธีใดจะ
ส่งผลต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและเกิดความ
คงทนดีกว่ากัน 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมค าศัพท์ตามแนวความคดิ
ของวอล์ดอฟของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

Effects of learning English vocabulary by Vocabulary Games Base on 
Waldorffor Elementary School Grade 1 

 
             มัลลิกา สุวรรณพันธ์ุ1 , สมเกียรติ  ภู่พัฒน์วิบูลย์2,กันตภณ  ส าแดงเดช 

  Mallika   Suwannapan1,SomkietPoopatwiboon2 
,KantaponSamdaengdej3 

 
บทคัดย่อ 

 

การวิจัยในครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ 1). เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมค าศัพท์ ตามแนวคิดของวอล์ดอฟ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/802). เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมค าศัพท์ ตามแนวคิดของวอลดอร์ฟ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนและหลังเรียน  3). เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเกม
ค าศัพท์ตามแนวคิดของวอลดอร์ฟของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จ านวน 27 คน วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบสุ่มอย่างง่าย (Sample Sampling Technique) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี มี 5 ชนิด ประกอบด้วย 1). 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมค าศัพท์ตามแนวความคิดของวอล์
ดอฟ 2). แบบทดสอบค าศัพท์ (The Vocabulary Level Test)  3). แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้4). แบบ
สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง และ5). แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent Samples ) 

 
 
 
 

__________________________________________ 
1   นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2   อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3   อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ผลการวิจัยพบว่า 1). ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมค าศัพท์ 
ตามแนวคิดของวอล์ดอฟ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 83.88 / 80.932). ผลสัมฤทธ์ิ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมค าศัพท์ ตาม
แนวคิดของวอล์ดอฟ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 
3). นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมค าศัพท์ ตาม
แนวคิดของวอล์ดอฟมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ระดับมากและมีระดับความพึงพอใจรายข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
  

ค าส าคัญ  :  การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ , เกมค าศัพท์ตามแนวคิดของวอล์ดอฟ, ความพึงพอใจต่อการ
เรียนรู้ค าศัพท์  

Abstract 
 

This study aimed to 1) find out the efficiency of the use of learning English vocabulary by 
Vocabulary Games Base on Waldorf for Elementary School Grade 1 students, based on the 80/80 
efficiency criterion, 2) compare student achievement in learning English vocabulary by Vocabulary 
Games Base on Waldorf, before and after the intervention, and 3) measure student satisfaction 
towards Games Base on Waldorf. The samples, selected through the purposive sampling technique, 
were 27 Grade 1 students at Mahasarakham University demonstration school (elementary)in Mueng 
district, MahaSarakham province. The research instruments consisted of 1) 3 Lesson plans learning 
English vocabulary by Vocabulary Games Base on Waldorf for Elementary School Grade 1 students. 
2) Vocabulary level test which comprised 20 items which was presented as a fill-in-the-blank test 
assessing student’s knowledge about the meaning of each vocabulary . 3) Behavior observation 
checklist which examined the ability level of the student in terms of participation in learning 
activities, 4) Semi-structured or guided interviews, and 5) Students’ satisfaction questionnaire which 
investigated the students’ satisfaction towards the learning English vocabulary by Vocabulary 
Games Base on Waldorf  for Elementary School Grade 1. The questionnaire comprised 10 questions 
that used a rating scale for responses. The statistics employed were mean, percentage, standard 
deviation, and t-test (Dependent Samples). 
 It was found that: 

1. The learning English vocabulary by Vocabulary Games Base on Waldorf for 
Elementary School Grade 1 students obtained the efficiency of83.88 / 80.93. 
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2.  The achievement scores of Elementary School Grade 1 students after learning 
English vocabulary by Vocabulary Games Base on Waldorf were higher than the scores gained 
before learning; the difference is statistically significant at a level of .01.  

3. The students’ satisfaction towards learning English vocabulary by Vocabulary Games 
Base on Waldorf was in overall rated “satisfied”, and was found to be “most satisfied” based upon 
each aspect consideration.  
 
               Keywords : Learning English Vocabulary, Vocabulary Games Base on Waldorf, satisfaction 
towards learning English vocabulary 
 
 
บทน า 
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ ใช้ ในการ
สื่อสารและเป็นภาษาหน่ึงที่เข้ามาสู่ชีวิตประจ าวันในด้าน
ต่างๆ มากขึ้น เช่น การศึกษา การประกอบอาชีพ การ
ด า ร ง ชี วิ ต  แ ล ะ ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว  เป็ น ต้ น  ท า ใ ห้
กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความส าคัญ และท า
หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
และสามารถสื่อความหมายได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
เพื่อให้สามารถใช้ในการแสวงหาความรู้ในระดับสูงขึ้น 
รวมทั้งมีความรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมอันหลากหลาย
ของประชาคมโลก สามารถถ่ายทอดความคิดและ
วัฒนธรรมไทยไปประชาคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์  
(Naibitt.  1995 : 15-18 ; กรมวิชาการ.  2551: 33) 
ดังน้ันผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษดี
จึงได้เปรียบในด้านการส่ือสาร สามารถเข้าใจความรู้สึก
นึกคิด ทัศนคติและวัฒนธรรมของชนชาติอ่ืน ตลอดจน
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ ทันต่อเหตุการณ์
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลกและสามารถปรับตัวให้
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ , 

25 5 1  : 1 9 0 -1 91 ) จ าก ที่ ก ล่ าวม าแ ล้ วข้ า งต้ น 
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้ภาษาอังกฤษอยู่ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ 
ผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
ส าม า ร ถ ที่ จ ะ สื่ อ ส า ร ได้ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(กระทรวงศึกษาธิการ , 2552) ดังน้ันจึงมีการบรรจุวิชา
ภาษาอังกฤษลงในหลักสูตร ทั้งระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเตรียมการปรับตัวเข้าสู่สังคม
และวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับความสามารถในการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อความหมายโดยใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษา 
ทั้งทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนน่ันเอง ซ่ึง
ทักษะทั้งหมดน้ีล้วนแต่มีความส าคัญเท่าๆกัน  
 พัฒนาการด้านการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
จึงควรจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัยและ
บุคลิกภาพของผู้เรียน ในช่วงแรกเริ่มของการพัฒนาการ
ทางภาษา กล่าวคือ ช่วงอายุแรกเกิดจนถึง 7 ขวบ เด็กจะ
มีความรู้ด้านค าศัพท์ทางภาษาแม่มากเพียงพอท่ีจะใช้
สื่อสารกับบุคคลอ่ืนได้ (Scott & Ytreberg, 1990: 33) 
โดยเด็กในช่วงวัยน้ีจะเรียนรู้ค าศัพท์จากการฟัง พูด หรือ
แสดงท่าทางของบุคคลในสิ่งแวดล้อมที่เด็กอาศัยอยู่ เด็ก
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เกิดการเรียนรู้จากการเลียนแบบ ดังน้ันกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้กับเด็กเล็ก ควร
เริ่มต้นจากการเรียนรู้และเข้าใจค าศัพท์ เช่นเดียวกับการ
เรียนรู้ค าศัพท์อย่างเป็นธรรมชาติในภาษาแม่ของเด็ก 
(Hashemi & Azizinezhad, 2011: 62) ดังน้ันจึงกล่าว
ได้ว่า ค าศัพท์เป็นอุปกรณ์ที่ส าคัญในการสื่อสาร หากผู้พูด
รู้จักค าศัพท์ที่มากพอและรู้จักวิธีการน าไปใช้ก็จะสามารถ
สื่อสารกับผู้อ่ืนได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ทราบหลักไวยากรณ์ก็
ตาม (Nation, 2008)  ซ่ึงความรู้พื้นฐานด้านค าศัพท์
ภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาน้ันช่วยให้นักเรียน
คาดเดาค าศัพท์จากบริบทจากบทความที่ตนเองใน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาได้ต่อไป  (Biemiller, Andrew. 
2001: 24)  จากค ากล่าวข้างต้นน้ี การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นโดยเฉพาะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถือได้ว่าเป็นรากฐานที่ส าคัญใน
การเรียนรู้ทุกๆด้าน รวมไปถึงวิชาภาษาอังกฤษด้วย ซ่ึง
ในปั จ จุบันการจัด กิจกรรมการ เรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ได้รับการ
พัฒนาขึ้นอย่างมากมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ได้แก่ การศึกษาแบบโครงการ การสอน
แบบ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  การศึ กษาแบบบรูณ า 
การศึกษาตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ และการศึกษาตาม
แนวคิดของวอลดอร์ฟ  ดังน้ันการเรียนรู้ค าศัพท์จึงเป็น
องค์ประกอบหน่ึงซ่ึงถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของภาษาส่งผล
ไปถึงทักษะอ่ืนๆ ได้แก่ ทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษ ยิ่งผู้เรียนได้เรียนรู้ค าศัพท์มากและสามารถ
น ามาใช้ได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วย่อมจะบ่งบอกว่า 
บุคคลน้ันสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากที่
กล่าวในข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาการจัด
กิจกรรมโดยใช้เกมค าศัพท์ตามแนวคิดของวอลดอร์ฟใน
การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  ซ่ึงการศึกษาแบบวอ

ลดอร์ฟ เช่ือว่ามนุษย์มีความคิดที่เป็นอิสระ สามารถ
ก าหนดทิศทางและเป้าหมายของการด าเนินชีวิตได้ด้วย
ตนเอง รู้จักตัวตนเพื่อเข้าใจในชีวิตของตนเอง และเชื่อว่า
การพัฒนาของเด็กในช่วงแรกของชีวิต 0 -7 ปี  มีการ
พัฒนาทางด้าน ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ไม่เป็นไป
อย่างสม่ าเสมอและพัฒนาไม่พร้อมกัน เด็กจุดเด่นในเรื่อง
มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทางด้านร่างกาย และโดด
เด่นในการพัฒนาพลังเจตจ านงน้ันคือ การที่ เด็กสนใจ
และลงมือกระท ากิจกรรมน้ันๆลุล่วงด้วยตนเอง แต่
ทางด้านใจและจิตส านึกไม่ได้มีความละเอียดและมีวุฒิ
ภาวะเทียบเท่ากับผู้ใหญ่ เด็กในช่วง 7 ปีแรกจะสามารถ
เรียนรู้ได้ดี โดยผ่านรูปธรรม ที่ เด็กได้เรียนรู้ผ่านทาง
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 การลงมือปฏิบัติหรือการลงมือ
กระท าด้วยตนเอง และจะเรียนรู้ กิจกรรมได้ดีถ้ าใน
กิจกรรมการเรียนรู้มีในเรื่องของรูปภาพและเสียงในการ
ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ดังน้ันปัญหาที่ผู้วิจัยพบในการจัดกิจกรรมการ
เรี ย น ก าร สอ น ภ าษ าอั งกฤ ษ ข อง นั ก เรี ย น ใน ช้ั น
ประถมศึ กษาปี ที่  1 โรงเรีย นสาธิตมหาวิทยาลั ย
มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คือ นักเรียนมีความสามารถ
ในการจ าค าศัพท์ที่เรียนมาได้น้อย ขาดความรู้ค าศัพท์ที่
คงทน ขาดการลงมือปฏิบัติในการท ากิจกรรมในชั้นเรียน 
นักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ค าศัพท์ที่ได้เรียนไป
แล้วกับความรู้ ให ม่ที่ ได้ เรียน ขาดสมาธิและความ
กระตือรือร้นในชั้นเรียน เน่ืองจากนักเรียนที่เกิดในยุคน้ี
โตมาพร้อมกับเทคโนโลยี เข้าถึงสื่อได้ง่ายผ่าน Smart 
Phone และ Tablet มีความพร้อมในด้านสื่ออิเล็กโทร
นิคที่มีอยู่รอบด้านและพบเห็นตลอดในชีวิตประจ าวัน ( 
กานต์ เชาวน์นิรัติศัย .2557 : 1) เม่ือมีสื่อเทคโนโลยีมา
แทนที่การเรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริง สื่อสร้างการเรียนรู้ที่
เกินวัยของเด็กท าให้ยับยั้งการสร้างจินตนาการ (Neil 
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Postman. .1995) นักเรียนขาดความสนใจและไม่ให้
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเรียน ขาด
ทักษะด้านต่างๆ ได้แก่ ทักษะการคิด ทักษะค้นคว้าหา
ข้อมูล ทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะมุ่งม่ันพยายาม 
ทักษะความอดทน ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการใฝ่
เรียนรู้ เป็นต้น ซ่ึงทักษะเหล่าน้ีมีความส าคัญและจ าเป็น
ในการเรียนรู้ เป็นอย่างมาก ผู้ วิจัยจึงได้ศึกษาการจัด
กิจกรรมโดยใช้เกมค าศัพท์ตามแนวคิดของวอลดอร์ฟใน
การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในการช่วยแก้ปัญหาการ
เรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ จะช่วยให้ นักเรียนได้
ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
ค าศัพท์ด้วยตนเองและมีพลังเจตจ านงในการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมให้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความสามารถตนเองโดย
ผ่านองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ การลงมือปฏิบัติ 
(hands) ความรู้สึก (heart) และความนึกคิด(head) 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการ 

เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมค าศัพท์ตาม
แนวคิด 

ของวอลดอร์ฟ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตาม
เกณฑ์ 

มาตรฐาน 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมค าศัพท์ ตามแนวคิดของ
วอลดอร์ฟ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง
ก่อนและหลังเรียน 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเกม
ค าศัพท์ตามแนวคิดของวอลดอร์ฟของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  
 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรในการวิจัยในครั้งน้ีคือ 
นั ก เรี ย น ชั้ น ป ระถ มศึ กษ าปี ที่  1  โร ง เรี ย น สา ธิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ที่กาลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 3 ห้องเรียน 
รวมทั้งสิ้น 79  คน  
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 
3 จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 27 คน ซ่ึงได้จากวิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

2. เน้ือหา 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาเน้ือหาจากหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย
ใ ช้ ห นั ง สื อ  Let’s Go ข อ ง ส า นั ก พิ ม พ์  Oxford 
University Press  
เป็นตัวก าหนดเน้ือหาซ่ึงได้รับการรับรองจากกระทรวง
กระศึกษาธิการและเลือกหน่วยการเรียนรู้ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับการจัด กิจกรรมการเรี ยนรู้ค าศัพ ท์
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงสามารถจ าท าแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้เกมค าศัพท์ตามแนวคิดของวอ
ลดอร์ฟได้จ านวน 3 แผนใช้เวลาในการสอนแผนละ 2 
ชั่วโมง ได้ดังน้ี 
  1. หน่วยการเรียนรู้เรื่อง Color 
  2. หน่วยการเรียนรู้เรื่อง Fruit 
  3. หน่วยการเรียนรู้เรื่อง Family 

3. ตัวแปรของการวิจัย 
3.1 ตั ว แ ป ร ต้ น  ได้ แ ก่  ก า ร จั ด

กิจกรรม 
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การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมค าศัพท์ ตาม
แนวคิดของวอลดอร์ฟ 

3.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรในการวิจัยในครั้งน้ีคือ  

นั ก เรี ย น ชั้ น ป ระถ มศึ กษ าปี ที่  1  โร ง เรี ย น ส า ธิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ที่ก าลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2557 จ านวน 3 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น  79 
คน  

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 
3 จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 27 คน ซ่ึงได้จากวิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า มีดังน้ี 

2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการเรียน
การสอน ได้แ ก่ แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ เน้น
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมค าศัพท์ ตามแนวความคิด
ของวอล์ดอฟร่วมกับกิจกรรมวงกลม จ านวน 8 แผน แผน
ละ 2 ชั่วโมงรวมทั้งหมด 16 ชั่วโมง ชุดเกมค าศัพท์มีอยู่ 4 
ชุด 1 ชุดจะใช้อยู่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยชุดบัตร
ค าศัพท์น้ีจะสอดคล้องกับเน้ือหา และบทเรียนในหนังสือ 
Let’s go 

2.2 แบบทดสอบค าศัพท์ จากการ
เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์โดยใช้เกมค าศัพท์ ตาม
แนวความคิดของวอล์ดอฟ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1  

 

2.3. แบบทดสอบการอ่านออกเสียง 
ค าศัพท์ โดยใช้แบบทดสอบ จ านวน 12 ข้อ 

2.4 แบบทดสอบการสะกดค าศัพท์  
จ านวน 12 ข้อ  เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

2.5 แ บ บ ท ด ส อ บ ก า ร บ อ ก
ความหมาย จ านวน 12 ข้อ เป็นแบบทดสอบแบบจับคู่ 

2.6 แบบทดแบบทดสอบให้นักเรียน
ได้ 

น าค าศัพท์ไปใช้พูดสื่อสาร โดยให้
ค าศัพท์นักเรียนแล้วนักเรียนสามารถแต่งประโยคสื่อสาร
ได้ด้วยประโยคง่ายๆ 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน  
(Pretest) โ ด ย ใ ช้ แ บ บ ท ด ส อ บ

ค าศัพท์  เรื่ อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมค าศัพท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่
ผู้ศึกษาค้นคว้าได้สร้างขึ้น 

3.2 ด าเนินการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมค าศัพท์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 รวมทั้งหมด 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง 
รวม 16 ชั่วโมง 

3.3 ทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน
แล้วน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้
เกมค าศัพท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ที่ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
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4.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของ 
คะแนนเฉลี่ย ก่อนทดลองและหลั ง

ทดลอง โดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent Samples 
4.3 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนความ 
พึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที่  1 ท่ี มี ต่ อ ก า ร จั ด กิ จ กร รม ก าร เรี ย น รู้ ค าศั พ ท์
ภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมค าศัพท์ 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  1. ค่าร้อยละ  

2.ค่าเฉลี่ย  
3.ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

  4. ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  
  5. การหาความเชื่อม่ัน   

6. ค่าความความยากง่าย  
7. ค่าอ านาจจ าแนก 
8. ค่ าประสิท ธิภ าพของแผนการ

จัดการเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพE1/E2  
9. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้  
10. ค่า t – test  

 
ผลการวิจัย 
 1.ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษา   
อังกฤษโดยใช้เกมค าศัพท์ ตามแนวความคิดของวอล์ดอฟ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์  80/80 ได้ผลเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(E1) เท่ากับ83.88 และพบว่าคะแนนเฉลี่ยจากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เท่ากับ 
16.19 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.88คิดเป็นร้อย
ละ 80.93ของคะแนนเต็ม น่ันคือ ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (E2)เท่ากับ80.93   ดังน้ันประสิทธิภาพของ

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้
เกมค าศัพท์ ตามแนวความคิดของวอล์ดอฟ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 E1/E2 เท่ากับ 83.88 / 80.93:ซ่ึง
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม
ค าศัพท์ ตามแนวความคิดของวอล์ดอฟ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 
กระบวนการ คะแนน 

เต็ม 
X  S.D. 

ร้อยละ 

ประสิทธิภาพ
ของ
กระบวนการ 
(E1) 
ประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์  
(E2)   
 

540 
 
 
 
20 

453.40 
 
 
 
16.19 

1.20 
 
 
 
1.88 

83.88 
 
 
 
80.93 

ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ( E1/E2) 
เท่ากับ 83.88 / 80.93 
 
 2. ผ ล สั ม ฤท ธ์ิ ด้ าน การ เรี ย น รู้ ค า ศั พ ท์
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม
ค าศัพท์  ตามแนวความคิดของวอล์ดอฟมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 
6.59 แล ะค ะแน น เฉลี่ ย ห ลั ง เรี ย น  เท่ า กับ  16.19 
 ดังตาราง 2 
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การ
ทดสอบ 

N X  t 

ก่อนเรียน 
40 

6.59 
1.26 

หลังเรียน 16.19 
 
 3. ความพึ งพอใจของผู้ เรี ยนที่ มี ต่ อ เกม
ค าศัพท์ตามแนวคิดของวอลดอร์ฟของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20  และราย
ข้ออยู่ในระดับมาก   
 
อภิปรายผล 
 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษา 
อังกฤษ โดยใช้เกมค าศัพท์ ตามแนวคิดของวอล์ดอฟของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถอภิปรายผลได้
ดังน้ี 
 1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมค าศัพท์ ตามแนวคิดของ
วอล์ ดอฟ  ของนักเรี ยนชั้ นป ระถมศึ กษ าปี ที่  1  มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 83.88 / 80.93หมายความว่า 
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจาก 1) คะแนนจากแบบประเมิน
การเล่นเกมค าศัพท์ 2) คะแนนจากแบบประเมินการร่วม
กิจกรรมสร้างสรรค์ 3) คะแนนจากแบบประเมินการร่วม
กิจกรรมวงกลม และ4) คะแนนจากแบบประเมินการร่วม
กิจกรรมหลัก หลังเรียน คิด เป็นร้อยละ 83.88ของ
คะแนนเต็ม น่ันคือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
เท่ากับ 83.88และนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการท า
แบบทดสอบค าศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียน คิดเป็นร้อย
ละ 80.93ของคะแนนเต็ม น่ันคือ ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 80.93แสดงว่า ประสิทธิภาพของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้

เกมค าศัพท์ ตามแนวคิดของวอล์ดอฟ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ 80/80ที่ตั้งไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุภาวดี คิดรัมย์ (2556 : บทคัดย่อ)ได้ศึกษาผลการเรียนรู้
ค าศัพ ท์ ภ าษาอั งกฤษ โดย ใช้ เกมของ นักเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 154 คน ซ่ึงเรียน
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ14101) ภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง อ าเภอห้วย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่  4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.93/87.14 ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดคือ 80/80 และ พิสมัย ชื่นจอหอ (2555: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการจัดการศึกษาวอลดอร์ฟที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนประโยคและ
การรับรู้ค วามสามารถของตนเองของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินกลุ่ม
ตั วอ ย่ า ง ใน ก ารศึ ก ษ าค้ น ค ว้ า  คื อ  นั ก เรี ย น ช้ั น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดร อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา2554 จ านวน 10 คน ซ่ึงได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผลการวิจัย
พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ด้านการเขียนประโยค ตาม
แนวการจัดการศึกษาวอลดอร์ฟที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.70/77.50กล่าวโดยสรุปได้ว่า 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้
เกมค าศัพท์ ตามแนวคิดของวอล์ดอฟ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก 
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 1.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมค าศัพท์ ตามแนวคิดของวอล์
ดอฟ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ได้ด าเนินการตามขั้นตอนในการสร้าง เริ่มจากการศึกษา
ปัญหา เอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น คู่มือครู หนังสือเรียน 
หนังสือการวัดและประเมินผล การวิเคราะห์เน้ือหา 
ค าศัพท์และออกแบบเกมค าศัพท์ตามแนวคิดของวอ
ลดอร์ฟ และผลการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.2  เกมค าศัพท์ เป็นส่ วนส าคัญ ที่ ท าให้
นักเรียนประสบความส าเร็จตามจุดประสงค์อย่างแท้จริง 
เพราะเกมค าศัพท์เปรียบเสมือนส่ือนวัตกรรมซ่ึงเน้นการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ท าให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุขและแสดงศักยภาพของ
ตนเอง  
ชวยสงเสริมใหผูเรียนประสบผลส าเร็จในการเรีย น
ภาษาอังกฤษการเล่นเกมจะช่วยเสริมทักษะให้ผู้เรียน
จดจ าและเข้าใจเน้ือหาของบทเรียบได้ง่าย สามารถใช้
ภาษาในการท ากิจกรรมได้อย่างคล่องแคล่ว ตื่นตัว มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม เกิดประสบการณ์ตรง อันจะน าไปสู่
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ค าศัพท์ต่อไปเน่ืองจากเกม
ค าศัพท์เป็นกิจกรรมเกมทางภาษาที่ ผู้วิจัยได้ออกแบบ
ขั้นตอนการเล่นเกมเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการ
เรียนรู้และทักษะของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ(ประภาวรรณ 
 เจริญศิลป,1991) ได้ศึกษาการสะกดค าศัพทการเขียน
ค า ศั พ ท แล ะ การ จั ด กิ จก รรม การ เรี ย น ค า ศั พ ท์
ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝกเสริมทักษะเกมและบัตรภาพ
และบัตรค า มีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมท าให
นักเรียนมีความกาวหนาทางเรียนในการศึกษาครั้งน้ีเม่ือ
พิจารณาเป็นรายบุคคลพบวานักเรียนมีคะแนนหลังเรียน

เพิ่มขึ้นทุกคน ทั้งน้ีเพราะกิจกรรมการเรียนรูค าศัพท์โดย
ใช้ เกมบัตรค าที่ ผู ศึ กษาสรางขึ้ น ซ่ึ งมีประสิท ธิภาพ 
8.15/76.92สูงกวาเกณฑ 75/75 ที่ตั้งไว้และอาจจะเป็น
เพราะการสรางเกมบัตรค าทั้ง 7 เกมน้ัน ผู วิจัยเลือก
ค าศัพทจากหัวเรื่องในสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 เกมที่น ามาทดลองผานการตรวจสอบจากผู
เชี่ยวชาญการและแกไขปรับปรุงแลวทั้งบัตรค าและกติกา
ในการเลน เม่ือนักเรียนไดทดลองจริง บรรยากาศในการ
เรียนจึง 
เปนไปอยางสนุกสนาน และนักเรียนสามารถจ าค าศัพทที่
เรียนมาแล้วได้เปนอยางดีสอดคลองกับงานวิจัยของ คลอ
เลียร (Collier. 2001 : Web Site) ที่ไดท ารายงานการ
บรรยายเกมสรางสรรคส าหรับผูใชภาษา : กิจกรรมที่        
สรางแรงจูงใจในการใชภาษา พบวา เกมบัตรค าเปนสื่อเส
ริมใหนักเรียนแตละคนใช้ภาษาไดสอดคลองยิ่งขึ้น 
 1.3  การจัด กิจกรรมตามแนวคิดของวอ
ลดอร์ฟหัวใจของการจัดกิจกรรมตามแนวคิดของวอ
ลดอร์ฟ  คือ การสร้างความสมดุลของจิตมนุษย์  3 
ประการ ได้แก่ ความคิด ความรู้สึก และการกระท า โดย
ไม่มีการรบกวนจากเทคโนโลยีภายนอก ความสงบทาง
จิตใจจะช่วยให้เด็กเรียนรู้จากการใช้วินัยในตนเอง การ
เรียนการสอนตามแบบวอลดอร์ฟเป็นวิธีการตามแบบ
ธรรมชาติ  เป็นไปตามบรรยากาศของชุมชนและตาราง
กิจกรรมประจ าวันที่ครูและผู้เรียนจะเรียนรู้ร่วมกันตาม
ความสนใจของเด็ก  วิธีการจัดการเรียนการสอนจะเป็น
การจัดกระท าทั้งระบบตั้งแต่บรรยากาศของโรงเรียน  
สิ่งแวดล้อมและห้องเรียนต้องเป็นไปตามวิถีธรรมชาติ  
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของครู  ในขั้นตอนการ
สอนของครูจะมีลักษณะเฉพาะต่างจากการเรียนการสอน
แบบอ่ืน ๆ  ตรงที่การกระตุ้นการเรียนรู้เริ่มจากการแสดง
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แบบให้เด็กเห็นตามบรรยากาศที่จูงใจกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ค าศัพท์โดยใช้เกม ตามแนวคิดของวอลดอร์ฟ มี
องค์ประกอบหลักที่ส าคัญในการจัดกิจกรรม มี 3-I คือ 1) 
การเลียนแบบ (Imitation), 2) การส่งเสริมจินตนาการ 
( Imagination) แ ล ะ  3 ) ก า ร ส ร้ า ง แ ร งบั น ด าล ใจ 
(Inspiration) ส่วนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน มี 
3-R คือ 1) แบบแผนจังหวะชีวิตของเด็กและห้องเรียน 
(Rhythm), 2 ) ก า ร ท บ ท ว น ห รื อ ท า กิ จ ก ร ร ม ซ้ า 
(Repetition) และ 3) ความรู้สึกเกรงขาม (Reverence) 
ซ่ึงสอดคล้องกับ (ศิวพร  นิลสุข.2551 : 56  ) ท่ีกล่าวว่า
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการพูด ของนักเรียน โดยใช้
แนวคิดวอลดอร์ฟในครั้งน้ีท าให้นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
การพูดดีขึ้นเป็นล าดับ ทั้งน้ี เป็นเพราะ ลักษณะของ
กิจกรรมตามแนวคิดวอลดอร์ฟ คือ การเลียนแบบซ่ึงเป็น
วิธีการเรียนรู้ที่ง่ายที่สุด และการส่งเสริมจินตนาการน้ัน 
หากนักเรียนได้คิดด้วยตัวเองในการเล่น หรือท ากิจกรรม
ต่าง ๆ จะท าให้เด็กมีความคิดที่คล่องแคล่ว หลากหลาย 
ส่วนการสร้างแรงบันดาลใจ ส าหรับเด็กปฐมวัยแล้ว 
กิจกรรมง่าย ๆ ที่ท าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงจากของสิ่ง
หน่ึงไปเป็นสิ่งใหม่ ๆ เป็นแรงบันดาลใจที่กระตุ้นให้เด็ก
อยากเรียนรู้ หรือเข้าร่วมกิจกรรม และ(กรมวิชาการ.
2543 : 4) การเรียนรู้โดยผ่านการลงมือกระท าด้วยตัว
เด็กเองอย่างสม่ าเสมอ จนเกิดความช านาญจะท าให้เด็ก
เกิดความเข้าใจถ่องแท้ และเกิดความรู้สึกว่าตนเอง 
สามารถท าสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองเมื่อน้ันเด็กจะหันไปหา
สิ่งใหม่เพื่อเรียนรู้ต่อไป โดยที่ครูไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม 
เพราะเด็กปฐมวัยมีแรงผลักดันให้เลียนแบบธรรมชาติ 
เด็กจะน าสิ่งที่ครูปฏิบัติไปใช้ในการเล่นของตน ท าให้เกิด
การเรียนรู้โดยไม่รู้ตัว (พร พันธ์ุโอสถ. 2543 : 1) การ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เด็กเล็กน้ัน ครูต้องปรับ
วิธีการสอนเพราะความสุขในวัยน้ี คือการได้ เล่น ได้

จินตนาการ ได้เคลื่อนไหว การสอนภาษาอังกฤษน้ัน จึง
ควรเป็นสิ่งที่ค่อย ๆ เกิดขึ้นผ่านพัฒนาการโดยองค์รวม 
ผ่านครูที่มีความเข้าใจกิจกรรมที่เหมาะกับเด็กเล็ก ได้แก่ 
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการร้องเพลง การพูดเข้าจังหวะ 
งานที่เก่ียวข้องกับการวาดรูป ระบายสี และเกม (กุลทิพย์ 
โรหตรัตนะ. 2545 : 13) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประ
รัชชญา สินทรัพย์ ท่ีศึกษาการเปรียบเทียบคุณลักษณะ
ด้านความ เชื่อม่ันและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น
อนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดวอ
ลดอร์ฟ และการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอ
รี่ พบว่า นักเรียนที่ ได้รับการจัด ประสบการณ์ตาม
แนวคิดวอลดอร์ฟ มีคุณลักษณะด้านความเชื่อม่ัน ความ
รับผิดชอบสูงกว่านักเรียนที่ ได้รับการจัดประสบการณ์
ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ (ประรัชชญา สินทรัพย์. 2549 : 
119)   
 2. ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
โดยใช้เกมค าศัพท์ ตามแนวคิดของวอล์ดอฟ มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมค าศัพท์ ตามแนวคิดของ
วอล์ดอฟ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ท าให้
ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นทั้งน้ี เน่ืองจากแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องด้านเน้ือหา
จากผู้เชี่ยวชาญ มีการน าไปทดลองใช้และปรับปรุงให้
สมบูรณ์ ใช้ค าศัพท์ที่ เหมาะสมกับวัย จึงถือได้ ว่าเป็น
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและส่งผล
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยเกม
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ค าศัพท์ของนักเรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของ นริสา  
กัลยา (2552 :บทคัดย่อ)ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3โดยใช้เกมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
ครั้งน้ีคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้าน
หนองปรือโปร่ง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต4 ซ่ึงก าลังศึกษาในภาค
เรียนที่2 ปีการศึกษา 2551จ านวน 1ห้องเรียน มีนักเรียน
จ านวน 26คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนค าศัพท์วิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ร้อยละของคะแนนเต็ม คือคิดเป็นร้อยละ73.33 
และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 
73.18 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ ร้อยละ 70 และ 
ธนิตา วัชรพิชิตชัย(2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและความคงทนในการเรียนรู
ค าศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
ดวยการสอนแบบใชเกมและบัตรค าศัพทกลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัยน้ีคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาค
เรียนที่  1 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนบานแกวอ าเภ
อเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีที่ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง  
กลุมตัวอยางที่ ใชแบงเปนจ านวน2 หองคือ หอง 5/1 
จ านวน 36 คน และหอง 5/2 จ านวน37 คน รวมทั้งสิ้น 
73 คนผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ีผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่
เรียนดวยการสอนแบบ ใช เกมและบัตรค าศัพท มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้
เกมค าศัพท์ ตามแนวคิดของวอล์ดอฟมีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมโดยรวมอยู่ระดับมาก และมีระดับความ
พึงพอใจรายข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของปรวิศา น าบุญจิตร์ (2557:78) ได้ศึกษา
ผลของการใช้เกมประกอบการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ที่มีต่อความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ ความคงทนใน
การเรียนรู้ค าศัพท์และความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 /1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ านวน 21 
คน ผลวิจัยสรุป ว่า นักเรียนมีความพึงพอใจหลังการ
เรียนรู้โดยใช้เกมประกอบการสอนค าศัพท์ โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด และทุกเกม นักเรียนมีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด และ ณัฐชไม  สาดพัก (2554 : 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษและความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้เกมกับการสอนตาม
คู่มือครู กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนเมืองละโว้ อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 
60  คน  โด ยการ เลื อกกลุ่ ม ตั วอย่ างแบบ เจ าะ จ ง 
(Purposive Sampling) แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่มละ 30 คน กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่เรียนโดยใช้เกมและ
กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่เรียนตามคู่มือครู ผลการวิจัยพบว่า 
ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 กลุ่มที่เรียนด้วยเกม มี
ความพึงพอใจสูงกว่ากลุ่มที่เรียนโดยการสอนตามคู่มือครู 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์โดยใช้
เกม  ต ามแนวคิ ด ของวอลดอร์ฟ ของนัก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษา ควรใช้กิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เลียนแบบ
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ฝึกซ้ าๆมีเกมการเล่นที่สนุกสนานหลากหลายใช้สื่อการ
สอนที่เป็นของจริงใกล้ตัวหาง่ายมีในท้องถิ่นและนักเรียน
มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อน้ันด้วยจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง 
 2.  ค าศัพท์และเน้ือหาในการเรียนการสอนควร
มีการเชื่อมโยงเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวมีความทันสมัยเป็นเรื่องที่
นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจ าวันจะเป็นแรงจูงใจในการ
ช่วยท าให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์มีความสนใจ
และได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละ
ทักษะได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3.  การจัดประสบการณ์ตามแนวคดิวอลดอร์ฟ
ในระดับประถมศึกษาครูผู้สอนควรศึกษาเพิ่มเติมท า
ความเข้าใจแนวคิดอย่างถ่องแท้ตลอดจนการเลือกใช้
องค์ ประกอบของกิจกรรมให้ เหมาะสม เน่ื องจาก
องค์ประกอบของกิจกรรมตามแนวคิดวอลดอร์ฟแต่ละ
องค์ประกอบมีความเหมาะสมเฉพาะแต่ละกิจกรรมซ่ึง
สามารถน ามาประยุกต์และดัดแปลงใช้ได้ในบางกิจกรรม
เท่าน้ัน 

 4.  ผู้ วิจัยควรให้ความส าคัญในกิจกรรมบาง
กิจกรรมที่สร้างความพึงพอใจให้กับนักเรียนเช่นการร้อง
เพลงการท างานศิลปะการเล่นเกมและกิจกรรมอ่ืนๆที่
นักเรียนให้ความสนใจเพราะจะท าให้ทราบว่านักเรียนมี
ความพึงพอใจในกิจกรรมใดบ้างเพื่อจะได้เป็นข้อมูลใน
การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมให้กับนักเรียนต่อไป 
 5.  ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ค าศัพท์ตามแนวคิดของใช้วอลดอร์ฟไปใช้ในระดับชั้นอ่ืน
ต่อไปเพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
 6.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการสอนโดยวิธี
อ่ืนๆกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด 
วอลดอร์ฟ 
 7.  ค วรน าแน วคิ ด วอลด อร์ ฟ ไป พั ฒ น า
คุณลักษณะของผู้ เรียนด้านอ่ืนๆเช่น  ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและด้านสังคม 
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Abstract 
 

The purposes of this research was to develop a model of academic administration by particpatory of 
Quality Education Network Center in the Nakhonsawan Primary Education Service  Area Office 3. It was 
monitored and evaluated of the model is based on the symposium of 9 experts. (Connoisseurship) The 
instruments was used in this research were questionnaires condition of participation in academic 
administration of Quality Education Network Center, the record of based on expert seminar and a qualitative 
assessment of model. 

The results showed that: 1) the participation condition of academic administration of the Quality 
Education Network Center was the reality is different from the expectation condition was statistically 
significant level .01 in twelve section, the results of the needs assessment, which the PNI modified was 
ranked in ascending such as, development of quality assurance systems in school, the development of the 
learning process, development of curriculum, the media and Innovation and education technology 
development and of learning resources. 2) The model of academic administration by the particpatory of a 
Quality Education Network Center in the Nakhonsawan Primary Education Service Area Office 3 has five 
elements such as, participative management principles, the objective of model, the administrative structure 
of the network center, scope and academic mission and participative  management process. 3) The quality of 
the pattern model by experts, found that the model was appropriate quality, possibility and useful at the 
highest level. 
 

Keywords:  academic administration,  participative management, model development. 
 
บทน า 
 การจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลัง
และมีประสิทธิภาพน้ันจ าเป็นต้องมีการกระจายอ านา จ
และให้ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จึ งก าหนดให้ มีการจัดระบบ
โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยให้มี
เอกภาพในเชิงนโยบายและหลากหลายในทางปฏิบัติมีการ
กระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาดัง
ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ที่เน้นการ
บริหารและ การจัดการศึกษา โดยให้มีการกระจายอ านาจ
การจัดการศึกษาไปยังหน่วยปฏิบัติ คือ เขตพ้ืนที่การศึกษา  
สถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการบริหารจัดการศึกษา    
ข้ันพ้ืนฐานให้กระจายอ านาจ  ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ       

การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปจากส่วนกลางไป
ยังสถานศึกษาโดยตรง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2545, น. 24) ซ่ึงการกระจายอ านาจดังกล่าวจะท าให้
สถานศึกษา มีความคล่องตัว มีอิสระในการบริหารจัดการ
เป็นไปตามหลักของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน     
เป็นฐานซึ่งจะเป็นการสร้างรากฐานและความเข้มแข็งให้กับ
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้
มาตรฐานและสามารถพัฒนาอย่างต่อเน่ือง   
 ในอดีตที่ผ่านมามีกฎหมายเกี่ยวกับเครือข่าย  
การมีส่วนร่วมที่ชัดเจนแม้จะแตกต่างกันไปบ้างหลาย
รูปแบบ  เช่น กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษาและกลุ่มโรงเรียนเอกชน เป็นต้น แม้ปัจจุบัน
กฎหมายดังกล่าวถูกยกเลิก แต่ความจ าเป็นที่จะต้องร่วมมือ

 

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 
ของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 

The Development of the Academic Administration Model  By  Particpatory  of  A Quality 
Education  Network Center In  Nakhonsawan  Primary  Education Service  Area Office 3 

 
สันติ  อินทร์สุภา1, ไชยรัตน์  ปราณี 2, บัณฑิตา อินสมบัติ3 
Santi Insupa1, Chairat Pranee2, Bantita Insombat3 

 
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของศู นย์เครือข่ายคุณภาพ
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของรูปแบบโดย
วิธีการประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ  (Connoisseurship) จ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามสภาพการมี
ส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา แบบบันทึกการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ และแบบประเมิน
คุณภาพของรูปแบบ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา สภาพที่เป็นจริง
แตกต่างจากสภาพที่คาดหวังอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) 
ซึ่งค่า PNI modified จากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา แ ละด้านการพัฒนา         
แหล่งเรียนรู้  2) รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 มี 5 องค์ประกอบได้แก่ หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
โครงสร้างการบริหารของศูนย์เครือข่าย  ขอบข่ายและภารกิจงานวิชาการ และกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม 3) ผลการ
ประเมินคุณภาพของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบมีคุณภาพในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์ในระดับมากที่สุด 
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Abstract 
 

The purposes of this research was to develop a model of academic administration by particpatory of 
Quality Education Network Center in the Nakhonsawan Primary Education Service  Area Office 3. It was 
monitored and evaluated of the model is based on the symposium of 9 experts. (Connoisseurship) The 
instruments was used in this research were questionnaires condition of participation in academic 
administration of Quality Education Network Center, the record of based on expert seminar and a qualitative 
assessment of model. 

The results showed that: 1) the participation condition of academic administration of the Quality 
Education Network Center was the reality is different from the expectation condition was statistically 
significant level .01 in twelve section, the results of the needs assessment, which the PNI modified was 
ranked in ascending such as, development of quality assurance systems in school, the development of the 
learning process, development of curriculum, the media and Innovation and education technology 
development and of learning resources. 2) The model of academic administration by the particpatory of a 
Quality Education Network Center in the Nakhonsawan Primary Education Service Area Office 3 has five 
elements such as, participative management principles, the objective of model, the administrative structure 
of the network center, scope and academic mission and participative  management process. 3) The quality of 
the pattern model by experts, found that the model was appropriate quality, possibility and useful at the 
highest level. 
 

Keywords:  academic administration,  participative management, model development. 
 
บทน า 
 การจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลัง
และมีประสิทธิภาพน้ันจ าเป็นต้องมีการกระจายอ านา จ
และให้ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จึ งก าหนดให้ มีการจัดระบบ
โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยให้มี
เอกภาพในเชิงนโยบายและหลากหลายในทางปฏิบัติมีการ
กระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาดัง
ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ที่เน้นการ
บริหารและ การจัดการศึกษา โดยให้มีการกระจายอ านาจ
การจัดการศึกษาไปยังหน่วยปฏิบัติ คือ เขตพ้ืนที่การศึกษา  
สถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการบริหารจัดการศึกษา    
ข้ันพ้ืนฐานให้กระจายอ านาจ  ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ       

การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปจากส่วนกลางไป
ยังสถานศึกษาโดยตรง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2545, น. 24) ซึ่งการกระจายอ านาจดังกล่าวจะท าให้
สถานศึกษา มีความคล่องตัว มีอิสระในการบริหารจัดการ
เป็นไปตามหลักของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน     
เป็นฐานซึ่งจะเป็นการสร้างรากฐานและความเข้มแข็งให้กับ
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้
มาตรฐานและสามารถพัฒนาอย่างต่อเน่ือง   
 ในอดีตที่ผ่านมามีกฎหมายเก่ียวกับเครือข่าย  
การมีส่วนร่วมที่ชัดเจนแม้จะแตกต่างกันไปบ้างหลาย
รูปแบบ  เช่น กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษาและกลุ่มโรงเรียนเอกชน เป็นต้น แม้ปัจจุบัน
กฎหมายดังกล่าวถูกยกเลิก แต่ความจ าเป็นที่จะต้องร่วมมือ

 

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 
ของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 

The Development of the Academic Administration Model  By  Particpatory  of  A Quality 
Education  Network Center In  Nakhonsawan  Primary  Education Service  Area Office 3 

 
สันติ  อินทร์สุภา1, ไชยรัตน์  ปราณี 2, บัณฑิตา อินสมบัติ3 
Santi Insupa1, Chairat Pranee2, Bantita Insombat3 

 
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของศู นย์เครือข่ายคุณภาพ
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของรูปแบบโดย
วิธีการประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ  (Connoisseurship) จ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามสภาพการมี
ส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา แบบบันทึกการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ และแบบประเมิน
คุณภาพของรูปแบบ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา สภาพที่เป็นจริง
แตกต่างจากสภาพที่คาดหวังอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) 
ซึ่งค่า PNI modified จากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา แ ละด้านการพัฒนา         
แหล่งเรียนรู้  2) รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 มี 5 องค์ประกอบได้แก่ หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
โครงสร้างการบริหารของศูนย์เครือข่าย  ขอบข่ายและภารกิจงานวิชาการ และกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม 3) ผลการ
ประเมินคุณภาพของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบมีคุณภาพในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์ในระดับมากที่สุด 
 

ค าส าคัญ: การบริหารงานวิชาการ, การบริหารแบบมีส่วนร่วม, การพัฒนารูปแบบ 
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กับสภาพที่เป็นจริงโดยใช้ t-test และประเมินความต้องการ
จ าเป็น(Needs Assessment) โดยหลักประเมินความ
แตกต่าง ใช้ค่า PNI modified (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550, น.
278)  ในการเรียงล าดับความต้องการจ าเป็น 5 ล าดับแรก
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดขอบข่ายและภารกิจงาน
วิชาการ  
 ข้ันตอนที่ 2 การสร้างและหาคุณภาพรูปแบบ
การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่าย
คุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ด าเนินการตามข้ันตอนโดย 
การศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับการบริหารการศึกษา  การบริหารงานวิชาการ 
การมีส่วนร่วม  การพัฒนารูปแบบเพ่ือน ามายกร่างรูปแบบ
การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่าย
คุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ท าให้ได้รูปแบบการ
บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของศูนย์เ ครือข่าย
คุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  
 ในการพิจารณาความเหมาะสมและการประเมิน
คุณภาพของรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม
ของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ด้วยวิธีการ
สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จ านวน 9 ท่าน 
เครื่อ งมือที่ ใช้ประกอบด้วย แบบบันทึกการสัมมนา          
อิงผู้ เชี่ยวชาญ และแบบประเมินคุณภาพของรูปแบบ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย )x(  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมู ลโดยประยุก ต์ใช้ เกณฑ์การแปลผลของบุญชม           
ศรีสะอาด (2552, น.22 – 25)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การศึ กษาสภาพและการประ เมิ น         
ความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) การมีส่วนร่วม 
    การบริหารงานวิชาการของศูนย์เครือข่ ายคุณภาพ
การศึกษา ผลการศึกษามีดังน้ี ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เก่ียวกับสภาพการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของ
ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมมีสภาพที่เป็น
จริงในระดับปานกลาง  มีสภาพที่คาดหวังในระดับมาก 2) 
ผลการทดสอบความแตกต่างของสภาพที่คาดหวังกับสภาพที่
เปน็จริงของการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของศูนย์
เครือข่ายคุณภาพการศึกษา พบว่า  มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 12 ด้าน 3) ผลการ
ประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) การมี
ส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของศูนย์เครือข่ายคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดขอบข่ายและ
ภารกิจงานวิชาการ โดยหลักประเมินความแตกต่างใช้ค่า 
PNI modified ในการเรียงล าดับความต้องการจ าเป็น 5 ล าดับ
แรก ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วยเหลือกันยังคงมีอยู่ จึงเกิดเครือข่ายการมีส่วนร่วม
รูปแบบใหม่ ๆ ที่เรียกว่า เครือข่ายสหวิทยาเขต  เครือข่าย
ศูนย์ปฏิรูปการศึกษา  เครื อข่ายคุณภาพการศึกษา  
เครือข่ายวิทยาการ หรือกลุ่มโรงเรียนรูปแบบใหม่ ซึ่งการ
รวมกันดังกล่าวเป็นไปอย่างสมัครใจ ไม่มีระเบียบกฎหมาย
บังคับ ไม่มีรูปแบบและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ที่ส าคัญกลุ่ ม
โ ร ง เ รี ยนหรื อ เ ค รื อ ข่ าย โ ร ง เ รี ยนตา มแนวคิ ดขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ยังคงใช้รูปแบบการท างานแบบเดิมๆ  
ย่อมเกิดปัญหาและอุปสรรค เช่นเดียวกับการบริหารและจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในอดีตที่ผ่านมา 
 ภายใต้สภาพปัญหาและข้อจ ากัดดังกล่าว 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงได้พยายาม
หาแนวทางและมาตรการในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาให้ดีข้ึน ทั้งน้ีมีความเชื่อว่าถ้าได้มี
การน านวัตกรรมทางการบริหารจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม
มาใช้ โดยเฉพาะรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม จะท าให้    
การแก้ปัญหาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ในเครือข่ายบรรลุตามเป้าหมายได้ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ 
ในการปฏิรูปการศึกษาท่ีต้องการให้เกิดเอกภาพ  ด้านนโยบาย 
ควบคู่กับไปกับการร่วมมือช่วยเหลือกันระหว่างสถานศึกษา 
ดั ง น้ั น ก า ร น า แ น วคิ ด ก า ร บ ริ ห า ร แบ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม 
(ParticipativeManagement) เข้ามาช่วยในการบริหารงาน 
จึงเป็นส่วนส าคัญที่จะส่งผลให้การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของ
สถานศึกษาประสบผลส าเร็จได้โดยง่าย  
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาและคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายคุณภาพ
การศึกษา  มีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการบริหารงาน
วิชาการแบบมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยน าแนวคิดของ
ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม  ( Participative 
Management) มาใช้ในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมทาง
วิชาการของโรง เรียนในศูนย์เครือข่าย ซ่ึงจะช่วยให้
สถานศึกษาภายในศูนย์ด า เนินกิจกรรมสนองตอบต่อ
นโยบายการ พัฒนาการศึกษาของรั ฐบาลไ ด้อย่าง มี

ประสิทธิภาพ กระจายทรัพยากรที่อยู่อย่างจ ากัดให้ทั่วถึง
และเกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาสู่มาตรฐานที่ก าหนดต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพและประเมินความต้องการ
จ าเป็นการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของศูนย์
เครือข่ายคุณภาพการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
 2. เพ่ือสร้างและหาคุณภาพของรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่าย
คุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนา มีข้ันตอน
การวิจัย 2 ข้ันตอน ดังน้ี 
 ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและการประเมิน
ความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) การมีส่วนร่วม
การบริหารงานวิชาการของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา 
โดยใช้แบบสอบถามแบบ ประชากรได้แก่ คณะกรรมการ
ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา และครูในศูนย์ฯ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
จ านวน 10 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 1,516 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
คณะกรรมการศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา จ านวน 10 
ศูนย์ ๆ ละ 13 คน รวม 130  คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย  
ครูในศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาจ านวน 10 ศูนย์ ๆ ละ 
20 คน รวม 200 คน ได้มาจาก   การสุ่มแบบหลายข้ันตอน 
รวมทั้งสิ้น 330 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจาก
ตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสอบถามสภาพที่คาดหวังกับสภาพที่
เป็นจริงการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของศูนย์
เครือข่าย ฯ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ีค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสภาพที่คาดหวัง
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กับสภาพที่เป็นจริงโดยใช้ t-test และประเมินความต้องการ
จ าเป็น(Needs Assessment) โดยหลักประเมินความ
แตกต่าง ใช้ค่า PNI modified (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550, น.
278)  ในการเรียงล าดับความต้องการจ าเป็น 5 ล าดับแรก
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดขอบข่ายและภารกิจงาน
วิชาการ  
 ข้ันตอนที่ 2 การสร้างและหาคุณภาพรูปแบบ
การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่าย
คุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ด าเนินการตามข้ันตอนโดย 
การศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับการบริหารการศึกษา  การบริหารงานวิชาการ 
การมีส่วนร่วม  การพัฒนารูปแบบเพ่ือน ามายกร่างรูปแบบ
การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่าย
คุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ท าให้ได้รูปแบบการ
บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของศูนย์เ ครือข่าย
คุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  
 ในการพิจารณาความเหมาะสมและการประเมิน
คุณภาพของรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม
ของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ด้วยวิธีการ
สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จ านวน 9 ท่าน 
เครื่อ งมือที่ ใช้ประกอบด้วย แบบบันทึกการสัมมนา          
อิงผู้ เชี่ยวชาญ และแบบประเมินคุณภาพของรูปแบบ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย )x(  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมู ลโดยประยุก ต์ใช้ เกณฑ์การแปลผลของบุญชม           
ศรีสะอาด (2552, น.22 – 25)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การศึ กษาสภาพและการประ เมิ น         
ความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) การมีส่วนร่วม 
    การบริหารงานวิชาการของศูนย์เครือข่ ายคุณภาพ
การศึกษา ผลการศึกษามีดังน้ี ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของ
ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมมีสภาพที่เป็น
จริงในระดับปานกลาง  มีสภาพที่คาดหวังในระดับมาก 2) 
ผลการทดสอบความแตกต่างของสภาพที่คาดหวังกับสภาพที่
เปน็จริงของการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของศูนย์
เครือข่ายคุณภาพการศึกษา พบว่า  มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 12 ด้าน 3) ผลการ
ประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) การมี
ส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของศูนย์เครือข่ายคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดขอบข่ายและ
ภารกิจงานวิชาการ โดยหลักประเมินความแตกต่างใช้ค่า 
PNI modified ในการเรียงล าดับความต้องการจ าเป็น 5 ล าดับ
แรก ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วยเหลือกันยังคงมีอยู่ จึงเกิดเครือข่ายการมีส่วนร่วม
รูปแบบใหม่ ๆ ที่เรียกว่า เครือข่ายสหวิทยาเขต  เครือข่าย
ศูนย์ปฏิรูปการศึกษา  เครื อข่ายคุณภาพการศึกษา  
เครือข่ายวิทยาการ หรือกลุ่มโรงเรียนรูปแบบใหม่ ซึ่งการ
รวมกันดังกล่าวเป็นไปอย่างสมัครใจ ไม่มีระเบียบกฎหมาย
บังคับ ไม่มีรูปแบบและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ที่ส าคัญกลุ่ ม
โ ร ง เ รี ยนหรื อ เ ค รื อ ข่ าย โ ร ง เ รี ยนตา มแนวคิ ดขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ยังคงใช้รูปแบบการท างานแบบเดิมๆ  
ย่อมเกิดปัญหาและอุปสรรค เช่นเดียวกับการบริหารและจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในอดีตที่ผ่านมา 
 ภายใต้สภาพปัญหาและข้อจ า กัดดังกล่าว 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงได้พยายาม
หาแนวทางและมาตรการในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาให้ดีข้ึน ทั้งน้ีมีความเชื่อว่าถ้าได้มี
การน านวัตกรรมทางการบริหารจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม
มาใช้ โดยเฉพาะรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม จะท าให้    
การแก้ปัญหาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ในเครือข่ายบรรลุตามเป้าหมายได้ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ 
ในการปฏิรูปการศึกษาท่ีต้องการให้เกิดเอกภาพ  ด้านนโยบาย 
ควบคู่กับไปกับการร่วมมือช่วยเหลือกันระหว่างสถานศึกษา 
ดั ง น้ั น ก า ร น า แน วคิ ด ก า ร บ ริ ห า ร แบ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม 
(ParticipativeManagement) เข้ามาช่วยในการบริหารงาน 
จึงเป็นส่วนส าคัญที่จะส่งผลให้การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของ
สถานศึกษาประสบผลส าเร็จได้โดยง่าย  
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาและคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายคุณภาพ
การศึกษา  มีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการบริหารงาน
วิชาการแบบมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยน าแนวคิดของ
ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม  ( Participative 
Management) มาใช้ในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมทาง
วิชาการของโรง เรียนในศูนย์เครือข่าย ซึ่ งจะช่วยให้
สถานศึกษาภายในศูนย์ด า เนินกิจกรรมสนองตอบต่อ
นโยบายการ พัฒนาการศึกษาของรั ฐบาลไ ด้อย่างมี

ประสิทธิภาพ กระจายทรัพยากรที่อยู่อย่างจ ากัดให้ทั่วถึง
และเกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาสู่มาตรฐานที่ก าหนดต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพและประเมินความต้องการ
จ าเป็นการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของศูนย์
เครือข่ายคุณภาพการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
 2. เพ่ือสร้างและหาคุณภาพของรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่าย
คุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนา มีข้ันตอน
การวิจัย 2 ข้ันตอน ดังน้ี 
 ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและการประเมิน
ความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) การมีส่วนร่วม
การบริหารงานวิชาการของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา 
โดยใช้แบบสอบถามแบบ ประชากรได้แก่ คณะกรรมการ
ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา และครูในศูนย์ฯ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
จ านวน 10 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 1,516 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
คณะกรรมการศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา จ านวน 10 
ศูนย์ ๆ ละ 13 คน รวม 130  คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย  
ครูในศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาจ านวน 10 ศูนย์ ๆ ละ 
20 คน รวม 200 คน ได้มาจาก   การสุ่มแบบหลายข้ันตอน 
รวมทั้งสิ้น 330 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจาก
ตารางของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสอบถามสภาพที่คาดหวังกับสภาพที่
เป็นจริงการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของศูนย์
เครือข่าย ฯ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ีค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสภาพที่คาดหวัง
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การศึกษา  องค์ประกอบที่ 3 โครงสร้างการบริหารของศูนย์
เครือข่ายคุณภาพการศึกษา ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้ วิจัยใช้
โครงสร้างการบริหารของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาซึ่ง
มีการจัดต้ังอยู่แล้ว โดยอ้างอิงจากระเบียบส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  ว่าด้วยศูนย์
เครือข่ายคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่  
30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   องค์ประกอบที่ 4 
ขอบข่ายและภารกิจงานวิชาการ ได้มาจาก การประเมิน
ความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) จากการ
ส ารวจสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นจริงในการมีส่วนร่วม
การบริหารงานวิชาการของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 3 แล้วจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนาตามคะแนนที่ได้จากมากไปหาน้อย ซึ่ง
ผู้วิจัยได้น าด้านที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก มาใช้เป็น
ขอบข่ายและภารกิจ ประกอบด้วย 1) การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้  3) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  4) 
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี และ 5) การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 5 กระบวนการบริหารแบบมี

ส่วนร่วม การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้บูรณาการกระบวนการ
บริหารด้วยวงจรคุณภาพ (The Deming Cycle) ของ      
เอ็ดวาร์ด  เดมม่ิง (Edwads Deming) กับหลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมที่สังเคราะห์ได้จากองค์ประกอบที่ 1 มา
จัดท าเป็นข้ันตอนในกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดังน้ี 
ข้ันตอนที่ 1 การวางแผน (Plan : P)  ประกอบด้วยหลักการ
ร่วม และการมีเป้าหมายร่วมกัน การรับฟังความคิดเห็น 
ข้ันตอนที่ 2 การด าเนินงาน (Do : D) ประกอบด้วยหลักการ
ร่วม  การท างานเป็นทีม การรับฟังความคิดเห็น  ข้ันตอนที่ 
3  การตรวจสอบและประเมินผล (Check :C) ประกอบด้วย
หลักการร่วม ข้ันตอนที่ 4 การปรับปรุงและพัฒนา (Action 
: A) ประกอบด้วยหลักการร่วม และการรับฟังความคิดเห็น 
 3. ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบ         
การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่าย
คุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน     
9 ท่าน พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมความเป็นไปได้ และ
ความเป็นประโยชน์ ในระดับมากที่สุด ปรากฏผลดังตารางที่
2 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา  
             สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3   
 

ที่ รายละเอยีด 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความเป็นประโยชน์ 

x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 
1 องคป์ระกอบที่ 1  4.76 0.43 มากที่สดุ 4.74 0.44 มากที่สดุ 4.85 0.36 มากที่สดุ 
2 องคป์ระกอบที่ 2 4.56 0.58 มากที่สดุ 4.70 0.47 มากที่สดุ 4.81 0.40 มากที่สดุ 
3 องคป์ระกอบที่ 3 4.63 0.49 มากที่สดุ 4.78 0.42 มากที่สดุ 4.76 0.43 มากที่สดุ 
4 องคป์ระกอบที่ 4 4.77 0.43 มากที่สดุ 4.75 0.43 มากที่สดุ 4.83 0.37 มากที่สดุ 
5 องคป์ระกอบที่ 5 4.92 0.27 มากที่สดุ 4.93 0.26 มากที่สดุ 4.95 0.22 มากที่สดุ 
 รวม 4.79 0.42 มากท่ีสุด 4.81 0.39 มากท่ีสุด 4.86 0.34 มากท่ีสุด 

 
 
 
 

 
 
 
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นจริง สภาพที่คาดหวัง ผลการทดสอบความแตกต่างของสภาพที่เป็นจริงสภาพที่คาดหวัง 
 

การมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการ 
ค่าเฉลี่ย 

ค่า 
t-test 

PNI modified 
ล าดับ 

ความส าคัญ 
สภาพที ่
คาดหวัง 

สภาพที่ 
เป็นจริง 

1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.5639 3.4056 46.059** 0.3418 3 
2.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4.4363 3.2543 30.275** 0.3632 2 
3.การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4.2741 3.3968 22.104** 0.2583 6 
4.การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา 

4.3578 3.1442 23.594** 0.3859 1 

5.การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 4.3639 3.4175 24.084** 0.2769 4 
6.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 4.3460 3.4262 21.769** 0.2685 5 
7.การนิเทศการศึกษา 4.2980 3.4658 18.182** 0.2401 8 
8.การแนะแนวการศึกษา 4.2925 3.4849 20.045** 0.2317 9 
9.การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.3944 3.5770 20.228** 0.2285 10 
10.การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 4.1960 3.4790 21.661** 0.2061 12 
11.การประสานความร่วมมือในการพัฒนา วิชาการ
กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

4.2813 3.5151 21.213** 0.2179 11 

12.การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา 

4.2631 3.4115 19.065** 0.2496 7 

รวม 4.3389 3.4336 30.439** 0.3294  
 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 2.  รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน
ร่วมของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3                  
มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ดังน้ี องค์ประกอบที่ 1 
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย หลักการร่วม 
หมายถึงหลักการมีส่วนร่วมที่ ต้องใช้ในทุกข้ันตอนของ
กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมได้แก่ 1) การไว้วางใจ    
2) การติดต่อสื่อสาร 3) การตัดสินใจร่วมกัน หลักการเฉพาะ 
หมายถึงหลักการมีส่วนร่วมที่ใช้เฉพาะในข้ันตอนใดข้ันตอน

หน่ึงของกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ 1) การมี
เป้าหมายร่วมกัน  2) การท างานเป็นทีม 3) การรับฟังความ
คิดเห็น องค์ประกอบที่  2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
ประกอบด้วย 1) เ พ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้
กระบวนการการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา  2) เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของศูนย์
เครือข่ายคุณภาพการศึกษา และ3) เพ่ือยกระดับคุณภาพ
งานวิชาการของสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายคุณภาพ

ตารางที่	1
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การศึกษา  องค์ประกอบที่ 3 โครงสร้างการบริหารของศูนย์
เครือข่ายคุณภาพการศึกษา ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้ วิจัยใช้
โครงสร้างการบริหารของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาซึ่ง
มีการจัดต้ังอยู่แล้ว โดยอ้างอิงจากระเบียบส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  ว่าด้วยศูนย์
เครือข่ายคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่  
30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   องค์ประกอบที่ 4 
ขอบข่ายและภารกิจงานวิชาการ ได้มาจาก การประเมิน
ความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) จากการ
ส ารวจสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นจริงในการมีส่วนร่วม
การบริหารงานวิชาการของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 3 แล้วจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนาตามคะแนนที่ได้จากมากไปหาน้อย ซึ่ง
ผู้วิจัยได้น าด้านที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก มาใช้เป็น
ขอบข่ายและภารกิจ ประกอบด้วย 1) การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้  3) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  4) 
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี และ 5) การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 5 กระบวนการบริหารแบบมี

ส่วนร่วม การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้บูรณาการกระบวนการ
บริหารด้วยวงจรคุณภาพ (The Deming Cycle) ของ      
เอ็ดวาร์ด  เดมมิ่ง (Edwads Deming) กับหลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมที่สังเคราะห์ได้จากองค์ประกอบที่ 1 มา
จัดท าเป็นข้ันตอนในกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดังน้ี 
ข้ันตอนที่ 1 การวางแผน (Plan : P)  ประกอบด้วยหลักการ
ร่วม และการมีเป้าหมายร่วมกัน การรับฟังความคิดเห็น 
ข้ันตอนที่ 2 การด าเนินงาน (Do : D) ประกอบด้วยหลักการ
ร่วม  การท างานเป็นทีม การรับฟังความคิดเห็น  ข้ันตอนที่ 
3  การตรวจสอบและประเมินผล (Check :C) ประกอบด้วย
หลักการร่วม ข้ันตอนที่ 4 การปรับปรุงและพัฒนา (Action 
: A) ประกอบด้วยหลักการร่วม และการรับฟังความคิดเห็น 
 3. ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบ         
การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่าย
คุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน     
9 ท่าน พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมความเป็นไปได้ และ
ความเป็นประโยชน์ ในระดับมากที่สุด ปรากฏผลดังตารางที่
2 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา  
             สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3   
 

ที่ รายละเอยีด 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความเป็นประโยชน์ 

x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 
1 องคป์ระกอบที่ 1  4.76 0.43 มากที่สดุ 4.74 0.44 มากที่สดุ 4.85 0.36 มากที่สดุ 
2 องคป์ระกอบที่ 2 4.56 0.58 มากที่สดุ 4.70 0.47 มากที่สดุ 4.81 0.40 มากที่สดุ 
3 องคป์ระกอบที่ 3 4.63 0.49 มากที่สดุ 4.78 0.42 มากที่สดุ 4.76 0.43 มากที่สดุ 
4 องคป์ระกอบที่ 4 4.77 0.43 มากที่สดุ 4.75 0.43 มากที่สดุ 4.83 0.37 มากที่สดุ 
5 องคป์ระกอบที่ 5 4.92 0.27 มากที่สดุ 4.93 0.26 มากที่สดุ 4.95 0.22 มากที่สดุ 
 รวม 4.79 0.42 มากท่ีสุด 4.81 0.39 มากท่ีสุด 4.86 0.34 มากท่ีสุด 

 
 
 
 

 
 
 
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นจริง สภาพที่คาดหวัง ผลการทดสอบความแตกต่างของสภาพที่เป็นจริงสภาพที่คาดหวัง 
 

การมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการ 
ค่าเฉลี่ย 

ค่า 
t-test 

PNI modified 
ล าดับ 

ความส าคัญ 
สภาพที ่
คาดหวัง 

สภาพที่ 
เป็นจริง 

1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.5639 3.4056 46.059** 0.3418 3 
2.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4.4363 3.2543 30.275** 0.3632 2 
3.การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4.2741 3.3968 22.104** 0.2583 6 
4.การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา 

4.3578 3.1442 23.594** 0.3859 1 

5.การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 4.3639 3.4175 24.084** 0.2769 4 
6.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 4.3460 3.4262 21.769** 0.2685 5 
7.การนิเทศการศึกษา 4.2980 3.4658 18.182** 0.2401 8 
8.การแนะแนวการศึกษา 4.2925 3.4849 20.045** 0.2317 9 
9.การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.3944 3.5770 20.228** 0.2285 10 
10.การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 4.1960 3.4790 21.661** 0.2061 12 
11.การประสานความร่วมมือในการพัฒนา วิชาการ
กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

4.2813 3.5151 21.213** 0.2179 11 

12.การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา 

4.2631 3.4115 19.065** 0.2496 7 

รวม 4.3389 3.4336 30.439** 0.3294  
 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 2.  รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน
ร่วมของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3                  
มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ดังน้ี องค์ประกอบที่ 1 
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย หลักการร่วม 
หมายถึงหลักการมีส่วนร่วมที่ ต้องใช้ในทุกข้ันตอนของ
กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมได้แก่ 1) การไว้วางใจ    
2) การติดต่อสื่อสาร 3) การตัดสินใจร่วมกัน หลักการเฉพาะ 
หมายถึงหลักการมีส่วนร่วมที่ใช้เฉพาะในข้ันตอนใดข้ันตอน

หน่ึงของกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ 1) การมี
เป้าหมายร่วมกัน  2) การท างานเป็นทีม 3) การรับฟังความ
คิดเห็น องค์ประกอบที่  2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
ประกอบด้วย 1) เ พ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้
กระบวนการการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา  2) เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของศูนย์
เครือข่ายคุณภาพการศึกษา และ3) เพ่ือยกระดับคุณภาพ
งานวิชาการของสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายคุณภาพ

ตารางที่	2
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ส่วนร่วมมี  5 หลักคือ หลักความไว้วาง ใจ หลักการ
ติดต่อสื่อสาร หลักการท างานเป็นทีม หลักการตัดสินใจ
ร่วมกัน และหลักการกระจายอ านาจสอดคล้องกับงานวิจัย
ของต่อศักด์ิ บุญเสือ (2556) ได้สรุปหลักการของรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ส าหรับสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
ประกอบด้วย หลักประชาธิปไตย หลักการกระจายอ านาจ 
หลักการท างานเป็นทีม หลักความรับผิดชอบ หลักการ
สื่อสาร 
 องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
ประกอบด้วย  1) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายคุณภาพการศึกษามีการใช้กระบวนการการ
บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม  2) เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่าย
คุณภาพการศึกษา 3)  เพ่ือยกระดับคุณภาพงานวิชาการของ
สถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา  ทั้งน้ีเพราะ
การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหาร
สถานศึกษา หากผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการงานวิชาการอย่างเป็นระบบจะท า
ให้การบริหารงานวิชาการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุนัย วงศ์สุวคันธ (2555) ซึ่ งได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ของรูปแบบความร่วมมือในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ไว้ว่า 
วัตถุประสงค์ แบ่งเป็นวัตถุประสงค์หลัก คือ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาอันจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และวัตถุประสงค์ย่อย ประกอบด้วย เพ่ือ
การพ่ึงพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือแก้ปัญหา 
ส่งเสริม สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูล
สารสนเทศ เพ่ือระดมทรัพยากรร่วมกัน และเพ่ือท ากิจกรรม
และบรรลุเป้าหมายร่วมกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของระวี  
จันทะนาม (2557) ไ ด้ท ากา ร วิจั ย เ รื่ อ ง รูป แบบการ
บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลในโรงเรียน
ขนาดกลาง ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของรูปแบบดังน้ี 1) 
เพ่ือให้โรงเรียนขนาดกลางบริหารงานวิชาการอย่างมี
ประสิทธิผลโดยใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน

ร่วม 2) เพ่ือให้บุคคลในองค์กรหรือต่างองค์กรได้มีส่วนร่วม
ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาด
กลางให้เกิดประสิทธิผล 
 องค์ประกอบที่ 3 โครงสร้างการบริหารของศูนย์
เครือข่ายคุณภาพการศึกษา ผู้วิจัยใช้โครงสร้างการบริหาร
ของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาซึ่งมีการจัดต้ังอยู่แล้ว
โดยอ้างอิงจากระเบียบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  ว่าด้วยศูนย์เครือข่าย
คุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2555  ประกาศ ณ วันที่  30 
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  หมวด 3 ซึ่งโครงสร้างน้ีมี
องค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมอยู่แล้ว สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรินทร์ แก้วมณี 
(2558, น.148) ได้วิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมขององค์คณะบุคคลเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่า คณะกรรมการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์คณะบุคคล
ประกอบด้วย 1) จ านวน/โครงสร้าง 2) คุณสมบัติ 3) การ
ได้มา  4) วาระการด าร งต าแหน่ง 5) บทบาทหน้าที่ 
สอดคล้องกับนฏกร ปิ่นสกล (2557, น.189) ได้วิจัยเรื่อง
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมอาชีพของ
นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล พบว่า การบริหารโดย
องค์คณะบุคคลเป็นรูปแบบการบริหารที่มีบุคคลหลายๆ คน
เข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ก าหนดนโยบาย ร่วมตัดสินใจ 
เพ่ือให้ฝ่ายปฏิบัติในหน่วยงานหรือองค์กรมีการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดองค์ประกอบด้าน
คณะกรรมการบริหารและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมมีคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการด าเนินงาน  
 องค์ประกอบที่  4 ขอบข่ายและภารกิจงาน
วิชาการ ประกอบด้วย 1) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  3) 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี และ 5) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุวิมล  โพธ์ิกลิ่น (2549) ที่สรุปไว้ว่ารูปแบบ
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

อภิปรายผลการวิจัย   
 มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1.  จากการศึกษาสภาพ การทดสอบความ
แตกต่างของสภาพที่คาดหวังกับสภาพที่เป็นจริงและการ
ประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) การมี
ส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของศูนย์เครือข่ายคุณภาพ
การศึกษา พบว่า มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับปานกลาง 
และมีสภาพที่คาดหวังในระดับมาก แสดงว่า สถานศึกษาใน
ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาในการบริหารงาน
วิชาการในทุก ๆ ด้าน สอดคล้องกับแนวคิดของ Shadid et 
Al. (1982) ให้ความคิดเห็นว่า แนวคิดการมีส่วนร่วมที่ได้รับ
การพัฒนาอย่างเป็นระบบมากที่สุด คือ แนวคิดของโคเฮน
และอัพฮอฟ  ซึ่งได้จ าแนกข้ันตอนการมีส่วนร่วมไว้ ดังน้ี ข้ัน
ที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในกระบวนการน้ีสิ่งแรก
ที่ต้องท า คือ การก าหนดความต้องการและการจัดล าดับ
ความส าคัญ จากน้ันเลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวข้อง 
ข้ันที่ 2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ซึ่งได้มาจากค าถาม
ที่ว่า ใครท าประโยชน์ให้โครงการได้บ้าง และจะท าประโยชน์
ไ ด้ ด้วย วิ ธีก าร ใด  ข้ันที่  3 กา ร มี ส่ วนร่ วม ในการรั บ
ผลประโยชน์ ต้องพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ใน
กลุ่มด้วย ท้ังผลประโยชน์ในเชิงบวก และเชิงผลที่เป็นผลเสีย
ของโครงการ ข้ันที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล สิ่ง
ส าคัญที่ต้องสังเกตคือ ความเห็น ความชอบและความ
คาดหวังซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของ
บุคคลในกลุ่มต่างๆ ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของยุพา     
เวียงกมล อัดโดดดร และ พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์ (2556)   
ท่ีพบว่าการบริหารวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาท่ีย่ังยืนมีค่าเฉลี่ยของสภาพที่พึงประสงค์
สู งกว่าสภาพปัจจุ บันในทุกด้านและทุกประเ ด็นโดย
เรียงล าดับความส าคัญจากการพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน  การวัดผลประเมินผล  และ การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของพัชรินทร์ จันทาพูน และ ปิยพงษ์ สุเมตติกุล (2557)     
ที่พบว่าสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการ

บริหารเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนขนาด
เล็กโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก และค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาการ
บริหารเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนขนาด
เล็กโดยภาพรวมมีค่า PNI modifiedเท่ากับ 0.28 นอกจากน้ียัง
เป็นไปตามผลการวิจัยของรุ่งนภา ธีฆะพร (2558, น. 215) 
ที่พบว่าสภาพการจัดการความร่วมมือทางวิชาการของ
สถานศึกษาในเครือข่ายสหวิทยาเขต สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีค่าเฉลี่ยของสภาพที่
เป็นจริงโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกรายการ และ
ค่าเฉลี่ยของสภาพที่คาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมากทุก
รายการ 
 2. จากผลการสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
มีประเด็นที่น ามาอภิปรายตามองค์ประกอบดังน้ี 
 องค์ประกอบที่ 1 หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม ประกอบด้วย หลักการร่วม ได้แก่  1) การไว้วางใจ  2) 
การติดต่อสื่อสาร  3) การตัดสินใจร่วมกัน  หลักการเฉพาะ 
ได้แก่  1)  การมีเป้าหมายร่วมกัน  2)  การท างานเป็นทีม  
3)  การรับฟังความคิดเห็น  ทั้งน้ีเพราะการบริหาร
สถานศึกษาที่มีโครงสร้างอย่างเป็นทางการ มีกฎระเบียบที่
ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะที่เป็น
ผู้น าจะต้องประสานท าความเข้าใจ ต้องเรียนรู้ที่จะจูงใจให้ผู้
ที่มีส่วนเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม สอดคล้องกับทฤษฎีวาย 
(Theory Y) ของแมคเกรเกอร์ (Mc Gregor, 1960, p.36) มี
พ้ืนฐานแนวคิดว่า ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพจะต้องพยายาม
สนับสนุนและพัฒนาการท างานของคนงาน ซ่ึงจะพัฒนาได้
โดยเพ่ิมโอกาสของคนงานในการเจริญเติบโตก้าวหน้าโดย
เพ่ิมความรับผิดชอบและเพ่ิมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
องค์กร  สอดคล้องกับงานวิจัยของจีระพงษ์  หอมสุวรรณ์ 
(2556) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหาร
แบ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ นส ถ า นศึ ก ษ า  สั ง กั ด ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า หลักการบริหารแบบมี
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ส่วนร่วมมี  5 หลักคือ หลักความไว้วาง ใจ หลักการ
ติดต่อสื่อสาร หลักการท างานเป็นทีม หลักการตัดสินใจ
ร่วมกัน และหลักการกระจายอ านาจสอดคล้องกับงานวิจัย
ของต่อศักด์ิ บุญเสือ (2556) ได้สรุปหลักการของรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ส าหรับสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
ประกอบด้วย หลักประชาธิปไตย หลักการกระจายอ านาจ 
หลักการท างานเป็นทีม หลักความรับผิดชอบ หลักการ
สื่อสาร 
 องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
ประกอบด้วย  1) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายคุณภาพการศึกษามีการใช้กระบวนการการ
บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม  2) เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่าย
คุณภาพการศึกษา 3)  เพ่ือยกระดับคุณภาพงานวิชาการของ
สถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา  ทั้งน้ีเพราะ
การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหาร
สถานศึกษา หากผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการงานวิชาการอย่างเป็นระบบจะท า
ให้การบริหารงานวิชาการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุนัย วงศ์สุวคันธ (2555) ซึ่ งได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ของรูปแบบความร่วมมือในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ไว้ว่า 
วัตถุประสงค์ แบ่งเป็นวัตถุประสงค์หลัก คือ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาอันจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และวัตถุประสงค์ย่อย ประกอบด้วย เพ่ือ
การพ่ึงพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือแก้ปัญหา 
ส่งเสริม สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูล
สารสนเทศ เพ่ือระดมทรัพยากรร่วมกัน และเพ่ือท ากิจกรรม
และบรรลุเป้าหมายร่วมกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของระวี  
จันทะนาม (2557) ไ ด้ท ากา ร วิจั ย เ รื่ อ ง รูป แบบการ
บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลในโรงเรียน
ขนาดกลาง ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของรูปแบบดังน้ี 1) 
เพ่ือให้โรงเรียนขนาดกลางบริหารงานวิชาการอย่างมี
ประสิทธิผลโดยใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน

ร่วม 2) เพ่ือให้บุคคลในองค์กรหรือต่างองค์กรได้มีส่วนร่วม
ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาด
กลางให้เกิดประสิทธิผล 
 องค์ประกอบที่ 3 โครงสร้างการบริหารของศูนย์
เครือข่ายคุณภาพการศึกษา ผู้วิจัยใช้โครงสร้างการบริหาร
ของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาซ่ึงมีการจัดต้ังอยู่แล้ว
โดยอ้างอิงจากระเบียบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  ว่าด้วยศูนย์เครือข่าย
คุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2555  ประกาศ ณ วันที่  30 
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  หมวด 3 ซึ่งโครงสร้างน้ีมี
องค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมอยู่แล้ว สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรินทร์ แก้วมณี 
(2558, น.148) ได้วิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมขององค์คณะบุคคลเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพ ส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พบว่า คณะกรรมการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์คณะบุคคล
ประกอบด้วย 1) จ านวน/โครงสร้าง 2) คุณสมบัติ 3) การ
ได้มา  4) วาระการด าร งต าแหน่ง 5) บทบาทหน้าที่ 
สอดคล้องกับนฏกร ปิ่นสกล (2557, น.189) ได้วิจัยเรื่อง
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมอาชีพของ
นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล พบว่า การบริหารโดย
องค์คณะบุคคลเป็นรูปแบบการบริหารที่มีบุคคลหลายๆ คน
เข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ก าหนดนโยบาย ร่วมตัดสินใจ 
เพ่ือให้ฝ่ายปฏิบัติในหน่วยงานหรือองค์กรมีการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดองค์ประกอบด้าน
คณะกรรมการบริหารและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมมีคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการด าเนินงาน  
 องค์ประกอบที่  4 ขอบข่ายและภารกิจงาน
วิชาการ ประกอบด้วย 1) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  3) 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี และ 5) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุวิมล  โพธ์ิกลิ่น (2549) ที่สรุปไว้ว่ารูปแบบ
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

อภิปรายผลการวิจัย   
 มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1.  จากการศึกษาสภาพ การทดสอบความ
แตกต่างของสภาพที่คาดหวังกับสภาพที่เป็นจริงและการ
ประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) การมี
ส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของศูนย์เครือข่ายคุณภาพ
การศึกษา พบว่า มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับปานกลาง 
และมีสภาพที่คาดหวังในระดับมาก แสดงว่า สถานศึกษาใน
ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาในการบริหารงาน
วิชาการในทุก ๆ ด้าน สอดคล้องกับแนวคิดของ Shadid et 
Al. (1982) ให้ความคิดเห็นว่า แนวคิดการมีส่วนร่วมที่ได้รับ
การพัฒนาอย่างเป็นระบบมากที่สุด คือ แนวคิดของโคเฮน
และอัพฮอฟ  ซึ่งได้จ าแนกข้ันตอนการมีส่วนร่วมไว้ ดังน้ี ข้ัน
ที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในกระบวนการน้ีสิ่งแรก
ที่ต้องท า คือ การก าหนดความต้องการและการจัดล าดับ
ความส าคัญ จากน้ันเลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวข้อง 
ข้ันที่ 2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ซึ่งได้มาจากค าถาม
ที่ว่า ใครท าประโยชน์ให้โครงการได้บ้าง และจะท าประโยชน์
ไ ด้ ด้วย วิ ธีก าร ใด  ข้ันที่  3 กา รมี ส่ วนร่ วม ในการรั บ
ผลประโยชน์ ต้องพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ใน
กลุ่มด้วย ท้ังผลประโยชน์ในเชิงบวก และเชิงผลที่เป็นผลเสีย
ของโครงการ ข้ันที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล สิ่ง
ส าคัญที่ต้องสังเกตคือ ความเห็น ความชอบและความ
คาดหวังซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของ
บุคคลในกลุ่มต่างๆ ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของยุพา     
เวียงกมล อัดโดดดร และ พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์ (2556)   
ที่พบว่าการบริหารวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาท่ีย่ังยืนมีค่าเฉลี่ยของสภาพที่พึงประสงค์
สู งกว่าสภาพปัจจุบันในทุกด้านและทุกประเ ด็นโดย
เรียงล าดับความส าคัญจากการพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน  การวัดผลประเมินผล  และ การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของพัชรินทร์ จันทาพูน และ ปิยพงษ์ สุเมตติกุล (2557)     
ที่พบว่าสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการ

บริหารเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนขนาด
เล็กโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก และค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาการ
บริหารเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนขนาด
เล็กโดยภาพรวมมีค่า PNI modifiedเท่ากับ 0.28 นอกจากน้ียัง
เป็นไปตามผลการวิจัยของรุ่งนภา ธีฆะพร (2558, น. 215) 
ที่พบว่าสภาพการจัดการความร่วมมือทางวิชาการของ
สถานศึกษาในเครือข่ายสหวิทยาเขต สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีค่าเฉลี่ยของสภาพที่
เป็นจริงโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกรายการ และ
ค่าเฉลี่ยของสภาพที่คาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมากทุก
รายการ 
 2. จากผลการสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
มีประเด็นที่น ามาอภิปรายตามองค์ประกอบดังน้ี 
 องค์ประกอบที่ 1 หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม ประกอบด้วย หลักการร่วม ได้แก่  1) การไว้วางใจ  2) 
การติดต่อสื่อสาร  3) การตัดสินใจร่วมกัน  หลักการเฉพาะ 
ได้แก่  1)  การมีเป้าหมายร่วมกัน  2)  การท างานเป็นทีม  
3)  การรับฟังความคิดเห็น  ทั้งน้ีเพราะการบริหาร
สถานศึกษาที่มีโครงสร้างอย่างเป็นทางการ มีกฎระเบียบที่
ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะที่เป็น
ผู้น าจะต้องประสานท าความเข้าใจ ต้องเรียนรู้ที่จะจูงใจให้ผู้
ที่มีส่วนเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม สอดคล้องกับทฤษฎีวาย 
(Theory Y) ของแมคเกรเกอร์ (Mc Gregor, 1960, p.36) มี
พ้ืนฐานแนวคิดว่า ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพจะต้องพยายาม
สนับสนุนและพัฒนาการท างานของคนงาน ซึ่งจะพัฒนาได้
โดยเพ่ิมโอกาสของคนงานในการเจริญเติบโตก้าวหน้าโดย
เพ่ิมความรับผิดชอบและเพ่ิมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
องค์กร  สอดคล้องกับงานวิจัยของจีระพงษ์  หอมสุวรรณ์ 
(2556) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหาร
แบ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ นส ถ า นศึ ก ษ า  สั ง กั ด ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า หลักการบริหารแบบมี
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ได้รับข้อคิดเห็นของปัญหาได้รวดเร็วและถูกต้องได้รับ
ข้อคิดเห็นใหม่ ๆ    
 3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
พบว่า รูปแบบมีคุณภาพในด้านความเหมาะสม ความเป็นไป
ได้ และความเป็นประโยชน์ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนารูปแบบอย่างเป็นระบบ
ตามหลักการพัฒนารูปแบบโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development: R&D) ตามล าดับ ซึ่งเป็น
การด าเนินการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ    
บุญชม ศรีสะอาด (2555, หน้า 104-105) และแนวคิดของ 
Eisner (1976, p.192-193) ที่กล่าวถึง ข้ันตอนและ
กระบวนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบและการ
ตรวจสอบรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของระวี จันทะนาม (2557) พบว่ารูปแบบการบริหารงาน
วิชาการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนขนาดกลาง 
มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ 
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน  เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ
ธรรมรงศักด์ิ รักงามและคณะ (2558) ที่พบว่ารูปแบบการ
พัฒนาครูที่ พัฒนาข้ึนโดยใช้การเสริมพลังอ านาจและ
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูมีความถูกต้อง
เหมาะสม มีประโยชน์และมีความเป็นไปได้ในการน าไป
ปฏิบัติในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของศรีวรรณ 
เกียรติสุรนนท์ (2544) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรเอกชน จังหวัดศรีสะเกษ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาขององค์กรเอกชนจังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยได้
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรเอกชน
จังหวัดศรีสะเกษ ท่ีมีความสมบูรณ์ ถูกต้องเหมาะสม ปฏิบัติ
ได้ และสถานศึกษาได้รับประโยชน์ ซึ่ งประกอบด้วย
คณะอนุกรรมการจากองค์กรเอกชนเข้าร่วมบริหารจัดการใน 
6 ฝ่าย คือ วิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล 
บริหารงานทั่วไป ระดมเงินเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาและ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการของ

สถานศึกษา โดยมีการร่วมกันก าหนดหน้าที่ของแต่ละฝ่ายไว้
ด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     1.1 รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมี
ส่วนร่วม ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบที่มีการด าเนินงาน
สัมพันธ์กันอย่างต่อเน่ือง ผู้น ารูปแบบไปใช้ควรจะต้องศึกษา
และด าเนินการตามรูปแบบให้ครบทุกข้ันตอน เพ่ือที่จะได้ผล
ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
     1.2 หน่วยงานต้นสังกัด ควรส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการน ารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมี
ส่วนร่วมไปใช้ในศูนย์เครือข่ายหรือกลุ่มโรงเรียน โดยเน้น
การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามกรอบวงจรคุณภาพ ซึ่งมี
การน าหลักการหรือกระบวนการมีส่วนร่วม มาบูรณาการใน
การพัฒนางานวิชาการ จะท าให้ได้ผลที่เกิดจากการน าไปใช้ 
ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง   
 2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป   
      2.1 ควรมีการน ารูปแบบไปทดลองใช้เพ่ือ
ศึกษาผลระยาว รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึน หรือปัจจัยเอ้ือ
ที่ส่งผลให้การด าเนินการตามรูปแบบประสบความส าเร็จ ใน
บริบทที่แตกต่างกัน  
  2.2  ควรมีการศึกษาวิจัยต่อยอดการวิจัย
ในครั้ง น้ี เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงาน
วิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตลอดจนการศึกษาเชิง
เปรียบเทียบระหว่างการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม
ในศูนย์เครือข่ายหรือกลุ่มโรงเรียนระดับประถมศึกษากับ
ระดับมัธยมศึกษา 
 
 
 
 
 
 

การศึกษ าของสถานศึกษา ข้ัน พ้ืนฐ านขนาดเล็ ก  มี
องค์ประกอบหลักที่ 2 คือขอบข่ายและภารกิจงานด้าน
วิชาการ ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การประเมินผลและการเทียบโอน
ผลการเรียน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของพิสิฐ เทพไกรวัล (2554) ได้พัฒนารูปแบบเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ก าหนดงานวิชาการเป็นขอบข่าย
และภารกิจการบริหารการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกโรงเรียน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเพ่ือการประเมินภายนอก การแนะแนว
การศึกษา และการนิเทศการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัย
ของเพชริน สงค์ประเสริฐ (2550) ที่สรุปไว้ว่ารูปแบบการ
บริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการท างานเป็นทีมใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีองค์ประกอบด้านภารกิจและ
ขอบข่ายงานวิชาการในสถานศึกษา ประกอบด้วย การ
พัฒนาหลักสูตร  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การวัดผล 
ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีการศึกษา การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  การนิเทศ
การศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และการส่งเสริมความรู้ทาง
วิชาการแก่ชุมชน          
 องค์ประกอบที่ 5  กระบวนการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม ผู้วิจัยได้บูรณาการกระบวนการบริหารด้วยวงจร
คุณภาพ  (The Deming Cycle) ของเอ็ดวาร์ด  เดมมิ่ง 
(Edwads Deming) กับหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่
สังเคราะห์ได้จากองค์ประกอบที่ 1 มาจัดท าเป็นข้ันตอนใน
กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม สอดคล้องกับวรภัทร์    
ภู่เจริญ (2543) ได้เสนอแนวคิดว่าการท างานที่เป็นระบบ
และเป็นกระบวนการ คือการท างานที่เป็นแบบวงจร PDCA 
ซึ่ ง เป็นวงจรการท างานที่ค้นพบโดยเอ็ดเ วิร์ด เดมมิ่ ง 
(Edwads Deming) ซึ่งกระบวนการท างานตามวงจรน้ีจะมี

การตรวจสอบควบคู่ไปกับการท างาน ซ่ึงท าให้เกิดการ
ปรับปรุงการท างานตลอดเวลา  เป็นการท างานที่ต่อเน่ือง มี
ระบบการบริหารที่มีคุณภาพและใช้กันอย่างแพร่หลาย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jill, Micheal, & Jefferson, 
(1995) ศึกษาเรื่องราววงจรคุณภาพ: ผลการมีส่วนร่วมของ
พนักงานในการปฏิบัติงานโดยใช้วงจรคุณภาพ (Quality 
Circle) ซึ่งเป็นการน าวงจรคุณภาพเข้ามาใช้ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพของพนักงานและพบว่าวงจรคุณภาพมีผลใน
ด้านบวกกับการประเมินค่าทางเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของรุ่งนภา ธีฆะพร (2557) ที่พบว่า ระบบการ
จัดการความร่วมมือทางวิชาการของสถานศึกษาในเครือข่าย
สหวิทยาเขต สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 42 ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 
และข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งด าเนินการความร่วมมือทางวิชาการ
โดยการจัดการด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วย การ
วางแผน การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ และการ
ปรับปรุงแก้ไข โดยน าภารกิจการบริหารงานด้านวิชาการใน
สถานศึกษา 12 ด้าน มาด าเนินการร่วมกันเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพ  เมื่อน าหลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมซ่ึงประกอบด้วย หลักการร่วม คือ 1)  
การไว้วางใจ  2) การติดต่อสื่อสาร  3)  การตัดสินใจร่วมกัน  
และ หลักการเฉพาะ คือ  1)  การมีเป้าหมายร่วมกัน        
2)  การท างานเป็นทีม  3)  การรับฟังความคิดเห็นมาบูรณา
การกับวงจรคุณภาพของ Edwads Deming จึงเชื่อได้ว่า
กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีจะ
สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการงานวิชาการให้ประสบ
ผลส าเร็จ มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่ง
วินัย ดิสสงก์ (2550) ที่ศึกษาเรื่องการบริหารโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม พบว่า การ
บริ หา ร แบบมีส่ วนร่ วมจะส่ ง ผล ให้ ก ารบริห า ร เ กิ ด
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด  นอกจากน้ีอภิญญา กังส
นารักษ์ (2544, น. 17) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการมีส่วน
ร่วมว่าได้รับทราบข้อเท็จจริงของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ท า
ให้ได้รับทราบรายละเอียดของปัญหาได้รวดเร็วและถูกต้อง
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ได้รับข้อคิดเห็นของปัญหาได้รวดเร็วและถูกต้องได้รับ
ข้อคิดเห็นใหม่ ๆ    
 3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
พบว่า รูปแบบมีคุณภาพในด้านความเหมาะสม ความเป็นไป
ได้ และความเป็นประโยชน์ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนารูปแบบอย่างเป็นระบบ
ตามหลักการพัฒนารูปแบบโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development: R&D) ตามล าดับ ซึ่งเป็น
การด าเนินการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ    
บุญชม ศรีสะอาด (2555, หน้า 104-105) และแนวคิดของ 
Eisner (1976, p.192-193) ที่กล่าวถึง ข้ันตอนและ
กระบวนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบและการ
ตรวจสอบรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของระวี จันทะนาม (2557) พบว่ารูปแบบการบริหารงาน
วิชาการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนขนาดกลาง 
มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ 
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน  เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ
ธรรมรงศักด์ิ รักงามและคณะ (2558) ที่พบว่ารูปแบบการ
พัฒนาครูที่ พัฒนาข้ึนโดยใช้การเสริมพลังอ านาจและ
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูมีความถูกต้อง
เหมาะสม มีประโยชน์และมีความเป็นไปได้ในการน าไป
ปฏิบัติในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของศรีวรรณ 
เกียรติสุรนนท์ (2544) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรเอกชน จังหวัดศรีสะเกษ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาขององค์กรเอกชนจังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยได้
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรเอกชน
จังหวัดศรีสะเกษ ท่ีมีความสมบูรณ์ ถูกต้องเหมาะสม ปฏิบัติ
ได้ และสถานศึกษาได้รับประโยชน์ ซึ่ งประกอบด้วย
คณะอนุกรรมการจากองค์กรเอกชนเข้าร่วมบริหารจัดการใน 
6 ฝ่าย คือ วิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล 
บริหารงานทั่วไป ระดมเงินเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาและ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการของ

สถานศึกษา โดยมีการร่วมกันก าหนดหน้าที่ของแต่ละฝ่ายไว้
ด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     1.1 รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมี
ส่วนร่วม ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบที่มีการด าเนินงาน
สัมพันธ์กันอย่างต่อเน่ือง ผู้น ารูปแบบไปใช้ควรจะต้องศึกษา
และด าเนินการตามรูปแบบให้ครบทุกข้ันตอน เพ่ือที่จะได้ผล
ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
     1.2 หน่วยงานต้นสังกัด ควรส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการน ารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมี
ส่วนร่วมไปใช้ในศูนย์เครือข่ายหรือกลุ่มโรงเรียน โดยเน้น
การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามกรอบวงจรคุณภาพ ซ่ึงมี
การน าหลักการหรือกระบวนการมีส่วนร่วม มาบูรณาการใน
การพัฒนางานวิชาการ จะท าให้ได้ผลที่เกิดจากการน าไปใช้ 
ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง   
 2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป   
      2.1 ควรมีการน ารูปแบบไปทดลองใช้เพ่ือ
ศึกษาผลระยาว รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึน หรือปัจจัยเอ้ือ
ที่ส่งผลให้การด าเนินการตามรูปแบบประสบความส าเร็จ ใน
บริบทที่แตกต่างกัน  
  2.2  ควรมีการศึกษาวิจัยต่อยอดการวิจัย
ในครั้ง น้ี เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงาน
วิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตลอดจนการศึกษาเชิง
เปรียบเทียบระหว่างการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม
ในศูนย์เครือข่ายหรือกลุ่มโรงเรียนระดับประถมศึกษากับ
ระดับมัธยมศึกษา 
 
 
 
 
 
 

การศึกษ าของสถานศึกษา ข้ัน พ้ืนฐ านขนาดเล็ ก  มี
องค์ประกอบหลักที่ 2 คือขอบข่ายและภารกิจงานด้าน
วิชาการ ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การประเมินผลและการเทียบโอน
ผลการเรียน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของพิสิฐ เทพไกรวัล (2554) ได้พัฒนารูปแบบเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ก าหนดงานวิชาการเป็นขอบข่าย
และภารกิจการบริหารการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกโรงเรียน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเพ่ือการประเมินภายนอก การแนะแนว
การศึกษา และการนิเทศการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัย
ของเพชริน สงค์ประเสริฐ (2550) ที่สรุปไว้ว่ารูปแบบการ
บริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการท างานเป็นทีมใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีองค์ประกอบด้านภารกิจและ
ขอบข่ายงานวิชาการในสถานศึกษา ประกอบด้วย การ
พัฒนาหลักสูตร  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การวัดผล 
ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีการศึกษา การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  การนิเทศ
การศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และการส่งเสริมความรู้ทาง
วิชาการแก่ชุมชน          
 องค์ประกอบที่ 5  กระบวนการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม ผู้วิจัยได้บูรณาการกระบวนการบริหารด้วยวงจร
คุณภาพ  (The Deming Cycle) ของเอ็ดวาร์ด  เดมมิ่ง 
(Edwads Deming) กับหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่
สังเคราะห์ได้จากองค์ประกอบที่ 1 มาจัดท าเป็นข้ันตอนใน
กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม สอดคล้องกับวรภัทร์    
ภู่เจริญ (2543) ได้เสนอแนวคิดว่าการท างานที่เป็นระบบ
และเป็นกระบวนการ คือการท างานที่เป็นแบบวงจร PDCA 
ซึ่ ง เป็นวงจรการท างานที่ค้นพบโดยเอ็ดเ วิร์ด เดมมิ่ ง 
(Edwads Deming) ซ่ึงกระบวนการท างานตามวงจรน้ีจะมี

การตรวจสอบควบคู่ไปกับการท างาน ซึ่งท าให้เกิดการ
ปรับปรุงการท างานตลอดเวลา  เป็นการท างานที่ต่อเน่ือง มี
ระบบการบริหารที่มีคุณภาพและใช้กันอย่างแพร่หลาย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jill, Micheal, & Jefferson, 
(1995) ศึกษาเรื่องราววงจรคุณภาพ: ผลการมีส่วนร่วมของ
พนักงานในการปฏิบัติงานโดยใช้วงจรคุณภาพ (Quality 
Circle) ซึ่งเป็นการน าวงจรคุณภาพเข้ามาใช้ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพของพนักงานและพบว่าวงจรคุณภาพมีผลใน
ด้านบวกกับการประเมินค่าทางเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของรุ่งนภา ธีฆะพร (2557) ที่พบว่า ระบบการ
จัดการความร่วมมือทางวิชาการของสถานศึกษาในเครือข่าย
สหวิทยาเขต สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 42 ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 
และข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งด าเนินการความร่วมมือทางวิชาการ
โดยการจัดการด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วย การ
วางแผน การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ และการ
ปรับปรุงแก้ไข โดยน าภารกิจการบริหารงานด้านวิชาการใน
สถานศึกษา 12 ด้าน มาด าเนินการร่วมกันเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพ  เมื่อน าหลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมซึ่งประกอบด้วย หลักการร่วม คือ 1)  
การไว้วางใจ  2) การติดต่อสื่อสาร  3)  การตัดสินใจร่วมกัน  
และ หลักการเฉพาะ คือ  1)  การมีเป้าหมายร่วมกัน        
2)  การท างานเป็นทีม  3)  การรับฟังความคิดเห็นมาบูรณา
การกับวงจรคุณภาพของ Edwads Deming จึงเชื่อได้ว่า
กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีจะ
สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการงานวิชาการให้ประสบ
ผลส าเร็จ มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่ง
วินัย ดิสสงก์ (2550) ที่ศึกษาเรื่องการบริหารโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม พบว่า การ
บริ หา ร แบบ มีส่ วนร่ วมจะส่ ง ผล ให้ ก ารบริห า ร เกิ ด
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด  นอกจากน้ีอภิญญา กังส
นารักษ์ (2544, น. 17) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการมีส่วน
ร่วมว่าได้รับทราบข้อเท็จจริงของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ท า
ให้ได้รับทราบรายละเอียดของปัญหาได้รวดเร็วและถูกต้อง
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The Identity of Performance of Thai and Cambodia Dramatic Arts 
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บทคัดย่อ 

วิจัยเรื่องอัตลักษณ์ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย กับกัมพูชาน้ี มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาอัตลักษณ์
ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยกับกัมพูชา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์และแบบ
สนทนากลุ่ม  ผู้รู้ด้านนาฏศิลป์ไทยจ านวน 2 ท่าน นาฏศิลป์กัมพูชาจ านวน 2 ท่าน ผู้สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทย
จ านวน 3 ท่าน ผู้สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์กัมพูชาจ านวน 3 ท่าน นักแสดงจ านวน 10 ท่าน นักดนตรีจ านวน 10 ท่าน 
และน าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่า ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยแบ่งออกเป็น3 ประเภท คือ 1. โขน เป็นการแสดงที่สวม
หน้ากากมีคนพากย์และเจรจาแทน 2. ละคร ศิลปะการร่ายร าที่เล่นเป็นเรื่องราว 3. ระบ า ร าฟ้อน เป็นการร่ายร า
ประกอบดนตรีและบทร้องที่ไม่เป็นเรื่องราว ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์กัมพูชา แบ่งออกเป็น3 ประเภท คือ 1. ละครโขน 
2. ละครระบ าเขมรโบราณ 3. ระบ าหรือละครท่วงท่าเขมรโบราณหรือละครพระราชทรัพย์ ซ่ึงอัตลักษณ์ศิลปะการแสดง
นาฏศิลป์ไทยกับกัมพูชามีความคล้ายคลึงกัน ทั้งมีประวัติความเป็นมาร่วมกันตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี สมัยกรุงศรี
อยุธยาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าลักษณะท่าร า เครื่องแต่งกายจารีตของการแสดง ดนตรี
ประกอบการแสดงที่เรียกว่าวงปี่พาทย์ มีลักษณะคล้ายคลึง ส่วนที่มีความแตกต่างจะเห็นได้จากการจัดระเบียบร่างกาย 
เช่น การใช้เหลี่ยมขา การย่อตัว และการตั้งวงเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงนาฏศิลป์กัมพูชาไม่ใช้เหลี่ยมล่าง เช่น วิธีการกันขาและ
การใช้จังหวะเข่าเพื่อแสดงถึงความหนักเบา เม่ือเปรียบเทียบกับนาฏศิลป์ไทย  

ค าส าคัญ : นาฏศิลป์ไทย-กัมพูชา / อัตลักษณ์ 
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Abstract 

The research on the identity of Thai and Cambodian dance performances has the purpose is to study 
the identity of Thai and Cambodian dance performances.  The tools used for data collection were 
interview observation, group discussion, 2 experts’ of Thai dance and 2 experts of Cambodian Dance. 
The three of Thailand Creative & Performing Arts, Three Cambodian dance artists,  10 actors, 10 
musicians And presenting the results by means of descriptive analysis. 
 The result found that The Thailand Performing Arts Dance is divided into 3 categories are 1. 
Pantomime is a masked show, someone dubbed and negotiated instead 2.Dramatic Dance Theater 
that plays the story 3. Dance is dancing with music and non-story lyrics. Cambodian dance art is 
divided into 3 categories are 1.Khon (Pantomime) dramatic 2.The ancient Khmer dance and 3.Dance 
or drama of ancient Khmer or royal drama. The identity of the Thai and Cambodian dance is similar. 
They both have a history together since the Sukhothai era, Ayutthaya period, Rattanakosin period up 
until now. It can be seen that the dance, costume, the tradition of acting, the band performed a 
show called gamelan orchestra has similar characteristics and the part of the difference can be seen 
by the organizing body. Such as the use of triangles legs, Body Condensation and Tung-Wong (Stance 
to get ready). The Cambodian dance does not use the lower triangle like how to use legs and knees 
to show the heaviness which compared to The Thailand Dance. 

Keywords: Thai-Cambodian Dance / Identity 

บทน า
นาฏศิลป์  เป็นศิลปะแขนหน่ึงที่ ม นุษย์

สร้างสรรค์ขึ้นโดยดัดแปลงมาจากธรรมชาติ และคติ
ความเชื่อในสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติจึงได้พัฒนาขึ้นเพื่อ
บูชาและให้ความบันเทิงแก่เทพเจ้าและมนุษย์เป็น
ส าคัญ ต่อมาภายหลังได้พัฒนาขึ้น มีการเ รี ยนรู้
ถ่ายทอดจนกลายเป็นวัฒนธรรมหรือมีความ เป็น
เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ประจ าเผ่าพันธ์ุหรือประจ า
ชาติของตนเองต่อมาภายหลัง (มนัสวี ศรีราช-เลา. 
2556:44) นาฏศิลป์ไทยที่ถือก าเนิดในแผ่นดินสยาม
หรือประเทศไทยน้ันมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงสุโขทัยเป็น
ราชธานีสืบทอดมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์โดยมี

บทบาทส าคัญต่อแผ่นดินสยามหลายด้าน เช่น ด้าน
พระราชพิธีต่างๆ ด้านการต้อนรับพระราชอาคันตุกะ
จากต่างชาติที่เข้ามาเจริญพระราชสัมพันธไมตรีและ
ถือเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์อย่างหน่ึง
ที่มีไว้ประดับพระเกียรติยศและชาติบ้านเมือง ซ่ึงยาม
ใดบ้านเมืองสงบสุขนาฏศิลป์และวรรณคดีมักจะมี
ความเจริญรุ่งเรืองล้วนบ่งบอกถึงภูมิปัญญาของคน
โบราณที่ใช้เป็นส่วนหน่ึงในการควบคุมพฤติกรรมของ
คนในสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยแฝงความ
เชื่อค่านิยมที่ดีงามเข้าไปในวรรณกรรมและการละคร
โดยการผ่านพฤติกรรมของตัวละครเพื่อให้ เป็น
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แบบอย่างที่ดีดังปรากฏให้เห็นมาจนถึงปัจจุบันและยัง
แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของคนไทย 
(สุดใจ ทศพร. 2544 : 9)   

วิ วัฒนาการ นาฏ ศิ ลป์ ไ ทย จากอ ดี ต มี
ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านไม่ ว่าจะ เป็น 
กัมพูชาเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ก็ดี  ล้ วน มีความสั มพั น ธ์ ใ น เ ชิ ง
ประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาร่วมกัน
โดยเฉพาะกัมพูชาน้ันจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าดินแดน
สุวรรณภูมิหรือประเทศไทยในปัจจุบันก็เคยเป็นส่วน
หน่ึงที่ทับซ้อนทางวัฒนธรรมของขอม มอญและละว้า 
ส่วนวัฒนธรรมขอมน้ันมักจะถือผ่านชนชาติเขมรหรือ
กัมพูชา หลังจากที่ไทยประกาศอิสรภาพจากขอมหรือ
เขมร ในสมัยสุโขทัยหรืออยุธยาล้วนได้รับเอาอารยะ
ธรรมของอินเดียผ่านขอมหรือเขมร มาเป็นพื้นฐาน
ทางด้านการเมืองการปกครองโดยมีนักปราชญ์ราช
บัณฑิตจากเขมรมาเป็นรากฐานเบื้องต้น นาฏศิลป์ก็
เป็นส่วนหน่ึงที่มีความสัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะเป็นการ
แสดงโขน ละครร า และระบ า ร า ฟ้อน ตามแบบฉบับ
ของราชส านักได้ถูกถ่ายมาจากคณะละครของเ จ้า
นครศรีธรรมราชมาเป็นครูต้นแบบ แล้วได้สืบทอดมา
จนถึงสมัยตอนต้นรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะในสมัย
รัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
น้ันได้ทรงก่อตั้ งละครผู้หญิงขึ้ นจนมีชื่ อเสี ย ง ใน
วรรณคดีและการละครอันเป็นยุคทองของวรรณคดี
และการละครของไทยยุคแรกที่สืบทอดกันมาจนถึง
ปัจจุบัน (คึกฤทธ์ิ ปราโมทย์. 2547:61) ต่อมาภายหลัง
ละครในราชส านักกัมพูชาได้ละครผู้หญิงของไทยไป
เป็นต้นแบบ แต่เน่ืองจากระยะเวลาที่ผ่านมาและ
เหตุผลทางการเมืองทั้งสองประเทศคือทั้งของไทยและ

กัมพูชาจึงมีผลท าให้ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ของไทย
กับกัมพูชาเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากในอดีตน่ันเอง 
        ประเทศไทยและกัมพูชาเป็นประเทศหน่ึงที่เป็น
สมาชิกในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
และจะต้องเร่งพัฒนาประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Com- munity) คื อ ก า ร ร ว ม ก ลุ่ ม ท า ง
เศรษฐกิจที่กระชับมากขึ้น เพื่อการเป็น AEC(ASEAN 
Economic Commu- nity) ท าให้อาเ ซียนมี ค วาม
เก่ียวเน่ืองและเชื่อมโยงกันมากขึ้น ซ่ึงด้านหน่ึงที่
สามารถท าให้สมาชิกเชื่อมต่อเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน
คือศิลปะการแสดงของแต่ละประเทศใน ปี พ.ศ. 2558 
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศจะก้าวเข้าสู่
การเป็น“ประชาคมอาเซียน”(ASEAN Communi- 
ty) ที่รวมตัวและมีพลวัตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มี
สั นติภาพและ เจริญรุ่ ง เ รืองประชาคมอาเ ซียน
ประกอบด้วยความร่วมมือ 3 เสาหลักซ่ึงเก่ียวข้อง
สัมพันธ์กันดังน้ี คือประชาคมการเมืองและความม่ันคง
เซียน (ASEAN Political and Security Community 
-APSC)  ป ร ะ ช า ค ม เ ศ รษ ฐ กิ จ อ า เ ซี ยน (ASEAN 
Economic Community-AEC) และประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเ ซียน (ASEAN Socio–Cultural 
Community–ASCC) โดยมุ่งหวังเป็นประชาคมที่มี
ประชาชนเป็นศูนย์กลางมีสังคมที่ เ อ้ืออาทรและ
แบ่งปันประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและ
มีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน (ASEAN 
Identity) เพื่อรองรับการเป็นประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม ซ่ึงท าให้ประชาชนของประเทศสมาชิกมี
ความอยู่ดีกินดีและมีฐานะทางสังคมที่ทัดเทียมกัน โดย
ก าหนดให้สาขาการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย์ตอบสนองการสร้างประชาคม
อาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก (กรมอาเซียน. กระทรวงการ
ต่างประเทศ :2552) 

จากการที่ประเทศไทยกับกัมพูชาที่มีอาณา
เขตติดต่อกันและมีความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะการแสดงท่ีมีความ
งดงามอ่อนช้อยอันมีแบบแผนมาแต่โบราณร่วมกันมา
จนกลายเป็นศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติมาโดยตลอด
และยังถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้
สร้างสรรค์ไว้อย่างหลากหลายทั้งที่ใช้ในพิธีการและอยู่
ในวิถีชี วิตของชาวไทยและกัมพูชา(แก้ว นารม. 
2011:197)  การก้าวเข้าประชาคมอาเ ซียนจึง ไ ม่
ส ามาร ถที่ จ ะ ปฏิ เ ส ธ ได้ ว่ า ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว ข อ ง
นักท่องเที่ยวก็จะมีการเลื่อนไหลจากประเทศหน่ึงไปสู่
ประเทศหน่ึง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงมีส่วน
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ศิ ล ป วั ฒ น ธร รม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนศิลปะการแสดงจะ
ถูกน ามาใช้ในด้านธุรกิจการค้ามากขึ้น(เพชร ตุมกระ
วิน. 2548: 22-23)อย่างแน่นอน 

นอกจากนาฏศิลป์จะท าหน้าที่เป็นเครื่อง
บันเทิงแก่ประชาชนและสังคมแล้ว นาฏศิลป์หรือ
ศิลปะการแสดงยังถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้ ซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรมน้ันสามารถแบ่งออก
ได้เป็น2 ประเภทคือ มรดกวัฒนธรรมที่ จับต้องได้
(TangibleCultural Heritage)และมรดกวัฒนธรรมท่ี
จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) มรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องได้เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมและสัมผัส
ได้ เช่น โบราณสถานกลุ่มอาคารต่างๆ ส่วนมรดก
วัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้เป็นสิ่งท่ีเป็นนามธรรม เช่น 
วิถีชีวิตเรื่องเล่าและประเพณีพิธีกรรมต่างๆ รวมถึง
ศิลปะดนตรีและการแสดง อย่างไร ก็ตามมรดก

วัฒนธรรมทั้งสองประเภทต่าง ก็มีความสัมพันธ์กัน
อย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้ นาฏศิลป์หรือ
ศิลปะการแสดงก็ยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้จาก“องค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ
องค์การยูเนสโก (UNESCO)    
 จากที่กล่ าวมาจะเห็นได้ ว่ าการพัฒนา
ทางด้านวัฒนธรรมโดยการส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน
จึงเป็นแนวทางห น่ึงที่ จะน าไปสู่ เป้ าหมายแห่ ง
ความส าเร็จร่วมกันและวัฒนธรรมทางด้านการแสดง
นาฏศิลป์ทั้งสองประเทศก็ยังเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การเชื่อมโยงและสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันได้เป็นอย่างดี 
ฉะน้ันการศึกษาอัตลักษณ์ของศิลปะการแสดงของ
นาฏศิลป์ไทยกับกัมพูชา จึงเป็นการสร้างสัมพันธภาพ
อันดีและเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และการ
สร้างวัฒนธรรมร่วมกันอันที่จะ ก่อให้เกิดองค์ความรู้
ทางด้านศิลปะการแสดงในสังคมวัฒนธรรมระดับ
ภูมิภาคและยังเกิดการรับรู้ร่วมกันอันจะน าไปสู่ความ
ร่วมมือกันในประชาคมอาเซียนต่อไป 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง อัตลักษณ์ศิลปะการแสดง
ของนาฏศิลป์ไทยกับกัมพูชาน้ัน ผู้วิจัยใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารและข้อมูลภาคสนาม เพื่อการศึกษาอัต
ลักษณ์ศิลปะการแสดงของนาฏศิลป์ไทยกับกัมพูชา 
โดยผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยไว้ตามล าดับ 
ดังน้ี                         
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1. ขอบเขตของการวิจัย 
1.1ด้านเน้ือหาการวิจัย  
1.2 วิธีการวิจัย  
1.3 ด้านระยะเวลาการวิจัย  
1.4ด้านพื้นที่การวิจัย  
1.5ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 2. วิธีการวิจัย 
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล      
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.3 การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  
2.4 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการ

วิจัย 
 

สรุปผล อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องอัตลักษณ์ศิลปะการแสดง
นาฏศิลป์ไทยกับกัมพูชาน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ศิลปะการแสดงของ
นาฏศิลป์ไทยกับกัมพูชา ซ่ึงผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่วิจัยคือ 
โรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากรและศูนย์วัฒนธรรม
เสียมเรียบประเทศกัมพูชา และก าหนดขั้นตอนการ
วิจัย ตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยศึกษาจากเอกสาร 
การสังเกต การสัมภาษณ์และการสนทนาจากกลุ่มผู้รู้
ด้านนาฏศิลป์ไทยจ านวน 2 ท่าน นาฏศิลป์กัมพูชา
จ านวน 2 ท่าน ผู้สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยจ านวน 
3 ท่าน ผู้สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์กัมพูชาจ านวน 3 
ท่าน นักแสดงจ านวน 10 ท่าน นักดนตรีจ านวน 10 
ท่าน และน าเสนอผลการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัย 

 

 

สรุปผลการวิจัย 

พอสรุปได้ดังนี้ 

ศิลปะการแสดงของทุกชาติเป็นเครื่องหมายที่สะท้อน
ให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองด้านวัฒนธรรมตลอดจนบอก
เล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาและมีการสืบ
ทอดมาอย่ างต่ อ เ น่ือง  ซ่ึ ง ในห น่ึงชุ ดการแสดง
จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบต่างๆ เข้ามามีส่วนช่วยให้
การเกิดสุนทรียภาพและความสมบูรณ์มีดังน้ี 

1. ประวัติความเป็นมาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์
ไทย 

ศิลปะการแสดงของไทยมีมาตั้ งแต่สมัยกรุง
สุโขทัยและสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงผู้ วิจัยแบ่ง
พัฒนาการนาฏศิลป์ไทยออกเป็น 3 สมัย คือ 1. สมัย
กรุงสุโขทัย 2. สมัยกรุงศรีอยุธยา และ3.สมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ โดยนาฏศิลป์ไทยมีประวัติความเป็นมา
และมีพัฒนาการดังน้ี 

คนไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยมีการร้องร าท าเพลงและ
ระบ า ร า เต้นเพื่อความบันเทิงใจและใช้ในพิธีกรรมอัน
เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาจนเกิดเป็นนาฏศิลป์ขึ้น
โดยมีปรากฏในหลักฐานจากหลักศิลาจารึกหลักที่ 8 
การพัฒนาเป็นส่วนหน่ึงซ่ึงเกิดจากภายในสังคมไทย
และจากชนชาติเพื่อนบ้านที่มีนาฏศิลป์เจริญรุ่งเรืองมา
ก่อนร่วมกันนาฏศิลป์ไทยในสมัยอยุธยาตอนตอนต้น
และอยุธยาตอนปลายมีศิลปะการแสดงที่เพิ่มขึ้นมา 
เช่น หนัง ร า ระบ าไต่ลวดระเบง โมงครุ่ม กุลาตีไม้ ร า
ดาบ ยิงธนู ลอดบ่วง การเล่น-ชักนาคดึกด าบรรพ์ ดัง
ปรากฏหลักฐานในกฎมณเฑียรบาลสมัยสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) และในสมัยสมัยสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถได้มีศิลปะการแสดงโขนและ
ละคร จวบจนเม่ือมีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้น 
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เป็นราชธานีนาฏศิลป์ได้รับการอุปถัมภ์จากพระมหา- 
กษัตริย์มาโดยตลอด (สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 2543) ดังน้ี 

สมัยรัชกาลที่ 1 ทรงสถาปนานาฏศิลป์ไทยในด้าน
วรรณคดี การแสดง ต ารา กฎเกณฑ์ ให้เป็นสมบัติของ
แผ่นดินเพื่อเป็นเครื่องบันเทิงใจของทวยราษฎร์และ
ท าให้มีศิลปะการแสดงเกิดขึ้นมากมายเช่นละครเรื่อง
รามเกียรติ์ อุณรุท ดาหลัง อิเหนา และละครในผู้ชาย  

  สมัยรัชกาลที่ 2 ทรงพัฒนาละครในและละคร
นอกแบบหลวงขึ้น 
         สมัยรัชกาลที่ 3ทรงเลิกนาฏศิลป์ในราชส านัก
และให้ความส าคัญในเรื่องของพระพุทธศาสนาแต่
ละครกลับมีความเจริญอยู่ภายนอกเขต
พระราชส านัก อีกทั้งมีโนรา แอ่วลาว สวดแขกและ
งิ้ว    

สมัยรัชกาลที่ 4 มีละครผู้หญิงของหลวงด้วย
และยังโปรดให้ผู้หญิงแสดงละครของเอกชนได้ ละคร
จึงมีแสดงอย่างแพร่หลายเพราะคนนิยมดูละครผู้หญิง
มากกว่าละครผู้ชายในรัชสมัยน้ีมีชาวต่างชาติเข้ามา
ติดต่อค้าขายกับประเทศไทย เช่น อินเดีย จีน เป็นต้น 
จึงท าให้วรรณคดี ดนตรีนาฏศิลป์ มีความหลากหลาย
ของชนชาติจึงเป็นปัจจัยให้เกิดละครแนวใหม่ขึ้น ซ่ึง
เป็นจุดเริ่มการแตกตัวของนาฏศิลป์ไทย ได้แก่ ละคร
ผู้หญิง ละครชาตรี (โนรา) ละครชาตรีของหลวง ละคร
หน้าจอ ละครแขก (มะโย่ง) 
           สมัยรัชกาลที่  5 มีความเจริญทางสังคม
เศรษฐกิจ และศิลปวิทยาการตะวันตกท าให้มีนาฏศิลป์
ไทยรูปแบบใหม่เกิดข้ึนมาก คือ ละครพูด ละครพูด
สลับล าละครดึก-ด าบรรพ์ ละครพันทาง ลิเก ละคร
ร้อง เสภาร าและเพลงทรงเครื่องนาฏศิลป์ในรัชกาลน้ี
กลายเป็นนาฏยพาณิช 

สมัยรัชกาลที่  6 ทรงใช้ละครเพื่อพัฒนา
อุดมการณ์ของชาติทั้งยังทรงท านุบ ารุงนาฏศิลป์แบบ
ดั้งเดิมเอาไว้ โดยเฉพาะโขนส่วนละครนอก ละครใน
ละครดึกด าบรรพ์ ละครบรรดาศักดิ์ยังแสดงอยู่บ้าง
ละครร้องและลิเก 
          สมัยรัชกาลที่ 7 เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจจึง
ต้องลดการสนับสนุนนาฏศิลป์ไทยในราชการแต่ละคร
ร้องยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะละคร
เพลงของคณะจันทโรภาส และได้ก่อตั้งโรงเรียนนาฏดุ
ริยางคศาสตร์ขึ้นในกรมศิลปากรและเชิญครูนาฏศิลป์
ฝีมือดีจากที่ต่างๆมาถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทย ให้แก่
นักเรียนนาฏศิลป์เป็นเบื้องต้น 

สมัยรัชการที่ 8 ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาเพียงสั้นๆ 
แต่ยังคงมีนาฏศิลป์ปรากฏอยู่ เช่น การละเล่นของ
หลวง โขนสด ร าวง ร าแม่บทใหญ่ ละครหลวงวิจิตร
วาทการ ละครเอกชน ละครบรรดาศักดิ์ และระบ า
เป็นต้น 

สมัยรัชกาลที่ 9 นาฏศิลป์มีความเจริญรุ่งเรือง
และ มีศิ ลปะการแสดง เ กิดขึ้ น อี กมากมาย โ ดย
ปรมาจารย์ทางด้ านนาฏศิ ลป์ ที่ ไ ด้ สร้ า ง ส ร ร ค์
ศิลปะการแสดงเช่นระบ าโบราณคดี นาฏศิลป์ร่วมสมัย 
ระบ าต่างๆ และโขนพระราชทานในพระราชเสาวนีย์
ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและจัด
แสดงมาตั้งแต่ ปีพ.ศ.2553 จนถึง พ.ศ.2558 

2.ประเภทของนาฏศิลป์ไทย 
นาฏศิลป์ของชาติไทยเป็นศิลปะการแสดงที่ถือว่าเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมประจ าชาติไทยที่มีการสืบทอดกัน
มาจากบรรพบุรุษโดยปรมาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์ ซ่ึง
การแสดงมีรูปแบบและวิธีการแสดงที่แตกต่างกัน โดย
จะแสดงตามเน้ือหาหรือโอกาสต่างๆ สามารถแบ่งออก



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 2 (27) กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 2 (27) July - December 2017

198

 

ได้เป็น 3 ประเภทได้แก่1.โขน 2. ละคร และ3.ระบ า 
ร า ฟ้อน 
 2.1 โขนแบบไทย โขนเป็นนาฏกรรมชั้นสูง
ที่เก่าแก่ของไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตาม
หลักฐานจากจดหมายเหตุของ มองส์สิเออร์เดอร์ลาลู
แบร์ ราชทูตฝรั่งเศสเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ได้กล่าวถึงการแสดงโขนว่าเป็นการเต้นออก
ท่าทางเข้ากับเครื่องดนตรีอ่ืนๆ ผู้เต้นสวมหน้ากากและ
ถืออาวุธโดยพัฒนามาจากศิลปะการแสดงหลายแขนง
ด้วยกันและน าการพากย์การเจรจา โดยใช้วงปี่พาทย์
บรรเลงประกอบการแสดงด้วยเพลงหน้าพาทย์ เช่น 
เชิด เสมอ ตระนิมิต ตระบองกัน คุกพาทย์ เป็นต้น มีผู้
พากย์และเจรจา ผู้แสดงสวมหัวโขนหมดทุกตัวยกเว้น 
ตัวพระ ตัวนางและตัวเทวดา การแต่งกายเป็นแบบยืน
เครื่อง  แสดงเรื่องรามเกียรติ์เพียงเรื่องเดียวโดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ประเภทคือโขนกลางแปลง โขนโรงนอก
หรือโขนน่ังราวโขนหน้าจอโขนโรงในและโขนฉากดัง
ภาพประกอบที่ 1 

 
ภาพประกอบ 1  การแสดงโขนแบบไทย 

ที่มา : กรมศิลปากร.2548. 

จากอดีตจนถึงปัจจุบันการแสดงโขนได้รับ
การอุปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์และกรมศิลปากรหรือ
หน่วย งานราชการที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน จึงมีการ

พัฒนามาอย่างต่อเน่ือง ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างประกอบ
คือ โขนพระราชทานที่เกิดขึ้นจากพระราชเสาวนีย์ของ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซ่ึงจัดแสดง
ขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน  

 2.2 ละครแบบไทย(ละครร า) 
 ศิลปะการแสดงละครของไทยน้ัน มีความ
เก่าแก่เท่าเทียมกับการแสดงโขนหรืออาจกล่าวได้ ว่า
เกิดขึ้นมาพร้อมกัน เน่ืองจากเป็นการแสดงเฉพาะ
พระมหากษัตริย์เทียบได้กับเครื่องราชูปโภคอย่างหน่ึง
ทั้งยังมีองค์ประกอบของการแสดงที่คล้ายคลึงกับการ
แสดงโขนแต่มีนาฏยจารีตของการแสดงที่แตกต่างกัน
ซ่ึงละครหมายถึงศิลปะการร่ายร าที่เล่นเป็นเรื่องราวมี
พัฒนาการมาจากการเล่านิทาน ละครมีเอกลักษณ์ใน
การแสดงและการด าเนินเรื่องด้วยกระบวนลีลาท่าทาง
เข้ากับบทร้องท านองเพลงและเพลงหน้าพาทย์จะ
บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ มีแบบแผนการเล่นที่เป็นทั้ง
ของชาวบ้านและของหลวงที่เรียกว่า ละครโนราชาตรี
ละครนอกและละครใน(เป็นละครของหลวง) เรื่องที่
นิยมน ามาแสดงคือ พระสุธน สังข์ทอง คาวี ยกเว้น 3 
เรื่องคือ รามเกียรติ์ อิเหนา และอุณรุท จะเล่นเป็น
ละครในหรือละครผู้หญิงเท่าน้ัน นอกจากน้ียังมีเรื่องที่
ประพันธ์ขึ้นใหม่อีกหลายชนิดและน ามาแสดงละครร า
แบบใหม่เช่น ละครดึกด าบรรพ์ ละครพันทาง และ
ละครเสภา การแต่งกายของละครจะนิยมเลียนแบบ
เครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ เรียกว่า การแต่งกาย
แบบยืนเครื่องนิยมเล่นในพิธีส าคัญๆ และงานพระราช
พิธีของพระมหากษัตริย์เสียเป็นส่วนใหญ ่ยกเว้นละคร
ชาวบ้านดังภาพประกอบที่ 2 
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ภาพประกอบ 2 การแสดงละครในเรื่องอิเหนา 

ที่มา : สุรพล วิรุฬห์รักษ์.  2543. 

 2.3 ระบ าร าฟ้อนแบบไทย 
 ระบ าร าฟ้อนเป็นการร่ายร าประกอบเพลง
ดนตรีและบทขับร้อง โดยไม่เล่นเป็นเรื่องราว ในที่น้ี
หมายถึงร าและระบ าที่มีลักษณะเป็นการแสดงแบบ
ระบ ามาตรฐานหมายถึง ศิลปะแห่งการร่ายร าที่มีผู้
แสดงตั้ งแต่  2 คนขึ้นไปมีลั กษณะการแต่ ง ก าย
คล้ายคลึงกันกระบวนท่าร่ายร าคล้ายคลึงกันไม่เล่น
เป็นเรื่องราวอาจมีบทขับร้องประกอบและการร าเข้า
กับท านองเพลงดนตรี ซ่ึงระบ าแบบมาตรฐานมัก
บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ การแต่งกายนิยมแต่งกายแบบ
ยืนเครื่องพระนางดังภาพประกอบที่ 3 

 
ภาพประกอบ 3ระบ าย่องหงิด 
ที่มา : กรมศิลปากร.2548. 

 

3. ประวัติความเป็นมาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์
กัมพูชา ศิลปะการแสดงที่เป็นระบ าต่างๆ ที่พบเห็น
ได้จากภาพจ าหลักตามฝาผนังในนครวัดนครธมถือเป็น
พิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธ์ิอย่างหน่ึงและมีมากที่สุด เน่ืองจาก
ความเชื่อของคนในสมัยน้ันเชื่อว่าระบ าต่างๆเหล่าน้ี
รวมถึงนักแสดงจะสามารถสื่อสารระหว่างเทพเจ้าและ
จิตวิญ- ญาณต่างๆได้ ดังน้ันการแสดงความเคารพ
สักการะของนางอัปสราซ่ึงเป็นนักแสดงผู้หญิงให้เห็น
เป็นต้น และในศตวรรษที่ 19 ราชอาณาจักรกัมพูชา 
ประเทศลาวและเวียดนามตะวันตกอยู่ภายใต้อาณา
นิคมของฝรั่งเศสเกือบหน่ึงศตวรรษ โดยอยู่ภายใต้การ
ปกครองหรืออิทธิพลของฝรั่ งเศส ซ่ึงในระยะน้ัน
วัฒนธรรมตะวันตกเริ่มเข้ามามีอิทธิพลในประเทศ
กัมพูชา ลาว เวียดนาม มากขึ้นในปี ค.ศ. 1953 ภายใต้
การน าของกษัตริย์สีหนุ ถึงแม้ว่าจะมีความวุ่นวายทาง
การเมืองและความขัดแย้งทางอ านาจการปกครองมาก
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็ดี จากปี ค.ศ.
1950 ถึ งค .ศ .1970 ซ่ึ ง ในช่ วง เ วลาดั งกล่ าว เป็ น
ช่วงเวลาส าคัญยิ่งที่ศิลปวัฒนธรรมของราชอาณาจักร
กัมพูชาเริ่มกลับมาฟื้นตัวขึ้นใหม่อีกครั้งหน่ึง ภายใต้
การดูแลฟื้นฟู ของสมเด็จพระมหากษัตริยานีสีสุวัตถิ์ กุ
สุมะ นารีรัต น์ สิริ วัฒนา ซ่ึงมีการออกแบบและ
ปรับปรุงงานศิลปะการแสดง ระบ าต่างๆขึ้นมากมาย 
และ ต่อมาได้รับการอุปถัมป์จากสมเด็จพระเจ้านโรดม 
บุปผาเทวี(Royal Princess Bopha Devi) ซ่ึงด าเนิน
ตามแนวทางที่สมเด็จพระมหากษัตริยานีสีสุวัตถิ์ กุ
สุมะ นารีรัตน์ สิริวัฒนาได้วางไว้ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นช่วง
ของการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมกัมพูชาน่ันเอง 
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4. ประเภทของนาฏศิลป์กัมพูชา  

นาฏศิลป์กัมพูชาเป็นศิลปะการแสดงประจ า
ชาติกัมพูชาซ่ึงมีความคล้ายคลึงกับนาฏศิลป์ไทยมาก
ที่สุดและอาจกล่าวได้ ว่ามี วัฒนธรรมการแสดงที่
ใ กล้ เ คี ย ง กัน มากทั้ ง ยั ง ไ ด้ รั บ กา ร อุป ถัมภ์ จาก
พระมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ต่างๆ โดยได้รับ
อิทธิพลมาจากนาฏศิลป์โขนละครของไทยจึงส่งผล
โดยตรงต่อการละครในราชส านักกัมพูชาที่เรียกเป็น
ภาษาเขมรว่า"ระบ าพระราชทรัพย์"ที่เรียกเช่นน้ีเพราะ
การแสดงในราชส านักซ่ึงถือว่าเป็นราชูปโภคของ
พระมหากษัตริย์ ขณะที่ระบ าพื้นเมือง ร าวงรื่นเริงของ
เขมรมีลักษณะเฉพาะตัวและห่างไกลจากนาฏศิลป์ไทย
มากกว่า นาฏศิลป์กัมพูชาสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 
ประเภทคือ1.โขนหรือละครโขน2.ละครระบ าเขมร
โบราณ3.ระบ าหรือละครท่วงท่าเขมรโบราณหรือ
ละครพระราชทรัพย์ 

4.1โขนหรือละคอนโขนแบบกัมพูชา 
เป็นรูปแบบละครที่มีความเก่าแก่ประเภท

หน่ึงของกัมพูชาเป็นศิลปะการแสดงที่ใช้ผู้ชายแสดง
ล้วนเล่นเรื่องรามเกียรติ์(ร าเรื่องรามเกียรติ์) แต่งกาย
ยืนเครื่องแบบกัมพูชามีผู้พากย์และเจรจาแทนผู้แสดง 
โดยใช้วงพิณพาทย์บรรเลงประกอบการแสดงแบ่งบท
การแสดงเป็น 20 บท เช่น บ็อดเสด็จลีลา(บทเสด็จ
ลีลา) บ็อดด็อมณอก(บทบรรทม)บ็อดฉาน(บทก้าว) บ็
อดตร็วงเครือง(บททรงเครื่อง) โดยประกอบด้วย เพลง
หน้าพาทย์ เช่นพญาเดิร(พญาเดิน) ทะยอย โอด เชิด 
เสมอ เป็นต้นดังภาพประกอบที่ 5 

 
ภาพประกอบ 5 การแสดงละครโขน 

ที่มา : เพชร ตุมกระวิน.  2548. 

4.2 ละครระบ าเขมรโบราณ 
ละครระบ าเขมรโบราณเป็นศิลปะการแสดง

ที่ ใช้ผู้หญิงแสดงล้วน แม้แต่ตัวพระรามหรือพระ
ลักษมณ์ และอาจจะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ และเรื่อง
อ่ืนๆ เช่น พระชินวงศ์ ทิพย์สังวาลย์ พระเวสสันดร 
ไกรทอง พระจันท-  โครพ เป็นต้น โดยใช้วงพิณพาทย์
หรือวงปี่พาทย์บรรเลงประกอบการแสดง ผู้แสดงแตง
กายยืนเครื่องเช่นเดียวกันกับละครร าของไทย   

 
ภาพประกอบ 6 การแสดงละครระบ าเขมรโบราณ 
ที่มา : เพชร ตุมกระวิน. 2548 

4.3.ระบ าหรือละครท่วงท่าเขมรโบราณ
หรือละครพระราชทรัพย์ 

ระบ าท่วงท่าโบราณ หรือระบ าพระราช
ทรัพย์น้ีเป็นรูปแบบละครหรือระบ าสตรี (Ballet Girl) 
เพราะว่าผู้แสดงทั้งหมดล้วนแต่เป็นผู้หญิง(สตรี) ถึงแม้
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จะเป็นตัวพระเอกก็ตาม ก็จะต้องเอานักแสดงผู้หญิง
มาแสดงเช่นเดียวกัน ส่วนระเบียบในการแสดงมี
ลักษณะผิดกันอย่างมากกับรูปแบบละครอ่ืนๆ ซ่ึงมี
มากกว่า 20 รูปแบบในประเทศกัมพูชา ในเวลาที่
แสดงศิลปะการิณี (นักแสดงผู้หญิง) ของระบ าทั้งหมด 
ไม่ต้องร้องเพลงด้วยตนเองแล้วก็จะไม่ขยับท่วงท่า
อากัปกิริยาท่าทางไปตามบทร้องเหมือนกับละครโขน 
หรือละครผู้ชาย ละครสวมหน้าเหล่าน้ันเลย แต่ต้อง
ขยับท่วงท่าอากัปกิริยาไปตามภาษาไวยยากรณ์ของ
การแสดงให้ถูกต้อง ซ่ึงเรียกว่า“ ภาษาท่าทาง ” โดยมี
ความหมายที่สอดคล้องไปตามท่าทางบทเพลงที่ขับ
ร้องเป็นชุด ซ่ึงมีผู้ท าหน้าท่ีขับร้องให้ระบ าหรือละคร
เหล่าน้ันซ่ึงส่วนมากล้วนแต่มีนักแสดงเป็นผู้หญิง
เช่นเดียวกัน  ระบ าท่วงท่าขแมร์โบราณหรือระบ า
พระราชทรัพย์ คือระบ าในราชส านัก ดังภาพประกอบ
ที่ 6 

 
ภาพประกอบ 7 การแสดงชุดระบ าอัปสรา 

ที่มา : เพชร ตุมกระวิน.  2548. 

นาฏศิลป์กัมพูชาก็เป็นเช่นดังศิลปวิทยาการ
ด้านอ่ืนๆ ของกัมพูชาคือขาดช่วงและองค์ความรู้ถูก
ท าลายไปในช่วงเขมรแดงดังน้ันจึงหาเอกสาร ผู้รู้
วิทยากรที่เหลืออยู่ได้ยากเต็มทนต่อมาระบ าพระราช
ทรัพย์เปิดกว้างขึ้นเน่ืองจากสถาบันกษัตริย์ได้ให้การ
อุปถัมภ์ศิลปะการแสดงประจ าชาติจึงกลายเป็นระบ า

ชั้นสูง เทียบได้ กับกรมศิลปากรของประเทศไทย 
เรียกว่า ระบ าพระราชทรัพย์ศิลปะการแสดงประเทศ
กัมพูชา มีองค์ประกอบหลัก คือ กระบวนท่าร า ดนตรี 
เครื่องแต่งกาย ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการแสดง
ของกัมพูชาที่ผ่านศิลปะการแสดงได้อย่างชัดเจนและ
มีอัตลักษณ์เฉพาะของตนเองยากที่จะเลียนแบบได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งลีลาท่าร า ระบ าอัปสรา ซ่ึงเป็นการ
แสดงที่สื่อให้เห็นถึงลักษณะของนางเทพอัปสรร่ายร า
เพื่อสักการะเทพเจ้าที่ปกปักษ์รักษาเทว-สถานผู้แสดง
จะต้องมีการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ทั้งเป็นการสะท้อน
ให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวกัมพูชาผ่านรูปแบบการแสดง
เช่น การจ าลองประเพณีแต่งงานการละเล่นแบบ
ชาวบ้านในแบบร าวงจากศิลปะการแสดงที่ผู้วิจัยได้
กล่าวมาน้ี หวังว่าจะแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของ
ศิลปะการแสดงของนาฏศิลป์กัมพูชาได้ชัดเจนขึ้น 
 

อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง อัตลักษณ์ศิลปะการแสดง
นาฏศิลป์ไทยกับกัมพูชา จากการศึกษามีข้อค้นพบที่
ควรน ามาอภิปรายได้ดังน้ี 

1.ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย ซ่ึงพบว่ามี 
อัตลักษณ์ศิลปะการแสดงของประเทศไทย มี 3
ประเภท คือ 1.โขน 2.ละคร 3.ระบ าร าฟ้อนยังคงจารีต
แบบแผนดั้งเดิมตามแบบราชส านัก มีทั้งเล่นเป็น
เรื่องราวและเป็นระบ า ลักษณะของเครื่องแต่งกาย
ยังคงประณีตงดงาม ลีลาท่าร ายังคงอ่อนช้อยตามที่ตก
ทอดกันมาจากโบราณองค์ประกอบในการแสดงแต่ละ
ประเภทคงให้ความส าคัญที่ความสมบูรณ์ลงตัว
สอดคล้องกับ สุดใจ ทศพร (2544:9)ที่กล่าวไว้ ว่า
นาฏยศิลป์เป็นศิลปะแขนงหน่ึงที่สุนทรียภาพเป็นสิ่งที่
ขาดไม่ได้ ซ่ึงสุนทรียภาพทางนาฏศิลป์เกิดจากท่าร าที่
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วิจิตรบรรจงสอดคล้องสัมพันธ์กับองค์ประกอบอ่ืนๆ 
ได้อย่างกลมกลืนปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใน
การน าเสนอเพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นและคนดู
เข้าใจได้ง่ายขึ้นสอดคล้องกับ ธรรมจักร พรหมพ้วย
(2553 :1) ที่อธิบายว่าวัฒนธรรมมีลักษณะเป็นพลวัต
ย่ อม มีการ เ ปลี่ ย นแปลงสภ าพต ามบริ บท ข อง
สิ่งแวดล้อม ตามค่านิยม ตามยุคสมัย อิทธิพลจากต่าง
วัฒนธรรมเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่องานศิลปะทุก
แขนงได้เช่นกัน โดยสามารถสรุปในรูปแบบตารางดังน้ี 

  หัวข้อ โขน ละคร ระบ า 
ที่มา สืบทอดมา

ตั้งแต่สมัย 
กรุงศรี
อยุธยา 

สืบทอดมา
ตั้งแต่สมัย 
กรุงศรีอยุธยา 

มีมาตั้งแต่
สมัย
สุโขทัย 

ผู้แสดง ผู้ชายแสดง
ล้วน 

ผู้หญิงแสดง
ล้วน 

ผู้หญิง
แสดงล้วน 

เครื่อง
แต่งกาย 

แต่งกายยืน
เครื่องโขน 

แต่งกายยืน
เครื่องโขน 

แต่งกาย
ตาม
แนวคิด 

เรื่องที่
ใช้แสดง 

รามเกียรติ์ อิเหนา,อุณรุท, 
พระสุธน, 
สังข์ทอง, คาวี 

ไม่มี
เรื่องราว 

วิธีการ
แสดง 

แสดงตาม 
บทพระ
ราชนิพนธ์ 

แสดงตาม 
บทพระราช
นิพนธ์ 

เป็นการ
ร าที่ใช้ผู้
แสดง
ตั้งแต่ 2 
คนขึ้นไป
และ 
มีการแปร
แถวใน
แบบต่างๆ 

  หัวข้อ โขน ละคร ระบ า 
ดนตรี
และ
เพลง 

บรรเลง
ด้วยวงปี่
พาทย์เพลง
ที่บรรเลง
คือเพลง
หน้าพาทย์ 

บรรเลงด้วยวง
ปี่พาทย์เพลงที่
บรรเลงคือ
เพลงหน้า
พาทย์ 

บรรเลง
ด้วยวงปี่
พาทย์
และวง
ดนตรี
พื้นบ้าน
ตาม
ภูมิภาค 

สถานที่ โรงละคร
หรือพื้นที่
เหมาะสม 

โรงละครหรือ
พื้นที่ที่
เหมาะสม 

โรงละคร
หรือพื้นที่
ที่
เหมาะสม 

โอกาสที่
แสดง 

พระราชพิธี
ต่างๆ  

พระราชพิธี
ต่างๆ 

งานรื่นเริง
ต่างๆ  

 
2. ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์กัมพูชา พบว่ามี

องค์ประกอบที่คล้ายคลึงกับศิลปะการแสดงของไทย
แต่ประเภทของการแสดงมีเพียง 3ประเภทคือ1. โขน
หรือละครโขน2. ละครระบ าเขมรโบราณ3. ระบ าหรือ
ละครท่วงท่าเขมรโบราณหรือละครพระราชทรัพย์และ
มีการรับวัฒนธรรมจากประเทศใกล้เคียงมาปรับปรุง 
อาจเป็นเพราะประเทศกัมพูชาได้เปิดประเทศมากขึ้น
ท าให้ธุรกิจการท่องเที่ยวค่อนข้างเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว นอกจากปราสาทอันงดงามที่ทรงคุณค่าในเชิง
ประวัติศาสตร์ศิลป์แล้ว ศิลปะทางด้านการแสดงก็เป็น
สิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวเช่นกัน นักท่องเที่ยวต่างชาติจะ
ประทับใจในศิลปะการแสดง ทั้งยังมีการปรับกลยุทธ์
เพิ่มการแสดงให้หลากหลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและ
สร้างรายได้ให้กับประเทศ แต่ถึงอย่างไรก็ยังคงอัต
ลักษณ์ของประเทศไว้อย่างเข้มแข็งปรากฏให้เห็นจาก
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ระบ าอัปสราซ่ึงเปรียบเหมือนเครื่องหมายทางการคา้
ของประเทศที่ยังงดงามตามแบบแผนโบราณ เพราะถึง
อย่างไรศิลปะการแสดงก็คือจิตวิญญาณและความรู้สึก
ของชาวกัมพูชา จึงถ่ายทอดส่งผ่านการเคลื่อนไหวด้วย
อารมณ์อันสุนทรียภาพและความเชื่อม่ันในพลังแห่ง
ศาสนาซ่ึงสอดคล้องกับ สุรพล วิรุฬห์-รักษ์ (2543: 27) 
ว่าละครในกับละครผู้หญิงของหลวงไม่ใช่สิ่งเดียวกัน
ทั้งหมด ละครในเป็นละครประเภทหน่ึงที่แสดงได้ทั้ง
ชายและหญิง ส่วนละครในที่แสดงโดยนางในเรียกว่า 
ละครผู้หญิงของหลวง ระบ าสตรีของกัมพูชาจึงน่าที่จะ
เหมือนกับละครผู้หญิงของหลวงเช่นกันและต่อมาเม่ือ
มีการฟื้นฟูศิลปะการแสดงกัมพูชาและพัฒนาให้มี
ความสวยงามมากยิ่งขึ้นในยุคปี ค.ศ.1953 เป็นต้นมา 
ศิลปะการแสดงมีการน านาฏกรรมอินโดนีเซียมา
เผยแพร่จึงเกิดการผสมผสานศิลปะของชวาด้วยอีก
ทางหน่ึง แต่ต่อมาช่วงศตวรรษที่ 15-19 กัมพูชาตก
เ ป็ น เ มื อ ง ขึ้ น ข อ ง ไ ท ย  จึ ง ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ล ข อ ง
ศิ ลปะการแสดงไทยมาก ข้ึน จะ เห็นได้ ว่ ากา ร
แพร่ กระจายทาง วัฒนธรรมมีผลต่อศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยสามารถสรุปในรูปแบบตารางดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 
หัวข้อ 

โขนหรือ
ละคอน
โขนแบบ
กัมพูชา 

ละครระบ า
เขมรโบราณ 

ระบ าหรือ
ละคร

ท่วงท่าเขมร
โบราณ 

ที่มา ความเชื่อ ความเชื่อ ความเชื่อ 
ผู้แสดง ผู้ชาย

แสดงล้วน 
ผู้หญิงแสดง
ล้วน 

ผู้หญิงแสดง
ล้วน 

เครื่อง
แต่งกาย 

แต่งกาย
ยืนเครื่อง 

แต่งกายยืน
เครื่อง 

แต่งกายตาม
ภาพจ าหลัก 
 

เรื่องที่
ใช้แสดง 

รามเกียรติ์ พระชินวงศ์, 
ทิพย์สังวาลย์, 
พระเวสสันดร, 
ไกรทอง,  
พระจันทโครพ 

บทประพันธ์ 

วิธีการ
แสดง 

แสดงเป็น
เรื่องราว 

แสดงเป็น
เรื่องราว 

เป็นการร าที่
ใช้ผู้แสดง
ตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไปและมี
การแปรแถว 

ดนตรี
และ
เพลง 

บรรเลง
ด้วยวงปี่
พาทย์ 

บรรเลงด้วยวง
ปี่พาทย์เพลง 

บรรเลงด้วย 
วงปี่พาทย์ 

สถานที่ โรงละคร
หรือพื้นที่
เหมาะสม 

โรงละครหรือ
พื้นที่ที่
เหมาะสม 

โรงละคร
หรือพื้นที่ที่
เหมาะสม 

โอกาสที่
แสดง 

พระราช
พิธีต่างๆ  

พระราชพิธี
ต่างๆ 

งานรื่นเริง
ต่างๆ  
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ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องอัตลักษณ์ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย
กับกัมพูชา มีดังน้ีศิลปะการแสดงของทุกชาติถือว่าเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมเปรียบเสมือนเครื่องหมายทาง
การค้าของประเทศน้ันๆ ทั้งยังเป็นกลไกที่ส าคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฉะน้ันจึงควรศึกษาให้เข้าใจ
ถึงศิลปะการแสดงประจ าชาติน้ันๆ ผู้ชมควรมีความรู้

ความเข้าใจในบริบทของสังคมน้ันๆ แต่ถึงอย่างไร
เมืองไทยและกัมพูชาเป็นสังคมอาเซียนร่วมกัน การ
แสดงจึงเป็นกิจกรรมหน่ึงที่ จะถูกน ามาร่วมอยู่ ใน
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้ประกอบการจึง
ควรตระหนักในเรื่องขนบธรรมเนียมที่ดีงามคู่กับสังคม
ชาติสืบไปรวมถึงการเชื่อมสัมพันธไมตรีกับชาติ อ่ืนๆ 
ด้วย 
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กระบวนการแสดงของปรมาจารย์นาฏศลิปแ์บบฉบบัละครหลวง 
Process of Performance of The great teacher of  

Dramatic Art of LakhonLaung 
นพรัตน์ บัวพัฒน์1 

Nopparat Buapat1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง กระบวนการแสดงของปรมาจารย์นาฏศิลป์แบบฉบับละครหลวงเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมี
วัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการแสดงของปรมาจารย์นาฏศิลป์แบบฉบับละครหลวงของอาจารย์
นพรัตน์ หวังในธรรม 2) เพื่อศึกษากระบวนการแสดงด้านละครนอก ละครใน ละครพันทาง และ ละครดึกด าบรรพ์ของ
อาจารย์นพรัตน์ หวังในธรรม ขอบเขตของการวิจัยคือ อาจารย์นพรัตน์ หวังในธรรมซ่ึงเป็นบุคคลที่ได้รับการถ่ายทอด
กระบวนการร าแบบหลวงมาจากวังสวนกุหลาบ การศึกษาข้อมูลการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ 
วิธีด าเนินการวิจัยประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มย่อย ประกอบด้วย กลุ่ม
ผู้รู้ ผู้ปฏิบัติ 2 กลุ่มคือ 1. ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย จ านวน 3 คน กลุ่มศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดกลวิธีการร า
แบบฉบับละครหลวงจ านวน 3 คน 2. กลุ่มผู้ปฏิบัติประกอบด้วยอาจารย์ในวิทยาลัยนาฏศิลป12 แห่งของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ อาจารย์สถาบันอ่ืน จ านวน 4 คน และบุคคลทั่วไป จ านวน 20 คน เพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับการะบวน
การแสดงของปรมาจารย์นาฏศิลป์อาจารย์นพรัตน์ หวังในธรรมในกระบวนการแสดงละครนอก ละครใน ละครพันทาง
และละครดึกด าบรรพ์ พร้อมทั้งน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการบรรยายอย่างละเอียด 

ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการแสดงของปรมาจารย์นาฏศิลป์แบบฉบับละครหลวงของ อาจารย์นพรัตน์ หวัง
ในธรรม มีกระบวนการแสดงที่ตกผลึกจากประสบการณ์ตรง ของครูละครหลวงวังสวนกุหลาบ ด้านการแสดง ละคร
นอก ละครใน ละครพันทาง และละครดึกด าบรรพ์ โดยเน้นการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการร าจากท่าหน่ึงไปสู่อีกท่า
หน่ึง จนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นและได้รับการยอมรับในวงการนาฏศิลป์ทั้งในสถานศึกษาภาครัฐ และเอกชนที่
น าไปพัฒนาการแสดงละครนอก ละครใน ละครพันทางและละครดึกด าบรรพ์ได้ โดยการฝึกอย่างเป็นระบบที่ถูกต้องจน
สามารถแสดงได้อย่างสวยงาม ตามแบบฉบับละครหลวง 

ค าส าคัญ : ปรมาจารย์, ละครหลวง, กระบวนการ, เอกลักษณ์ 
 

Abstract 
The purposes of this qualitative research, Processof Performance ofThe great teacher of 

Dramatic Art of Lakhon Luang,were to 1 )  study the processof performance of the great teacher of 
dramatic art of Lakhon Luang, Mr. Nopparat Wangnaitham2 )  study the process of performance of 
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Lakhon Nok, Lakhon NaiLakhon Panthang and Lakhon Duek Dam Bun by Mr. NopparatWangnaitham. 
Scope of study was that Mr. Nopparat Wangnaitham was passedon knowledge of LakhonLuang from 
Suan Kulap Palace.The study of researchdata included two steps according to the objectives,and the 
research procedures included documentstudies, observations, interviews, and two small group talks 
with knowledgeable peopleand performers. The group of knowledgeable people included experts of 
Thai dramatic arts and three disciples who were passed on knowledge of LakhonLuang tactics. 
Moreover, the erformers were dramatic arts instructors from twelve dramatic arts colleges, 
Bunditpatanasilpa Institute; four instructors from other institutes; and twenty general people who 
provided the information about the great dramatic art teacher, Mr. Nopparat Wangnaitham’s 
performance process such as Lakhon Nok, Lakhon Nai, Lakhon Phanthang and LakhonDuek Dam Bun, 
and presentted the results of analyzed data as well as the detail explanation. 
 The research results revealed 1 )  the process of performance, Lakhon Nok, Lakhon Nai, 
Lakhon Phanthang and Lakhon Duek Dam Bun, of the great dramatic art teacher of LakhonLuang, Mr. 
Nopparat Wangnaitham, was crystallized from his direct experience gained from the dramatic teachers 
of Suan Kulap Palace. The dance needed different parts of body to perform one posture to another 
that became remarkably original; and was adopted and applied in dramatic art fields of the 
government and private educational institutions so hat Lakhon Nok, Lakhon NaiLakhon Phanthang 
and Lakhon Duek Dam Bun were developed throughcorrect and systematic practicesand became as 
graceful as LakhonLuang. 

Keywords : Process /Great teacher/ LakhonLuang/ Indentity 
 
 
บทน า 
 นาฏศิลป์เป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ
ชาติไทยที่มีการด ารงและพัฒนา ควบคู่กับประวัติ 
ศาสตร์ของชาติมีบทบาทในการรับใช้สังคม ตั้งแต่
ชาวบ้านจนถึงเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหา 
กษัตริย์ ท่ี เข้ ามาอุปถัมภ์ศิลปะ  นาฏศิลป์ ไทยจึง
สอดแทรกในทุกช่วงชีวิตของมนุษย์ ทั้งด้านพิธีกรรม 
ศาสนา กิจกรรมนันทนาการต่างๆเป็นเครื่องบันเทิง
ของคนในสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นเหตุให้มี

การพัฒนารูปแบบการแสดง ซ่ึงต้องอาศัยภูมิปัญญา
ของนาฏยศิลปินที่สามารถถ่ายทอด และต่อยอดสืบมา
จนถึงปัจจุบัน (สุรพล วิรุฬห์รักษ์. 2547 : 11) การ
แสดงที่เป็นเสมือนเครื่องราชูปโภคอย่างหน่ึงส าหรับ
พระมหากษัตริย์ไทยแต่เดิมคือละครร าที่ใช้ผู้หญิง
แสดงในราชส านักหรือที่เรียกว่า นาฏศิลป์ไทยแบบ
หลวงเริ่มปรากฏหลักฐานขึ้นเป็นครั้งแรกในหนังสือ
ปุณโนวาทค าฉันท์ ซ่ึงแต่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวบรมโกศสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จนใน
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สมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เกิดมีการ
เปลี่ยนแปลงเรื่องการมีละครผู้หญิงไว้ในครอบครองมา
โดยล าดับ จนในที่สุดละครผู้หญิงได้ไปอยู่ในความ
อุปถัมภ์ของเจ้านายและส่วนราชการในปัจจุบัน การ
สืบทอดนาฏศิลป์ไทยแบบหลวงน้ีแบ่งเป็น 3 ช่วงคือ 

1. ช่วงการสืบทอดโดยราชส านัก ตั้งแต่มี
ละครผู้หญิงของหลวงขึ้นในสมัยกรุงอยุธยา ตอนปลาย
สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจนถึงยุค
ละครผู้หญิงเฟื่องฟูในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เ ลิ ศ ล้ านภ าลั ย มห าร าช รั ช กา ลที่  2 แห่ ง ก รุ ง
รัตนโกสินทร์ 

2. ช่วงการสืบทอดโดยกลุ่มเจ้านายชั้นสูง
และข้าราชบริพารในราชส านัก  

3. ช่วงการสืบทอดโดยเจ้านายชั้นสูงและ
ส่วนราชการ หมายถึงการสืบทอดลักษณะวิธีการแบบ
ละครผู้หญิงของหลวง มาอยู่ในความอุปถัมภ์อุปถัมภ์
ของเจ้านายชั้นสูงหลายพระองค์ภายหลังเหตุการณ์
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ศิลปินนาฏศิลป์ไทยหรือตัว
ละครในวังของเจ้านายหลายพระองค์ ได้โอนมารับ
ราชการเป็นผู้สืบทอดวิธีการแสดงละครแบบหลวง
ชนิดรุ่นต่อรุ่นในหน่วยราชการกรมศิลปากรจนถึงทุก
วันน้ี (สุภาวดี โพธิเวชกุล. 2550 : 175-176) ละครวัง
สวนกุหลาบได้รับการยกย่องว่ารักษารูปแบบละคร
หลวงไว้อย่างครบถ้วน มีความประณีตงดงามใน
กระบวนการร า เทียบได้กับละครหลวงในครั้งรัชกาลที่ 
2 ตัวละครในส านักน้ีได้มาเป็นครูให้กับกรมศิลปากร  
และได้น ารูปแบบวิธีการถ่ายทอดให้กับกรมศิลปากร 
กล่าวได้ ว่า รูปแบบการเรียนการสอน  ตลอดจน
กระบวนท่าร านาฏศิลป์ไทยที่ปรากฏในกรมศิลปากร
ได้รับอิทธิพลมาจากส านักละครวังสวนกุหลาบแทบ
ทั้งสิ้น ตัวละครในคณะละครวังสวนกุหลาบที่ได้มาเป็น

ครูในกรมศิลปากรน้ันได้แก่คือ ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิท
วงศ์เสนี ครูลมุลยมะคุปต์ และครูเฉลย ศุขะวนิช คณะ
ละครวังสวนกุหลาบ เป็นคณะละครในพระอุปถัมภ์
ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ 
กรมหลวงนครราชสีมา พระอนุชาธิราชในพระบาท 
สมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ที่มีช่ือเสียง
เป็นที่ยกย่องในสมัยรัชกาลที่ 6 ว่าเป็น “สถาบันที่
ฝึกหัดละครแบบหลวงที่ดีที่สุด”มีการสืบทอดแบบ
แผนการเรียนการสอนทางนาฏศิลป์ไทยและรูปแบบ
การแสดงมาจากราชส านักในรัชกาลที่ 2 
 ด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟ้า
อัษฎาเดชาวุธกรมหลวงนครราชสีมา ทรงสนพระทัย
ในคณะละครที่ตั้งขึ้นใหม่ จึงโปรดให้จัดหาครูเข้ามา
สอนประจ าซ่ึงครูแต่ละท่านล้วนแต่มีความสามารถ
ยอดเยี่ยมซ่ึงสืบเชื้อสายมาแต่ละครหลวงในรัชกาลที่ 2 
(ประเมษฐ์ บุญยะชัย. 2543 : 32) ส่วนการสืบทอด
งานนาฏศิลป์ไทยแบบหลวงในกรมศิลปากร ช่วงแรก
ได้รับโอนข้าราชการกองมหรสพส่วนหน่ึงมาสัง กัด
แผนกละครและสังคีต ต่อมาเม่ือก่อตั้งโรงเรียนนาฏดุริ
ยางคศาสตร์ในพ.ศ. 2477 น้ันกรมศิลปากรได้เชิญครู
ละครจากคณะละครผู้มีบรรดาศักดิ์หลายคณะมาเป็น
ครูสอนนาฏศิลป์ไทย ภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างตัวละครรุ่น
ใหม่ๆอย่างต่อเน่ือง และมีการพัฒนาการแสดงเป็น
รูปแบบต่างๆแต่ยังคงไว้ในลักษณะวิธีการปฏิบัติการ
แสดงละครแบบหลวงทั้งแบบที่สืบทอดมาจากรัชกาล
ที่ 2 และแบบที่เรียกกันว่า “ละครออกภาษา” หรือ 
“ละครพันทาง” มาตรฐานนาฏศิลป์ไทยแบบหลวงที่
สืบทอดมาจากศิลปินละครหลวงในรัชกาลที่ 2 ซ่ึงเป็น
พื้นฐานของการเรียนนาฏศิลป์ไทยในกรมศิลปากรน้ัน
เน่ืองจากการฝึกฝนในขั้นน้ีจะท าให้ผู้เรียนสามารถจัด
ระเบียบร่างกายในการเคลื่อนไหวท่าร าจากท่าหน่ึงไป
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ยังท่าร าอีกท่าร าหน่ึงได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
นาฏศิลป์ไทยแบบหลวงมาตรฐานวิธีปฏิบัติท่าร า
นาฏศิลป์ไทยแบบหลวง แบ่งเป็น 2 ระดับคือ 

1. ขั้นพื้นฐาน คือ ผู้ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยได้
ถูกต้องและมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์มาตรฐานวิธีการ
ร านาฏศิลป์ไทย  แบบหลวง ประกอบด้วย  ความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของท่าร า 

2. ขั้นเอตะทัคคะ คือ ผู้ปฏิบัติสามารถแสดง
ท่าร านาฏศิลป์ไทยได้ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษหมายถึง 
สามารถปฏิบัติได้สูงกว่ามาตรฐาน มีรายละเอียดของ
การใช้ร่างกายมากกว่าการปฏิบัติในข้ันพ้ืนฐานและมี
เอกลักษณ์ในการร่ายร าเป็นแบบเฉพาะของแต่ละ
บุคคลซ่ึงเป็นที่ยอมรับในวงการนาฏศิลป์ไทยว่าเป็นผู้
ปฏิบัติได้เป็นเยี่ยม อาจารย์นพรัตน์ หวังในธรรมเป็น
ศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดกระบวนการร าแบบฉบับ
ละครหลวงจากอาจารย์ละมุลยมะคุปต์ อาจารย์เฉลย 
ศุขะวนิช ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ซ่ึงล่วงลับไปแล้วไว้ได้
อย่างครบถ้วนทั้งละครนอก ละครใน ละครพันทาง
และละครดึกด าบรรพ์ ท่านสามารถถ่ายทอดแบบ
กระบวนท่า ลีลาเทคนิคพิเศษจากครูมาได้ อย่ าง
ครบถ้วน โดยเฉพาะเทคนิคพิเศษของการใช้ส่วนต่างๆ
ของร่ างกายตั้ งแต่ศี รษะจรด เท้ า  ในการร าที่ มี
กระบวนการเชื่อมท่าร าระหว่างท่าหน่ึงไปสู่อีกท่าหน่ึง 
ได้อย่างงดงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นของตนเองที่
สามารถน าไปพัฒนาให้เป็นแนวทางในการ าประเภท
ต่างๆได้สมบูรณ์สวยงาม ปัจจุบันท่านมีอายุ 78 ปี 
และได้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ของ
วิทยาลัยนาฏศิลปกรมศิลปากร ศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ของมหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทร์ เ กษม  มหา วิทย าลั ย ธุ ร กิ จบัณฑิ ต  แ ละ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นต้น 
 ฉะน้ันการถ่ายทอดความรู้ลีลาเทคนิคพิเศษ
ตลอดจนแบบแผนที่งดงามตามแบบละครหลวงของครู
นาฏศิลป์ที่ได้รับการถ่ายทอดมาโดยตรงจากบรมครู
อย่างอาจารย์นพรัตน์ หวังในธรรมจะเป็นการยกระดับ
ศาสตร์ ทางด้านนาฏศิลป์ และศิลปะการแสดงให้
พัฒนาขึ้นอีกระดับหน่ึง ทั้งยังส่งเสริมกระบวนการ
ศึกษาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative 
method)เรื่อง กระบวนการแสดงของปรมาจารย์
นาฏศิลป์แบบฉบับละครหลวงของอาจารย์นพรัตน์ 
หวังในธรรมน้ันผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดย
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลภาคสนาม
เพื่อการศึกษา1) เพื่อศึกษากระบวนการแสดง ของ
ปรมาจารย์นาฏศิลป์แบบฉบับละครหลวงของอาจารย์
นพรัตน์ หวังในธรรม 2) เพื่อศึกษากระบวนการแสดง 
แบบละครนอก ละครใน ละครพันทาง และละครดึก
ด าบรรพ์ของอาจารย์นพรัตน์ หวังในธรรมโดยผู้วิจัยได้
ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยไว้ตามล าดับ ดังน้ี 

1. ขอบเขตของการวิจัย 
1.1 ด้านเน้ือหาของการวิจัย 
1.2วิธีการวิจัย 
1.3 ด้านระยะเวลาการวิจัย 
1.4 ด้านพื้นที่การวิจัย 
1.5 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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2. วิธีด าเนินการวิจัย 
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล  
2.2การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.3 การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 
2.4 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัย 
 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การ วิ จัย เ รื่ องกระบวนการ แสด ง ข อง
ปรมาจารย์นาฏศิลป์แบบฉบับละครหลวงของอาจารย์
นพรัตน์ หวังในธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อ
ศึกษากระบวนการแสดง ของปรมาจารย์นาฏศิลป์
แบบฉบับละครหลวงของอาจารย์นพรัตน์ หวังในธรรม 
2) เพื่อศึกษากระบวนการแสดง แบบละครนอก ละคร
ใน ละครพันทาง และละครดึกด าบรรพ์ของอาจารย์
นพรัตน์ หวังในธรรม และก าหนดขั้นตอนการวิจัย 
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยศึกษาจากเอกสาร การ
สังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม โดยน าเสนอ
ผลการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัย  ประกอบด้วย  4 
ประเด็น ดังน้ี 
 1.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.สรุปผล 
 3. อภิปรายผล 

4. ข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผล 

ผลการวิจัยเรื่องกระบวนการแสดงของ
ปรมาจารย์นาฏศิลป์แบบฉบับละครหลวงของอาจารย์
นพรัตน์ หวังในธรรมได้ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยสรุปได้ดังน้ี 

 1. กระบวนการแสดงของปรมาจาร ย์
นาฏศิลป์แบบฉบับละครหลวงของอาจารย์ของ
นพรัตน์ หวังในธรรม จากการศึกษาผู้ วิจัยพบว่า 
กระบวนการแสดงของปรมาจารย์นาฏศิลป์แบบฉบับ
ละครหลวงของอาจารย์ของนพรัตน์ หวังในธรรมเป็นผู้
ได้รับการถ่ายทอดกระบวนการร าทางนาฏศิลป์ฉบับ
ละครหลวงจากบรมครูหลายๆท่านตลอดจนประสบ 
การณ์ทางการแสดงที่สวมบทบาทเป็นตัวเอกในละคร
ประเภทต่างๆจะแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์และฝีมืออัน
จัดเจนของอาจารย์นพรัตน์ หวังในธรรมยังมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะตัวที่ยากจะหาได้ในศาสตร์ทางศิลปะ
ความแม่นย าในกระบวนท่าร าลีลาที่แพรวพราวเข้าถึง
อารมณ์ของตัวละครที่บรรเจิด  การสั่งสมความรู้
ความสามารถในศาสตร์ด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทยจน
ตกผลึกในทุกๆด้านปรากฏให้เห็นมีดังน้ี 
  1.1 สามารถร าได้ทั้งตัวพระและ
ตัวนาง อาจเป็นเพราะเคยได้รับการเลือกให้ฝึกเป็นตัว
พระมาก่อน จึงได้รับการถ่ายทอดกลวิธีในการแสดง
จากอาจารย์ลมุลยมะคุปต์ท้ังความสง่าผ่าเผย ความ
องอาจ จังหวะเข่า ลีลาการใช้ตัวแบบพระเอก หรือ
พระรอง หรือแม้แต่พระโกงโดยสามารถจ าแนก 
“ทาง” ของการร าเป็นพระเอกและพระรองได้อย่าง
ชัดเจนว่า ละครนอกร าอย่างไร ละครในร าอย่างไร 
หรือแม้แต่ลีลาของละครดึกด าบรรพ์และพันทางและ
เม่ือสวมบทบาทเป็นตัวนางก็สามารถร าได้อย่างสุดตัว
ทั้งลีลาการร าและอารมณ์ 
  1.2 ส าม า ร ถ ร า อ า วุ ธ ไ ด้ ทุ ก
ประเภท ด้วยความที่ มีบุคลิกคล่องแคล่ว ว่องไว 
กระฉับกระเฉง และออกจะซุกซน ตลอดจนเข้มแข็ง
และปราดเปรียวเหมือนเด็กผู้ชาย  จึงได้รับการ
ถ่ายทอดไม้รบต่างๆจากบรมครู ไม่ว่าจะเป็นรบด้วย



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 2 (27) กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 2 (27) July - December 2017

212

พลอง หอก ดาบ หรือแม้แต่ศร โดยเฉพาะ “ไม้บู๊” ซ่ึง
ถือเป็นการร าที่ยาก นอกจากต้องใช้พลังความเข้มแข็ง
แล้วยังต้องจดจ าคิวให้ได้อย่างแม่นย าเพ่ือไม่ให้เกิด
ความผิดพลาด ซ่ึงจะท าให้เกิดการบาดเจ็บ อาจารย์
นพรัตน์ หวังในธรรมก็สามารถร าได้อย่างคล่องแคล่ว
และสวยงาม หรือแม้แต่การใช้ดาบในการร าตรวจพล 
ก็มีลีลาการใช้อาวุธที่พิเศษและแพราวพราว แสดงให้
เห็นถึงความจัดเจนในการใช้อาวุธได้เป็นอย่างดี  

1.3. สามารถขับร้องเพลงได้อย่างไพเราะ
เป็นผู้มีกระแสเสียงไพเราะ เสียงใส กังวาน สามารถ
ขับร้องและเอ้ือนท านองเพลงต่างๆได้อย่างแม่นย า  
โดยเฉพาะในละครดึกด าบรรพ์ซ่ึงผู้แสดงต้องร้องเอง 
ร าเอง อาจารย์นพรัตน์ หวังในธรรม จึงสามารถตาม
บทบาทในการแสดงได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยลีลาท่า
ร าที่งดงามผสานกับเสียงอันไพเราะซ่ึงความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องการขับร้องเพลงน้ันไม่อาจพบในศาสตร์ทาง
นาฏศิลป์ได้มากนัก บางคนร าได้งดงามขับร้องเพลงได้
ไม่ไพเราะ ก็ไม่สามารถร าทางละครดึกด าบรรพ์ได้  

1.4. สามารถประพันธ์บทร้อยกรองได้
หลายประเภทด้วยความที่มีบิดาเป็นนักเขียน ท าให้ 
อาจารย์นพรัตน์ หวังในธรรมได้รับการปลูกฝังเรื่องการ
อ่านหนังสือ การเขียน การคัดลายมือ มาตั้งแต่เด็ก จึง
ได้ซึมซับเรื่องของวรรณคดี บทกลอนต่างๆมาเป็น
อย่างดีจนสามารถท าให้ร้อยเรียงภาษาเป็นบทกลอน
หรือบทเจรจา ได้อย่างไพเราะ  

2. กระบวนการแสดง แบบละครนอก ละคร
ใน ละครพันทาง และละครดึกด าบรรพ์ของอาจารย์
นพรัต น์ หวังในธรรมจากการศึกษาผู้ วิ จัยพบว่า 
อาจารย์นพรัตน์ หวังในธรรม เป็นผู้ที่ได้รับการสั่งสม 
บ่มเพาะ ตกผลึกในกระบวนการแสดงที่มีกลวิธีพิเศษที่
ฝึกฝนมาจากประสบการณ์ตรงจากครูละครวังสวน

กุหลาบจนสามารถมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น ไม่
เหมือนใคร โดยเฉพาะการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายใน
การร าที่เชื่อมท่าร าจากท่าหน่ึงไปสู่อีกท่าหน่ึงได้อย่าง
งดงาม จากการฝึกฝน ประสบการณ์ตรงที่ ได้รับ
ถ่ายทอด ทั้ งความรู้ที่ ได้รับการถ่ายทอดจากครู
อ าจ า ร ย์  จ ากการ เ ก็บ เ ก่ี ย ว ร้ อย เ รี ย ง จน เป็ น
ความสามารถพิเศษ ที่เป็นทั้งอัจฉริยภาพภูมิปัญญา 
และความเชี่ยวชาญ ที่แสดงถึงพรสวรรค์และฝีมืออัน
จัดเจน ที่มีกระบวนท่า ลีลาท่าร าที่แพรวพราว อารมณ์
ละครที่บรรเจิดโดยเฉพาะ ละครนอก ละครใน ละคร
พันทางและละครดึกด าบรรพ์ ดังน้ี 
  2.1 ประเภทละครนอก อาจารย์
นพรัตน์ หวังในธรรมสามารถแสดงความสามารถได้
อย่างเหมาะกับบทบาทที่ได้รับซ่ึงละครนอกจะใช้ผู้ชาย
แสดงล้วน ไม่นิยมผู้หญิงแสดง เช่นเรื่องมโนราห์รับบท
เป็น นางมโนราห์ ละครเรื่องสังข์ทองรับบทเป็นนาง
รจนา ละครเรื่องรถเสน รับบทเป็นนางเมรีละครเรื่อง
ขุนช้างขุนแผน รับบทเป็นนางวันทอง นางศรีมาลา 
นางแก้วภิรมย์ ละครเรื่องไชยเชษฐ์รับบทเป็นนางแมว
(ตัวแรก) ละครเรื่องไกรทองรับบทเป็นนางวิมาลา ลีลา
การร่ายร าที่เข้าถึงบทบาทแสดงออกมาได้อย่างสมจริง 
และอีกบทบาทหน่ึงที่ ได้รับคือฉุยฉายนางแมว ที่
สามารถเลียนแบบกิริยาของแมวได้อย่างสมจริงแสดง
ถึงความสามารถด้านการร าได้เป็นอย่างดี 

 
 ภาพที่ 1บทนางวิฬาร์ 
ที่มา: อาจารย์นพรัตน์ หวังในธรรม (23 กุมภาพันธ์ 
2559) 
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  2.2 ประเภทละครในแสดงถึง
ความเป็นลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของละครหลวง
ฉบับวังสวนกุหลาบได้อย่างดงามยิ่ง ดังน้ี ละครในเรื่อง
อิเหนารับบทเป็นบุษบามะเดหวี สียะตรา นกยูง ละคร
ในเรื่อง อุณรุธ รับบทเป็น นางศุภลักษณ์ นางอุษาแต่
เรื่องที่มีลักษณะเด่นที่สุดของนางนพรัตน์ หวังในธรรม
คือ เชิดฉิ่งศุภลักษณ์ ที่มีลักษณะพิเศษในการร าคือ
จังหวะการตื่นกลองขณะร าโดยการก้าวเท้าย่ าไปให้ทัน
จังหวะกลอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2ละครในเรื่องอิเหนารับบท เป็นบุษบามะเดหวี 
ที่มา: อาจารย์นพรัตน์ หวังในธรรม(23 กุมภาพันธ์ 
2559) 
 
  2.3 ประเภทละครพันทาง ละคร
ที่แสดงลักษณะผสมระหว่างละครไทยกับละครเชื้อ
ชาติต่างๆเช่น พม่า มอญ ลาว จีน เป็นต้นโดย
แสดงออกตามเชื้อชาติน้ันๆทั้งดนตรี และลักษณะการ
แต่งกาย นางนพรัตน์ หวังในธรรม สามารถแสดงให้
เห็นถึงความสามารถด้านการร าที่บ่งบอกเชื้อชาติน้ันๆ
ได้เป็นอย่างดีดังน้ีละครเรื่องขุนช้างขุนแผนรับบทเป็น 
นางแว่นแก้วละครเรื่องพระลอ รับบทเป็นพระเพื่อน
พระแพง 

2.4 ประเภทละครดึกด าบรรพ์เป็นการร าที่
ผู้แสดงต้องใช้ความสามารถทั้งร้องและร าไปพร้อมกัน 
อาจารย์นพรัตน์ หวังในธรรม สามารถแสดงออกได้
อย่างเหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับโดยเฉพาะบทฉุยฉาย
ศูรปนขา ที่แสดงท่าร าที่งดงามประณีตภายใต้จริตของ
นางยักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่3 ศิลปะการแสดงฉุยฉายศูรปนขาที่มา: 
อาจารย์ นพรัตน์ หวังในธรรม(23 กุมภาพันธ์ 2559) 
 
 จากกระบวนการร าของอาจารย์นพรัตน์  
หวังในธรรมในด้านประสบการณ์การแสดงตามที่ ได้
กล่าวมาแล้วน้ัน จะเห็นว่าเป็นความสามารถและ
อัจฉริยภาพของอาจารย์นพรัตน์ หวังในธรรมที่ได้รับ
การยอมรับโดยทั่วไป ซ่ึงเป็นกลวิธีที่ส าคัญที่จะท าให้
เกิดสุนทรียภาพทางการแสดงมากขึ้น 
 
อภิปรายผล  

จากข้อค้นพบในการวิจัย 2 ประเด็นตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยน้ัน ผู้วิจัยมีประเด็นอภิปราย 
ดังน้ี  



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 2 (27) กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 2 (27) July - December 2017

214

 กระบวนการแสดงของอาจารย์นพรัตน์ หวังในธรรม
ปรมาจารย์นาฏศิลป์แบบฉบับละครหลวง ท่านเกิดมา
ในครอบครัวนักเขียนจึงได้รับการปลูกฝังวิธีคิด การ
เขียนและนิสัยในการอ่านจนมีความช านาญในเรื่อง
การประพันธ์ และนิยมอ่านวรรณคดี ฟังเพลง ร้อง
เพลง ได้ทุกประเภท สิ่งแวดล้อมที่พบรอบตัวตั้งแต่วัย
เยาว์ ปลูกฝังบ่มเพาะให้ท่านมีความรักในศิ ลปะ 
สอดคล้องกับที่ กาสัก เต๊ะขันหมาก. (2545 : 10) ได้
ศึกษาแล้วพบว่าการเรียนรู้ภูมิปัญญา เกิดจากการ
สร้างสรรค์ สั่งสมตามธรรมชาติของมนุษย์ท่ามกลาง
สภาพธรรมชาติ  และสิ่ งแวดล้อมทางสั ง ค มที่
พัฒนาการมายาวนาน  ในกระบวนการที่ ท า ให้
ความสามารถในการแสวงหา เลือกสรร กลั่นกรอง 
และสั่งสม อัจฉริยะส่วนหน่ึงของอาจารย์นพรัตน์ หวัง
ในธรรมมาจากสภาพแวดล้อมในครอบครัว และการ
ปลูกฝังจนสั่งการมาเป็นนิสัยส่วนตัว  

-กระบวนการแสดงที่ได้รับถ่ายทอด พบว่า
อาจารย์นพรัตน์ หวังในธรรมได้รับการถ่ายทอด
กระบวนการร าจากครูอาจารย์หลายท่านในด้าน ลีลา 
เทคนิค กระบวนการฝึก กอร์ปกับเป็นคนที่มีไหวพริบ 
ปฏิภาณ และความจ าเป็นเลิศ จึงสามารถจดจ าเก็บ
รายละเอียดต่างๆไว้ได้อย่างครบถ้วน  แม้ในบาง
กระบวนการร าบางเพลงได้มีโอกาสเป็นพียงแค่ผู้ดู ก็
สามารถจดจ าลีลาแล้วน ามาปรับใช้กับกระบวนการร า
ของตนเองได้ จะเห็นว่ากระบวนการเรียนรู้ด้ าน
นาฏศิลป์น้ันนอกจาก การปฏิบัติตาม การฝึก การ
สังเกต ก็เป็นวิธีหน่ึงที่สามารถท าให้เกิดความรู้ ได้
เช่นกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ เอกวิทย์ ณ ถลาง (2544: 
300-317) ที่พบว่า กระบวนการถ่ายทอด แบบ “ครู
พักลักจ า” เป็นกระบวนการเรียนรู้อีกวิธีหน่ึงที่มีมาแต่
เดิม และยังอยู่ต่อไป  ในชีวิตจริงของทุกคนจะ มี

พฤติกรรมครูพักลักจ าอยู่ไม่มากก็น้อย และถ้ายอมรับ
นับถือว่า วิธีการเรียนรู้ที่ดูประหน่ึงไม่ส าคัญน้ีมีคุณค่า
สูง มีความเป็นธรรมชาติในนิสัยมนุษย์ และถือเป็นการ
แสวงหาความรู้ทางหน่ึงที่มีประสิทธิภาพ 
 - วิธีการฝึก พบว่ามีกระบวนการฝึก การ
จัดระเบียบร่างกาย ฝึกปฏิบัติเพลงพื้นฐานเพื่อให้
ร่างกายมีความยืดหยุ่น และกล้ามเน้ือเคยชินต่อการ
เคลื่อนไหว มีกระบวนการฝึกฝน แบบโบราณที่เป็นภูมิ
ปัญญาของครู เช่น การดัดแขนโดยการใช้มือยันผนัง 
ใช้เก้าอ้ีมารองหัวเข่าเ ม่ือฝึกกระดกเสี้ยว เป็นต้น
วิธีการเต้นเสา(การยกเท้ากระทืบสลับกันไปมาพร้อม
กับย่อตัวลง) เพื่อให้ก าลังขาแข็งแรง เป็นภูมิปัญญา
และหลักในการฝึกร่างกายให้แข็งแรง เวลาเคลื่อนไหว
จะมีความสมดุลซ่ึงจะสอดคล้องกับ ศุภชัย จันทร์
สุวรรณ (2547 : 58) ที่ศึกษาลีลาท่าร าของโขนตัวพระ 
แล้วพบว่า ความสมดุล คือการส่งความหนักออกไป
ตามส่วนต่างๆของร่างกาย ในอวัยวะทั้งด้านขวาและ
ซ้ายที่รับกันได้พอดี ร่างกายจึงจะไม่เสียการทรงตัว 
วิธีการฝึกที่อาจารย์นพรัตน์ ได้รับมาจากครูโบราณ
ด้วยการสร้างความสมดุลของร่างกาย ท าให้มีท่วงท่าที่
งดงามและมีระเบียบร่างกายที่ดี ซ่ึงสอดคล้องกับ บุญ
ธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ.(2537 : 7-14) ที่อธิบายทฤษฎี
การเรียนรู้ในเรื่องของการปฏิบัติว่า การปฏิบัติเป็น
ทักษะในการเคลื่อนไหวที่มีพฤติกรรมได้แก่ การรับรู้ 
การเตรียมพร้อม การตอบสนอง การปฏิบัติได้ จนถึง
การปฏิบัติสิ่งที่ซับซ้อนจนสามารถพัฒนาเป็นทักษะ
ระดับสูง 
 -ประสบการณ์ทางการแสดงละครของ
อาจารย์นพรัตน์ หวังในธรรม พบว่า การได้รับโอกาส
ให้แสดงเป็นตัวเอกในละครหลายประเภท  ท าให้มี
ทักษะเชี่ยวชาญ และจ ากลวิธีในการแสดงละครน้ันๆ
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ได้อย่างจัดเจนไม่ว่าจะเป็นการสวมบทบาทของนาง
แมวที่ปราดเปรียว คล่องแคล่ว หรือ นางจันทร์ตรวจ
พลท่ีสง่างาม ห้าวหาญ การได้เป็นตัวเอกในละคร จะ
ได้รับการถ่ายทอดจากครูอย่างใกล้ชิดแบบตัวต่อตัว 
และครูก็จะขัดเกลาปรุงแต่งลีลาการร่ายร าให้อย่าง
ละเอียด การได้รับถ่ายทอดท่าร าจากครูโดยตรง ท าให้
สามารถเข้าใจ และมีความลึกซ้ึงกับตัวละครที่ เล่น
ตลอดจนได้ซึมซับ เทคนิค ลีลาจากครู อย่างเต็มที่ ซ่ึง
จะ สอดคล้องกับ Hewitt (2004 : 42-58) ที่ศึกษา
เ ก่ียวกับ อิทธิพลต่อการควบคุมสภาวะการรับรู้
เก่ียวกับดนตรี พบว่า ประสบการณ์การแสดงที่ผ่านมา
และสิ่งอ่ืน ที่มีความนัยส าคัญมีอิทธิพลต่อการรับรู้  
ความเชื่อ มุมมองและความสามารถ ประสบการณ์
ทางการแสดง จึงเป็นส่วนหน่ึงที่ส่งเสริมความจัดเจน 
ของอาจารย์นพรัตน์หวังในธรรม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษากระบวนการแสด งของ
ปรมาจารย์นาฏศิลป์แบบฉบับละครหลวงอาจารย์
นพรัตน์ หวังในธรรม มีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 

1. ปรมาจารย์นาฏศิลป์มีอีกหลายคนที่ล้วน
แล้วแต่มีประวัติที่มาของการเรียน การฝึกหัดนาฏศิลป์
แบบฉบับละครหลวง อาจารย์นพรัตน์ หวังในธรรม 
เป็นปรมาจารย์นาฏศิลป์รุ่นวังสวนกุหลาบฝ่ายนาง 
นอกน้ันยังมีฝ่ายพระ ตัวยักษ์ที่มีชื่อเสียงและมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะที่ได้รับถ่ายทอดมาจากสายวังอ่ืนเช่น 
วังจุฑาธุช ที่ความจัดเจนหลากหลายควร แก่การศึกษา
และถอดความรู้จากท่านเพื่อเป็นการบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษรควรแก่การศึกษาในกระบวนการร า ได้
เห็นถึงประสบการณ์การแสดง กลวิธี ตลอดจนความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ 

2. ศาสตร์ทางนาฏศิลป์เป็นศาสตร์ที่ละเอียด 
ความรู้ชั้นสูงหลายอย่างที่อยู่กับตัวครูยังไม่ถูกส่งต่อไป
ให้กับคนรุ่นหลังจะเป็นด้วยเจตคติความเชื่อส่วนตัว
ของครูหรือด้วยเหตุผลข้อจ ากัดใดๆก็ตามซ่ึงความรู้
เหล่าน้ีถือเป็นที่ เป็นสุดยอดของวิชาจึงควรที่จะมี
การศึกษาและถอดองค์ความรู้จากครูกับทั้งบันทึกเป็น
สื่อวีดีทัศน์และเข้าสู่กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ 
 

 
เอกสารอ้างอิง 

 
กาสัก เต๊ะขันหมาก. (2545) กระบวนการเรียนรู้บนฐานวัฒนธรรมไทยในบริบททางสังคมใหม่.:กรุงเทพฯ ส านักงาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ. (2535)การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ. B&B  
ประเมษฐ์ บุญยะชัย. (2543) ละครวังสวนกุหลาบ. กรุงเทพฯ : ส านักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร. 
ศุภชัย จันทร์สุวรรณ. (2538) การวิเคราะห์แนวพระราชด าริและบทบาทของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมการศึกษาด้านนาฏศิลป์และดนตรี, ศกึษาเฉพาะกรณีโรงเรียนพรานหลวงในพระ
บรมราชูปถัมภ์. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .  



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 2 (27) กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 2 (27) July - December 2017

216

สุรพล วิรุฬห์รักษ์.(2543) วิวัฒนาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์(พ.ศ. 2325- 2477).กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

  .(2547) หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศ์. กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์จ ากัด. 
สุภาวดี โพธิเวชกุล. (2550) การแก้ไขท่าทางในการปฏิบัติท่าร าให้ได้มาตรฐานนาฏศิลป์ไทยแบบหลวง.กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. เอกวิทย์ ณ ถลาง. (2544) ภูมิปัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
อมรินทร์พริ้นติ้ง. 

 
รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 

จิรพรรณ พึ่งบุญ ณ อยุทธยาเป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ บัวพัฒน์ เป็นผู้สัมภาษณ์,ที่วิทยาลัยนาฏศิลปศาลายา อ าเภอ
ศาลายา จังหวัดนครปฐม เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2559 

ดารณี จันมิไซย เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ บัวพัฒน์ เป็นผู้สัมภาษณ์,ที่วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุอ าเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธ์ุเม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 

นันทวัน ณ กาฬสินธ์ุเป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ บัวพัฒน์ เป็นผู้สัมภาษณ์,ที่วิทยาลัยนาฏศิลปะศาลายา อ าเภอ
ศาลายา จังหวัดนครปฐม เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2559 

นพรัตน์ หวังในธรรมเป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ บัวพัฒน์ เป็นผู้สัมภาษณ์,ที่วิทยาลัยนาฏศิลปศาลายา อ าเภอศาลายา 
จังหวัดนครปฐม เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2559 

ปัทมาวดี ชาญสุวรรณเป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ บัวพัฒน์ เป็นผู้สัมภาษณ์, ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ าเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม เม่ือวันที่ 17 กันยายน 2558 

ไพฑูรย์ เข้มแข็ง เป็นผู้ให้สัมภาษณ์,นพรัตน์ บัวพัฒน์ เป็นผู้สัมภาษณ์, ที่วิทยาลัยนาฏศิปร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองจังหวัด
ร้อยเอ็ดวันที่ 3 สิงหาคม 2558 

พิมพ์ใจ เมธีภัทรกุล เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ บัวพัฒน์ เป็นผู้สัมภาษณ์,ที่วิทยาลัยนาฏศิลปศาลายา อ าเภอศาลายา 
จังหวัดนครปฐม เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2559 

ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตรเป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ บัวพัฒน์ เป็นผู้สัมภาษณ์, ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ าเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม เม่ือวันที่ 17 กันยายน 2558 

วรรณา แก้วกว้าง เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ บัวพัฒน์ เป็นผู้สัมภาษณ์,ที่วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อ าเภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด เม่ือวันที่ 30 มกราคม 2559 

วรางคณา วุฒิช่วย เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ บัวพัฒน์ เป็นผู้สัมภาษณ์,ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีเม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 

ศุภชัย จันทร์สุวรรณเป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ บัวพัฒน์ เป็นผู้สัมภาษณ์,ที่วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อ าเภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ดเม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2558 



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 2 (27) กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 2 (27) July - December 2017

217

สมบัติ แก้วสุจริต  เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ บัวพัฒน์ เป็นผู้สัมภาษณ์, ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม เม่ือวันที่ 17 กันยายน 2558 

อัญชลี บุญจงรักษ์ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ บัวพัฒน์ เป็นผู้สัมภาษณ์,ที่วิทยาลัยนาฏศิลปศาลายา อ าเภอศาลายา 
จังหวัดนครปฐม เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2559 

อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ บัวพัฒน์ เป็นผู้สัมภาษณ์,ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ าเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่นเม่ือวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 

อุรารมย์ จันทมาลาเป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ บัวพัฒน์ เป็นผู้สัมภาษณ์, ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ าเภอเมือง 
จังหวัด มหาสารคาม เม่ือวันที่ 17 กันยายน 2558 



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 2 (27) กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 2 (27) July - December 2017

218

การพัฒนาแผนการจดัประสบการณ์โดยกระบวนการกระจ่างค่านิยมเพื่อส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมของนักเรียนชั้นอนบุาลปีที่ 2 

The Development of Value Charification Experience Plan for Developing 
Moral and Ethical Domain of Kindergarten Level 2 Students. 

 
ทิพย์วัลย์ วีรศักดิ์1, ประดิษฐ์ เอกทัศน์2 , ไพศาล วรค า3 

TippawanWeerasak1, PraditEkathat2, Paisarn Worakhum3 
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้การกระจ่าง
ค่านิยม เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ สังกัดส านัก
การศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยการใช้กระบวนการการกระจ่างค่านิยม ของ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ด าเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ สังกัดส านักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ปี
การศึกษา 2556 จ านวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. แผนการจัดประสบการณ์การกระจ่างค่านิยมของ
นักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จ านวน 18 แผน และ 2. แบบวัดคุณธรรม จริยธรรมสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐาน t-test (Independent Samples) 
 ผลการวิจัยพบว่า 

1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้การกระจ่างค่านิยมของนักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ สังกัดส านักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.72/81.03 ซ่ึงเป็นไปตามตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
___________________________________________ 
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2 รองศาสตราจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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  2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้การกระจ่างค่านิยมเพื่อ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ สังกัดส านักการศึกษา เทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ มีผลพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัด
ประสบการณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 ค าส าคัญ : การจัดประสบการณ์, กระบวนการเรียนรู้การกระจ่างค่านิยม, คุณธรรม จริยธรรม 

 
Abstract  

 
 The purposes of this research were to 1. develop the value clarification experience plan for 
developing the Kindergarten Level 2 Students’ Moral and Ethical Domain in Tessaban 3 Watnua 
School, Educational Department, Muang Kalasin Municipality, Kalasin Province as the criteria 80/80, 
2. To compare the students’ moral and ethical behavior before and after using the lesson plans in 
the first semester, academic year 2014. The sample of the research was 29 students who study in 
Tessaban 3 School. The research instruments were 18 lesson plans and moral and ethical 
evaluation form. The statistics used means, percentage, standard deviation, and t-test (Independent 
Samples) 
 The finding of the research were as follows; 
  1.The efficiency of the plan was at 83.72/81.03 as the research criteria. 
  2. The students’ development result after using the plan was higher as .01 significantly 
 
 Keywords : Experience plan, Value Clarification Experience Plan, Moral and Ethical Domain  
 
บทน า 

การศึกษาระดับปฐมวัยจัดเป็นการศึกษาที่
ส าคัญ ที่ผู้จัดการศึกษาตลอดจนผู้เก่ียวข้องโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งครูผู้สอน หรือผู้ดูแลเด็กซ่ึงเป็น ผู้ที่มีบทบาท
อย่างมากในการปลูกฝังลักษณะนิสัย ให้กับเด็กในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและน าเด็กไปสู่
พัฒนาการท้ังทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และ
สติปัญญา จะต้องตระหนักและให้ความส าคัญในการท า

หน้าที่อบรมเลี้ยงดูเด็ก และพฤติกรรมทางสังคมเด็กเป็น
ที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน การร่วมมือ ในกลุ่มเพื่อนความ
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ความต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคม 
ความเห็นอกเห็นใจ เอาใจเขามาสู่ใจเรา การพึ่งพา 
อาศัยกัน การไม่เห็นแก่ตัว ความผูกพัน มีความเป็น
เพื่อน ซ่ึงถ้าเด็กขาดสิ่งที่กล่าวมาก็จะท าให้ไม่เป็นที่
ยอมรับจากกลุ่มเพื่อน อันจะน าไปสู่ปัญหาในการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมตลอดจนถึงเป็นพลเมืองดีของชาติ
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ในอนาคต ดังน้ันจึงควรส่งเสริมให้เด็กในระดับปฐมวัยที่
มีพฤติกรรมที่ อาจจะ เป็นปัญหาของสั งคมตั้ งแต่
ระยะแรก โดยการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสม ตาม
ความต้องการ และความสนใจของเด็ก ซ่ึงประสบการณ์
ที่ได้รับของเด็กเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนา
เด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
ช่วยให้เด็กเกิดทักษะที่ส าคัญส าหรับการสร้างองค์ความรู้ 
โดยให้เด็กได้มี ปฏิสัมพันธ์ กับวัตถุ สิ่งของ บุคคลต่าง ๆ 
ที่อยู่รอบตัว รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมที่ดีของสังคมไปพร้อม
กัน เพื่อให้ เด็กแต่ละคนได้ มี โอกาสพัฒนาตนเอง
ตามล าดับขั้นตอนของการพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข เป็นคนดี
และเป็นคนเก่งของสังคม (กรมวิชาการ. 2546:8) 
 การพัฒนาคุ ณ ภ าพ ประ ช า กรห รื อ ค น 
จ าเป็นต้องเน้นที่การอบรมเลี้ยงดูตั้งแต่วัยเด็ก เพราะถ้า
เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูถูกต้องเหมาะสมก็จะเป็นการ
วางรากฐานของชีวิตที่ ม่ันคง การที่จะพัฒนาคนให้มี
คุณภาพได้น้ันจ าเป็นต้องเริ่มกันตั้งแต่ระยะต้นของชีวิต 
โดยเฉพาะช่วงวัย 0-5 ปี ซ่ึงเป็นรากฐานแห่งการอบรม
เล้ียงดูและการเจริญเติบโตในทุกด้าน โดยเฉพาะด้าน
สมองซ่ึงจะเจริญเติบโตได้ถึงร้อยละ 80 ของผู้ใหญ่ ผล
การอบรมเลี้ยงดูและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เด็กได้รับการ
อบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสมมาตั้งแต่แรก เพื่อช่วยส่งเสริม
พัฒนาการทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา 
คุณธรรม บุคลิกภาพและสังคม อันจะเป็นรากฐานส าคัญ
ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
สติปัญญา คุณธรรมบุคลิกภาพ หากเด็กไม่ได้รับการ
พัฒนาอย่างเหมาะสมมาตั้งแต่วัยต้นของชีวิต เด็กก็อาจ
มีปัญหาต่าง ๆ ยากที่จะแก้ไขได้ในอนาคต (สมบูรณ์ นา
สาทร. 2549 : 1) และตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูป
การเรียนรู้ ท่ีก าหนดแนวทางการศึกษาโดยยึดหลักว่า 

ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ และต้องมี
ลักษณะหลากหลายตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ 
ทั้งน้ีเพื่อมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ในด้านร่างกาย  
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข  ดัง น้ันจึงนับได้ ว่าครูผู้สอนเป็นผู้
จ าเป็นต้องศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ 
ออกแบบ  เขียนแผนการเรียนรู้  สื่อการสอน และ
เครื่องมือในการประเมินผลให้เหมาะสมกับผู้ เ รียน 
ธรรมชาติของวิชา บริบทของสังคมและวัฒนธรรม (กรม
วิชาการ. 2544:ไม่มีเลขหน้า) 
 ในช่วงแรกของชีวิตเด็ก ควรจะได้รับการ
ปลูกฝังค่านิยมมากกว่าช่วงอ่ืนซ่ึงค่านิยมสามารถที่จะ
ปลูกฝังได้ ทั้งน้ีเพราะ การถ่ายทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่น
เ ก่า ไปยั งสมาชิ ก ให ม่ ของสั งคมเ กิดขึ้ น โด ยผ่ าน
กระบวนการเลี้ยงดูเด็ก และการขัดเกลาทางสังคม 
เริ่มต้นจากพ่อ แม่ญาติ เพื่อน และสื่อต่าง ๆซ่ึงถือว่าเป็น
ตัวแทนทางสังคมที่ท าหน้าที่ปลูกฝังถ่ายทอดปลูกฝัง
วัฒนธรรมเริ่มจากการเป็นแบบอย่างให้เด็กเลียนแบบจน
เป็นความเคยชินซึมซับจนกลายเป็นคุณสมบัติอย่างหน่ึง
ของเด็กโดยไม่รู้ตัวสิ่งเหล่าน้ีจะช่วยกล่อมเกลาเด็กให้เกิด
การเรียนรู้และรับถ่ายทอดวัฒนธรรมรวมทั้งค่านิยมด้วย 
(วีระพงษ์ บุญประจักษ์.2545 : 1 ; อ้างถึงใน Hurlock. 
1964 : 274-275) 
 การจัดประสบการณ์ให้เด็กอายุ3-5 ปีจะต้อง
ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูควบคู่กับ การให้การศึกษาโดย
ค านึงถึงการสนใจและความต้องการของเด็กทุกคนทั้ง
เด็กปกติเด็กที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความ
บกพร่องทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญา
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รวมทั้งการสื่อสารและเรียนรู้หรือเด็กที่มีร่างกายพิการ
หรือทุพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถพ่ึงตนเองได้
หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสเพื่อให้เด็กพัฒนาทุกคน
ทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาอย่างสมดุล
โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายบูรณาการผ่านการเล่น
และกิจกรรมที่เป็นประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผัส
ทั้งห้าเหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่เด็กกับผู้เลี้ยงดู
หรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยง
ดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กแต่ละคนได้มี
โอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นของพัฒนาการสูงสุด
ตามศักยภาพและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ค ว า ม สุ ข เ ป็ น ค น ดี แ ล ะ ค น เ ก่ ง ข อ ง สั ง ค ม 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546) 
 ดังน้ัน การฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบ จึง
ควรฝึกตั้งแต่วัยเด็กโดยเฉพาะเด็กปฐมวัย ซ่ึงถือว่าเป็น
วัยทองแห่งชีวิต เป็นวัยที่เหมาะสมที่จะปลูกฝังและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกลักษณะต่าง ๆ ซ่ึง
เชื่อว่าการพัฒนาตั้งแต่วัยเด็กเป็นสิ่งที่ท าได้ง่ายกว่าการ
พัฒนาในวัยผู้ใหญ่ดังค ากล่าวที่ว่า ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่
ดัดยาก นอกจากน้ีการพัฒนาในวัยเด็กจะเป็นสิ่ งที่
ม่ันคงที่จะติดตัวเด็กไปตลอดจนเป็นผู้ใหญ่ เด็กปฐมวัย
น้ันจะมีศักยภาพอยู่ตามธรรมชาติ ถ้าได้รับการพัฒนา
และส่งเสริมที่ถูกต้องแล้ว เด็กจะแสดงศักยภาพออกมา
จนถึงขีดสูงสุด จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยคือ การเตรียมความพร้อมทั้ง 4 ด้าน ของเด็ก 
คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
ความรับผิดชอบ เป็ นคุณลั กษณะ ห น่ึง ของ ก าร
พัฒนาการด้านสังคมที่จ าเป็นต้องส่งเสริมให้มีการ
พัฒนา ซ่ึงสอดคล้องกับคุณสมบัติของเด็กไทยที่พึง
ปรารถนาดังค ากล่าวที่ว่า “ภาวะวิกฤตของชีวิตเด็กไทย 

: ปัญหาที่ยังไม่สายเกินแก้” อย่างชัดเจนว่าเด็กไทยที่
เป็นก าลังของชาติบ้านเ มืองจะต้องเป็นบุคคลที่ มี
บุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อม่ัน และ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมกับ วัฒนธรรมไทย 
(คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาอบรมและเลี้ยงดูเด็ก.
2535 : 36) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ . 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กล่าว
เก่ียวกับการจัดการศึกษาว่าต้องเน้นความส าคัญทั้ง
ความรู้คู่คุณธรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านต่างๆ
โดยผสมผสานสาระความรู้ ให้ได้สัดส่วนกันรวมทั้ง
ปลู กฝั งคุณธรรมจริ ยธรร มค่ า นิยมที่ ดี ง ามแ ละ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน. 2547 
: 12-13) กิจกรรมและประสบการณ์ท่ีจะจัดให้กับเด็ก
ปฐมวัยน้ันครูจะต้องมีความเข้าใจในวิธีการจัดกิจกรรม
ซ่ึงจะต้องอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยาหลักการ
สอนตลอดจนการเลือกใช้สื่อเพื่อให้เหมาะสมกับความ
สนใจความสามารถของเด็กและจากทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของเพียเจต์ ระบุว่าเด็กปฐมวัยอายุ 2-7 
ปี จัดอยู่ในขั้นพัฒนาการขั้นก่อนการคิดแบบมีเหตุผล 
(Pre-operationThouth) เป็นขั้นที่เด็กเริ่มเรียนรู้การ
พูดและเข้าใจเครื่องหมายท่าทางการสื่อความหมาย
เรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีขึ้นแต่ยังอาศัยการรับรู้เป็นส่วนใหญ่
ยังไม่สามารถคิดหาเหตุผลและยกเหตุผลมาอ้างอิงได้ 
(เสริมเกียรติ พรหมผุย. 2544 : 10)  
 ด้วยเหตุน้ีรูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนต้องเป็นไปในลักษณะของการบูรณาการ
เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเกิดการเรียนรู้ ได้
พัฒนาตนเองตามล าดับขั้นของการพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลและเต็มศักยภาพตามหลักการของหลักสูตร
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การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ข้อ 3 ได้ก าหนดไว้
ว่าพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่
เ หมาะสมกับ วัย (กระทรวงศึ กษา ธิการ .2546 :5) 
กิจกรรมและการเล่นที่สามารถพัฒนาเด็กโดยองค์รวม
ได้น้ันมีมากมายหลายกิจกรรมหน่ึงในกิจกรรมเหล่าน้ัน
คือการเล่านิทานและการแสดงบทบาทสมมติ มี
ความส าคัญต่อ เด็ กปฐม วัยมากช่ วย เสริ มส ร้ า ง
พัฒนาการทางภาษาทางความคิดและมีจินตนาการ (ชัย
ยงค์พรหมวงศ์. 2537 : 80-81) 
 ค่านิยมที่ดีมีความส าคัญในการที่จะน ามาซ่ึง
ทิศทางที่ดีและชัดเจน หากบุคลากร มีทิศทางร่วมกัน
ย่อมจะมีพลังไม่ขัดแย้งกัน การคิด การพูด การท าก็จะ
ไปด้วยกันและค่านิยมเป็น สิ่งที่เข้าใจง่าย จัดจ าง่าย ท า
ให้ทุกคนในองค์กรอยากปฏิบัติตามไม่ล้าสมัยและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (ประชาสรรค์ แสน
ภักดี. 2550 : 1) ค่านิยมที่ดีควรสะท้อนภาพลักษณ์ของ
องค์การ สะท้อนให้เห็นถึงอุดมคติ กระตุ้นให้เกิดความ
มุ่งม่ันเพื่อความส าเร็จขององค์การ ค่านิยมยังเป็นเครื่อง
ที่จะช่วยให้ทุกคนในองค์การมีแนวความคิดความเชื่อ 
และพฤติกรรมการท างานไปในทิศทางเดียวกัน  
 พฤติกรรมของคนในองค์การจะเป็นอย่างไร
ย่อมขึ้นอยู่กับค่านิยมที่ได้ก าหนดไว้  
ซ่ึงค่านิยมจึงมีความส าคัญหลายประการ ดังน้ี  
 1. ค่านิยมเปรียบเสมือนเป็นแหล่งก าเนิดของ
แรงที่น าเราไปสู่การปฏิบัติ เป็นสิ่งที่หยั่งรากฝังลึก 
เก่ียวข้องกับอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ยาก 2. ค่านิยมเป็น
พื้นฐานแห่งวิสัยทัศน์ ซ่ึงเป็นปณิธานขององค์กรเพ่ือ
การไปสู่ความส าเร็จเป็นพื้นฐานส าคัญของวัฒนธรรม
องค์กรซ่ึงท าให้บุคลากรได้มีทิศทางเดียวกัน และเป็น
แนวทางในการปฏิบัติตน 3. ค่านิยมมีความส าคัญต่อ
การท างานในการสร้างพันธสัญญา (Commitment) 

ร่วมกันก็คือ การชักจูงใจและโน้มน้าวความคิดของ
พนักงานให้เข้ามาสู้ เป้าหมายขององค์กรสิ่งส าคัญ
อันหน่ึงที่พนักงานต้องการก็คือความส าคัญในงานที่ตน
ก าลังท าอยู่ พวกเขาต้องการที่จะรู้สึกว่าหน้าที่งานใน
ความรับผิดชอบอยู่ เ ป็ น กิจกรรมห น่ึง ท่ี มีผลต่ อ
ความส าเร็จอันยิ่งใหญ่ในภายหน้า และผลลัพธ์ที่ได้ มี
ความส าคัญต่อการเจริญเติมโตขององค์กร 4. ค่านิยม
ก่อให้เกิดแนวทาง ซ่ึงสิ่งหน่ึงที่จะถือว่าคนเราประสบ
ความส าเร็จก็คือการมีค่านิยม การกระท าของมนุษย์น้ัน
มิได้ตอบสนองเพียงความปรารถนาส่วนตนหากแต่ยังมี
ความหมายและมีความส าคัญควบคู่กันไปถ้าหากเปรียบ
ว่าองค์การคือชีวิตมนุษย์คนหน่ึง ค่านิยมก็เป็นเสมือน
กับหลักในการด ารงชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่การงาน 
ครอบครัว ชีวิตส่วนตัว และชีวิตงานก็สามารถจะอธิ
บานในเชิงค่านิยมได้ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการท าให้ส าเร็จ
น่ันเอง 5. ค่านิยมเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้องค์กรในปัจจุบัน
สามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ก็คือ การ
สร้างความชัดเจนเก่ียวกับค่านิยม (ประชาสรรค์ แสน
ภักดี.2554 :เว็บไซต์) 
 ทฤษฎีการกระ จ่างค่ า นิยม  (Theory of 
Value Clarification หรือ VC) ของ Raths, Harmin 
and Simon (1996 : 10) การกระจ่างค่านิยม หรือการ
ท าค่านิยมให้กระจ่าง เป็นทฤษฎีและวิธีสอนจริยธรรม 
ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในประเทศสหรัฐอเมริกาและใน
ประเทศไทยก็มีผู้สนใจเป็นจ านวนมาก แนวคิดพื้นฐาน
ผู้ ที่ เ สนอกร ะบวนการ  Value Clarification กลุ่ ม 
(RathsHarmin and Simon)  ถื อ ว่ า  ค่ า นิ ย ม เ ป็ น
หลักการประพฤติปฏิบัติตนต่อสิ่งต่าง ๆ ที่บุคคลเห็นว่า
ดีงามถูกต้องและควรค่าแก่การยึดถือกระบวนการ 
Value Clarification จุดหมายให้ผู้ เรียนค้นพบด้ วย
ตนเองว่า หลักการประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งต่าง ๆ เป็น
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อย่างไรและหลักการที่ดีที่ถูก ที่ควรตามทัศนะของตน
เป็นอย่างไร การปลูกฝังจริยธรรมด้วยการกระจ่าง
ค่านิยม การกระจ่างค่านิยม ก็คือการท าให้ค่านิยม
กระจ่าง ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Value Clarification 
ซ่ึงในทัศนะของนักทฤษฎี Value Clarification ค่านิยม
เกิดจากการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล และจะแสดงออก
ในรูปของความเชื่อทัศนคติ พฤติกรรม และความรู้สึก
ของแต่ละบุคคลซ่ึงความเชื่อเหล่าน้ี บุคคลได้แสดงออก
ในชีวิต ประจ าวัน และพฤติกรรมที่แสดงออกน้ี  มี
บางส่วนเท่าน้ันที่เชื่อว่าเป็นการแสดงออกของค่านิยม
นักทฤษฎี  Value Clarification จึ ง เสนอเกณฑ์  7 
ประการส าหรับการตัดสินว่า พฤติกรรมที่แสดงมาน้ัน
ได้สะท้อนค่านิยมของบุคคลหรือไม่ เกณฑ์ดังกล่าวมี
ดังต่อไปน้ี 1. การเลือกกระท าอย่างอิสระ ไม่มีการ
บังคับ 2. การเลือกจากทางเลือกหลาย ๆ ทาง 3. การ
เลือกที่เกิดจากการพิจารณาผลของทางเลือกแต่ละทาง
แล้ว 4. การรู้สึกภูมิใจ และมีความยินดีที่ได้เลือกระท า
สิ่งน้ัน 5. ยืนยันการตัดสินใจเลือกของตนอย่างเปิดเผย 
6. การกระท าตามที่ตนตัดสินใจเลือก 7. การกระท า
พฤติกรรมน้ันซ้ าอีกโดย พฤติกรรมที่แสดงออกตาม
เกณฑ์ทั้งหมดน้ี ถือได้ว่าเป็นการแสดงออกค่านิยม 
(ศุกลภัทร วงศ์ชัยอัศวิน. 2546:56)   

จากผลการประเมินพัฒนาการ ตามหลักสูตร
การศึ กษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในมาตรฐานที่ 4 มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม ตัวบ่งชี้ที่ 1 ซ่ึงได้ก าหนด
ไว้ว่า เด็กอายุ 4-5 ปี ต้องมีวินัยในตนเองและมีความ
รับผิดชอบงานที่ ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ มีความ
รับผิดชอบในห้องเรียน การเล่นนอกห้องเรียนและใน
ห้องเรียน และมาตรฐานที่ 6 ช่วยเหลือตนเองได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย ตัวบ่งชี้ที่ 1 ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้

ด้วยตนเอง ซ่ึงผลจากการประเมินความพร้อม ของ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ 
สัง กัดส านักการศึกษา  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ปี
การศึกษา 2555-2556 นักเรียนยังขาดคุณธรรม 
จริยธรรมในด้านระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และ
การประหยัดอดออม อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง คิด
ประเมินร้อยละ 60 ซ่ึงถือว่าเป็นปัญหาที่ควรได้รับการ
แก้ไข นอกจากน้ีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขณะที่
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรม
สร้างสรรค์ และกิจกรรมเสรี นักเรียนยังขาดระเบียบ
วินัย ขาดความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย เล่น
ของเล่นแล้วไม่เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย ไม่ปฏิบัติตามกฎ
กติกา แต่งกายไม่ถูกระเบียบ ไม่รู้จักเก็บออมใช้จ่าย
ฟุ่มเฟือย ซ้ือของเล่นที่ไม่มีประโยชน์ เปิดน้ าทิ้ง กดน้ า
ดื่ม น้ าใช้มากเกินไป (โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ. 
2555 : 25-30) 
 จากผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้น
อนุบาลปีที่  2 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบ ด้านระเบียบ
วินัย และการประหยัด อดออม ท าให้เกิดปัญหาในการ
จัดประสบการณ์ ส่งผลให้นักเรียนขาดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ไม่เป็นไปตามที่โรงเรียนต้องการ จากสภาพ
ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนระดับปฐมวัย จึง
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเตรียมความพร้อม
เพื่อพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม  ที่ดีให้กับนักเรียน
และเป็นพื้นฐานให้กับการเรียนรู้ในระดับชั้นต่อไป  ท า
ให้ผู้วิจัยมีความตระหนักในการที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว  

จึงได้ศึกษาค้นคว้าเทคนิควิธีสอนและวิธีการกระจ่าง
ค่านิยมมาใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ
นักเรียน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาการจัดประสบการณ์
ตามกระบวนการการกระจ่างค่านิยมเพื่อพัฒนาด้าน
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คุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี  2 
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ สังกัดส านักการศึกษา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ เพ่ือให้เด็ก
ได้ รั บการพัฒนาความพร้อม  ด้ าน จิตพิสั ยแ ละ
คุณลักษณะทางคุณธรรม จริยธรรม อย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับวัยการส่งเสริมพฤติกรรมดังกล่าว
น่าจะช่วยพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมใน
เด็กระดับ ชั้นอนุบาลได้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การ
กระจ่างค่านิยมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ 
สังกัดส านักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัด
กาฬสินธ์ุ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านคุณธรรม 
จ ริ ย ธ ร ร ม  ของ นัก เ รี ย น ก่อนและ ห ลั ง ก า ร จั ด
ประสบการณ์การกระจ่างค่านิยมของชั้นอนุบาลปีที่ 2 
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ สังกัดส านักการศึกษา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 นั ก เ รี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ย แผ น ก าร จั ด ก า ร
ประสบการณ์โดยกระบวนการการกระจ่างค่านิยมเพื่อ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2 
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ สังกัดส านักการศึกษา 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ มีคุณธรรม 
จริยธรรม หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัด
ประสบการณ์ 
 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยในครั้งน้ี 
ดังน้ี 
 1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาล
ปีที่  2/4 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ สังกัดส านัก
การศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ปี
การศึกษา 2556จ านวน 29 คน 
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
  2 . 1  ตั ว แ ป ร ต้ น  คื อ  แ ผ น ก า ร จั ด
ประสบการณ์โดยกระบวนการการกระจ่างค่านิยม ชั้น
อนุบาลปีที่ 2  
  2.2  ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม    
 3. กรอบเนื้อหา 
  3.1 ก า ร ก ร ะ จ่ า ง ค่ า นิ ย ม  (Value 
Clarification) 7 ขั้นตอน มีดังน้ี 1) เกิดจากการเลือก
ของตนอย่างอิสระหรือเปล่า 2) ได้พิจารณาทางเลือก
อ่ืน ๆ หรือเปล่า 3) ได้พิจารณาผลของทางเลือกต่าง ๆ 
หรือเปล่า 4) มีความภูมิใจหรือยินดีในสิ่งที่ตนเลือกหรือ
เปล่า 5) จะยืนยันการตัดสินใจเลือกของตนอย่าง
เปิดเผยหรือไม่ 6) จะท าตามที่ตนตัดสินใจเลือกหรือไม่
และ 7) จะกระท าซ้ าอีกหรือไม่ 
  3.2 พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม มี
ดังน้ี1) การประหยัดและอดออม 
2) การมีระเบียบวินัยและ 3) การมีความรับผิดชอบ 
 4. ระยะเวลา และ สถานที่วิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาล 3 
วัดเหนือ สังกัดส านักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  
 1. แผนการจัดประสบการณ์การกระจ่าง
ค่านิยม ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จ านวน 18 แผน 
 2. แบบวัดคุณธรรม จริยธรรม การประหยัด
อดออม ความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ 
 
รูปแบบที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้ วิ จัยใช้แบบแผนการทดลองแบบ  One 
Group Pre-test Post-test Design ดังแสดงในตาราง
ที่ 1(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 248-
249) 
 
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัย (One Group Pre-test 
Post-test Design) 

กลุ่ม ทดสอบ
ก่อนเรียน 

ทดลอง
สอน 

ทดสอบ
หลังเรียน 

E T1 X T2 
 
   E  แทน กลุ่มทดลอง 
   T1  แทน ทดสอบก่อนเรียน 

   X  แทน ทดลองสอน 
   T2  แทน ทดสอบหลังเรียน 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งน้ี มีข้ันตอนในการด าเนินการ
ดังน้ี 
 1. เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนเรียนโดยใช้แบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนแต่ละ
คนหลังจากที่ครูท าการชี้แจงรายละเอียดการจัดการ
เรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  

 2. ด า เ นิ น ก า ร ส อ น ต า ม แ ผ น ก า ร จั ด
ประสบการณ์เพื่อเป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ตามกระบวนการท าความกระจ่างค่านิยมที่ผู้วิจัยจัดท า
ขึ้นจ านวน 18 แผน แผนละ 1 วัน ๆ ละ 1 ชั่วโมง โดย
ด าเนินการสอนสัปดาห์ละ 3 ชั่งโมง คือทุกวัน พุธ 
พฤหัสบดี ศุกร์ เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 
 3. ประเมินผลสัมฤทธ์ิด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ของนักเรียนโดยผู้วิจัยด าเนินการ  เพื่อประเมินวัด
ผลสัมฤทธ์ิ หลังการจัดประสบการณ์ตามกระบวนการ
กระจ่างค่านิยมเพื่อพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมใน
ท้ายแผนแต่ละแผน  
 4. หลังเรียนประเมินด้วยแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ชุดเดิมท่ีใช้ประเมินก่อนเรียน 
และปฏิบัติเช่นเดียวกับการประเมินก่อนเรียน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือด าเนินการทดลองเสร็จแล้ว ผู้วิจัยได้จัด
กระท ากับข้อมูล ดังน้ี 
  1. น ากระดาษค าตอบของนักเรียนที่ท า
แบบวัดผลสัมฤทธ์ิด้านคุณธรรม จริยธรรม มาตรวจ
ค าตอบ การตรวจให้ข้อละ 1 คะแนน ถ้าตอบผิด ท า
ไม่ได้ หรือตอบเกิน 1 ข้อให้ 0 แล้วน ามาหาค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2. การหาคุณภาพของแบบ วัดค วาม
เชื่อม่ันในตนเอง 
   2.1 หาค่ าดั ช นีสอดคล้องระหว่า
ข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยหาค่าเฉลี่ย
ประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด โดยใช้สูตร IOC (สมนึก 
ภัททิยธนี. 2546 : 220) 
   2.2 วิ เคราะห์ เปรียบเที ยบความ
แตกต่างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ
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นั ก เ รี ย น ชั้ น อ นุ บ า ล ปี ที่ ก่ อ น แ ล ะ ห ลั ง ก า ร จั ด
ประสบการณ์กระจ่างค่านิยมโดยใช้ สูตร t – test 
(Dependent Samples) ดังน้ี (บุญชมศรีสะอาด. 2545 
: 112) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย สรุปได้ดังน้ี 
 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบ 
การณ์การกระจ่างค่านิยมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ สังกัดส านักการศึกษา 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุมีประสิทธิภาพ
เท่ า กับ  83.72/81.03 ซ่ึ ง เป็นไปตามตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  
 2. นั ก เ รี ย นที่ เ รี ย น โ ด ย ใ ช้ แ ผนก า ร จั ด
ประสบการณ์การกระจ่างค่านิยมเ พ่ือพัฒนาด้ าน
คุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2 
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ สังกัดส านักการศึกษา 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ มีผลสัมฤทธ์ิ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม หลังการจัดประสบการณ์สูง
กว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 

ผลการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การ
กระจ่างค่านิยมเพื่อพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดเหนือ สังกัดส านักการศึกษาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุผู้วิจัยอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบ 
การณ์โดยกระบวนการการกระจ่างค่านิยมเพ่ือพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2 

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ สังกัดส านักการศึกษา 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ มีประสิทธิภาพ
เท่ า กับ  83.72/81.03 ซ่ึ ง เป็นไปตามตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก แผนการจัดประสบการณ์
การกระจ่างค่านิยม ได้ผ่านกระบวนการและขั้นตอนใน
การจัดท าอย่างมีระบบและมีวิธีการที่เหมาะสม เป็นไป
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 คู่มือ
ครู เน้ือหาสาระ ต าราต่าง ๆ กับการกระตุ้นให้ผู้เรียนมี
บทบาทและกระตือรือร้นในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างและได้ผ่านการตรวจแก้ไข
ข้อบกพร่อง ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
รวมทั้งการตรวจสอบและประเมินความถูกต้องจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการทดลองเพื่อปรับปรุงให้มีความ
สมบูรณ์ โดยน าผลของการทดลองไปปรับปรุงแก้ไข 
ก่อนน าไปใช้จริง ในด้านผู้เรียนได้ตรวจสอบความรู้
พื้นฐานก่อนเรียน การเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อน
เรียน จัดเน้ือหาให้สอดคล้องกับระดับชั้น รวมถึงการน า
สื่อการสอนมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพื่อให้ นักเรียนได้ เรี ยนรู้และน าความรู้ ไป ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับมณฑา 
เล็กอุทัย (2551 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องผลการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมด้านความขยันหม่ันเพียร ระเบียบ
วินัย ประหยัดพอเพียงและความซ่ือสัตย์สุจริตของ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐด้วยกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในระบบการเรียนการสอนวิชาแนะ
แนวผลการวิจัยพบ ว่า กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมด้านความขยันหม่ันเพียรมีประสิทธิภาพ 
90.14/88.44 ด้านระเบียบวินัย 86.91/85.83 ด้าน
ความประหยัดพอเพี ย ง  90.55/88.38 ด้ านความ
ซ่ือสัตย์สุจริต 88.38 /93.5 ส่วนระดับคุณภาพของ
พฤติกรรมด้านความขยันหม่ันเพียร ระเบียบวินัย ความ
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ประหยัดพอเพียงและความซ่ือสัตย์สุจริตพบว่านักเรียน
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐมีความขยันหม่ันเพียรในระดับดี
มากร้อยละ 37.98 ดีร้อยละ 46.99 ปานกลางร้อยละ 
14.56 น้อยร้อยละ 1.05 ด้านระเบียบวินัยระดับดีมาก
ร้อยละ 36.48 ดีร้อยละ 46.69 ปานกลาง ร้อยละ14.26 
และ น้อย ร้อยละ 3.15 ด้านประหยัดพอเพียงระดับดี
มากร้อยละ 39.78 ดี ร้อยละ 43.84 ระดับปานกลาง 
13.81 และระดับน้อย ร้อยละ 2.85 ด้านความซ่ือสัตย์
สุจริตระดับดีมากร้อยละ 52.10 ดี ร้อยละ 35.43 ปาน
กลาง 11.41 และน้อย ร้อยละ 1.65 สอดคล้องกับ 
ทิพวรรณ รัศมี (2551 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้หนังสือส่งเสริมการ
พัฒนาความมีคุณธรรม จริยธรรม ระดับการศึกษา
ปฐม วัย  ผลการ ศึ กษาพบ ว่ า1 .  ผลการศึ ก ษ า
ประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการพัฒนาความมี
คุณธรรมจริยธรรม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/6 โรงเรียนอนุบาล
ลพบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 เล่มที่ 
1 เพื่อนแท้ มีค่าประสิทธิภาพ 94.11/90.32 เล่ม 2 
เพชรจอมเกเร มีค่าประสิทธิภาพ 81.69/ 90.32 เล่ม 3 
หมูจอมซน มีค่าประสิทธิภาพ 85.29/90.32 เล่ม 4 แม่
จ๋า มีค่าประสิทธิภาพ 85.94/90.32 และ เล่ม 5 
บทเรียนของโต้ง มีค่าประสิทธิภาพ 83.98/90.32 
สอดคล้องกับ สุณี คุ้มมือ (2550 : 100-101)ได้ศึกษา
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
ตนเองด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติส าหรับนักเรียน ชั้น
ปฐมวัยปีที่ 2 ระดับปฐมวัย ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า 
แผนการจัดประสบการณ์พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองด้วยกิจกรรมบทบาท
สมมติ ส าหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 89.25/90.45 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

  2. นักเรียนที่ เรียนโดยใช้แผนการ จัด
ประสบการณ์การกระจ่างค่านิยมของนักเรียนชั้ น
อนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ สังกัดส านัก
การศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ มี
ผลสัมฤทธ์ิด้านคุณธรรม จริยธรรม หลังการ จัด
ประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก การ
จัดประสบการณ์ในครั้งน้ี เป็นการพัฒนาการเรียนรู้
เรื่อง การรู้จักประหยัดอดออมการมีระเบียบวินัย และการมี
ความรับผิดชอบปลูกฝังค่านิยมให้กับเด็กโดยให้เด็กได้
เรียนรู้ด้านการรู้จักประหยัดอดออม การมีระเบียบวินัย 
และการมีความรับผิดชอบโดยการร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืนด้วย
แบบวัดความเข้าใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมจ านวน 7 ประการ คือ 1. การ
เลือกกระท าอย่างอิสระไม่มีการบังคับ 2. การเลือกจาก
ทางเลือกหลาย ๆ ทาง 3. การเลือกที่เ กิดจากการ
พิจารณาผลของทางเลือกแต่ละทางแล้ว 4. การรู้สึก
ภูมิใจและมีความยินดีที่ได้เลือกกระท าสิ่งน้ัน 5. ยืนยัน
การตัดสินใจเลือกของตนอย่างเปิดเผย 6. การกระท า
ตามที่ตนตัดสินใจเลือก และ 7. การกระท าพฤติกรรม
น้ันซ้ าอีกและวิธีการวัดและประเมินผล ซ่ึงเป็นแผนการ
จัดประสบการณ์ที่จะช่วยให้ผู้เรียนไปสู่ จุดมุ่งหมาย
ปลายทางท่ีหลักสูตรก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับวิธีการปลูกฝังจริยธรรมตามแนวความคิด
พื้นฐานของนักทฤษฎี  Value Clarification (Raths 
Harmin and Simon. 1966) คือ การช่วยให้นักเรียน
เ กิดความกระจ่างในความเชื่อถือ  ในทัศนคติ  ใน
พฤติกรรมและในความรู้สึกของตนเอง หน้าที่ของครูใน
การปลูกฝัง ค่านิยมคือการชี้น าหรือจัดการให้มีการชี้น า
เพื่อให้นักเรียนเกิดความฉุกคิดขึ้นมาว่าความเชื่อถือ 
ทัศนคติ พฤติกรรม และความรู้สึกของตนที่มีต่อสิ่งหน่ึง 
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ๆ น้ัน เป็นไป ตามเกณฑ์ 7 ประการ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสมพงษ์บุญญา (2554 : บทคัดย่อ) ได้
ท าการศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการกระจ่างค่านิยม
ต่อการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีโครงการเกษตรเพื่อชีวิตผลการศึกษาค้น
พบว่า  1. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิ ธีการทดลอง กับ
ช่วงเวลาของการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 2. นักศึกษาที่ ได้รับการฝึกกิจกรรมการ
กระจ่างค่านิยมมีค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองสูงกว่า
นักศึกษาที่ไม่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยม
ในระยะหลังทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 3. นักศึกษาที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่าง
ค่านิยมมีค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองสูงกว่านักศึกษา
ที่ไม่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมในระยะ
ติดตามผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 4. 
นักศึกษาที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมมี
ค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองในระยะหลังทดลองสูง
กว่าระยะก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สอดคล้องกับ สุณี คุ้มมือ (2550 : 100-101)ได้
ศึ กษาการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมด้ านค วา ม
รับผิดชอบต่อตนเองด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติส าหรับ
นักเรียน ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ระดับปฐมวัย ผลการศึกษา
พบว่า  แผนการจัดประสบการณ์พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อตนเองด้วยกิจกรรม
บทบาทสมมติ ส าหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่  2 มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 89.25/90.45 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ ค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.6934 ซ่ึง
หมายความว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน
เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 69.34 และนักเรียนมีพฤติกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองอยู่ในระดับมาก โดยสรุป
แผนการจัดประสบการณ์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้าน

ความรับผิดชอบต่อตนเองด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติ  
ส าหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้าง
ขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถน าไปใช้ใน
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้บรรลุตามจุดประสงค์ของ
หลักสูตรได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกับ มณฑา เล็กอุทัย
(2551 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องผลการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรมด้านความขยันหม่ันเพียร ระเบียบวินัย 
ประหยัดพอเพียงและความซ่ือสัตย์สุจริตของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐด้วยกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในระบบการเรียนการสอนวิชาแนะแนว
ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความขยันหม่ันเพียรผลการเปรียบ เทียบความ
แตกต่างของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทั้งสี่ด้าน
พบว่าด้านความขยัน หม่ันเพียร มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านระเบียบวินัย
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ด้านความประหยัดพอเพียงมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านความ
ซ่ือสัตย์สุจริตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ อรพินอรุณธีกิจ (2550 : 
บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์พบว่าการ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับ
ปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
โดยรวมและจ าแนกรายด้านอยู่ในระดับมาก และเม่ือ
เปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน
ชั้นอนุบาล 3 ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  พบว่าสูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ อรพินอ
รุณธีกิจ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ วิจัยเรื่องกิจกรรม



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 2 (27) กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 2 (27) July - December 2017

229

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์  
 
 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ของนักเรียนระดับปฐมวัยโดยใช้ กิจกรรม
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมโดยรวมและจ าแนกราย
ด้านอยู่ในระดับมาก และเม่ือเปรียบเทียบระดับความ
ฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ก่อนและ
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
พบว่าสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 น่ัน
คือ กิจกรรมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่ใช้ในการ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ที่ ใช้ในงานวิจัยครั้ง น้ี  
สามารถพัฒนาระดับความฉลาดทางอารมณ์ของ
นักเรียนให้อยู่ ในระดับที่สู งขึ้ นได้  สอดคล้อง กับ 
ทิพวรรณ รัศมี (2551 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้หนังสือส่งเสริมการ
พัฒนาความมีคุณธรรม จริยธรรม ระดับการศึกษา
ปฐม วัย  ผลการ ศึ กษาพบ ว่ าผลก าร วิ เ ค ร า ะ ห์
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม ก่อนการ
จัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรม พบว่า หลังการใช้
หนังสือส่งเสริม การพัฒนาความมีคุณธรรมจริยธรรม
ประกอบ การจัดกิจกรรมแล้ว นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  
1/6 มีคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินคุณลักษณะ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมสูงกว่าก่อนใช้หนังสือส่งเสริม
การพัฒนาความมีคุณธรรมจริยธรรม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ จิรพงษ์ ยองเพชร 
(2551: บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัย เรื่อง การพัฒนาค่านิยม
และเจตคติในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโยธินบูรณะ 
เขตดุ สิ ต  กรุ ง เทพมหานคร โดยใช้ ชุ ดการ เ รี ยน

กระบวนการกระจ่างค่านิยม ผลการวิจัยพบว่า ค่านิยม
และเจตคติในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโยธินบูรณะ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ก่อนและหลังการใช้ชุดการ
เรียนกระบวนการกระจ่างค่านิยมเพื่อพัฒนาค่านิยมใน
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากผลการวิจัย
สะท้อนให้เห็นว่าชุดการเรียนกระบวนการกระจ่าง
ค่ า นิยมเพื่ อพัฒนาค่ า นิยมและ เจตคติ ในการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีส่วนช่วยพัฒนา
ค่านิยมและเจตคติในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า ดังน้ัน ชุดการเรียนกระบวนการกระจ่าง
ค่านิยม จึงเหมาะส าหรับน าไปใช้พัฒนาค่านิยมและเจต
คติใน การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าของ
นักเรียนกลุ่มอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ก่อนให้นักเรียนท ากิจกรรมควรตกลง
ในเรื่องวิธีการท ากิจกรรม ระเบียบวินัยในการร่วม
กิจกรรม เพื่อให้การท ากิจกรรมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
  1 . 2  ค ว ร จั ด ท า กิ จ ก ร ร ม ก า ร จั ด
ประสบการณ์โดยให้เด็กทุกคนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
  1.3 เม่ือมอบหมายให้นักเรียนน ากลับไป
ฝึกฝนที่บ้าน และแนะน าให้ผู้ปกครองก ากับดูแลเพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัด
ประสบการณ์เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมด้านอ่ืน ๆ  
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  2.2 ควรมีการศึกษาผลการจัดประสบ 
การณ์การกระจ่างค่านิยมกับนักเรียนอนุบาลที่มีช่วง
อายุและเพศที่แตกต่างกัน  
  2.3 ผู้ที่จะน าไปใช้ควรศึกษาท าความ
เข้าใจในเรื่องการจัดประสบการณ์การกระจ่างค่านิยม
ให้ 
  2.4 ควรมีการศึกษาการจัดประสบการณ์
การกระจ่างค่านิยมด้วยสื่อประสม 
  2.5 ควร มีการ จัดประสบการ ณ์การ
กระจ่างค่านิยมให้กับนักเรียนในระดับอ่ืน ๆ หรือจัด
กิจกรรมในสถานที่อ่ืน ๆ ด้วย 

  2.6 ควรมีการน าแนวการจัดประสบ 
การณ์การกระจ่างค่านิยมไปประยุกต์ ใช้คู่กับรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนอ่ืน ๆ เพื่อให้มี
ข้อมูลทางเลือกที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
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ผลการใช้รูปแบบการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของ 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

EFFECT OF USING ASSESSMENT MODEL TO INSTRUCTIONAL  
PRACTICES FOR STUDENTS TEACHER. 

 
อัจฉริยา พรมท้าว1 อรัญ ซุยกระเด่ือง2 ปิยะธิดา ปัญญา3 

Atchariya Promtow1 Arun Suikraduang2 Piyatida Panya3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ และแนวทาง

การประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2) พัฒนารูปแบบการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และ3) 
ศึกษาผลการใช้รูปแบบการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาผู้วิจัยแบ่งการด าเนินการออกเป็น3ระยะ ดังน้ี 
ระยะที่ 1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการและแนวทางการประเมินฯโดยการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสังเกตการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน 1 โรงเรียน 
และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึก แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เน้ือหาและน าเสนอเป็นความเรียงระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการประเมินฯ 
ด้วยเทคนิค EDFR เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 18 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมและเป็นไปได้ของรูปแบบการประเมิน 
และคู่มือการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบประเมินคู่มือ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย
ค่าฐานนิยม ค่ามัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าพิสัยควอไทล์และระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการ
ประเมินฯ กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559 จ านวน 36 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
ประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน 5ฉบับ และแบบประเมินรูปแบบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแมน-วิทนีย์และค่าดัชนีความพ้องกันของผู้ประเมิน  

 
 
 
 

_________________________________________ 
1นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ รต. ดร.สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ในการประเมินการปฏิบัติการสอนในปัจจุบันแต่ละสถาบันมีรูปแบบการประเมินการแตกต่างกันปัญหาใน
การประเมินฯ พบว่า สมรรถนะในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามเกณฑ์คุรุสภาก าหนดยังขาดตังบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินที่ชัดเจน อาจารย์นิเทศไม่มาประเมิน ไม่ติดตามท าให้ประเมินได้ไม่ตรงตามสภาพจริงความต้องการและ
แนวทางการประเมิน พบว่า ควรประเมินตามสมรรถนะที่ครุสภาก าหนดและเมื่อศึกษาความต้องการ พบว่า ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความต้องการประเมินคุณลักษณะครู  

2. รูปแบบการประเมินการปฏิบัติการสอนประกอบด้วย รายการประเมินวัตถุประสงค์การประเมินสิ่งที่มุ่ง
ประเมินวิธีการประเมิน แหล่งผู้ประเมินและเกณฑ์การประเมินผลการประเมินคู่มือการประเมินการปฏิบัติการสอน 
พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥=4.46, S.D.= 0.18) และมีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥= 4.32, 
S.D.= 0.25)  
 3. ผลการใช้รูปแบบการประเมินพบว่า รูปแบบการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูมีความตรงเชิงจ าแนกมีค่าดัชนีความเห็นพ้องกันของผู้ประเมินเท่ากับ 0.99 และผู้ประเมินมี
ความเห็นว่ารูปแบบการประเมิน มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องครอบคลุม และเป็นประโยชน์อยู่ใน
ร ะ ดั บ ม า ก ที่ สุ ด ( �̅�𝑥= 4.54, S. = 0.09, �̅�𝑥 = 4.52, S. = 0.08, �̅�𝑥 = 4.54, S. = 0.08 แล ะ �̅�𝑥= 4.56, S. = 0.10) 
ตามล าดับ 

ค าส าคัญ รูปแบบการประเมิน,การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา, นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

Abstract 
 With the purposes of this research were to: 1) analyze and synthesize of current states, 
problems, needs and an assessment guidelines on practices in institution assessment of professional 
teacher students; 2) development of instructional teaching practices assessment; and 3) try out the 
assessment. The research scope has 3 steps that step 1: analysis, synthesis of current states, 
problems, needs and assessment guideline from theories, concepts, principles and researches related 
56 lists, 1 school for observed practicum professional teachers, and 10 the experts. Research 
instruments were recording form, observation, and interview. Data analysis was content analyzed and 
offered in an essay. Step 2: developed of assessment form by EDFR technique and offered to 18 the 
experts for checked of proprietary standards, feasibility standards. Data analyzed was mean, mode, 
median, standard division and interquartile rang. Step 3: try out the assessment onto 37 students in 
academic year 2016, data analyzed was percentage, mean and RAI. 
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 The research findings were found as below: 
 1. Present, each institution have assessment form to different and problems of assessment 
were found: 1) lacking of indicator and evaluation criteria on competency according to the teacher 
council, 2) teacher supervision never assessment, 3) not follow-up the students so the assessment 
did not meet the actual conditions. A needs and assessment guidelines were found that they should 
competency assessment according to the teacher council and participators need to teacher feature 
assessment. 
 2. The instructional teaching practices assessment form consist an assessments of list, 
purpose, target, method, resource and criteria. Evaluation result of an instructional teaching practices 
assessment guideline was found both propriety standards ( �̅�𝑥=4. 46, S.D.= 0.18)  and feasibility 
standards (�̅�𝑥=4.32, S.D.= 0.25) at higher levels. 
 3. An instrument trial result was found 35 students to passed and 2 student not passed 
because there are not passed on low standard and index of consensus was 0.99 and Evaluators have 
suggestion that the evaluation in model concerning about internship in school of student teachers has 
appropriate, possibility, accurate cover and usefulness at highest. 
 
 Keywords: Assessment Model, Internship in Schools, Student Teachers 
 
1. บทน า 

สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งทางด้านประชากร สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
การเมือง และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคม
ร่ วมส มัย น้ันจะ ต้อง ให้ เกิ ดความสมดุลระห ว่าง
ความสามารถในการพ่ึงตนเองกับความ สามารถในการ
แข่งขัน และต้องเสริมสร้างการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(2560-2564) มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของ
ประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีทักษะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการ

ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21การเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคนให้เข้มแข็งน้ัน เป็น
ภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะ เกิดข้ึนได้ใน
อนาคต และการพัฒนาก าลั งคนให้มีคุณภาพ น้ัน 
การศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ถือได้ว่าเป็นกระบวนการใน
การสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาต่าง 
ๆ ในสังคม เน่ืองจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้
คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ข้ึน สอดรับ
กับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542. 
(แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559) ในมาตรา 6 บัญญัติว่า การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไป เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต 
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สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวง 
ศึกษาธิการ,2559). 

ภารกิจส าคัญของการจัดการศึกษา คือ การ
ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ เตรียมคนให้มีลักษณะมอง
กว้าง คิดไกล ใฝ่ ดี เตรียมคนให้สามารถเผชิญกับ
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการ
พัฒนาท้ังทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม 
การพัฒนาคุณภาพคน คุณภาพการศึกษา ล้วนแล้วแต่
ต้องอาศัยกระบวนการการจัดการศึกษาท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่ง “ครู” ถือได้ว่าเป็นบุคคลส าคัญ 
ท าหน้าที่หลักในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการต่าง ๆ และจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ทั้งของรัฐและเอกชนตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 4 ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. (2542). กล่าวว่า “ 
ครู” เป็นผู้มีบทบาทส าคัญย่ิงในการก ากับ ควบคุม 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตรก าหนด เป็นวิชาชีพหน่ึงท่ีต้องอาศัยวิชา
ความรู้ ความช านาญ สอดคล้องกับ ข้อบังคับคุรุสภาว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
พ.ศ. 2548 บัญญัติว่า ครูเป็นวิชาชีพทางการศึกษาท่ีท า
หน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการ
รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัย 
ข้ันพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาท่ีต่ ากว่าปริญญา ท้ังของรัฐ 
และเอกชน และการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษา
ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตลอดจนการสนับสนุน
การศึกษาให้บริการหรือปฏิบัติงานเก่ียวเน่ืองกับการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการนิเทศ และการบริหาร
การศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ 

การที่จะสร้างและเตรียมครูให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐานวิชาชีพน้ัน ต้องอาศัยกระบวนการจัด

การศึกษาที่ เ ข้มแข็ง น่ันคือ มีการเตรียมการและ
กระบวนการในการผลิตครูท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์ /สาขา
ศึกษาศาสตร์  (หลักสูตร 5 ปี )  ไ ด้ระบุ ถึงการจัด
การศึกษาของคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ ไว้ว่า
ต้องประกอบด้วย วิชา เอก  วิชาชีพครูและ วิชา
ประสบการณ์ภาคสนามหรือการปฏิบัติการสอนใน
วิชาเอก (มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร์/สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)) น่ันคือ
นอกจากต้องมีความรู้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความรู้
ของคุรุสภาแล้วน้ันนักศึกษายังต้องมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามมาตรฐานด้านวิชาชีพหรือประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
ต้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาท่ี
คุรุสภารับรอง ในระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา ซึ่งเป็น
สิ่งสะท้อนถึงความพร้อมที่จะออกไปประกอบวิชาชีพ 
ความสามารถในการน าความรู้และทักษะไปใช้ใน
สถานการณ์จริงได้. (ประวิต เอราวรรณ์, 2557) 
 การประเมินการปฏิบัติการสอนมีบทบาท
ส าคัญย่ิง เป็นการสะท้อนผลการปฏิบัติ ท าให้ทราบ
คุณภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน น าไปสู่ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง พัฒนา ให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ
ของคุรุสภา ซึ่งเป็นข้อก าหนดส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
ครู โดยมีรายละเอียดของการปฏิบั ติการสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะและสมรรถนะ 4 ด้าน 
คือ 1) สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 2) 
สามารถประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 3) สามารถท าวิจัย
ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และ 4) สามารถจัดท า
รายงานผลการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน จาก
การศึกษาคู่มือการประเมินการปฏิบั ติการสอนใน
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สถานศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัย พบว่า มีรูปแบบใน
การประเมินแตกต่างกัน ท้ังองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้  
จ านวนครั้ งที่ประเมิน เกณฑ์ และผู้ประเมิน ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ พบว่า การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
และการประเมินผลของอาจารย์นิเทศก์ไม่สอดคล้องกัน 
แนวทางการประเมินไม่ชัดเจน (Sithole and Musa, 
2011) ขาดรูปแบบการนิเทศ หรือการด าเนินงานประเมิน
ที่เป็นระบบ (สุรกานต์ จังหาร, 2551) จากการศึกษาแนว
ทางการประเมิน คู่มือการประเมิน และปัญหาท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพข้างต้น สถาบันผลิต
ครูจึงควรมีแนวทางการประเมินการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่
สามารถสะท้อนผลถึงคุณภาพการปฏิบัติการสอนของ
นักศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพของคุรุ
สภา มีวิธีการวัดผล เกณฑ์การประเมินก าหนดไว้อย่าง
เป็นระบบ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีความตรงใน
การประเมิน เพ่ือให้ผู้ประเมินตัดสินได้ว่าผู้ปฏิบัติงาน
สอน ปฏิบั ติงานได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่  
น าไปใช้ตัดสินใจ และให้แนวทางในการปฏิบัติและ
น ามาเป็นสิ่งท่ีก าหนดวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาและ
การปรับปรุ งการปฏิบั ติการสอน ให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ และเป็นไปตามความ
ต้องการลักษณะครูของสังคม 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยตระหนักถึง
ความส าคัญ และความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะศึกษาผลการ
ใช้ รู ป แบบการประ เมินก ารปฏิ บั ติ กา รสอนใน
สถานศึกษา ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพของ
นักศึกษารูปแบบการประเมินการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา น าไปใช้ในการวางแผน ก าหนดนโยบาย
ของคณะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาปรับ
โครงสร้าง แผนการเรียน สามารถน าไปก าหนดรูปแบบ
การประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ สภาพปัจจุบัน 
ปัญหา ความต้องการ และแนวทางการประเมินการ
ปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษา ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
 2.2 เ พ่ือ พัฒนารู ปแบบการประ เมิ นก าร
ปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษา ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
 2.3 เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการประเมิน
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
 
3.  ขอบเขตการวิจัย 
 การ วิจัยครั้ง น้ีมุ่ งศึกษาผลการใช้รูปแบบการ
ประเมินการปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษา  ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยมีขอบเขตการ
วิจัย ดังน้ี  
 3.1  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 
  3.1.1 กลุ่ ม เป้ าหมายที่ ใ ช้ ใ นการ วิ จั ย คื อ 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปีการศึกษา 2559 
จ านวน12 สาขาวิชาท่ีออกฝึกประสบการณ์ จ านวน 37 
คนใน 4 โรงเรียนที่มีขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และใหญ่
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พิเศษ ผู้บริหาร จ านวน 4 คน ครูพ่ีเลี้ยง จ านวน 34 คน
และอาจารย์นิเทศ จ านวน 16 คน 
 3.2  ขอบเขตทางด้านเน้ือหา 
  3.2.1  การประเมินการปฏิ บั ติการสอน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีรายละเอียดของ
การประเมินสมรรถนะ 4 ด้าน คือ 1) สามารถจัดการ
เรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 2) สามารถประเมิน ปรับปรงุ 
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพ
ของผู้เรียน 3) สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน และ 4) สามารถจัดท ารายงานผลการจัดการ
เรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน 
  3.2.2 การประเมินรูปแบบการประเมินการ
ปฏิบัติการสอนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มี
รายละเอียดของการประเมิน4 ด้าน คือ ความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ และความถูกต้อง
ครอบคลุม 
 3.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
  3.3.1  ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการประเมิน
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
  3.3.2  ตัวแปรตาม คือ ผลการใช้รูปแบบการ
ประเมินการปฏิบั ติการสอนในสถานศึ กษา ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 3.4  ระยะ เวลาที่ ด า เ นินการ วิ จั ย  คื อ  ใน ปี
การศึกษา 2559 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยมีการด าเนินการวิจัย ด้วยเทคนิค
EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
โดยก าหนดขอบเขตการวิจัยออกเป็น 3ระยะ ดังน้ี  

ระยะที่1วิเคราะห์ สังเคราะห์ สภาพปัจจุบัน 
ปัญหา ความต้องการ และแนวทางการประเมิน เพ่ือให้
ได้แนวทางในการประเมินการปฏิบั ติการสอนใน
สถานศึกษา ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1.1 แหล่งข้อมูล ได้แก่  
  1.1.1 เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของ
นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู จ านวน56 รายการ 
  1.1.2 ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษา 2 คน (1 โรงเรียน) 
  1.1.3  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 10 ท่าน 
 1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบ
บันทึก แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์  
 1.3 การด าเนินการวิจัย 
  1.3.1 ก าหนดประเด็นที่ต้องการรวบรวม
ข้อมูล และคัดเลือกแหล่งข้อมูล จากเอกสาร ต ารา 
บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  1.3.2 ด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความ
ต้องการ และแนวทางการประเมิน  
  1.3.3 ผู้ วิจัยสังเกตการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  1.3.4 ผู้ วิ จั ย สั ม ภ า ษ ณ์ ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ที่
เก่ียวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 1.4  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง จากการสังเกตการปฏิบัติการสอน และจาก
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การสัมภาษณ์โดยการวิเคราะห์เ น้ือหา (Content 
Analysis) และน าเสนอข้อมูลเป็นความเรียง 

ระยะที่2พัฒนารูปแบบการประเมินการ
ปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษา ขอ งนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู โดยน าผลการวิเคราะห์ ใน
ระยะที่ 1 มาร่างรูปแบบการประเมิน และพัฒนาคู่มือ
การประเมิน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 2.1  แหล่งข้อมูล 
  2.1.1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการร่างรูปแบบ
การประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คือ ผู้เชี่ยวชาญที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการสอน จ านวน 18 ท่าน 
  2.1.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการพัฒนาคู่มือ
การประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คือ 
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 ท่าน 
 2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่ องมือ ท่ี ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้วย
แบบสอบถามประกอบการเดลฟาย 3 รอบและแบบ
ประเมินคู่มือการประเมิน 
 2.3  การด าเนินการวิจัย 
  2.3.1  น าประเด็นท่ีได้จากการสัมภาษณ์
ผู้ เชี่ยวชาญในระยะที่ 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิดเพ่ือเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคเดลฟายในรอบที่ 
  2.3.2 เ ก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ย แ บ บ ส อ บ ถ า ม
ปลายเปิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา ของนักศึกษาวิชาชีพครู  
  2.3.3 น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ในรอบที่ 
1 มาวิเคราะห์และสร้างแบบสอบถามปลายปิดพร้อม
ทั้งเก็บรวบรวมมาได้ในรอบที่ 2 กับผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิม 

  2.3.4 น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ในรอบที่ 
2 มาวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม 
(Mode) และค่าพิสัยควอไทล์ (Interquartile Rang) 
  2.3.5  เก็บข้อมูลในรอบท่ี 3 ด้วยแบบสอบ 
ถามฉบับเดิม แต่เพ่ิมสะท้อนผลและรายงานค่าสถิติใน
การตอบของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 2 เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญ
ได้ทบทวนค าตอบและได้กลั่นกรองความคิดของตนเมื่อ
เทียบกับกลุ่ม  
  2.3.6 ท าการวิเคราะห์ ข้อมูลในรอบที่ 3 
เพ่ือหาฉันทามติตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  2.3.7 สร้างคู่มือการประเมินเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เ พ่ือตรวจสอบความชัดเจน 
ครอบคลุม ความถูกต้องของคู่มือเบื้องต้น และปรับปรุง
แก้ไข 
  2.3.8 น าคู่มือการประเมินเสนอผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 7 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของคู่มือการประเมิน  
 2.4  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยค่าฐานนิยม 
ค่ามัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าพิสัยควอ
ไทล์ 
 ระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการประเมินการ
ปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษา ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิง
จ าแนกค่าดัชนีความเห็นพ้องกันของผู้ประเมิน ความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องครอบคลุม และ
ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการประเมิน 
 3.1  แหล่งข้อมูล 
  ผู้ ให้ ข้อมูลส าคัญคือ นักศึกษาฝึกประสบ 
การณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามปีการศึกษา 2559 จ านวน12 สาขาวิชาที่
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ออกฝึกประสบการณ์ ซึ่งมีจ านวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น36
คนใน 4 โรงเรียนที่มีขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และใหญ่
พิเศษ และผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 4 คน ครูพ่ีเลี้ยง 
จ านวน 34 คน และอาจารย์นิเทศ จ านวน 16 คน 
 3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมิน
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน 5 ฉบับ และ
แบบประเมินรูปแบบ  
 3.3  การด าเนินการวิจัย 
  3.3.1  ผู้ วิจัยคัดเลือกโรงเรียนที่เป็นสนาม
ทดลองจากการ เลื อกตั วอ ย่ างแบบ อาสาสมัคร 
(Voluntary Sampling)จ านวน 4 โรงเรียน  
  3.3.2  ประสานและท าความเข้าใจในการใช้
รูปแบบการประเมินกับ ผู้บริหารโรงเรียน ครูพ่ีเลี้ยง 
และอาจารย์นิเทศ  
  3.3.3  คัดเลือกนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูที่ได้คะแนนการประเมินการปฏิบัติการสอน
จากครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือจ าแนกนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
นักศึกษากลุ่มที่ได้คะแนนสูง 18 คน และนักศึกษากลุ่ม
ที่ได้คะแนนต่ า 18 คน  
  3.3.4 ด า เ นินการประเมิน นักศึ กษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ตามรูปแบบการประเมินการ
ปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูที่พัฒนาข้ึน 
  3.3.5  เปรี ยบ เที ยบความแตกต่างของ
คะแนนประเมินการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา กลุ่ม
สูงและกลุ่มต่ า เพ่ือพิจารณาความตรงเชิงจ าแนก 
(Discriminant Validity) ของรูปแบบการประเมิน 
  3.3.6 ผู้วิจัยประสานผู้บริหารโรงเรียน ครูพ่ี
เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์อีกครั้งเพ่ือประเมินผลการใช้
รูปแบบการประเมิน  

  3.3.7 ผู้ประเมินทุกคนด าเนินการประเมิน
รูปแบบการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 3.4  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แมน-วิทนีย์และค่าดัชนีความพ้องกันของผู้
ประเมิน  

 
8. สรุปผลการวิจัย 
 1) สภาพปัจจุบันในการประเมินการปฏิบัติการ
สอน แต่ละสถาบันมีรูปแบบการประเมินแตกต่างกัน
ปัญหาในการประเมินการปฏิบั ติการสอน พบว่า 
สมรรถนะในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม
เกณฑ์คุรุสภาก าหนดยังขาดตังบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินที่ชัดเจน การนิเทศติดตามที่ไม่ต่อเน่ืองความ
ต้องการและแนวทางการประเมิน พบว่าผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความต้องการประเมินคุณลักษณะครูของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับการประเมิน
การปฏิบัติการสอนตามสมรรถนะที่ครุสภาก าหนด 
 2) รูปแบบการประเมินการปฏิบั ติการสอน 
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์การประเมินสิ่งที่มุ่งประเมิน
วิธีการประเมิน แหล่งผู้ประเมินและเกณฑ์การประเมินผล
การประเมินคู่มือการประเมินการปฏิบัติการสอนพบว่า มี
ความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก
(�̅�𝑥= 4.46, S. = 0.18 , �̅�𝑥 = 4.32, S. = 0.25) ตามล าดับ 
 3) ผลการใช้รูปแบบการประเมินการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูพบว่า นักศึกษาในกลุ่มสูงมีผลการประเมินการ
ปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษา ของนักศึ กษ าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูสูงกว่านักศึกษาในกลุ่มต่ าอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกองค์ประกอบ ซึ่ง
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แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการประเมินการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
มีความตรงเชิงจ าแนกและมีค่าดัชนีความเห็นพ้องกัน
ของผู้ประเมินเท่ากับ 0.99 และผู้ประเมินมีความเห็นว่า
รูปแบบการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ ความถูกต้องครอบคลุม และเป็น
ประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด(�̅�𝑥= 4.54, S. = 0.09, �̅�𝑥 
= 4.52, S. = 0.08, �̅�𝑥 = 4.54, S. = 0.08 แ ละ �̅�𝑥= 
4.56, S. = 0.10) ตามล าดับ 
 
9. อภิปรายผลการวิจัย 

9.1 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สภาพปัจจุบัน 
ปัญหา ความต้องการ และแนวทางการประเมินการ
ปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษา ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู พิจารณาแล้ว พบว่า การ
ประเมินการปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษา ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูน้ัน คุรุสภาก าหนด
มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ เป็นข้อก าหนดส าหรับผู้
ประกอบวิชาชีพครู ท่ีผ่ านการปฏิบั ติการสอนใน
สถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา โดยมี
รายละเอียดของสมรรถนะ 4 สมรรถนะ ดัง น้ี 1) 
สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 2) สามารถ
ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับศักยภาพผู้เรียน 3) สามารถท าวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และ 4) สามารถจัดท ารายงาน
ผลการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้ เรียน เป็น
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพพ .ศ. 2556 
โ ด ย ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการคุรุสภาออก
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพไว้ผู้วิจัยพัฒนา

รูปแบบการประเมิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูในครั้งน้ี เพ่ือให้การประเมินนักศึกษาฝึกประสบ 
การณ์วิชาชีพครูมีความชัดเจน สามารถน ามาเป็นกรอบ
ในการปฏิบัติให้คุณภาพของการปฏิบัติการสอนเป็น
มาตรฐานและมีแนวทางในการประเมินเดียวกัน และ
เมื่อส ารวจความต้องการการประเมินการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูพบว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความต้องการในการ
ประเมินคุณลักษณะครูร่วมด้วย อันเน่ืองจากเป็น
คุณสมบัติของบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ครูพึงมี สอดคล้อง
กับ พระธรรมโกศาจารย์หรือพุทธทาสภิกขุ กล่าวถึง 
“หน้าท่ีของครูก็คือการอบรมสั่งสอนศิษย์”แต่การ
อบรมสั่งสอนศิษย์ของครูแต่ละคนก็มีการปฏิบั ติที่
แตกต่างกันเพราะความเป็นจริงน้ันครูมิได้สอนแต่
หนังสืออย่างเดียวแต่ต้องสอนคนให้เป็นบัณฑิตที่
สมบูรณ์ด้วยการที่ครูจะปฏิบัติหน้าที่ของครูอย่างเต็ม
ศักด์ิศรีและเต็มความภาคภูมิได้น้ันครูจ าเป็นต้องมีหลัก
ยึดเพ่ือน าตนไปสู่สิ่งที่สูงสุดหรือเป็นอุดมคติของอาชีพ
(ส.พ.ฐ. 2553. :10) และสอดคล้องกับนักวิชาการหลาย
ท่านที่กล่าวถึง คุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและคุณลักษณะ
และทักษะที่จ าเป็นส าหรับครู ประกอบด้วย ปฏิบัติตน 
(การปฏิบัติต่อตนเอง การปฏิบัติตนต่อวิชาชีพ การ
ปฏิบัติตนต่อผู้รับบริการ และการปฏิบัติตนต่อผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพ) และทักษะจ าเป็นในยุคปัจจุบัน 
(ส า นักงานคณะกรรมการอุ ดมศึ กษา .  ( 2552) , 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.(2553: 
14), ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2556), พระเดช
พระคุณ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) .(2554), 
อิศราวดี ช านาญกิจ. (2554 : 74), วิลัยพรณ์เสรีวัฒน์. 
(2555) ,สุรศักด์ิปาเฮ . (2556: 4), มณูดีตรุษ .(2557), 
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สุเมธ แย้มนุน. (2554 : 74), วทัญญู ขลิบเงิน. (2555 : 
78), วิจารณ์ พานิช. (2556 :3)) 
 9.2 รูปแบบการประเมินการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ี
พัฒนาข้ึน มีความเหมาะสมในการน าไปประเมิน และมี
ความเป็นไปได้ในการน าไปเก็บรวบรวมข้อมูล มี
รายละเอียดของรูปแบบการปะเมิน ประกอบด้วย 
รายการประเมิน วัตถุประสงค์การประเมิน สิ่งท่ีมุ่ง
ประเมิน แหล่งผู้ประเมิน วิธีการประเมิน เกณฑ์การ
ประเมินและผลการประเมินคู่มือการประเมินการ
ปฏิบัติการสอนโดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก ( X =4.46, S.=0.18) และมีความเป็นไป
ได้ อยู่ในระดับมาก ( X =4.32, S.=0.25) ทั้ง น้ีเป็น
เพราะรูปแบบการประเมินการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
พัฒนาข้ึนตามแนวคิดปรัชญาปรนัยนิยมและแนวคิด
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ขอ ง  Stuflebeamแ ล ะ  Shin field. 
(2007อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552, น. 178-
180) ที่น ามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพมาเป็นกรอบ
ในพัฒนารูปแบบและตามแนวทางการประเมินของ
ศาสตราจารย์เดวิดแมคเคลแลน (McClelland) ในการ
ประเมินคุณลักษณะครู และในการพัฒนารูปแบบการ
ประเมินการปฏิบัติการสอนฯ ผู้วิจัยใช้เทคนิค EDFR ที่
อาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ
สอนและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 18 
ท่าน ในการพิจารณาร่างรูปแบบการประเมิน และน า
รูปแบบการประเมินมาสร้างคู่มือการประเมิน พร้อมทั้ง
ประเมินคุณภาพคู่มือการประเมินโดยผู้ เชี่ ยวชาญ
ทางด้านวิจัย วัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 
ผู้ เชี่ ยวชาญทางด้านหลักสูตรและการสอน และ
ผู้ เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

การศึกษาที่คอยชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงคู่มือการ
ประเมินจนมีคุณภาพ ส่งผลให้รูปแบบและคู่มือการ
ประเมินการปฏิ บัติการสอนในสถานศึกษา ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความเหมาะสมใน
การน าไปประเมิน และมีความเป็นไปได้ในการน าไป
เก็บรวบรวมข้อมูล สอดคล้องกับ ศิริชัย กาญจนวาสี 
(2554, น. 103), Nevo (1983, อ้างถึงในพิรพัฒน์วรรณ์
แสงแก้ว , 2556, น. 70-73) และStuflebeam (n.d., 
อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554) ท าให้ทราบได้ว่า 
ในการประเมินสิ่งใดสิ่งหน่ึง เราควรพิจารณาในเรื่อง
อะไรบ้าง  มีแนวทางในการด า เ นินการประ เมิน 
เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน และผู้รับผิดชอบในการ
ประเมินอย่างชัดเจน ดังเช่นการประเมินการปฏิบัติการ
สอนที่มีวัตถุประสงค์การประเมิน ดังน้ี 1) เพ่ือตัดสินผล
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูและ 2) เพ่ือเสนอสารสนเทศที่
ได้จากการประเมินซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อ
การปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษาเพราะเป็นการ
สะท้อนถึงคุณภาพของกระบวนการในการปฏิบัติ
วิชาชีพตามหลักสูตรในฐานะครู และเสนอสารสนเทศ
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา สอดคล้องกับข้อค้นพบใน
งานวิจัยของ กุสุมาใจสบาย (2556), ดวงใจ สีเขียว 
(2549), ราตรี นันทสุคนธ์ (2547) ,และวิลาวัณย์ จารุ
อริยานนท์ (2556) ที่พบว่า กระบวนการประเมินการ
ปฏิบัติงาน ต้องระบุวัตถุประสงค์และนโยบายในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการประเมิน เครื่องมือ และก าหนดผู้รับผิดชอบ
ในการประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมีลักษณะ
เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ 5 ฉบับ ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูพ่ีเลี้ยง 
อาจารย์นิเทศก์ประเมินและนักศึกษาฝึกประสบการณ์
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ประเมิน ทั้งน้ีเพราะให้ตอบสนองและง่ายต่อการใช้
ประเมินผู้ประเมินผลการปฏิบัติการสอนประกอบด้วย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน มีความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ในการประเมินการปฏิบัติการสอน
จากหลายฝ่าย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพ่ี
เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษา ด าเนินการประเมิน 
5 องค์ประกอบ คือ 1) การจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชา
เฉพาะ 2) การประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพผู้เรียน 3) การท าวิจัยใน
ชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 4) การจัดท ารายงานผลการ
จัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนและนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และ 5) คุณลักษณะครู เน่ืองจาก
เป็นข้อก าหนดที่คุรุสภาระบุเกี่ยวกับผู้ประเมินการ
ปฏิบัติการสอน ผู้วิจัยจึงก าหนดผู้ประเมินตามคุรุสภา 
และตามความเห็นชอบของผู้เชี่ยวชาญ และพบว่าผู้วิจัย
ก าหนดให้นักศึกษาประเมินตนเองในคุณลักษณะครู 
ทั้งน้ีได้เกิดจากการพิจารณาร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญจาก
เทคนิค EDFR ซึ่งการประเมินตนเองน้ันนักศึกษา
สามารถสะท้อนถึงคุณลักษณะของตนตามทัศนะได้ 
สามารถตรวจสอบผลการประเมินระหว่างผู้ประเมินอื่น
กับตน เน่ืองจากคุณลักษณะครูเป็นคุณลักษณะภายใน 
การสังเกตคุณลักษณะจากบบุคลอื่นอาจไม่ชัดเจน
ครอบคลุมพฤติกรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ รัตนะ 
บัวสนธ์ (2550) และผุสดีรุกจีมัน (2551) ที่พบว่า ผู้
ประเมินต้องเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ประเมิน มีเทคนิควิธีการประเมิน สามารถบรรยาย
ข้อเท็จจริงคุณลักษณะดังกล่าวได้ สะท้อนให้เห็นถึงจุด
แข็งหรือจุดอ่อนซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุง และเกณฑ์
การประเมินที่ใช้ คือ เกณฑ์การประเมินแบบสัมบูรณ์
(Absolute Criterion) หาเกณฑ์ข้ันต่ าด้วยเทคนิคการ
วินิจฉัยเกณฑ์ข้ันต่ าของแองกอฟฟ์ จากคะแนนเต็ม 5 

องค์ประกอบ และในการประเมินผลการปฏิบัติการ
สอนมีช่วงคะแนนในการตัดเกรด เกรดจะเป็นสิ่ง
สะท้อนถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติการสอน และใน
กรณีที่นักศึกษามี เกรดต่ ากว่า C+ ถือว่าไม่ผ่านการ
ประเมินปฏิบัติการสอนทั้งน้ีเพราะเกณฑ์การประเมิน
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่พัฒนามาจากความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานอันเป็นที่
ยอมรับทางวิชาชีพ หรือคุณภาพของการปฏิบัติการ
สอนมีการก าหนดคะแนนข้ันต่ าโดยน าแนวคิดของแอ
งกอฟฟ์ ซึ่ งอาศัยหลักการของความน่าจะเป็นที่
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพซึ่งมีสมรรถนะข้ัน
ต่ าสุดที่จะยอมรับได้ท าได้ และมีน้ าหนักการประเมิน 2 
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นส่วนคะแนนจากสถานศึกษาที่
ประเมินโดยผู้บริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 10 
และครูพ่ีเลี้ยง คิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนที่ 2 คือ เป็นส่วน
คะแนนจากสถาบันผลิตครู ประเมินโดย อาจารย์นิเทศ 
คิดเป็นร้อยละ 40 และนักศึกษาประเมินตนเอง คิดเป็น
ร้อยละ 10 สอดคล้องกับแนวคิดของอลงกรณ์ มีสุทธา 
(2549), และผุสดีรุมาคม (2551) สามารถสรุปได้ว่า 
การก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน ไว้อย่างเป็น
ระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถประเมินการ
ปฏิบั ติ ไ ด้ตามสภาพจริง  และการก าหนดเกณฑ์
พฤติกรรม (Rubric Score) ท าให้ผู้ประเมินสามารถ
ประเมินคุณภาพได้อย่างละเอียด และสอดคล้องกับข้อ
ค้นพบในงานวิจัยของ ดวงใจ สีเขียว (2549), พานชัย 
เกษฎา (2552) และราตรี นันทสุคนธ์ (2547) ที่พบว่า 
เกณฑ์การประเมินสามารถแสดงให้นักศึกษาเห็นได้
อย่างชัดเจนว่าท าอย่างไรจึงจะปฏิบัติงานได้ตามความ
คาดหวังที่ต้ังไว้ ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ในการประเมิน
พฤติกรรมของนักศึกษา และนักศึกษาสามารถประเมิน
ตนเองได้ช่วยให้ได้ข้อมูลย้อนกลับและสิ่งที่ควรปรับปรุง 
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ดังที่ขนิษฐา ทองสุข (2558 : 154 – 155) ได้น าเสนอ
ตัวบ่งชี้ ด้านจริยธรรมความมี วินัยในตนเองไ ว้ว่า
พฤติกรรมที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของนักศึกษาปริญญา
ตรีคือมาตรฐานด้านความรับผิ ดชอบและควรมี
พฤติกรรมที่ส าคัญ ดังน้ี 1. มีความซื่อสัตย์ 2. มีความ
รับผิดชอบ 3. มีความต้ังใจ 4. มีระเบียบ 5. มีความเป็น
ผู้น า 6. มีความตรงต่อเวลา 7. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
และ 8. มีความอดทน หากผู้ดูแลและผู้ปฏิบัติสามารถ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามท่ีกล่าวมาการประเมิน
คุณภาพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์และผู้นิเทศก์ก็
จะมีผลการประเมินที่ดี 
 9.3 รูปแบบการประเมินการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่
พัฒนา ข้ึน เ ม่ือน า ไปทดลอง ใช้ กับ นักศึ กษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในปีการศึกษา 2559 พบว่า 
นักศึกษาในกลุ่มสูงมีผลการประเมินการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สูงกว่านักศึกษาในกลุ่มต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 น่ันแสดงว่ารูปแบบการประเมินให้ผลการ
ประเมินที่ตรงกับความเป็นจริง สามารถแยกกลุ่มได้อย่าง
ถูกต้อง กล่าวว่ารูปแบบการประเมินมีความตรงเชิง
จ าแนกสามารถน าไปใช้ในการประเมินได้ในสถานการณ์
จริง และชี้วัดคุณลักษณะที่ต้องการวัดได้อย่างถูกต้อง
แม่นย า สอดคล้องกับแนวคิดของศิริชัยกาญจนวาสี  
(2554) สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการประเมินต้องมีตัว
บ่งชี้ที่มีคุณสมบัติด้านความตรง (Validity) โดยจะต้องมี
ความตรงประเด็น (Relevant) เป็นความเชื่อมโยงสัมพันธ์
หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณลักษณะที่มุ่งวัด และจากผล
การประเมินท าให้ ได้สารสนเทศเพ่ือการปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา ได้อย่างตรงจุด 
และสามารถสะท้อนจุดเด่น จุดบกพร่องของการ

ปฏิบัติการสอนในแต่ละบุคคลและในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน เพ่ือแก้ไข และน าไปวางแผนการด าเนินการ
ปฏิบัติการสอนต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของ ผุสดีรุมา
คม (2551) สามารถสรุปได้ว่าผลการประเมิน ท าให้
นักศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุงและรูปแบบการ
ประเมินตอบสนองต่อการใช้สารสนเทศของผู้เกี่ยวข้อง 
กระบวนการสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้ ใช้เทคนิควิธีการที่
เหมาะสม ทั้งน้ีเพราะรูปแบบการประเมินมีคุณภาพ 
เน่ืองจากผ่านการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
สังเคราะห์องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้อย่างเป็นระบบ น า
สารสนเทศจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ มีประสบการณ์
ในการประเมินร่วมพิจารณา และตรวจสอบความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้จากผู้เชี่ยวชาญเพ่ือยืนยัน
คุณภาพของรูปแบบการประเมินและสอดคล้องกับข้อ
ค้นพบในงานวิจัยของราตรี นันทสุคนธ์ (2547)และ
กุสุมาใจสบาย (2556) ที่พบว่า นักศึกษามีการพัฒนา
และปรับปรุงเห็นถึงแนวทาง และวิธีด าเนินการที่ชัดเจน
ในประเด็นต่าง ๆ ในการประเมิน 

ผลการประเมินรูปแบบการประเมินการ
ปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในข้ันตอนน้ีผู้มีส่วนเก่ียวข้องใน
การทดลองใช้รูปแบบการประเมินประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการ ครูพ่ีเลี้ยง และอาจารย์นิเทศ เป็นผู้ประเมิน
รูปแบบ เพ่ือให้รูปแบบการประเมินการปฏิบัติการสอนมี
มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่ามีคุณภาพ 
สอดคล้องกับ รัตนะ บัวสนธ์ (2550, น. 31) และสมหวัง 
พิธิยานุวัตร (2553, น. 79)สามารถสรุปได้ว่า มาตรฐาน
ว่า เป็นระดับการกระท าสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่เป็นที่ยอมรับของ
กลุ่มคนในวงการน้ัน ๆ ว่ามีคุณภาพหรือดีเข้าข้ันที่
ก าหนด และจากการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า
รูปแบบการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความเหมาะสม 
เป็นไปได้ ถูกต้องครอบคลุม และเป็นประโยชน์ในการ
ประเมิน สอดคล้ องกับแนวคิดของ Stuflebeam 
andShin (2007,อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554), 
Stuflebeam (n.d., อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554) 
Stuflebeam andShin (2007อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจน
วาสี, 2554, น. 178-180) สามารถสรุปได้ว่ามาตรฐาน
การประเมินต้องท าอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นบรรทัดฐาน
ของกิจกรรมการประเมินประกันว่ารูปแบบการประเมิน
เป็นประโยชน์ตอบสนองต่อความต้องการใช้สารสนเทศ
ของผู้เก่ียวข้องมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
ปฏิบั ติ ได้  ยอมรับได้ ประหยัดและคุ้มค่าท าอย่าง
เหมาะสมตามกฎระ เบี ยบ จรรยาบรรณ มีการ
ค านึงถึงสวัสดิภาพของผู้เก่ียวข้องในการปะเมิน และผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากการประเมิน สอดคล้องกับข้อค้นพบ
ในงานวิจัยของ กุสุมาใจสบาย (2556), พานชัย เกษฎา 
(2552)วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์, (2556)และ Sithole, 
Musa (2011) ที่พบว่า มีการประเมินความพึงพอใจ 
ความเหมาะสม และประโยชน์ในการน ารูปแบบไปใช้ใน
การประเมิน และผลการประเมินสามารถสะท้อนถึง
คุณภาพ และความพึงพอใจของสิ่งที่มุ่งประเมินได้ 
 
10. ข้อเสนอแนะ 
 10.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
   10.1.1 ส า ร ส น เ ท ศ ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร
ประเมินสามารถน าไปวางแผนจัดการเรียนการสอน 
และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
   10.1.2 ในการน ารูปแบบการประเมิน
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูไปใช้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควร

ศึกษารายละเอียดของรูปแบบการประเมินกับคู่มือการ
ประเมิน เพ่ือให้การด าเนินการประเมินมีคุณภาพ 
   10.1.3 หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ควร
ส่งเสริมให้สถาบันผลิตครูน ารูปแบบการประเมิน 
ไปใช้ เ พ่ือผลการประเมินการปฏิบั ติการสอนของ
ส ถ า บั น ผ ลิ ค รู เ ป็ น ม า ต ร ฐ า น  ต า ม ม า ต ร ฐ า น
ประสบการณ์วิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด  
 10.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้ง
ต่อไป 
   10.2.1 ควรมีการพัฒนารูปแบบการ
ประ เมินการฝึ กปฏิ บั ติ วิช าชีพระห ว่าง เรี ยน ใน
สถานศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
เน่ืองด้วยคุรุสภาก าหนดรายละเอียดการประเมินใน
สมรรถนะดังกล่าว 
   10.2.2 ควรมีการพัฒนาองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ ในการประเมินการปฏิบั ติการสอนใน
สถานศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มี
ความเฉพาะในแต่ละสาขาวิชา 
   10.2.3 ควรมีแนวทาง กิจกรรมส่งเสริม 
พัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด ก่อน
หรือระหว่างการออกฝึกประสบการณ์ตามองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้การประเมิน 
   10.2.4 ควรมีแนวทาง กิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะการประเมินการปฏิบั ติการสอนใน
สถานศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 
11. กิตติกรรมประกาศ  
 งานวิจัยเรื่องน้ีส าเร็จได้ด้วยดีอย่างสมบูรณ์ด้วยความ
อนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.อรัญ 
ซุยกระเด่ือง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ดร. ปิ
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ยะธิดา ปัญญา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. จิระพร ชะโน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรค า ประธาน
ควบคุมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา 
แนะน า แก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆเป็นอย่างดี 
 ขอขอบพระคูณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลอย่างต้ังใจและเห็นคุณค่า
ของงานวิจัยให้ได้สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ
และแนวทางการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูให้สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพวิชาชีพของนักศึกษา และสามารถน าไปก าหนด
รูปแบบการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 และขอขอบพระคูณบิดา มารดา บุพการีบูรพ
คณาจารย์ ที่ให้การอบรมสั่งสอน ประสิทธ์ิประสาท
ความรู้ให้แก่ผู้วิจัย และรวมถึงผู้มีพระคุณทุกๆ ท่าน 
ด้วยความรักและเคารพอย่างสูงย่ิง 
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การศึกษาผลการใช้เทคโนโลยเีพื่อพฒันาการจัดการเรียนการสอนของครู 
สังกดัส านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

The Study of Using Technology for Development on Teacher’s 
Instructional Management of the Teacher in Kalasin Primary Educational 

Service Area Office 2 
 

ดรุณนภา นาชัยฤทธ์ิ, ชัยวัฒน์ สุภัควรกุล1 
Darunnapa Nachairit,Chaiwat Supucworakul1 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1) เพื่อศึกษาผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 2)เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการใช้
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 
2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี คือ ครูผู้สอนที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2จ านวนครู1,961 คนจาก173 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นครูผู้สอน
ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2จ านวน 333 คน โดยใช้
การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ของ ทาโร ยามาเน่ ( Tar๐ Yamane) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ 
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยมีดังน้ี 
 1. ผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2มีผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก(�̅�𝑥=3.71, S.D.= 0.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยี
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅�𝑥= 3.85, S.D.= 0.53) รองลงมาคือ ด้านผลจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี  
(�̅�𝑥= 3.78, S.D.= 0.62) ด้านการด าเนินการสอนโดยใช้เทคโนโลยี (�̅�𝑥= 3.63, S.D.= 0.71) และด้านการเตรียมพร้อม
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของครู (�̅�𝑥= 3.62 S.D.= 0.62) ตามล าดับ 

1. ความคิดเห็นของครูต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสังกัดส านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2มีความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

                                                        
1อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥= 4.04, S.D.= 0.46)เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ข้อ 1 เทคโนโลยีช่วยให้การจัดการเรียนการสอนของครู มีความสะดวกสบาย 
ทันสมัย น่าสนใจ(�̅�𝑥= 4.21, S.D.= 0.67) รองลงมาคือ ข้อ 2 เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยเรื่องการเรียนรู้ เช่น การ
ค้นหาข้อมูลสารสนเทศในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (�̅�𝑥= 4.20, S.D.= 0.67) ข้อ 3 เทคโนโลยีสามารถช่วยให้การ
ติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน ได้สะดวก รวดเร็ว (�̅�𝑥 = 4.12, 
S.D.= 0.71) ข้อ 7เทคโนโลยีช่วยให้ครูสามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลาย(�̅�𝑥= 4.11, S.D.= 0.55) และข้อ 6 เทคโนโลยี
ช่วยให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง(�̅�𝑥= 4.05, S.D.= 0.52)  
 
ค าส าคัญ: การศึกษาผลการใช้เทคโนโลยี/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู/ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 

Abstract 
 The purposes of this research were 1)  to study the result of the using technology to apply 
on teaching of the teacher in Kalasin Primary Educational Service Area Office 2 2) to study the opinion 
on using technology to apply on the teaching of the teacher in Kalasin Primary Educational Service 
Area Office 2 The populations of this research were 1,961 teachers of 173 schools affiliated on the 
Kalasin Primary Educational Service Area Office 2 Samples of the study are 333 teachers who are 
sampling by Taro Yamane’ s sampling table at the reliability 95% Research tools were rating scale 
questionnaire. The data collected on the study are calculated by the percentage, mean, and standard 
deviation. The result of the study are;  
 1.  The result of using technology to apply for development of the teaching of the teacher 
affiliated on Kalasin Primary Educational Service Area Office 2 are overall high in all aspects. For each 
aspect consideration, the administration support for using thetechnology are highest level (�̅�𝑥= 3.85, 
S.D.= 0.53). The lower level is the result of using technology on teaching (�̅�𝑥= 3.78, S.D.= 0.62) and 
teaching aspect (�̅�𝑥= 3.78, S.D.= 0.62). Finally the lowest level is the preparation to apply the technology 
on teaching (�̅�𝑥= 3.62 S.D.= 0.62) 
 2.  The opinion of the teacher in the school affiliated of the Kalasin Primary Educational 
Service Area Office 2 for applying the technology to develop teaching are all high level  ( �̅�𝑥=  4.04, 
S.D.= 0.46) For each aspect consideration, the result reveals that all items means are high . The top 5 
highest items are; 1) Technology for teaching is comfortable, modern, and interesting (�̅�𝑥= 4.21, S.D.= 
0.67) The lower is number 2) Technology is helpful for teaching such as searching the information on 
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the internet (�̅�𝑥= 4.20, S.D.= 0.67) The number three of top five is using technology for communication 
between teacher with student or student with studentwhich is comfortable and fast.  And the last two 
on top five list are number seven, technology help the teacher on the variety of class designing (�̅�𝑥= 
4.11, S.D.= 0.55)and number six, the technology enable the student for self study (�̅�𝑥= 4.05, S.D.= 
0.52). 
Keywords: The Study of Using Technology, Development on Educational Management, Kalasin 
Primary Educational Service Area Office 2 
 
บทน า  

การพัฒนาประ เทศบนฐานความรู้ แ ละ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญส าหรับการพัฒนา
ประเทศในการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และผลิตภาพแรงงานต่ า
ไปสู่การใช้ความรู้และความช านาญด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้เป็นพลัง
ขับเคลื่อนประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัตน์จากการ
พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนจะต้องให้
ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศให้
เ ข้ มแข็ งและ มีพลั ง เพี ย งพอในการขับ เค ลื่ อน
กระบวนการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาคน
หรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
โลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสร้างปัจจัย
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคนทั้งในเชิง
สถาบัน ระบบ โครงสร้างของสังคมให้เข้มแข็ง 
สามารถเป็นภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559) 

ดังน้ันเม่ือสังคมโลกได้ตระหนักและเล็งเห็น
ถึงความส าคัญของการน าเทคโนโลยมีาเป็นส่วนหน่ึงใน
ชีวิตประจ าวัน ครูในศตวรรษที่ 21 จึงต้องปรับตัวให้

เข้ากับการเรียนรู้ ให้เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
ด้วย ทั้งน้ีต้องพัฒนาทักษะ ด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เข้ามามีบทบาท
อย่างมากในวงการศึกษา ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 
เพื่อให้สามารถชี้แนะและส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองตลอดเวลา นอกจากน้ี ครูไทยในอนาคต ยัง
ต้องมีความรู้จริงในเรื่องที่สอน และต้องมีเทคนิควิธีการ
ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ รวมทั้ง
จัด กิจกรรมเชื่อมโยงความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
ฝึกให้นักเรียนท างานเป็นทีม เป็นนักออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ ที่เหมาะสมจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และแสดงออกซ่ึงความรักและความห่วงใยต่อ
นักเรียน ทั้งน้ี กระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวจะ
สัมฤทธ์ิผลได้ หากทุกภาคส่วนช่วยกันหาทางลดปัญหา
และอุปสรรคที่ขัดขวาง การพัฒนาครู ซ่ึงแนวทางและ
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 น้ัน 
ต้องด าเนินการท้ังด้านนโยบาย และด้านการพัฒนา
ตนเองของครูควบคู่ กันไป จึงจะท าให้ครูเป็นครูยุค
ดิจิทัลอย่างแท้จริง (ภาสกร เรืองรอง ,2557 ) และ
บทบาทของครูยุคใหม่คือการท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน
ช่วยเหลือผู้เรียนให้พัฒนาตนเองให้ได้เต็มศักยภาพ 
และส่ง เสริมให้ เ กิดการ เรียนรู้ตลอดชี วิต เพร าะ
เทคโนโลยีในทุกวันน้ีมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็วและ 
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ล้าสมัย ผู้คนในยุคใหม่จึงต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา 
ดังน้ันครูต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีและคอย 
แนะน าแนวทางการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็ก
อย่างเข้าใจ และพร้อมที่จะทุ่มเทวิชาความรู้ด้วยวิธีการ 
สมัยใหม่ตามธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็
ตาม แม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ความสามารถของครูยุคใหม่อาจจะไม่ สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้แต่ส่ิงที่ครู
สามารถท่ีจะบอกนักเรียนได้ว่าข้อมูลใดสามารถ น าไป
ปรับใช้กับชีวิตจริงได้หรือวิธีการเลือกใช้เครื่องมือที่
ถูกต้องน้ัน ควรเป็นไปในแนวทางใด แต่สิ่งที่ส าคัญ ที่จะ
หาไม่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่คือ ศีลธรรม คุณธรรม 
ที่ครูสอนถ่ายทอดให้เด็กซ่ึงเป็นส่วนส าคัญอันจะถูก 
พัฒนาไปพร้อมกับสติปัญญาเพื่อให้ความรู้แก่อนาคต
ของชาติอย่างถูกต้องสมบูรณ์ยั่งยืนต่อไป (สุริยา ฆ้อง
เสนาะ, 2559 ) 
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าครูผู้สอนมีบ้างที่
ยังปฎิเสธการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีเวลาเพียง
พอที่จะศึกษาหรือเรียนรู้เก่ียวกับเทคโนโลยี เช่น การ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การติดต่อส่ือสาร
โดยใช้เทคโนโลยี เป็นต้น ดังน้ันครูผู้สอนจึงต้องพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนแล้วไม่น่าเบื่อ มีการกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยน าเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อให้มี
เครื่องมือที่ทันสมัย มีเทคนิควิธีการให้นักเรียนสร้างองค์
ความรู้จากประสบการณ์ มีการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ อยู่ตลอด ดังน้ันผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญใน
การพัฒนาครูจึงได้ท าการศึกษาผลการใช้เทคโนโลยี
เพื่อน ามาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนของครู 
สังกัดส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศ ึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านการ

ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาครูต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศ ึกษา ผลการ ใช้ เทคโนโลยี เพื่ อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการใช้
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธ์ุ เขต 2 
 
วิธีการวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ตัวแปรต้น ประกอบไปด้วย เพศ อายุ  
ขนาดโรงเรียน ระดับชั้นที่สอน ประสบการณ์  
ในการสอน ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีเพื ่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู 

2. ตัวแปรตาม ประกอบไปด้วย  
2.1 ผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อ 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู 
2.2 ความคิดเห็นของครูต่อการใช้ 

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1 ประชากร ครูผู้สอนที่ปฏิบัติ 
การสอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 จ านวนครูทั้งหมด 1,961 
คน (ปีการศึกษา 2558) จาก 173โรงเรียน  
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3.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัยคือครูผู้สอนที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสัง กัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ 
เขต 2 ในปีการศึกษา 2558 โดยใช้ตารางในการก าหนด
กลุ่มตัวอย่าง ของ ทาโร ยามาเน่ ( Tar๐ Yamane) ที่
ระดับความเชื่อม่ัน 95 % จ านวน 333 คน  

 
วิธีวิจัย และการวางแผนการทดลองทางสถิติ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ติดต่อประสานงานส่งหนังสือขอความ
อนุเคราะห์เก็บข้อมูลไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 
 2. น าแบบสอบถามส่งไปตามโรงเรียนต่างๆ 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธ์ุ เขต 2 
 3. สรุปประเด็นของแบบสอบถามที่เก็บมา
ได้ทั้งหมด จ านวน 333 ฉบับ และวิเคราะห์ผลต่อไป 
 
เครื่องมือในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
เรื่อง การศึกษาผลการใช้เทคโนโลยีเพื ่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที ่ 1 ข้อมูลเบื ้องต ้นเ กี ่ย วก ับผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 
 ต อ น ที ่ 2 ผ ล ก า ร ใ ช ้เ ท ค โ น โ ล ย ีเ พื ่อ
พ ัฒนาการจ ัดการ เ ร ียนการสอนของคร ู ส ังก ัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 2 

 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 2 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งน้ีวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีขั้นตอน
การวิเคราะห์ดังน้ี  

1. น าแบบสอบถามที่ได้รับมาตรวจสอบ 
ความสมบูรณ์และความถูกต้อง  

2. น าข้อมูลที่ได้จากการตอบ 
แบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation)  และ ค่าร้อยละ
(Mean)  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ผลการศึกษา  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูล 
เพื่อให้สอคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ตามล าดับ ดังน้ี 

ข้อมูลเบื ้องต ้นเ กี ่ยวก ับผู ้ตอบแบบสอบ  
ถามกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 
55.60) มีอายุ 51 ปขึ้นไป(ร้อยละ 45.30) รองลงมามี
อายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 26.10) ด ารงต าแหน่งครูผู้สอน 
(ร้อยละ 100) โดยเป็นครูใน โรงเร ียนขนาดกลาง 
(ร้อยละ 44.40) รองลงมาเป็นครูในโรงเรียนขนาด
ใหญ่ ( ร ้อยละ  29.10)  ส่วนใหญ่ เป็นครูที่ สอนใน
ระดับชั้นประถมศึกษา (ร้อยละ 61.00) รองลงมาเป็น
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ระด ับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร ้อยละ 23.40) มีวุฒิ
การศึกษาส่วนใหญ่ในระด ับปร ิญญาตร ี (ร ้อยละ 
58.30) สาขาว ิชาที ่จบส ่วน ใหญ ่ไม่เ ก่ียวข้ อง กับ
คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 91.00) นอกจากน้ีครูส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการสอนมากกว่า  10 ป  (ร้อยละ 
63.70) รองลงมา 5-7 ปี (ร้อยละ20.70) ครูส่วนใหญ่
ได้รับการอบรมหรือการพัฒนาตนเองโดยส่วนใหญ่
ได้ รั บการอบรมเชิ งปฏิบั ติการ  ( ร้ อยละ  58.00) 
รองลงมาได้รับการอบรมเชิงวิชาการ (ร้อยละ 48.90) 
และมีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เ รี ย นการ สอนมากก ว่ า 10 ปี  ( ใ ช ้อิ น เ ทอร์ เ น็ ต 
( Internet) ,  คอมพ ิว เตอร ์ช ่วยสอน (Computer 
Assisted Instruction),เว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยน
ภาพวิดีโอ (YouTube), (ร้อยละ 36.90) รองลงมาคือ 
2-4 ปี (ร้อยละ 21.60) 

ผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

ตารางที่ 1 ระดับผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 
โดยรวมและรายด้าน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของครู 

�̅�𝑥 
 

S.D. แปล
ผล 

1 การ เตรี ยมพร้ อม
การใช้เทคโนโลยีใน
การ จัดการ เ รี ย น 
การสอนของครู 

3.62 0.62 

 
 
 
มาก 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของครู 

�̅�𝑥 
 

S.D. แปล
ผล 

2 การด าเนินการสอน
โดยใช้เทคโนโลยี 3.63 0.71 

 
มาก 

3 ผลจากการจัดการ
เรียนการสอนโดย
ใช้เทคโนโลยี 3.78 0.62 

 
 
มาก 

4 ผู้บริหารโรงเรียน
สนับสนุนในการใช้
เทคโนโลยี 3.85 0.53 

 
 
มาก 

 โดยรวม 3.71 0.56 มาก 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ครูสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2มี
ผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผู้บริหารโรงเรียน
สนับสนุนในการใช้เทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด(�̅�𝑥= 3.85, 
S.D.= 0.53) รองลงมาคือ ด้านผลจากการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้เทคโนโลยี (�̅�𝑥= 3.78, S.D.= 0.62) ด้าน
การด าเนินการสอนโดยใช้เทคโนโลยี (�̅�𝑥= 3.63, S.D.= 
0.71) และด้านการเตรียมพร้อมการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนของครู (�̅�𝑥= 3.62 S.D.= 0.62) 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2 ระดับผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ด้านการ
เตรียมพร้อมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอนของครู โดยรวมและรายข้อ 

การเตรียมพร้อมการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียน 
การสอนของครู 

�̅�𝑥 S.D. แ ป ล
ผล 

1 ท่านมีความรู้ความ
เข้าใจในการออกแบบ
กิจกรรมและ การ
วางแผนการสอน โดย
ใช้เทคโนโลยี 3.59 0.75 มาก 

2 ท่านสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสมกับกิจกรรม
การเรียนการสอน 3.67 0.63 มาก 

3 ท่านมีการอธิบายและ
สาธิตการใช้
เทคโนโลยีให้นักเรียน
เข้าใจก่อน 3.64 0.67 มาก 

4 ท่านมีการ
เตรียมพร้อมของ
ห้องเรียน และ
อุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับ
การใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนการสอน 3.58 0.71 มาก 

 โดยรวม 3.62 0.62 มาก 

จากตารางที่  2 พบว่า ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 มีผลการใช้
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด้านการ
เตรียมพร้อมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอนของครู  โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  (�̅�𝑥= 3.62, 
S.D.=0.62) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 
อันดับแรก ได้แก่ ข้อ 2 ท่านสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน (�̅�𝑥= 
3.67, S.D.= 0.63) รองลงมาคือ ข้อ 3 ท่านมีการ
อธิบายและสาธิตการใช้เทคโนโลยีให้นักเรียนเข้าใจ
ก่อน (�̅�𝑥= 3.64, S.D.= 0.67) และข้อ 1 ท่านมีความรู้
ความเข้าใจในการออกแบบกิจกรรมและ การวางแผน
การสอน โดยใช้เทคโนโลยี (�̅�𝑥= 3.59, S.D.= 0.75) 

 
ตารางที่ 3 ระดับผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของครู สังกัดส านักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ด้านการ
ด าเนินการสอนโดยใช้ เทคโนโลยีโดยรวมและรายข้อ 
 
การด าเนินการสอนโดยใช้
เทคโนโลยี 

�̅�𝑥 S.D. แปล
ผล 

1 ท่านสามารถน า
เทคโนโลยีเข้ามามี
ส่วนช่วยในการจัดการ
เรียนการสอน เช่น 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ระบบมัลติมีเดียและ
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

3.78 0.80 มาก 
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การด าเนินการสอนโดยใช้
เทคโนโลยี 

�̅�𝑥 S.D. แปล
ผล 

2 ท่านสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในการน าเข้าสู่
บทเรียนเพื่อดึงดูด
ความสนใจให้กับ
นักเรียน 

3.77 0.75 มาก 

3 ท่านสามารถใช้
เทคโนโลยีในการสอน
เน้ือหาบทเรียนเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่
นักเรียน 

3.65 0.83 มาก 

4 ท่านสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยให้นักเรียน
แต่ละคนมีส่วนร่วมใน
การ ใช้เทคโนโลยีได้
การด าเนินการสอน
โดยใช้เทคโนโลยี 
 

3.66 0.78 มาก 

5 ท่านสามารถใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
สรุปเน้ือหาที่ส าคัญ
ของบทเรียน 

3.56 0.76 มาก 

6 ท่านสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ช่วยในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนได้ 

3.66 0.75 มาก 

การด าเนินการสอนโดยใช้
เทคโนโลยี 

�̅�𝑥 S.D. แปล
ผล 

7 ท่านให้นักเรียนสืบค้น
สารสนเทศ ผ่าน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต 
ฯลฯ โดยครเูป็นเพียง
ผู้อ านวยความสะดวก
และชี้แนะนักเรียน
ท าการศึกษาสืบค้น 
คิดและตัดสินใจด้วย
ตนเอง  

3.69 0.98 มาก 

8 ท่านสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือหลัก
ส าหรับการจัดการ
เรียนรู้ และสื่อสารกับ
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง อาทิ
เช่น ผู้ปกครอง เพื่อน
ครู นักเรียน ผู้บริหาร 

3.59 0.86 มาก 

9 ท่านสามารถบริหาร
จัดการเทคโนโลยีเพื่อ
ใช้ในการ จัดเรียนการ
สอนในห้องได้การ
ด าเนินการสอนโดยใช้
เทคโนโลยี 

3.65 0.86 มาก 

10 ท่านสามารถใช้ 
คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์สารสนเทศ
พื้นฐาน เช่น เมาส,์

3.75 0.76 มาก 
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การด าเนินการสอนโดยใช้
เทคโนโลยี 

�̅�𝑥 S.D. แปล
ผล 

คีย์บอร์ด, ล าโพง 
ฯลฯ ตลอดจนการเข้า
ใช้โปรแกรมที่ใช้งาน
ทั่วไป เช่น Microsoft 
Office ในการ
ปฏิบัติงานรวมถึงการ
แก้ปัญหา และรักษา
ได้ 

11 ท่านมีการพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เช่น e-Book หรือ 
Applications ต่างๆ 
อยู่เสมอ 

3.36 0.95 ปาน
กลาง 

12 ท่านสามารถออกแบบ
การสอนโดยเน้น
ผู้เรียนสร้างความรู้
ด้วยตนเองมากกว่า
การรับการถ่ายทอด
จากครูผู้สอน 

3.38 0.89 ปาน
กลาง 

13 การจัดการเรียนการ
สอนของครูมีการ
เชื่อมโยงความรู้
หลายๆแขนงเข้า
ด้วยกัน มีการ
พัฒนาการด าเนินการ
สอนโดยใช้เทคโนโลยี 

3.66 0.78 มาก 

การด าเนินการสอนโดยใช้
เทคโนโลยี 

�̅�𝑥 S.D. แปล
ผล 

ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี และเปิด
ใจรับการเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ 

 โดยรวม 3.63 0.71 มาก 

 
จากตารางที ่ 3 พบว่า ครูสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มี
ผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนด้านการด าเนินการสอนโดยใช้เทคโนโลยี โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥= 3.63, S.D.=0.71) เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 11 ข้อ เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 5 อันดับแรก ได้แก่ ข้อ 1 
ท่านสามารถน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบ
มัลติ มี เ ดี ย  และ อิน เ ตอร์ เ น็ ต  ฯ ลฯ  ( �̅�𝑥=  3.78, 
S.D.=0.80) รองลงมาคือ ข้อ 2 ท่านสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการน าเข้าสู่บทเรียนเพื่อดึงดูดความสนใจ
ให้กับนักเรียน (�̅�𝑥= 3.77, S.D.= 0.75) ข้อ 10 ท่าน
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สารสนเทศพื้นฐาน 
เช่น เมาส์,คีย์บอร์ด, ล าโพง ฯลฯ ตลอดจนการเข้าใช้
โปรแกรมที่ใช้งานทั่วไป เช่น Microsoft Office ในการ
ปฏิบัติงานรวมถึงการแก้ปัญหา และรักษาได้  (�̅�𝑥= 
3.75, S.D. =0.76)ข้ อ  7  ท่ าน ให้ นั ก เ รี ย นสื บ ค้ น
สารสนเทศ ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บ
เล็ต ฯลฯ โดยครูเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกและ
ชี้แนะนักเรียนท าการศึกษาสืบค้น คิดและตัดสินใจด้วย
ตนเอง (�̅�𝑥= 3.69, S.D.=0.98) และข้อ 4 ท่านสามารถ
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จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนแต่ละคน
มีส่วนร่วมในการ ใช้เทคโนโลยีได้(�̅�𝑥= 3.66, S.D.= 
0.78) ข้อ 6 ท่านสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ช่วยใน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้(�̅�𝑥= 
3.66, S.D.=0.75) ข้อ 13การจัดการเรียนการสอนของ
ครูมีการเชื่อมโยงความรู้หลายๆแขนงเข้าด้วยกัน มีการ
พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และเปิดใจรับ
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ(�̅�𝑥= 3.66, S.D.=0.78) ส่วน
อีก 2 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ข้อ 11 ท่านมี
การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เช่น e-Book หรือ Applications ต่างๆ อยู่เสมอ (�̅�𝑥= 
3.36, S.D.= 0.95) และข้อ 12 ท่านสามารถออกแบบ
การสอนโดยเน้นผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองมากกว่า
การรับการถ่ายทอดจากครูผู้สอน (�̅�𝑥= 3.38, S.D.= 
0.89) 

 
ตารางที่ 4 ระดับผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ด้านผลจาก
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี โดยรวมและ
รายข้อ 

ผลจากการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้เทคโนโลยี �̅�𝑥 S.D. 

แปล
ผล 

1 นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในเน้ือหา
มากขึ้น 

3.78 0.70 มาก 

2 นักเรียนรู้จักคิด รู้จัก
แก้ปัญหา และเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีมมากขึ้น 

3.77 0.66 มาก 

ผลจากการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้เทคโนโลยี �̅�𝑥 S.D. 

แปล
ผล 

3 นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นต่อการ
เรียนในรายวิชาที่ครู
สอนมากขึ้น 

3.90 0.70 มาก 

4 นักเรียนสามารถ
ถ่ายทอดและน าเสนอ
ความรู้โดยใช้
เทคโนโลยีให้กับเพื่อน 
และครูได้ 

3.69 0.76 มาก 

5 นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อเทคโนโลยีต่อการ
เรียน 

3.75 0.79 มาก 

 โดยรวม 3.78 0.62 มาก 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ครูสังกัดส านักงานเขตพื ้นที ่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2มีผลการใช้
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด้าน
ผลจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥= 3.78, S.D.= 0.62) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ ในระดับมากทุกข้อ 
เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก 
ได้แก่ ข้อ 3 นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการเรียน
ในรายวิชาที่ครูสอนมากขึ้น (�̅�𝑥= 3.90, S.D.= 0.70) 
รองลงมาคือ ข้อ 1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
เน้ือหามากขึ้น (�̅�𝑥= 3.78, S.D.= 0.70) และข้อ 2 
นักเรียนรู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหาและเรียนรู้ร่วมกันเป็น
ทีมมากขึ้น (�̅�𝑥= 3.77, S.D.= 0.66) 
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ตารางที่ 5 ระดับผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ด้านผู้บริหาร
โรงเรียนสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยี โดยรวมและราย
ข้อ 

ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนนุ
ในการใช้เทคโนโลยี �̅�𝑥 S.D. 

แปล
ผล 

1 ผู้บริหารสนับสนุน
งบประมาณการน า
เทคโนโลยีมาใช้ใน
โรงเรียน 

3.98 0.68 มาก 

2 ผู้บริหารสนับสนุนด้าน
การฝึกอบรมเก่ียวกับ
การ ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
น ามาจัดการเรียนการ
สอนให้แก่ครูผู้สอน 

3.95 0.75 มาก 

3 ผู้บริหารส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเอง 
และส่งงานทาง e-
mail ในรูป Digital 
Files มากขึ้น 

3.83 0.69 มาก 

4 ผู้บริหารเปิดรายวิชา
คอมพิวเตอร์เป็นวิชา
เพิ่มเติม ในกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 

 

3.83 0.72 มาก 

ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนนุ
ในการใช้เทคโนโลยี �̅�𝑥 S.D. 

แปล
ผล 

5 ผู้บริหารส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูจัดท า
บทเรียนรายวิชา
ส าหรับการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ 

3.72 
 

0.70 
 

มาก 
 

6 ผู้บริหารมีหน่วยงานที่
ท าหน้ารับผิดชอบการ
วางแผน และดูแล
ระบบงานด้าน
เทคโนโลยี ภายใน
โรงเรียน 

3.79 0.63 มาก 

7 ผู้บริหารมีการจัด
สภาพแวดล้อม และ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับ
สถานศึกษา 

3.76 
 
 

0.63 
 
 

มาก 
 
 

8 ผู้บริหารน าเทคโนโลยี
มาแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูครูไม่ครบชั้น
เรียนและการขาด
แคลนครูในบาง
วิชาเอก 

3.95 0.56 มาก 

 โดยรวม 3.85 0.53 มาก 

 
จากตารางที่  5 พบว่า ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 มีผลการใช้
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด้าน
ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยีโดยรวม
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อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥= 3.85, S.D.= 0.53)เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ข้อ 1 
ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
โรงเรียน (�̅�𝑥= 3.98, S.D.= 0.68) รองลงมาคือ ข้อ 2 
ผู้บริหารสนับสนุนด้านการฝึกอบรมเก่ียวกับการใช้
เทคโนโลยี เพื่อน ามาจัดการเรียนการสอนให้ แ ก่
ครูผู้สอน (�̅�𝑥= 3.95, S.D.= 0.75) ข้อ 8 ผู้บริหารน า
เทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูครูไม่ครบชั้น
เรียนและการขาดแคลนครูในบางวิชาเอก (�̅�𝑥= 3.95, 
S.D.= 0.56) และข้อ 3 ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ครูค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และส่งงานทาง e-
mail ในรูป Digital Files มากขึ้น (�̅�𝑥= 3.83, S.D.= 
0.69)ข้อ 4 ผู้บริหารเปิดรายวิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชา
เพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์)( �̅�𝑥= 3.83, S.D.= 0. 0.72) 

ความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลย ีเ พื ่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 

ตารางที่ 6 ระดับความคิด เห็นต่อการใช้
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธ์ุ เขต 2 
 

ความคิดเห็นต่อการใช้
เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนของครู 

�̅�𝒙 S.D. 
แปล
ผล 

1 เทคโนโลยีช่วยให้
การจัดการเรียน
การสอนของครู มี
ความสะดวกสบาย 
ทันสมัย น่าสนใจ  

4.21 0.67 มาก 

2 เทคโนโลยีเข้ามามี
ส่วนช่วยเรื่องการ
เรียนรู้ เช่น การ
ค้นหาข้อมูล
สารสนเทศในระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

4.20 0.67 มาก 

3 เทคโนโลยีสามารถ
ช่วยให้การ
ติดต่อสื่อสาร เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างครูกับ
นักเรียน นักเรียน
กับนักเรียนด้วยกัน 
ได้สะดวก รวดเร็ว 

4.12 0.71 มาก 

4 เทคโนโลยีสามารถ
ช่วยฝึกให้นักเรียน
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
คิดเป็น แก้ปัญหา
เป็น 

4.04 0.59 มาก 
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ความคิดเห็นต่อการใช้
เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนของครู 

�̅�𝒙 S.D. 
แปล
ผล 

5 เทคโนโลยีสามารถ
ให้นักเรียนมีโอกาส
ตัดสินใจเลือกเรียน
ตามความต้องการ
และความสามารถ
ของตนเอง 

3.97 0.53 มาก 

6 เทคโนโลยีช่วยให้
ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

4.05 0.52 มาก 

7 เทคโนโลยีช่วยให้
ครูสามารถจัด
กิจกรรมได้ 
หลากหลาย 

4.11 0.55 มาก 

8 เทคโนโลยีช่วยลด
เวลาสอนในชั้น
เรียน 

3.95 0.62 มาก 

9 ครูสามารถ
แก้ปัญหาความไม่
ถนัดในการสอนบาง
รายวิชาได้ 

3.95 0.60 มาก 

10 การใช้เทคโนโลยีมา
ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนเป็น
สิ่งที่ไม่ยุ่งยาก และ
ไม่ซับซ้อน 

3.89 0.70 มาก 

ความคิดเห็นต่อการใช้
เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนของครู 

�̅�𝒙 S.D. 
แปล
ผล 

11 เทคโนโลยีช่วยท า
ให้การจัดการและ
การบริหารเป็น
ระบบ มากขึ้น 

4.02 0.49 มาก 

12 เทคโนโลยีช่วยให้ 
ครูได้ผลิตสื่อการ 
เรียนการสอนได้ 
อย่าง 
หลากหลาย 
น่าสนใจ และมี 
ความทันสมัย 

4.04 0.53 มาก 

โดยรวม 4.04 0.46 มาก 

 
จากตารางที่ 6 พบว่า ครูสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มี
ความคิดเห็นต่อการใช ้เทคโนโลย ีเพื ่อพ ัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥= 
4.04, S.D.= 0.46) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
5 อันดับแรก ได้แก่ ข้อ 1 เทคโนโลยีช่วยให้การจัดการ
เรียนการสอนของครู มีความสะดวกสบาย ทันสมัย 
น่าสนใจ (�̅�𝑥= 4.21, S.D.= 0.67) รองลงมาคือ ข้อ 2 
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยเรื่องการเรียนรู้ เช่น การ
ค้นหาข้อมูลสารสนเทศในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(�̅�𝑥= 4.20, S.D.= 0.67) ข้อ 3 เทคโนโลยีสามารถช่วย
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ให้การติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู
กับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน ได้สะดวก 
รวดเร็ว (�̅�𝑥= 4.12, S.D.= 0.71) ข้อ 7เทคโนโลยีช่วยให้
ครูสามารถจัดกิจกรรมได้ หลากหลาย(�̅�𝑥= 4.11, S.D.= 
0.55) และข้อ 6 เทคโนโลยีช่วยให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเอง(�̅�𝑥= 4.05, S.D.= 0.52)  
 
อภิปรายผล 

1. ผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2พบว่า ครูสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มี
ผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ซ่ึงใน
การจัดการเรียนการสอนของครูจะต้องมีการเตรียม
ความพร้อมในหลายๆด้านด้วยกัน ในสังคมโลกได้
ตระหนักและเล็ง เห็นถึงความส าคัญของการน า
เทคโนโลยีมาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวัน ครูใน
ศตวรรษที่ 21 จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการเรียนรู้  ให้
เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ทั้งน้ีต้องพัฒนา
ทักษะ ด้านต่างๆ อย่างต่อเ น่ือง โดยเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในวง
การศึกษา ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต เพื่อให้สามารถ
ชี้แนะและส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ตลอดเวลา นอกจากน้ี ครูไทยในอนาคต ยังต้องมี
ความรู้จริงในเรื่องที่สอน และต้องมีเทคนิควิธีการให้
นักเรียนสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ รวมทั้งจัด 
กิจกรรมเชื่อมโยงความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก ฝึก
ให้นักเรียนท างานเป็นทีม เป็นนักออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ ที่เหมาะสม จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และแสดงออกซ่ึงความรักและความห่วงใยต่อ

นักเรียน ทั้งน้ี กระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวจะ
สัมฤทธ์ิผลได้ หากทุกภาคส่วนช่วยกันหาทางลดปัญหา
และอุปสรรคที่ขัดขวาง การพัฒนาครู ซ่ึงแนวทางและ
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 น้ัน 
ต้องด าเนินการทั้งด้านนโยบาย และด้านการพัฒนา
ตนเองของครูควบคู่ กันไป จึงจะท าให้ครูเป็นครูยุค
ดิ จิทัลอย่างแท้จริง  (ภาสกร เรืองรอง ,2557 )  ใน
การศึกษาได้แบ่งออกเป็นแต่ละด้านดังน้ี  

1)  ด้านการเตรียมพร้อมการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของครูสัง กัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ 
เขต 2 มีผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน ด้านการเตรียมพร้อมการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนของครู โดยรวมอยู่ในระดับมากครู
ได้มีการเตรียมพร้อมของห้องเรียน และอุปกรณ์ต่างๆ 
ส าหรับการ ใช้ เทค โนโลยี ในการ เ รี ยนการ สอ น 
สอดคล้องกับแนวคิดของ มะยุรี สุริสาย ( 2559 ) พบว่า 
ครู มีความรู้ค วามเข้ า ใจในการ ใช้ สื่ อเทคโน โลยี  
สารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน ผ่านเกณฑ์ระดับมากทุกคน ครูมีทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน ผ่านเกณฑ์ระดับมาก ทุกคน และด้าน
เจตคติครูมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในระดับ
มากทุกคน  

2) ด้านการด าเนินการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีส ังก ัดส าน ักงาน เขตพื ้นที ่ก ารศ ึก ษ า
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2มีผลการใช้เทคโนโลยี
เพื ่อพ ัฒนาการจ ัด การ เ ร ีย นการ สอน  ด้านการ
ด าเนินการสอนโดยใช้เทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ดัง น้ัน บทบาทของครูยุคใหม่ท าหน้าที่ เป็น
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ผู้สนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียนให้พัฒนาตนเองให้ได้เต็ม 
ศักยภาพ เพราะเทคโนโลยีได้เข้ามาในชีวิตประจ าวันมี
การเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ผู้คนในยุคใหม่จึงต้องเรียนรู้สิ่ง
ให ม่ตลอด เวลา ดั ง น้ันครู ต้ องปรับตัว ให้ เข้ ากับ
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดของ 
จันทร์จิราสาริวาท (2558 ) ได้ศึกษาการจัดการเรียน
การสอนของครูโดยใช้เทคโนโลยีกับนักเรียน พบว่า1) 
ครูและนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการศึกษาการจัดการ
เรียนการสอนของครูโดยใช้ เทคโนโลยีกับนักเรียน 
โ ร ง เ รี ยน วัด พิชั ยญาติ  ส า นักงานเขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานครทั้ง 2 ด้าน โดย ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1.ด้านสื่อการ
เรียนการสอน 2.ด้านการจัดการเทคโนโลยี อยู่ในระดับ
มากทุก 

3) ด้านผลจากการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้เทคโนโลยีครูสังกัดส านักงานเขตพื ้นที ่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2มีผลการใช้
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด้าน
ผลจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ในการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้เทคโนโลยีของครู สิ่งที่ได้คือ นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นต่อการเรียนในรายวิชาที่ครูสอนมากขึ้น มี
ความเข้าใจในเน้ือหามากขึ้น และนักเรียนรู้จักคิดรู้จัก
แก้ปัญหาและเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ดังน้ี ครูต้องมีการ
พัฒนาและศึกษาหาความรู้อยู่ตลอด เพื่อให้เท่าทันและ
ท าความเข้าใจกับนักเรียนได้ด้วย สอดคล้องกับแนวคิด
ของ กรณ์สิณี ฐิติกรประภาพงศ์ (2558 ) ได้ศึกษาเรื่อง
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ส่งผลต่อการใช้
อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูใน
สถานศึกษา พบว่า1. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

โดยด้าน โครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในอันดับสูงสุด รองลงมา
คือ ด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
การพัฒนา บุคลากร และด้านการบริหารจัดการ 
ตามล าดับ และ2. การใช้ อินเทอร์ เ น็ตในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยการใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ 
อยู่ในอันดับสูงสุด รองลงมาคือ การใช้บริการสืบค้น
ข้อมูล การใช้บริการถ่ายโอน แฟ้มข้อมูล และการใช้
บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามล าดับ3. การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูใน สถานศึกษา ได้แก่ 
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการส่ง เสริ มการ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการพัฒนาบุคลากร 
ตามล าดับ โดยมีประสิทธิภาพในการท านายร้อยละ 
60.10 ซ่ึงในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนเป็นสิ่งที่ทันสมัย รวดเร็วและส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
  4 ) ด้านการสนับสนุนโดยผู้บริหาร
โรงเรียนต่อการใช้เทคโนโลยีครูสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 มีผลการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด้าน
การสนับสนุนโดยผู้บริหารโรงเรียนต่อการใช้เทคโนโลยี 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงในสถานศึกษาผู้บริหาร
สนับสนุนงบประมาณการน าเทคโนโลยีมาใช้ในโรงเรียน 
และสนับสนุนด้ านการฝึกอบรมเ ก่ียว กับการใช้
เทคโนโลยี เพื่อน ามาจัดการเรียนการสอนให้ แ ก่
ครูผู้สอนสอดคล้องกับแนวคิดของ Burt(1981) ได้
ศึกษาเก่ียวกับโปรแกรมการบริหารจัดการการศึกษา
ของศูนย์สื่อสารการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลคือ นักเรียนครูผู้บริหาร และผู้ เชี่ ย วชาญ
การศึกษา เพื่อทีจะทราบว่า ในการบริการและการ
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ส นับส นุนคว าม ต้ อ ง ก าร ข อง นั ก เ รี ย น ใ น ศู น ย์
สื่อการศึกษาของโรงเรียนมัธยมตอนปลาย โดยการสุ่ม 
ตัวอย่างจากนักเรียน ครู เท่ากับจ านวนผู้บริหาร และผู้
เชี่ยวชายทางสื่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
รัฐลอสแอลเจลิส 5 แห่ง พบว่า โปรแกรมการบริการ
ของศูนย์สื่อการศึกษาสนับสนุนการเรียน การสอนของ
นักเรียน และครูดีกว่าห้องสมุดธรรมดา ซ่ึงหมายความ
ว่า ครูและนักเรียนมีความสะดวก ในการใช้วัสดุ ครูและ
นัก เ รี ย น มี โ อกาส ใ นก าร ร่ ว ม กิ จ กร รม ใ น ศู น ย์
สื่อการศึกษา นักเรียนและครู มีโอกาสรับบริการจาก
บุคลากรของศูนย์สื่อได้เต็มที่ 

2. ความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยีเพื ่อ
พ ัฒนาการจ ัดการเร ียนการสอนของคร ูสั ง กัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ 
เขต 2พบว่ามีความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับ
มากซ่ึงในปัจจุบันทั่วโลกให้ความส าคัญกับการใช้
เทคโนโลยี เพื่อน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา จึงเป็นเครื่องมือ
ที่การช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา เช่น 
ช่วยน าการศึกษาให้เข้าถึงประชาชน ส่งเสริมการ
เรียนรู้ต่อเน่ืองสอดคล้องกับแนวคิด หฤทัย อรุณศิริ
(2558 ) ได้ศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารพบว่า 1.
ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลางโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 
ดังน้ี ด้านชุดค าสั่ง ด้านหน่วยรับข้อมูลและด้าน
บุคลากรและ 2.เปรียบเทียบปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษาตามความคิดเห็ นของ
ผู้บริหารและครู จ าแนกตามต าแหน่ง วุฒิการศึกษา

อายุ และประสบการณ์การท างานในสถานศึกษา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
จ าแนกตามการอบรมคอมพิวเตอร์แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจ าแนกตามขนาด
สถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ดังน้ันในสถาบันการศึกษา
จะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ดังแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 
2559การพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญส าหรับการ
พัฒนาประเทศในการรับเปลี่ยนการผลิตจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มีผลิตภาพ
ต่ า ไ ป สู่ ก า ร ใ ช้ ค วามรู้ แ ล ะค วามช านาญด้ าน
วิทยาศาสตร์ และ เทคโน โลยี สั งค มเศร ษฐ กิจ
ฐานความรู้เป็นพลังขับเคลื่อนและภูมิคุ้มกันประเทศ
ไทยในกระแสโลกาภิวัตน์จากการพัฒนาประเทศสู่
ความสมดุลและยั่งยืนจะต้องให้ความส าคัญกับการ
เสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลัง
เพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษที่  21 
และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณภาพของคนท้ังในเชิงสถาบัน ระบบ โครงสร้าง
ของสังคมให้เข้มแข็ง สามารถเป็นภูมิคุ้มกันการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับสภาพปัญหา 

ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในโรงเรียน
ในสังกัดรัฐบาลและเอกชน เพื่อทราบถึงสภาพปัญหาที่
กว้างขวางมากขึ้น 

2. จากผลการวิจัยครั้งน้ีใช้ส าหรับเป็น 
แนวทางให้ผู้บริหาร ครู ในการพัฒนาการเรียนรู้ในการ
ใช้เทคโนโลยีตามความเหมาะสมต่อไป 
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รูปแบบบทเรียนออนไลน์แบบกลุ่มสบืเสาะที่มีสแคฟโฟลด์ 
ที่ส่งเสริมความสามารถการคิดเชิงประมวลผล 

Model of Online Group Investigation using Scaffolding to  
Develop Computational Thinking  
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยน้ีมีจุดประสงค์ 1) เพื่อสังเคราะห์รูปแบบบทเรียนออนไลน์แบบกลุ่มสืบเสาะที่มีสแคฟโฟลด์เพื่อส่งเสริม
ความสามารถการคิดเชิงประมวลผล 2) เพื่อประเมินรูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้น วิธีด าเนินงานวิจัยมี 2ขั้นตอน ได้แก่ (1) 
ขั้นตอนการสังเคราะห์รูปแบบ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนและการก าหนดองค์ประกอบ
ของรูปแบบ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจงได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 7 คน และ (2) ขั้นตอนการ
ประเมินรูปแบบกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเ มินรูปแบบ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจงได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามค าถามปลายเปิด และแบบประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบเป็นค าถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นมีองค์ประกอบทั้งหมด5 โมดูล ได้แก่ (1) โมดูลผู้เรียน(2) โมดูลผู้สอน(3) โมดูล
กระบวนการเรียนรู้จีไอซีทีโดยมีกระบวนการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นท้าทายความคิด(2) ขั้นพิจารณาประเด็น (3) 
ขั้นเรียงเป็นล าดับ (4) ขั้นติดตามแก้ไข (5) ขั้นสรุปให้รอบคอบ และ (6) ขั้นตรวจสอบประเมิน (4) โมดูลสแคฟโฟลด์ 
และ(5) โมดูลการติดต่อสื่อสารการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับความสอดคล้องและความเหมาะสมของรูปแบบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สรุปได้ว่า รูปแบบท่ี
สังเคราะห์ขึ้นสามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาเครื่องมือส าหรับจัดการเรียนการสอนได้ 
 
 ค าส าคัญ: การเรียนรู้แบบกลุ่มสืบเสาะ ; การคิดเชิงประมวลผล ;สแคฟโฟลด์ 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were to: 1) synthesize the group investigation to enhance the 
computational thinking scaffolding online learning model and 2) assess the synthesized model.   
There were 2 stages: 1) Synthesized the model, the sample of this procedure consisted of 7 experts. 
The model factors, and the sample of this procedure was used the purposive sampling method, 2) 
the model assessment, the sample of this procedure consisted of 5 model assessment experts which 
used the similar method. The data were collected by open-ended and the five level rating scale 
questionnaires. The statistics used means and standard deviation. 
 The research findings were as follow; There were 5 modules of the synthesized model 1) learners’ 
module, 2) teachers’ module, 3) GICT module which consisted of 6 procedures: (1) thinking challenge, 
(2) issues consideration, (3) ranging, (4) tracking and improving, (5) intentional conclusion, and (6) 
evaluation assessment, 4) scaffold module and 5) communicative module. The model assessment 
results found that the overall Index of item Objective Congruence and its appropriateness was at high 
level. In conclusion, the synthesized model could be the advantage of education.  
  
  Keywords : Group Investigation ; Computational Thinking ; Scaffolding 
 
บทน า 
 การพัฒนาการศึกษาเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้
ระบบการศึกษาต้องพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น ต้องให้
ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และครูผู้สอน
เป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษา คอยแนะน าช่วยเหลือ ดังน้ัน
การส่งเสริมให้ ผู้เรียนเกิด ทักษะ ความสามารถที่
สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่  21 จึง มีความส าคัญ
โดยเฉพาะการส่งเสริมความสามารถด้านการคิด เพื่อให้
ผู้เรียนได้รู้จักกระบวนการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์
ข้อมูล และการสรุปผลข้อมูลที่มีจ านวนมากส่งผลให้
ปัจจุบัน กิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นจึงต้อง
ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถบริหารจัดการความรู้ของ

ตนเองให้ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ .ศ . 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  2 
พ.ศ.2545มุ่งสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้คนไทยทุกคน คิดเป็น ท า
เป็น มีเหตุผล สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
ผู้สอนได้เปลี่ยนแปลงบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้เรียนตลอดเวลาในรูปแบบการบรรยายหน้าชั้นเรียน
(วิทยากร เชียงกุล. 2551)ซ่ึงการสอนแบบบรรยายมี
ข้อจ ากัดหลายอย่าง (ดุษณี รัตนวราห , อัญชลี สาร
รัตนะ และ กาญจนา ไชยพันธ์ุ. 2559)เป็นรูปแบบการ
ให้ความช่วยเหลือ แนะน าแนวทางให้ผู้ เรียนได้ใช้
กระบวนการทางความคิดแก้ปัญหาและอุปสรรคให้
ประสบผลส า เ ร็ จ ไ ด้ ด้ วย ตนเ อง ร วมทั้ ง ก า ร จั ด



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 2 (27) กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 2 (27) July - December 2017

267
 

สิ่งแวดล้อมต้องเอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วย (สุมาลี ชัยเจริญ. 
2551) 
  จากการศึกษาข้อมูลผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มห าสาร ค าม  ในร าย วิช าการ เ ขี ย น โป ร แกรม
คอมพิวเตอร์ ในปี 2555-2558(ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน.2558)ที่ผ่านมา พบว่าผู้เรียนยัง มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า และจากการสะท้อนผลของ
ผู้สอน แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนขาดทักษะด้านการคิดการ
แก้ปัญหา การประมวลผล ไม่สามารถวิเคราะห์  
แยกแยะโจทย์ปัญหาที่ให้มาได้ว่า ต้องมีการป้อนข้อมูล
น าเข้า (Input)ต้องใช้กระบวนการ (Process)ท างาน
อย่างไร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ (Output)ที่ต้องการโดยเม่ือ
ให้ระดมความคิดร่วมกัน ผู้เรียนจะทิ้งภาระงานให้เพื่อน
คนใดคนหน่ึงแก้ปัญหาเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องยากที่
จะต้องท า ดังน้ันจึงเป็นหน้าที่ส าคัญของผู้สอนที่จะต้อง
จัด กระบวนการเรียนการสอนให้ส่งเสริมการคิด การ
ท างานร่วมกัน และให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในการ
แก้ปัญหา(สุคนธ์ สินธพานนท์.2551) 
  การส่ ง เสริ มความสามารถให้ ผู้ เ รียนเ กิด
กระบวนการแยกแยะปัญหา การแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ มีล าดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา และสามารถ
สรุปผลลัพ ธ์ ได้  ตลอดจนการท าความเข้ า ใจใน
พฤติกรรมการคิดของมนุษย์(Wing. 2006) เป็นรูปแบบ
ก า ร คิ ด ท่ี เ รี ย ก ว่ า ก า ร คิ ด เ ชิ ง ป ร ะ ม ว ล ผ ล 
(Computational Thinking) เ พ ร า ะ ก า ร คิ ด เ ชิ ง
ประมวลผลถือเป็นความสามารถหน่ึงที่บุคคลควรต้องมี
เพื่อน ามาใช้ในการแยกแยะข้อมูล และสรุปข้อมูลที่มี
จ านวนมหาศาล (IFTF. 2010)ด้วยการประมวลผลมา
เป็นข้อมูลส้ัน ๆ ให้เข้าใจได้ง่าย การคิดเชิงประมวลผล
เป็นวิธีการที่มนุษย์ผสานตัวเข้ากับเทคโนโลยีเพื่อการ

แก้ปัญหา ซ่ึงการผสานที่ ว่า น้ีอาจเป็นการ เขี ย น
โปรแกรมหรือเป็นวิธีมองปัญหาในมุมมองที่ใ ช้การ
ค านวณแก้ไขปัญหา หรือเป็นกระบวนการจัดการ การ
คิดเชิงประมวลผลมักถูกมองว่าสามารถใช้ได้กับการ
เรียนรู้ในศาสตร์เฉพาะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
เท่าน้ัน แต่แท้จริงแล้ว เป็นทักษะพื้นฐานส าคัญที่
เ ก่ียวข้องกับตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์ และการ
แก้ปัญหา ซ่ึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตประจ าวันไม่
ว่าจะเป็นการเรียนหรือการท างาน (ดารารัตน์ มากมี
ทรัพย์. 2554)นอกจากกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมการคิด
แล้วผู้สอนจะต้องปลูกฝังเรื่องการร่วมมือกันท างาน
อย่างเป็นประชาธิปไตย ให้มีการกระจายภาระงานและ
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นที่เท่าเทียมกันของสมาชิก
ในกลุ่ม โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมกันวางแผนในการท างาน 
และสมาชิกทุกคนจะต้องรับผิดชอบในภาระงานที่ ได้รับ
มอบหมาย และไปสืบเสาะ ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติจนได้
ค าตอบจากน้ันน าความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
มาอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันและน าเสนอเป็น
ผลงานกลุ่มซ่ึงถือเป็นการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ
กลุ่มสืบเสาะ(Group Investigation)อย่างมีจุดหมาย
เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับสมาชิกในกลุ่มและสร้าง
ความตระหนักถึงการท าเป็นทีมหรือเป็นหมู่คณะ(อรุณ
ศรี สีหปัญญา และ ประยุทธ ไทยธานี. 2558) 
  ระหว่างการด าเนินกิจกรรมจะต้องให้ผู้เรียนได้
ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ด้วย โดยผู้สอนจะต้อง
ส่ง เสริมศักยภาพของผู้ เ รี ยน หรือ สแคฟโฟลด์  
(Scaffolding) ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้เรียน
ให้สามารถแก้ปัญหาและเรียนรู้ ได้ด้วยตนเองจาก
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ในพื้นที่รอยต่อพัฒนาการ
(Vygotsky.1978)เป็นห น่ึง ในทฤษฎีที่ เ น้นในเรื่ อง
บทบาทส าคัญของการปฏิสัมพัน ธ์ทางสั งคมต่อ
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พัฒนาการเรียนรู้ โดยไวก๊อสก้ี(Vygotsky)เชื่อว่าการ
เพิ่มพัฒนาการทางความคิดเป็นผลมาจากพฤติกรรม
ทางสังคม ในการจัดการเรียนรู้สิ่งส าคัญที่จะต้ อง
ค านึงถึงคือระดับพัฒนาการ  2 ระดับได้แก่ ระดับ
พัฒนาการที่เป็นจริง(Actual Development Level) 
และระดับพัฒนาการที่สามารถจะเป็นไปได้ (Potential 
Development Level) ระยะห่างระหว่างพัฒนาการ
ทั้ง 2 ระดับน้ีถูกเรียกว่า พื้นที่รอยต่อพัฒนาการ (Zone 
of Proximal Development) (สุปรี ย์  บู รณะกนิษ . 
2554) ซ่ึงสอดคล้องกับสภาวะของการเรียนการสอนที่
ผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถในการรับรู้จากการ
ถ่ายทอด การแก้ปัญหาไม่เท่ากัน ส่งผลให้น าความรู้ไป
ใช้ได้ไม่เท่ากันด้วย ดังน้ันแนวทางหน่ึงในการช่วย
แก้ปัญหาการเรียนการสอนและตรงกับความต้องการ
ของผู้เรียนคือการใช้กลไกการช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อให้
สามารถเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในการสร้างความรู้ ข้ึนมาเอง สแคฟโฟลด์
อาจจะอยู่ในรูปแบบของการตั้งค าถาม การบอกใบ้ การ
ชี้แนะ การแสดงผังแนวคิด เป็นต้น (Hannafin. 2015)
และในแต่ละรูปแบบสามารถสอดแทรกเข้าไปใน
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ทั้งการเรียนในห้องเรียน
และการเรียนบนเครือข่าย ปัจจุบันรูปแบบการเรียน
การสอนมีความหลากหลาย มีความทันสมัยด้ าน
เทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากขึ้นท าให้ผู้ เรียน
สามารถเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ได้ เช่น การเรียน
แบบอีเลิร์นนิง การเรียนรู้ผ่านบทเรียนบนเว็บ และ
พัฒนาไปสู่การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่ วม  (Computer-Supported Collaborative Learning 
:CSCL) เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้พร้อมกันหลายๆคนได้ โดยอ านวยความสะดวก
ในกระบวนการกลุ่ม การสื่อสารกัน และการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสารระหว่างการท างานร่วมกันผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์(วิทยา อารีราษฎร์. 2552)มีเครื่องมือใน
การสนับสนุนการเรียน และในการแสดงเน้ือหาเป็น
แบบมัลติมีเดียสามารถน าเสนอรูปแบบบทเรียนได้
ห ล า ย มิ ติ  โ ต้ ต อ บ กั น ไ ด้ ทั้ ง แ บ บ เ ว ล า เ ดี ย ว 
(Synchronous) และแบบต่างเวลา (Asynchronous) 
สามารถเชื่อมต่อหรือสืบค้นข้อมูลได้จากแหล่งเรียนรู้
บนเครือข่าย 
  จากการศึกษาสภาพปัญหาดังกล่าว จึงได้
สังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่เ ก่ียวข้องทั้งด้าน
สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด การช่วยเหลือ
ผู้เรียน และรูปแบบในการเรียนรู้บนเครือข่าย เพื่อ
สังเคราะห์รูปแบบบทเรียนออนไลน์แบบกลุ่มสืบเสาะที่
มีสแคฟโฟลด์เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดเชิง
ประมวลผลขึ้นเพื่อให้เป็นรูปแบบหน่ึงในการพัฒนา
ผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อสังเคราะห์รูปแบบบทเรียนออนไลน์แบบ
กลุ่มสืบเสาะที่มีสแคฟโฟลด์เพื่อส่งเสริมความสามารถ
การคิดเชิงประมวลผล 
 2. เพื่อประเมินรูปแบบบทเรียนออนไลน์แบบ
กลุ่มสืบเสาะที่มีสแคฟโฟลด์เพื่อส่งเสริมความสามารถ
การคิดเชิงประมวลผล 
 
ขอบเขตการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาการ
จัดการเรียนการสอน การเรียนรู้แบบกลุ่มสืบเสาะ การ
เรียนรู้แบบออนไลน์ และการคิดเชิงประมวลผล โดย
วิเคราะห์ และสังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
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และการสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
รวบรวมข้อมูลมาใช้ในการประกอบการสังเคราะห์
รูปแบบ ก าหนดองค์ประกอบของรปูแบบและกิจกรรม
การเรียนการสอนตามรูปแบบที่ พัฒนาข้ึน และน า
รูปแบบให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมก่อนน า
รูปแบบไปใช้  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้แบ่งการด าเนินการ
วิจัยออกเป็น 2ขั้นตอน ดังน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 
ที่ 1วิธีด าเนินการวิจัย 

 

  ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์รูปแบบมีขั้นตอน
ดังน้ี 
   1. วิ เคราะห์  และสัง เคราะห์  เอกสาร 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อ
ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และน าไปพัฒนารูปแบบ
บทเรียนออนไลน์แบบกลุ่มสืบเสาะที่มีสแคฟโฟลด์เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถการคิดเชิงประมวลผล  
   2. สังเคราะห์รูปแบบ สรุปประเด็น ก าหนด
องค์ประกอบของรูปแบบ เพื่อก าหนดองค์ประกอบที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์แบบ
กลุ่มสืบเสาะที่มีสแคฟโฟลด์เพื่อส่งเสริมความสามารถ
การคิดเชิงประมวลผล และท าการสอบถามความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับ องค์ประกอบและแนว
ทางการพัฒนารูปแบบโดยรวบรวมความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน เพื่อน าข้อมูล ความคิดเห็น 
เก่ียวกับเทคนิควิธีการ และประสบการณ์ในการพัฒนา
รู ป แ บ บ ม า ใ ช้ เ พื่ อ พั ฒ น า ร่ า ง รู ป แบ บ  โ ด ย ใ ช้
แบบสอบถามความคิดเห็นด้วยค าถามปลายเปิด 
   3. การสังเคราะห์รูปแบบหลังจากรวบรวม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับ
องค์ประกอบ และแนวทางการพัฒนารูปแบบแล้ว ท า
การปรับปรุงแก้ไข และสรุปผลข้อมูล ความสอดคล้อง
ในแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบ เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนารูปแบบที่สมบูรณ์ 
  ขั้นตอนที่ 2 การประเมินรูปแบบ มีขั้นตอนดังน้ี 
  1. สร้างเครื่องมือส าหรับการประเมินรูปแบบ 
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดับ 
เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
  2. น าเสนอรูปแบบที่ได้ผ่านการสังเคราะห์แล้ว
ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบ จ านวน 5 คน ประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบ 

วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

กรอบแนวคิด
การวิจัย 

สังเคราะห์องค์ประกอบของ
รูปแบบจากการสอบถามความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้าน
องค์ประกอบของรูปแบบ
จ านวน 7 คน  

ร่างรูปแบบ 

ประเมินความสอดคล้อง 
เหมาะสมของรูปแบบโดย
ผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน 

รูปแบบ 

ขั้นตอนที่  1 สังเคราะห์รูปแบบ 

ขั้นตอนที่  2 การประเมินรูปแบบ 
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  3. วิเคราะห์ผลการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบจากผูเ้ชี่ยวชาญ โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสรุปผลการประเมินรูปแบบ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรเละกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยมีดังน้ี 
  กลุ่มที่ 1 เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
กับการสังเคราะห์รูปแบบบทเรียนออนไลน์แบบกลุ่ม
สืบเสาะที่มีสแคฟโฟดล์ที่ส่งเสริมความสามารถการคิด
เชิงประมวลผล 
  กลุ่มที่ 2 ประชากรส าหรบัรวบรวมความคิดเห็น
เก่ียวกับรูปแบบ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสมา
รถทางการศึกษาและงานวิจัยที่ เก่ียวกับสภาพการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ การเรียนแบบกลุ่ม
สืบเสาะ สแคฟโฟลด์และการคิดเชิงประมวลผล จาก
มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสบการณ์ไม่
น้อยกว่า 3 ปี โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้จ านวน 7 คน 
  กลุ่มที่  3 ประชากรส าหรับประเ มินความ
เหมาะสมของรูปแบบบทเรียนออนไลน์แบบกลุ่ ม
สืบเสาะที่มีสแคฟโฟลด์ที่ส่งเสริมความสามารถการคิด
เชิงประมวลผล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ การเรียนแบบกลุ่มสืบเสาะ สแคฟ
โฟลด์และการคิดเชิงประมวลผล จากมหาวิทยาลัยทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ท่ีมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ได้จ านวน 5 คน 
เครื่องมือการวิจัย 
  เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยประกอบด้ วย 3 
เครื่องมือ ดังน้ี 

  1. แบบบันทึกรายการเชิงสังเคราะห์ เป็นแบบ
บันทึกในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต ารา และ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง แล้วสรุปประเด็นในด้านต่าง ๆ 
รวมทั้งแนวทางในการพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์
แบบกลุ่ มสืบ เ ส าะที่ มี สแคฟ โฟลด์ เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม
ความสามารถการคิดเชิงประมวลผลซ่ึงมีขั้นตอนการ
สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือดังน้ี 
   1.1 ศึ กษา เ อกสาร  ต า ร า  ง าน วิ จั ย ที่
เก่ียวข้องกับ สภาพการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้
แบบกลุ่มสืบเสาะ ระบบสแคฟโฟลด์ การคิด เ ชิง
ประมวลผล และการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อก าหนด
วัตถุประสงค์ หัวข้อหลัก และหัวข้อย่อย ประเด็นส าคัญ
ที่จะใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบ 
  1.2 ศึกษาการสร้างแบบบันทึกรายการเชิง
สังเคราะห์ วิธีการบันทึกข้อมูลเทคนิคการสังเคราะห์ 
วิธีการหาความสอดคล้องของข้อมูล และร่างแบบ
รายการเชิงสังเคราะห์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล 
   1.3 น าแบบบันทึกรายการเชิงสังเคราะห์
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความชัดเจน 
ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงประเด็นต่าง ๆ และความ
ครอบคลุมของเน้ือหารวมทั้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
   1.4 น าแบบบันทึกรายการเชิงสังเคราะห์ไป
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อน
น าไปใช้เก็บข้อมูลจริง 
  2. แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ เป็น
แบบสอบถามค าถามปลายเปิดใช้เก็บรวบรวมความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนารูปแบบ น ามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การ
ก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ และความสอดคล้อง
ขององค์ประกอบของรูปแบบบทเรียนออนไลน์แบบ
กลุ่มสืบเสาะที่มีสแคฟโฟลด์เพื่อส่งเสริมความสามารถ
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การคิดเชิงประมวลผล ซ่ึงมีข้ันตอนการสร้างและหา
คุณภาพเครื่องมือดังน้ี 
   2.1 ศึกษาข้อมูล หลักการ ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ ประเด็น
ส าคัญ มาวิเคราะห์และสังเคราะห์หาองค์ประกอบ 
ตลอดจนความสอดคล้องของรูปแบบ เพื่อน าไปก าหนด
ข้อค าถามในแบบสอบถามค าถามปลายเปิด 
   2.2 ศึกษาขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ตามกรอบแนวคิดการวิจัย 
โดยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ การแปลความหมาย 
และการน าเสนอข้อค้นพบจากการวิจัย 
   2.3 ร่ า ง แบบสอบถา ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ผู้ เชี่ยวชาญ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิ จัย 
ก าหนดข้อค าถามเพื่อใช้ในแบบสอบถามโดยมีประเด็น
ด้านสภาพการจัดการเรียนการสอน และแนวทางใน
การก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ 
   2.4 น าแบบสอบถามที่ ร่ างขึ้นเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
และปรับปรุงแก้ไขได้แ ก่ การปรับข้อค าถามที่ ไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์และ การปรับความซ้ าซ้อน
ของข้อค าถาม เป็นต้น  
   2.5 น าแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา และ
สร้างเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ก่อนน าไปเ ก็บ
ข้อมูลจริง 
  3. แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
เป็นแบบประเมินส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลและความ
คิดเห็นจากผู้ เชี่ ยวชาญที่ มีต่ อรูปแบบที่ ผู้ วิ จั ย ได้
พัฒนาขึ้ น  โดยผ่ านการ สรุ ปค วามคิ ด เห็ น จ า ก
ผู้ เชี่ยวชาญเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ ผู้ วิจัยสร้าง

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของรูปแบบจ านวน 
5 คนซ่ึงมีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
ดังน้ี 
   3.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล วิธีการสร้าง
แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ เพื่อก าหนด
ประ เด็นค าถาม การ วิ เคราะห์ข้ อ มูล  การแปล
ความหมาย 
  3.2 ร่างแบบประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบ จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
ปลายเปิดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนารูปแบบ มา
สร้างเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ เพื่อน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คนประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบ ก่อนน าไปใช้เป็นต้นแบบ 
   3.3 น าแบบประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบที่ ร่ างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมและปรับปรุงแก้ไข 
   3.4 น าแบบประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง
และความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) 
และน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่า
ดั ช นีความสอดคล้ อง  ( Index of Item Objective 
Congruence : IOC) โดยแบบสอบถามที่น าไปใช้ได้
จะต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามแต่ละข้อ
ตั้ งแต่  0.60 ขึ้นไป หลังจากน าความคิด เห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ข้อค าถาม พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ในระดับ 
0.86 
   3.5 น าแบบประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบที่ได้ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข 
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และสร้างเป็นแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
ฉบับสมบูรณ์ก่อนน าไปเก็บข้อมูลจริง  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูล
ออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี   
 1. การเ ก็บข้อมูลจากแบบบันทึกรายการ เชิ ง
สังเคราะห์  
  1.1 วางแผนการค้นหาเอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องก าหนดสาระส าคัญ ขอบเขตของเน้ือหาใน
แต่ละประเด็น เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์
กรอบแนวคิดและองค์ประกอบของรูปแบบ รวมทั้ง
วิธีการบันทึก และการแปลความหมายของข้อมูล 
  1.2 ค้นหา คัดเลือกเอกสาร และค้นหา
ข้อมูล จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยการจดบันทึก หรือ
การท าส าเนาเอกสาร 
   1.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร
ที่ ได้คัดเลือกไว้ และบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึก
รายการเชิงสังเคราะห์  
   1.4 สรุปประเด็นในแต่ละหัวข้อที่ได้ท าการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วให้ชัดเจน 
  2. การเก็บข้อมูลจากแบบสอบค าถามปลายเปิด 
  2.1 ศึกษาการเก็บข้อมูล การใช้แบบสอบถาม
รวมทั้งก าหนดประเด็นส าคัญที่ เ ก่ียวข้องกับกรอบ
แนวคิดองค์ประกอบ และการพัฒนารูปแบบ 
  2.2 คัดเลือกผู้ เชี่ยวชาญ ตามคุณสมบัติที่
ก าหนด ศึกษาข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเบื้องต้น 
  2.3จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์แต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญ และจัดเตรียมเอกสารที่แสดงรายละเอียด

ของงานวิจัยที่ผู้วิจัยก าลังพัฒนาให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เข้าใจเบื้องต้น 
 2.4ผู้วิจัยประสานขอความอนุเคราะห์ ใน
ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล โ ด ย ติ ด ต่ อ ผ่ า น ท า ง จ ด ห ม า ย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรศัพท์ เพื่อนัดหมายวัน เวลา ใน
การเก็บข้อมูล 
  2.5 ผู้วิจัย ติดต่อ ประสาน ยืนยันก าหนดการ
เก็บรวบรวมข้อมูลตามช่องทางที่ผู้เชี่ยวชาญสะดวก 
ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การส่งแบบสอบถาม
ออนไลน์ และไปพบผู้เชี่ยวชาญโดยผู้วิจัยเอง 
  2.6 สอบถามผู้เชี่ยวชาญ และน าข้อมูลจาก
แบบสอบถามค าถามปลายเปิดมาวิเคราะห์และสรุปผล
เพื่อหาองค์ประกอบของรูปแบบ 
  3. การ เ ก็บข้ อ มูลจากแบบประเ มินความ
เหมาะสมของรูปแบบ มีขั้นตอนดังน้ี 
 3.1 ศึกษาวิธีการเก็บข้อมูลจากแบบประเมิน การ
วิเคราะห์ และการแปลความหมายของข้อมูล 
  3.2 คัดเลือกผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน เพื่อ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบบทเรียนออนไลน์
แบบกลุ่ มสืบ เ ส าะที่ มี สแคฟ โฟลด์ เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม
ความสามารถการคิดเชิงประมวลผล  
 3.3 ผู้วิจัยประสานขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
ข้ อ มูล โดยติดต่ อผู้ เ ชี่ ย วช าญผ่ านทางจดห ม าย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรศัพท์ เพื่อนัดหมายวัน เวลา ใน
การเก็บข้อมูลและไปพบผู้เชี่ยวชาญโดยผู้วิจัยเอง 
 3.4 จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์แต่ งตั้ ง
ผู้เชี่ยวชาญ และเตรียมเอกสารที่จ าเป็นส าหรับการ
ป ร ะ เ มิ นค วาม เหมาะ สมข อ ง รู ป แบบ  เ พื่ อ ใ ช้
ประกอบการประเมินรูปแบบ 
 3.5 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบตามวันเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 
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  3.6 น าข้อมูลจากการประเมินมาวิเคราะห์  
ปรับปรุงแก้ไข และสรุปผล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังน้ี 
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกรายการ
เชิงสังเคราะห์ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการค้นหา 
เอกสารและงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องกับกรอบแนวคิด 
องค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบ และบันทึกข้อมูล
ในแบบบันทึกรายการเชิงสังเคราะห์ โดยอาศัยหลักการ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์เน้ือหา การจ าแนกค า กลุ่มค า 
หรือประโยคจากข้อความโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ จากน้ัน
น าเสนอข้อค้นพบที่ได้จัดไว้เป็นหมวดหมู่พร้อมทั้งแปล
ความหมาย 
  2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามค าถาม
ปลายเปิด ผู้ วิ จัยด าเ นินการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามค าถามปลายเปิดโดยวิเคราะห์ค าตอบ จัด
กลุ่มค าตอบ พร้อมทั้งสรุปผลจากแบบสอบถามและ
ปรับปรุงแก้ไข 

 3.วิเคราะห์แบบประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบเป็น
แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดย
หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพร้อมสรุปผล
และน ารูปแบบที่ผ่านการประเมินไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 
ผลการวิจัย 
  1. รูปแบบบทเรียนออนไลน์แบบกลุ่มสืบเสาะที่
มีสแคฟโฟดล์เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดเชิง
ประมวลผล เป็นรูปแบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ห ลั ก  5 โ ม ดู ล  ไ ด้ แ ก่  1)โ ม ดู ล ผู้ เ รี ย น (Learner 
Module)2)โมดูลผู้สอน(Instructor Module)3)โมดูล
กระบวนการเรียนรู้ จีไอซีที(GICT Learning Module)
และ4)โมดูลแคฟโฟลด์ (Scaffold Module) และ 5)
โมดูลการติดต่อสื่อสาร(Communication Module) 
สามารถแสดงองค์ประกอบต่าง  ๆ ของรูปแบบและ
รายละเอียดของรูปแบบได้ดังภาพที่ 2 
 

 
ภาพประกอบที่ 2 รูปแบบบทเรียนออนไลน์แบบกลุ่มสืบเสาะที่มีสแคฟ

โฟลด์เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดเชิงประมวลผล 
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1. โมดูลผู้เรียน (Learner Module)  
  เป็นโมดูลที่ใช้ในการติดตามผู้เรียนตลอดการ
เรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อตรวจสอบข้อมูลการเรียนรู้ การ
จัดการความเคลื่อนไหวของผู้เรียนทั้งรายบุคคลและ
รายกลุ่ม การสนับสนุน และการเสนอแหล่งเรียนรู้ที่
เป็นประโยชน์ โดยโมดูลผู้เรียนเป็นองค์ประกอบที่มี
ความสัมพันธ์กับ 4 โมดูล ได้แก่ โมดูลการเรียนรู้จีไอซีที 
โมดูลการติดต่อสื่อสาร โมดูลสแคฟโฟลด์และโมดูล
ผู้สอน โมดูลผู้เรียนแบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วน 
ดังน้ี 
 1.1 ข้อมูลผู้ เรียน (Learner Profile) เป็น
ส่วนที่ท าหน้าที่บันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียน การ
ลงทะเบียนสมัครเข้าใช้งานระบบ การท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน (Pre-Test) และการท าแบบวัดความสามารถ
การคิดเชิงประมวลผล เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อน
เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้  
 1.2 ข้อมูลการเรียนรู้ (Learner Record) เป็นส่วน
ที่ท าหน้าตรวจสอบความเคลื่อนไหว และบันทึกความ
เคลื่อนไหวกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น บันทึก
ประวัติการเข้าใช้งานระบบ บันทึกข้อมูลความก้าวหน้า
ทางการเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถ
การคิดเชิงประมวลผล เป็นต้น ส าหรับการบันทึกข้อมูล
จะกระท าทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อแสดงให้เห็น
ว่าผู้เรียน หรือ กลุ่มผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในช่วง
ระยะเวลาหน่ึงซ่ึงช่วยให้ผู้สอนสามารถก ากับ ติดตาม
ความเคลื่อนไหวได้ 
  2. โ มดู ล ผู้ ส อน  (Instructor Module) เ ป็ น
โมดูลส าหรับผู้สอนเพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลส าหรับ
จัดการเรียนรู้  ผู้สอนจะต้องกระตุ้นการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียน หรือสมาชิกในกลุ่มของผู้เรียนให้เป็นไป
ตามกระบวนการเรียนรู้ โดยผู้สอนจะท าหน้าที่เพียง

สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ แนะน า 
ให้ค าปรึกษา จัดเตรียมทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ที่
เหมาะสมให้กับผู้เรียน โมดูลผู้สอนจะบริหารจัดการใน 
4 ส่วน ดังน้ี 

 2.1 ส่ วนการ จัดการ เ น้ื อห า (Content 
Management) เป็นส่วนส าหรับการจัดการเ น้ือหา
บทเรียนให้สอดคล้องกับภารกิจงานที่มอบหมายให้
ผู้เรียน รวมทั้งเสนอแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเน้ือหา 
เพื่อให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลได้เพิ่มเติม 

 2.2. ส่ ว น ก า ร จั ด ก า ร ภ า ร กิ จ (Task 
Management) เ ป็ น ส่ วน ในการ จัด การ ง านที่ ไ ด้
มอบหมายให้ผู้เรียน โดยมีทั้งภารกิจรายบุคคลและราย
กลุ่ม เริ่มจากการก าหนดภารกิจ กฎเกณฑ์ เงื่อนไขของ
ภารกิจ จนถึงการประเมินความส าเร็จของภารกิจที่ได้
มอบหมายตามขั้นตอนการเรียนรู้  

 2.3 ส่วนการจัดกลุ่มผู้ เ รียน  (Group 
Management) เป็นส่วนที่ท าหน้าที่จัดการกลุ่มผู้เรียน 
จัดการความเคลื่อนไหวในการท ากิจกรรมแบบกลุ่ม 
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เช่น การ
แบ่งกลุ่มผู้เรียน ความก้าวหน้าของกลุ่มผู้เรียน การมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมภายในกลุ่ม เป็นต้น 
  2.4 ส่ ว น ก า ร จั ด ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
(Assessment Management) เป็นส่วนในการจัดการ
ประเมินผลของการปฏิบัติงาน และการประเมินผลงาน 
การมีส่วนร่วมของผู้เรียนทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
ก า รป ร ะ เ มิ นผลสั มฤท ธ์ิ  แ ละการปร ะ เ มิ นผ ล
ความสามารถการคิดเชิงประมวลผล 
  3. โมดูลกระบวนการเรียนรู้ จี ไอซีที  (GICT 
Learning Module) 
   เป็นโมดูลขั้นตอนการเรียนรู้แบบกลุ่ม
สืบเสาะเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดความสามารถการคิด
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เชิงประมวลผล โดยอาศัยการผสมผสานระหว่างการ
เรียนรู้แบบกลุ่มสืบเสาะและการคิดเชิงประมวลผลโดย
แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ดังน้ี 
   3.1 ขั้นท้าทายความคิด (Challenge)เป็น
ขั้นตอนที่ผู้สอนได้เสนอสถานการณ์ปัญหาที่เหมาะสม
กับวัย ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน ท าให้
ผู้เรียนได้รับรู้ปัญหาหรือถูกกระตุ้นให้เกิดความท้าทาย
หรือเกิดความขัดแย้งทางปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนมีความ
ต้องการในการหาค าตอบ  
   3.2 ขั้นพิจารณาประเด็น (Consider)เป็น
ขั้นตอนที่ผู้เรียนสามารถจับกลุ่มกับผู้เรียนอ่ืน ๆ ที่มี
ความสนใจในปัญหาหรือสถานการณ์ที่ผู้สอนเสนอใน
เรื่องเดียวกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับ
ปัญหาน้ัน ๆ ร่วมกัน โดยวิเคราะห์ปัญหาออกเป็น
ประเด็นย่อย ๆ  
และร่วมกันพิจารณาปัญหาน้ัน ซ่ึงในกระบวนการน้ี
ผู้เรียนสามารถก าหนดบทบาทหน้าที่ให้กับสมาชิกของ
กลุ่มได้ โดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า 
   3.3 ขั้นเรียงเป็นล าดับ (Sort)เป็นขั้นตอนที่
สมาชิกทุกคนต้องสืบเสาะ สืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล
และน าเสนอแนวทาง วิธีการ ในการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ล าดับขั้นตอน พร้อมทั้งเสนอและรับฟังการแสดงความ
คิดเห็นจากสมาชิกในกลุ่ม เพื่อหาข้อสรุปในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน 
   3.4 ขั้นติดตามแก้ไข (Action)เป็นขั้นตอนที่
ผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ซ่ึงสมาชิกกลุ่ม
จะต้องช่วยกันด าเนินการแก้ปัญหาจนแล้วเสร็จ 
  3.5 ขั้นสรุปให้รอบคอบ (Conclude)เป็น
ขั้นตอนที่ผู้เรียนรวบรวมข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์แล้ว
จากกลุ่มเ ก่ียวกับการแก้ปัญหา เพื่อสรุปผลการ
แก้ปัญหาและน าเสนอผลที่ได้ร่วมกัน โดยที่สมาชิกทุก

คนมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานพร้อมทั้งรับฟังการ
แสดงความคิดเห็นจากกลุ่มอ่ืน  
  3.6ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check)เป็น
ขั้นตอนที่ทั้งผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันประเมินผลงานที่
ถูกน าเสนอ สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกัน มีการให้
คะแนน ให้รางวัลหรือชมเชยในกลุ่มที่ท าได้ดีที่สุด 
  4.โมดูลสแคฟโฟลด์ (Scaffold Module)  
   เป็นโมดูลในการช่วยเหลือและส่ง เสริม 
สนับสนุนผู้เรียนในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาให้บรรลุ
เป้าหมาย ประกอบด้วยการช่วยเหลือ 5 ส่วน ได้แก่ 
  4.1 ส่วนสแคฟโฟลด์ด้านใจความส าคัญ 
(Main idea Scaffold) เ ป็ นการ ช่ ว ย เ หลื อผู้ เ รี ย น
ห ลังจากได้ รั บ  หรื อถู กกระตุ้ นด้ ว ยปัญห าจ า ก
สถานการณ์การเรียนรู้ ผู้เรียนจะต้องน าสถานการณ์
หรือข้อมูลที่ได้รับมาพิจารณา หาใจความส าคัญเพื่อ
แสดงให้เห็นปัญหาของสถานการณ์น้ัน ๆ  
  4.2 ส่ วนสแคฟ โฟลด์ ด้ านขั้ นต อน วิ ธี  
(Algorithm Scaffold) เ ป็ นการ ช่ ว ย เ หลื อผู้ เ รี ย น
เก่ียวกับขั้นตอนวิธี โดยใช้ข้อมูลจากการพิจารณา
ปัญหา ชี้แนะแนวทางในการเรียนรู้และแสดงเป็นล าดับ
ขั้นตอนการท างานในการแก้ปัญหา 
   4.3 ส่ ว น ส แ ค ฟ โ ฟ ล ด์ ด้ า น แ บ บ แผน 
(Pattern Scaffold) เป็นการช่วยเหลือผู้เรียนในการ
พิจารณาแบบแผนของปัญหา แสดงรูปแบบของปัญหา
ที่คล้ายคลึงกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้มองเห็นแนวทางและ
ลักษณะการแก้ปัญหาที่คล้ายกัน 
   4.4 ส่ วนสแคฟโฟลด์ด้ านระดมสมอง 
(Brainstorm Scaffold) เป็นการช่วยเหลือผู้เรียนใน
การลงมือปฏิบัติตามกระบวนการสืบเสาะเป็นกลุ่ม หรือ
การสร้างปฏิสัมพันธ์กันในการเรียนรู้  เพื่อค้นคว้า 
สืบค้น ข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาตามขั้นตอนวิธี  
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   4.5 ส่วนสแคฟโฟลด์ด้านแผนผังความคิด 
(Conceptmap Scaffold) เป็นการช่วยเหลือผู้ เรียน
หลังจากท่ีได้ผ่านการแก้ปัญหาจากกระบวนการต่าง ๆ  
แล้ว ซ่ึงผู้เรียนจะต้องสรุปความรู้ที่ได้รับมา โดยการรวย
เหลือผู้ เ รียนด้านสรุปความคิดน้ีจะช่วยให้ผู้ เรียน 
สามารถสรุปความรู้ทั้งหมดในรูปแบบแผนภาพที่มีการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์กัน  
  5.โมดูลการติดต่อสื่อสาร (Communication 
Module) 
   เป็นโมดูลส าหรับการติดต่อส่ือสารกัน
ระหว่างการท ากิจกรรมต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับโมดูล
ผู้เรียนและโมดูลผู้สอน เพื่อท าให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กัน

ทั้งระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียน ผู้สอนกับกลุ่มผู้ เ รียน 
ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับกลุ่มผู้เรียน โดยท าได้
หลายช่องทาง เช่น การส่งข้อความ (Chat) ผ่านทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ และการสนทนาโดยผ่านทาง
แอพพลิเคชัน Google Hangout 
  2.ผลการประเมินรูปแบบ 
  ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
บทเรียนออนไลน์แบบกลุ่มสืบเสาะที่มีสแคฟโฟลด์เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถการคิดเชิงประมวลผล จาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบจ านวน5 คน แสดงได้ดังตาราง
ที่ 1  
 

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 

รายละเอียดของรูปแบบ �̅�𝑥 S.D. แปลผล 
1. รูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับกรอบแนวคิดที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนา
รูปแบบ 

4.80 0.40 มาก
ที่สุด 

2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบมีความสอดคล้องกับหลักการของรูปแบบ 4.20 0.40 มาก 
3. รูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นประกอบด้วย 5 โมดูล (Module)  มีความเหมาะสมใน
ระดับใด 

4.40 0.49 มาก 

4. โมดูลผู้เรียน (Learner Module) มีความเหมาะสมของบริบทในระดับใด 4.60 0.49 มาก
ที่สุด 

5. โมดูลผู้สอน (Instructor Module) มีความเหมาะสมของบริบทในระดับใด 4.64 0.45 มาก
ที่สุด 

6. โมดูลกระบวนการเรียนรู้จีไอซีที (GICT Learning Process Module) มีความ
เหมาะสมของขั้นตอนการจัดกิจกรรม 6 ขั้นตอนในระดับใด  

4.66 0.45 มาก
ที่สุด 

7. โมดูลสแคฟโฟลด์ (Scaffold Module) มีความเหมาะสมในระดับใด 4.73 0.43 มาก
ที่สุด 

8. โมดูลการติดต่อสื่อสาร(Communication Module) มีความเหมาะสมในระดับ
ใด 

3.80 0.40 มาก 
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รายละเอียดของรูปแบบ �̅�𝑥 S.D. แปลผล 
9. รูปแบบบทเรียนออนไลน์แบบกลุ่มสืบเสาะที่มีสแคฟโฟลด์ฯมีความเหมาะสมต่อ
การพัฒนาความสามารถการคิดเชิงประมวลผลในระดับใด 

4.40 0.49 มาก 

10. กระบวนการขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของรูปแบบบทเรียนออนไลน์
แบบกลุ่มสืบเสาะที่ มีสแคฟโฟลด์ฯมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาการคิดเชิง
ประมวลผลในระดับใด 

4.20 0.40 มาก 

11. รูปแบบบทเรียนออนไลน์แบบกลุ่มสืบเสาะที่มีสแคฟโฟลด์ฯมีความเป็นไปได้ใน
การน าไปใช้ได้จริงในระดับใด 

4.80 0.40 มาก
ที่สุด 

รวม 4.48 0.44 มาก 

จากตารางท่ี 1  พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นด้าน
ความเหมาะสมของรูปแบบโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ
มาก (�̅�𝑥 = 4.48 , S.D. = 0.44) เ ม่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในแต่ละองค์ประกอบเป็นดังน้ี โมดูลผู้เรียนมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥 = 4.60, S.D. 
= 0.49) โมดูลผู้สอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (�̅�𝑥 = 4.64, S.D.=0.45) โมดูลกระบวนการเรียนรู้
จีไอซีทีมีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥 = 
4.66, S.D. = 0.45) โมดูลสแคฟโฟลด์มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด 
(�̅�𝑥 = 4.73, S.D. = 0.43) และโมดูลการติดต่อสื่อสารมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.80, S.D. = 
0.40) 
 
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
ของผู้เชี่ยวชาญ สามารถสรุปผลและอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นด้านความเหมาะสมของ
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยรวมทั้งหมด อยู่ในระดับมาก 
เน่ืองจากผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิดทฤษฎี จากเอกสาร
ต ารา งานวิจัยที่เก่ียวข้อง น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ร่วมกับการสอบถามแนวทางการก าหนด
องค์ประกอบรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน ซ่ึง
เป็นผู้ที่ให้ค าแนะน าและให้ข้อมูลส าหรับการก าหนด
องค์ประกอบที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ ท าให้
ผู้วิจัยหาความสอดคล้องในแต่ละองค์ประกอบ และ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ชัดเจนมากขึ้น ซ่ึง
สอดคล้องกับ วิมาน ใจดี(2557)ได้ท าการศึกษาเรื่อง
การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือช่วย
จ าลองการท างานของขั้นตอนวิธีแบบมีโครงสร้างโดยใช้
ปัญหาเป็นหลักที่ มี ร ะบบเสริมศั กยภาพบนเ ว็บ 
ประกอบด้วย 4 โมดูล ได้แก่ 1) เครื่องมือช่วยจ าลอง
การท างานของขั้นตอนวิธีแบบมีโครงสร้าง เป็น
เครื่องมือช่วยผู้เรียนในการเรียนรู้ขั้นตอนวิธีโดยใช้
กระบวนการจัดการเรยีนรู้ตามขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลักที่ ม่ีระบบเสริมศักยภาพคอยส่งเสริม
และสนับสนุนผู้เรียน 2) โมดูลผู้เรียน เป็นส่วนที่ ใช้
บันทึกกิจกรรม ผลการเรียนรู้และรายละเอียดของ
ผู้เรียน 3) โมดูลผู้สอน เป็นโมดูลส าหรับผู้สอน ใช้ใน
การจัดการข้อมูลส าหรับจัดการเรียนรู้ และ 4) โมดูล
การประเมินผล เป็นส่วนที่ใช้ส าหรับการประเมินผลการ
เรียนรู้ ผลการประเมินรูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นจาก
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ผู้เชี่ยวชาญที่ พบว่าผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดให้การยอมรับ
รูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้น สามารถน าไปใช้ ได้ อย่ าง
เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียน
แตกต่างกัน  
 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมในแต่ละองค์ประกอบ
แล้ว โมดูลผู้เรียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เน่ืองจากเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นข้อมูลผู้ เรียน และ
ข้อมูลการเรียนรู้ของผู้เรียน ซ่ึงท าให้ทราบพัฒนาการ
ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นการติดตามผลจากการ
เรียนรู้โมดูลผู้สอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เน่ืองจากมีส่วนในการสนับสนุนบทบาทผู้สอนท่ีอ านวย
ความสะดวกส าหรับการจัดการเรียนการสอนให้ กับ
ผู้ สอนได้บริหาร จัดการง่ ายขึ้ น  และ เ น้นการ ให้
ความส าคัญกับผู้เรียน โมดูลกระบวนการเรียนรู้จีไอซีที
มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมากที่สุด เ น่ืองจากมี
กระบวนการ เ รียนรู้  6 ขั้ นตอนที่ ส่ ง เ สริ มให้ เ กิด
ความสามารถการคิดเชิงประมวลผล โดยกระบวนการ
เ รี ยนรู้ เ น้นให้ ผู้ เ รี ยนมีบทบาทส าคัญตั้ งแ ต่ เ ริ่ ม
กระบวนการเรียนรู้ โดยครูเป็นผู้ให้ค าแนะน าให้ผู้เรียน
ได้ใช้กระบวนการกลุ่มอย่างมีความหมาย โมดูลสแคฟ
โฟลด์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เน่ืองจาก
เป็นส่วนในการช่วยเหลือผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จ
ในการเรียนมีความหลากหลายในรูปแบบการช่วยเหลือ
โดยที่ผู้เรียนสามารถเลือกการช่วยเหลือได้เองเพื่อ
สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนได้ ซ่ึงสอดคล้องกับสุจิ
ตรา เขียวศรี(2552)ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
แบบสืบสอบบนเว็บ โดยใช้การช่วยเสริมศักยภาพเพื่อ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น เน่ืองจากเห็นว่าการมีทักษะการแก้ปัญหาจะ
สามารถท าให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนได้ 
และเห็นความส าคัญของการช่วยเสริมศักยภาพที่เป็น

ตัวช่วยให้เกิดความส าเร็จทางการเรียนได้ดียิ่งขึ้น และ
โมดูลการติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
เน่ืองจากมีการใช้รูปแบบการสื่อสารแบบหลายทาง 
และมีเครื่องมือสนับสนุนการติดต่อสื่อสารที่เข้าถึงการ
ใช้งานได้ง่าย เกิดความสอดคล้องกับการจัดการเรียน
แบบออนไลน์ท าให้ผู้เรียนรับค าแนะน าได้ทันที เม่ือ
ต้องการขอค าแนะน าหรือแลกเปลี่ยนกับผู้สอนหรือ
กลุ่มผู้เรียนตลอดการเรียนรู้ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. รูปแบบบทเรียนออนไลน์แบบกลุ่มสืบเสาะที่
มีสแคฟโฟลด์เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดเชิง
ประมวลผลที่สังเคราะห์ขึ้นเหมาะส าหรับน าไปใช้ใน
รายวิชาที่มีเน้ือหาเน้นการปฏิบัติ การท างานเป็นกลุ่ม
และการเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าที่ของตนในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
  2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรใช้
สถานการณ์ปัญหาที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันหรือ
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและพบเห็นได้บ่อย ๆ เพื่อสร้าง
ความสนใจให้ผู้เรียนเข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหาด้วย
ตนเองต่อไป 
  3. ควรสร้างสแคฟโฟลด์ในหลายรูปแบบเพื่อให้
สนับสนุนหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาท าให้
ผู้ เรียนได้มีทางเลือกในการหาตัวช่วย น าไปสู่การ
ประสบความส าเร็จในการเรียนยิ่งขึ้น 
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ภาพยนตร์ลาว : ภาพสะท้อนทางสังคมวัฒนธรรม 
Laos Cinemas: The reflection of culture and society 

 
ปรีชา สาคร1 

Preecha Sakorn 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ภาพยนตร์ลาว : ภาพสะท้อนทางสังคมวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบวิธีการ
ด าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารของ
หน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ต ารา งานวิจัย  ภาพยนตร์วีดิทัศน์ และการลงภาคสนามเป็น
หลักมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏในภาพยนตร์ลาวที่ถูกผลิตจากกรมฮูปเงา 
กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และ ท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในช่วงปีค.ศ. 1975 ถึง 2016 
ใช้วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง จากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นภาพยนตร์เรื่อง (Fiction film)จ านวน 7 เรื่อง
ประกอบไปด้วยภาพยนตร์เรื่อง เสียงปืนจากทุ่งไห (1983) บัวแดง (1988) ลืมตัว (2004)ขัวพญาช้าง (2004) อยากเป็น
ทหาร (2008) คูของข้อย (2015) ขวัญนาง (2015) ซ่ึงเป็นการผลิตโดยกรมฮูปเงากระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและ
ท่องเที่ยว สปป.ลาวส่วนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลได้แก่กลุ่มผู้รู้ )Key Informant) จ านวน 3 คน เป็นผู้รู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ลาว ผู้รู้ด้านประวัติศาสตร์ฮูปเงาลาว หัวหน้ากรมฮูปเงา กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว  
ประกอบด้วย กลุ่มผู้ปฏิบัติ )Casual Informant) เป็นผู้ผลิตฮูปเงาลาว จ านวน 5 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตการณ์ และการสนทนากลุ่ม 
 จากผลการศึกษาพบว่า ภาพยนตร์ลาวที่ผลิตโดยกรมฮูปเงา กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และ ท่องเที่ยว 
สปป.ลาว สะท้อนภาพสังคมวัฒนธรรมในด้านกระบวนการสร้างพลเมืองที่พึงประสงค์ของรัฐซ่ึงประเด็นในการสร้าง
พลเมืองที่พึงประสงค์ของรัฐสามารถจ าแนกได้คือ 1) การปฏิวัติบทบาทของแม่หญิงลาว 2) ภาวะการเป็นผู้น า 3) การ
คบเพื่อน หรือเหล่าสหาย และ4) การพัฒนาประเทศด้วยการให้ความส าคัญกับการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
ค าส าคัญ : ภาพยนตร์ลาว ,ฮูปเงาลาว , กระบวนการสร้างพลเมืองที่พึงประสงค์ของรัฐ 
 
 
 

                                                             
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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Abstract: 
In this article on Laos Cinema: The reflection of culture and society, the researcher had 

design the research by using qualitative research. The data were collected from the document from 
the government organization and both the governmental and private educational institution, 
textbooks, researches, movies, videos, and mainly from the field study. The sample groups were 
chosen by using the purposive sampling method and the Laos fiction film which was produced by 
the department of cinema, the Ministry of Information, Culture, and Tourism from the year 1975 – 
2016.The objectives of this research are as follows aware of the social and cultural reflection of Laos 
Cinema. 

It was found from the study that: Lao Cinema that reflects the social and cultural 
assemblies 1. Siang PuenChakThung Hai (1983) 2.Buadaeng (1988) 3.LuermToua (2004) 4.KhuaPhaya 
Chang (2004) 5. Yak Pen Ta Harn : want to be a soldier (2008) 6. KruKhong Khoi: My Teacher (2015) 7. 
Khwan Nang (2015)Which issues, in order to create the citizens of the State can be classified is 1. 
Revolution in Laos women's roles 2. Leadership 3.Friendship4.Developing countries, with emphasis 
on education, especially the education personnel. 

 
 Keywords : Lao Cinema, desirable process of creating citizens of the state. 
 
บทน า: 
 ภาพยนตร์ หรือ ฮูปเงาในภาษาลาวต่างก็มี
ความหมายและบทบาทหน้าที่ที่ไม่ได้แตกต่างกัน ก าจร 
หลุยะพงศ์ (2550) ได้ให้ค าจ ากัดความของ ภาพยนตร์ 
หรือ ฮูปเงาได้ถึง 5 สถานะกล่าวคือ1) ฮูปเงาเป็น
ผลผลิตของความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 2) ฮูปเงาเป็นสินค้า ซ่ึงสามารถก้าวเข้าสู่
อุตสาหกรรมในฐานะที่เป็นสื่อที่สร้างความแปลกใหม่ 
3) ฮูปเงาเป็นความบันเทิง ที่ต้องใช้ทักษะในการเล่า
เ รื่ องด้ วยภาพ การตัดต่ อภาพ จนสามาร ถ ส่ื อ
ความหมายได้อย่างชัดเจน 4) ฮูปเงาคือศิลปะแขนงที่ 7 
บุญรักษ์ บุญเขตมาลา (2542) ซ่ึงเป็นการผสมผสานกัน
ระหว่างศิลปะทั้ง 6 แขนง คือ การแสดง เต้นร า 

สถาปัตยกรรม ภาพเขียน ดนตรี และวรรณกรรม 5) 
ฮูปเงาเป็นการสร้างความหมายทางสังคม ที่เก่ียวพันกับ
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และ สังคม  ส่วนความหมาย
ของฮูปเงาตามด ารัสว่าด้วยฮูปเงา กรมฮูปเงา กระทรวง
แถลงข่าว วัฒนธรรม และ ท่องเที่ยว ลงวันที่  21 
กุมภาพันธ์ 2014 กล่าวว่า ฮูปเงาเป็นการน าศิลปะ
หลายแขนงมารวมกัน และเป็นสื่อบันทึกที่เข้าถึงอย่าง
กว้างขวางโดยได้แสดงให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหว
ประกอบกับเสียงได้บันทึกลงในฟิล์ม คลาสเซตวีดิโอ 
แผ่นดีวีดี ฮาร์ดิสก์ หรือ วัตถุบันทึกอ่ืนเพื่อเผยแพร่ต่อ
มวลชน โดยผ่านพาหนะเทคนิคต่างๆปรีชา สาคร 
(2559) กล่าวว่า พัฒนาการและความเป็นมาของฮู
ปเงาลาวสามารถจ าแนกออกได้เป็น 6 ยุค ได้แก่ 1) ฮูป
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เงาลาวยุคอาณานิคม ค.ศ.1945-1974 2) ฮูปเงาลาว
ยุคปลดปล่อย ค.ศ. 1975-1985 3) ฮูปเงาลาวยุค
จินตนาการใหม่ ค.ศ. 1986-1990 4) ฮูปเงาลาวยุคฟื้น
ตัว ค.ศ. 1991-2007 5) ฮูปเงาลาวยุคปรับปรน ค.ศ. 
2008-2013 และ 6) ฮูปเงาลาวยุคคลื่นลูกใหม่ ค.ศ. 
2014-2015 และได้ท าการศึกษาบทบาทของฮูปเงาลาว
พบว่า ฮูปเงาลาวมีบทบาทส าคัญ 3 ประการคือ 
บทบาทในการเป็นเครื่องของรัฐ บทบาทในการให้ความ
บันเทิง และ บทบาทในการเป็นผลผลิตของแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หลังจากปี 1975 รัฐได้ด าเนินการ
ผลิต จัดฉาย จัดจ าหน่าย ภาพยนตร์เองทั้งหมดโดย
เน้ือหาของภาพยนตร์ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ
เพียงองค์กรเดียวเท่าน้ันและมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความเป็นน้ าหน่ึงใจเดียวกันอันจะส่งผลต่อการได้มาซ่ึง
ประชากรที่พึงประสงค์ของรัฐต่อไป 
 จากบทบาท ความส าคัญของภาพยนตร์ และ 
การที่รัฐควบคุมเน้ือหาของภาพยนตร์ค่อนข้างเข้มงวด
ผ่านกรมภาพยนตร์ในการที่จะสื่อสารให้พลเมืองของ
ตนได้ซึมซับถึงสิ่งที่รัฐต้องการให้พลเมืองของตัวเองเป็น 
ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจว่าภาพยนตร์ลาวเรื่องใดบ้างที่
พยายามสร้างพลเมืองที่พึงประสงค์ของรัฐและประเด็น
ในกระบวนการสร้างพลเมืองที่พึงประสงค์ของรัฐผ่าน
ภาพยนตร์ลาวมีประเด็นที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ประกอบด้วยประเด็นใดบ้างซ่ึงจะส่งผลต่อการก าหนด
ทิศทางในการพัฒนาเน้ือของภาพยนตร์เพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อันจะเป็นก าลังหลักในการพัฒนา
ประเทศต่อไป  
 
วิธีด าเนินการวิจัย: 
 การศึกษาเรื่อง ภาพยนตร์ลาว:ภาพสะท้อน
ทางสังคมและวัฒนธรรมผู้ วิจัยได้ท าการออกแบบ

วิธีการด าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการค้นคว้าเอกสาร(Document)ของหน่วยงาน
และสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ต ารา 
งานวิจัย  ภาพยนตร์  และวีดิทัศน์ เก็บข้อมูลจาก
ภาคสนาม (Field Study) เพื่อศึกษาองค์ความรู้ที่
เก่ียวข้องกับภาพยนตร์ลาว โดยมีประสงค์เพื่อให้ทราบ
ถึงกระบวนการสร้างพลเมืองที่พึงประสงค์ของรัฐโดยใช้
ภาพยนตร์เป็นสื่อกลางในการสื่อสารในช่วงปี ค.ศ. 
1975 ถึง 2016 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 การ วิ จั ย ในค รั้ ง น้ี ไ ด้ ท า ก า รศึ กษาจาก
ภ า พ ย น ต ร์ เ รื่ อ ง  (Fiction) ตั้ ง แ ต่ ปี  1975-2016  
ที่ผลิตโดยกรมฮูปเงา กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม
และท่องเที่ยว จ านวน 7 เรื่องกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 8
คน เป็นผู้รู้ ผู้ปฏิบัติ และผู้ที่เก่ียวข้องที่มีองค์ความรู้
ด้านภาพยนตร์ลาว ซ่ึงได้แก่กลุ่มผู้รู้ (Key Informant) 
จ านวน 3 คน กลุ่มผู้รู้เหล่าน้ีต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้
ด้านประวัติศาสตร์ลาว ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ลาว 
นั ก วิ ช าการ ด้ า น ภ าพย นต ร์ , นั ก วิ ช ากา ร ด้ า น
ประวัติศาสตร์ลาวหัวหน้ากรมฮูปเงา กระทรวงแถลง
ข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว และ กลุ่มผู้ปฏิบัติ 
(Casual Informant) จ านวน 5คน กลุ่มผู้ปฏิบัติเหล่าน้ี
ต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ด้านการผลิตภาพยนตร์ลาวผู้
ก ากับภาพยนตร์ลาว 
 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย
ได้ ใช้ เ ครื่ อง มือ ซ่ึ งประกอบไปด้ วย  แบบส ารวจ
ภาคสนาม และแบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม แบบ
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สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้างเพื่อให้ทราบถึงภาพสะท้อนทางสังคมและ
วัฒนธรรมในภาพยนตร์ลาว 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิหรือภาคสนาม
ใช้ แบบ สัมภาษณ์ช นิด มี โครงสร้ าง  ( Structured 
Interviews)เพื่อสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ (Formal 
Interview) ใช้กับประชากร กลุ่มผู้รู้ (Key Informant) 
และ กลุ่มผู้ปฏิบัติ  (Casual Informant) เพื่อให้ ได้
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยใช้แบบสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม (Participant Observationใช้กับประชากร
กลุ่มผู้รู้ (Key Informant) และ กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual 
Informant)ใช้แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
Participant Observation) เ ป็ น ก า ร สั ง เ ก ต ใ น
สภาพแวดล้อม พฤติกรรม ใช้กับประชากรกลุ่มผู้รู้ (Key 
Informant) และ กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual Informant) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลข้อมูล 
 น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากเอกสารต่างๆ 
มาศึกษาอย่างละเอียด พร้อมจัดระบบหมวดหมู่ ตาม
ความมุ่งหมายของการวิจัยที่ก าหนดไว้น าข้อมูลทั้งที่
เก็บรวบรวมได้จากเอกสาร ข้อมูลภาคสนาม ที่รวบรวม
ได้จากการส ารวจ จากน้ันน าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้
กรอบแนวคิดทฤษฎีมาประกอบการวิเคราะห์ และสร้าง
ข้อสรุปของข้อมูล น าข้อมูลที่ได้จาการวิเคราะห์และ
ข้อสรุปของข้อมูลปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาแล้วจึง
ท าการแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วน าเสนอข้อมูล ด้วยวิธีการ
พรรณนาวิเคราะห์  (Descriptive Analysis) พร้อม
แสดงตาราง ภาพถ่าย ประกอบค าอธิบาย 
 

ผลการศึกษา 
 ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ศึ กษาปร ะ วัติ ศ าสต ร์ ร ว ม ทั้ ง
แ ผนพัฒนา เ ศ รษฐ กิจ สั ง ค มแห่ ง ช าติ ล า ว จ า ก 
กลุ่มเป้าหมาย และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆแล้วน ามาวิเคราะห์
ถึงเหตุและผลที่จะสะท้อนภาพความเป็นภาพยนตร์ลาว
แล้วน าแนวคิดทฤษฎีด้านการสื่อสารกับการประกอบ
สร้างความจริงทางสังคม (Social Construction of 
Reality) เพื่อให้สามารถสะท้อนภาพความเป็นจริงและ
การประกอบสร้างความจริ งทางด้ านสังคมและ
วัฒนธรรมที่ปรากฏในภาพยนตร์ลาว และใช้ สัญญะ
วิทยาภาพยนตร์ (Semiology Theory) เพื่อท าการ
ถอดรหัสความหมายที่ปรากฏในภาพยนตร์ลาวสามารถ
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังน้ี 
  สปป.ลาวกับการต่อสู้เพื่อเอกราช 
  หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองได้มอดดับ
ลงปลายปี 1945 กลุ่มประเทศผู้ล่าอาณานิคมจากยุโรป
ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และ โดยเฉพาะ
ฝรั่งเศสที่พยายามขยายอ านาจเหนือไทย และ ลาว การ
ยอมแพ้สงครามของญี่ปุ่นส่งผลให้ ฝรั่งเศสเข้าปกครอง
ลาว อีกครั้งในฐานะผู้ปกครอง ในวันที่ 15 สิงหาคม 
ค.ศ. 1945 (มาร์ตินสจ๊วต-ฟอกซ์, 2553) เพื่อหวังผลใน
การใช้พื้นที่เป็นทางผ่านไปยังประเทศจีนหากแต่ยังมี
การต่อต้านอ านาจจักรวรรดินิยม บริเวณทุ่งไหหิน 
จนกระทั่งในปี 1954 ฝรั่งเศสก็ได้แพ้สงครามที่เดียน 
เบียนฟูจากน้ ามือของกองก าลังผสมระหว่างขบวนการ
ประเทดลาว และ กองก าลังเวียดมินห์โดยการน าของโฮ
จิมินห์ ส่งผลให้ สหรัฐอเมริกาที่จ้องจะฉวยโอกาสช่วง
ชิงความได้เปรียบเข้ามาปกครองลาว โดยการสนับสนุน
ทั้ ง ง บปร ะมาณอา วุ ธยุ ท โ ธป กร ณ์  และ ร ะบบ
สาธารณูปโภค 
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  ความเจ็บปวดภายใต้สงครามก่อนการ
ปลดปล่อยน้ีเองท าให้ ประธาน ไกสอนพมวิหาน ถึงกับ
ต้องเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมอย่างแข็งขันด้วยการไม่
ยอมรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาปะปนในวัฒนธรรม
หลักของประเทศเลยเน่ืองจากต้องการสร้างความเป็น
ชาติด้วยการมีอัตลักษณ์และวัฒนธรรมหลักเป็นของ
ตนเอง หลังจากที่ปลดปล่อยแล้วในปี 1975 ยังคงมีการ
ปลุกระดมมวลชนผ่านกลุ่มบุคคลในต่างประเทศ เพื่อ
แสดงออกทางการเมืองในความเห็นที่ต่างจากรัฐ ท าให้
รัฐต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โรงพิมพ์ถูกสั่ง
ปิด ยกเลิกวัฒนธรรมเดิมที่ลัทธิจักรวรรดินิยมน าเข้ามา 
ทุกอย่าง(สุเนตร โพธิสาร, 2558) แม้แต่ต ารับ ต าราที่
เป็นภาษาอังกฤษในห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
(ดงโดก) ก็ต้องถูกท าลายไป สถานบันเทิง บ่อนการ
พนันสถานโสเภณีถูกส่ังปิดห้ามน าเข้าวิดีโอเข้ามาใน
ประเทศ การเต้นร าแบบบาสสะโลบ ถูกน ามาเป็น
ท่าทางเต้นร าประจ าชาติการแสดงหมอล า ต้องมีเน้ือหา
ที่มุ่งแสดงถึง ความกล้าหาญในการต่อสู้เพื่อความเป็น
เอกราชเท่าน้ัน แสดงให้เห็นว่า รัฐมีการควบคุมบรรดา
สื่อสารมวลชนจริงจัง เพราะรัฐพิจารณาแล้วว่า บรรดา
สื่อสารมวลชน ล้วนแล้วแต่เป็นช่องทางที่จะน าข่าวสาร
เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงน่ันเอง 
 จากการตกอยู่ภายใต้สงครามแห่งการช่วงชิง
ความได้เปรียบของประเทศมหาอ านาจ ยาวนานกว่า 
70 ปี  ท าให้สปป.ลาว ต้องเผชิญ กับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงท้ังทางด้าน การเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่เป็นผลมาจากจาก
ประเทศผู้ปกครอง ที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ ปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้ สปป.ลาว กลับมา
มีบทบาทในการเป็นเอกราชของสายตาชาวโลกได้น้ัน
คงหนีไม่พ้นการพยายามสร้างความเป็นอันหน่ึงอัน

เดียวกันของประชาชนที่มีความหลากหลายทางชาติ
พันธ์ุผ่านกระบวนการสร้างความรักชาติน่ันเอง   
  แ ผ น พั ฒ น า เ ศ ร ษฐกิ จ แ ล ะ สั งค ม
แห่งชาติ แม่แบบการสร้างชาติ 
   แผนพัฒนาเศรษฐ กิจและสั งคม
แห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 9 ฉบับ 7 แผน กล่าวคือ ครั้งที่ 1 
ปี  1975 -1978 การปกปักรั กษาระบอบ ให ม่ มี
สาระส าคัญคือการเยียวยาบาดแผลจากภัยสงคราม 
ครั้งที่ 2 ปี 1978-1980 แผน 3 ปี เป็นแผนแม่บทใน
การทดลองใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โดยน านโยบายเปเรสตรอยก้า (Perestroika) ของ
สหภาพโซเวียต มาใช้ครั้งที่ 3 ปี 1981-1985 แผน 5 ปี 
ฉบับที่ 1 กลไกนโยบายเปเรสตรอยก้า (Perestroika)ที่
น ามาปรับใช้ไม่สามารถบังเกิดผลในทิศทางที่ดีได้ ท าให้ 
เศรษฐกิจของ สปป.ลาว ตกต่ าที่สุดครั้งที่ 4 ปี 1986-
1990 แผน 5 ปี ฉบับที่  2สปป.ลาวได้ปรับเปล่ียน
นโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจจากระบบสังคมนิยมสู่
กลไกการตลาดหรือที่เรียกว่า “นโยบายจินตนาการ
ใหม่” (NEM : New Economic Mechanism) ครั้งที่  
5 ปี 1991-1995 แผน 5 ปี ฉบับที่ 3สาระส าคัญคือ 
การเกษตรและกสิกรรมได้รับการตอบรับในการเพิ่ม
ผลผลิตในครัวเรือนไปสู่ภาคเศรษฐกิจการค้า การผลิต
กระแสไฟฟ้า คือ รายได้หลักๆในการน าเม็ดเงินเข้ามา
บริหารประเทศ ครั้งที่ 6 ปี 1996-2000 แผน 5 ปี ฉบับ
ที่ 4 เน้นโยบายด้านการท่องเที่ยว การเร่งผลิตทางด้าน
การเกษตร และการเตรียมตัวสู่กลุ่มสมาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ครั้งที่ 7 ปี 2001-2005 แผน 5 ปี ฉบับ
ที่  5 ในระยะน้ีรัฐบาลเน้นการมีเสถียรภาพ ได้วาง
ยุทธศาสตร์การเป็นเมืองอุตสาหกรรมและทันสมัย การ
พัฒนาเขตภาคเหนือเพื่อให้ประเทศชาติหลุดพ้นจาก
การเป็นประเทศด้อยพัฒนา ครั้งที่ 8 ปี 2006-2010 
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แผน 5 ปี  ฉบับ ท่ี  6 มุ่งเ น้นการเจริญเติบโตด้าน
เศรษฐกิจมหภาค เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจระดับประเทศ 
ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ด้ า น ก า ร ค้ า เ ส รี อ า เ ซี ย น 
(ASEANFreeTradeArea: AFTA) , การร่วมมือระหว่าง
อาเซียนกับคู่เจรจา เขตสามเหลี่ยมพัฒนา กัมพูชา ลาว 
เวียดนาม  และ พม่าครั้งที่ 9 ปี 2011-2015 แผน 5 ปี 
ฉบับที่ 7 ภายใต้นโยบายด้านการต่างประเทศที่มุ่งเน้น
สันติภาพ เอกภาพ มิตรภาพ การรวมมือ และ การ
ขยายตัวด้านความร่วมมือ ลาวประสบความส าเร็จด้าน
การทูตในหลายพื้นที่ และก้าวเข้าสู่วงสัมมนาในการ
สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างนานา
ประเทศ กลยุทธ์ในการสานสัมพันธ์ที่ แน่นแฟ้นกับ
ประเทศเพื่อนบ้านเช่น เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย และ
กลุ่มประเทศอาเซียน เน่ืองจากแผนน้ีก าลังจะเสร็จสิ้น
ลงรัฐจึงวางนโยบายที่ต่อเน่ืองโดยก าหนดแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ปี 2016-2020 
แผน 5 ปี ฉบับท่ี 8 เป็นการสร้างความยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจการลงทุน และการค้า การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  การน าใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ 
และพยายามจะหลุดพ้นจากการเป็นประเทศด้อย
พัฒนาในปี  2020 
  จะเห็นว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ช าติ ข อ งสปป .ล าว  ส ามาร ถจ า แน ก ต า ม
ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองได้สองช่วงคือ 
1975-1995 ซ่ึงเป็นการน านโยบายของโลกมหาอ านาจ
คอมมิวนิสต์มาใช้เป็นแบบอย่างในการบริหารประเทศ 
และ ช่วงท่ีสองคือ 1996-2015 (ปัจจุบัน) เป็นการน า
แนวทางท่ีตอบสนองต่อกลไกการตลาดของกลุ่ม
ประ เทศโลกเสรี มาใช้  ซ่ึ งหากจะพิ จารณาการ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของ สปป.ลาว แล้ว 
เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ หากแต่เม่ือพิจารณา

ทางด้านสังคมแล้วน้ัน ปัญหาที่ส าคัญที่รัฐบาลลาวต้อง
พัฒนาอย่าเร่งด่วนคือ คุณภาพและศักยภาพทางด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพลเมืองที่พึง
ประสงค์ของรัฐ  
  กรมฮูปเงาผู้สนองตอบนโยบายแห่งรัฐ  
   ภายใต้อุดมการณ์ทางการเ มืองที่
แตกต่างกันของทั้งรัฐบาลราชอาณาจักรและแนวลาว
ฮักชาดภาพยนตร์ถือว่าเป็นสื่อเดียวที่มีอิทธิพลในการ
โน้มน้าวจิตใจประชาชนเป็นอย่างมากด้วยเหตุน้ีเอง
แนวลาวฮักชาด จึงจัดตั้งหน่วยงาน The Lao Patriotic 
Front’s Film Production Unit อย่างเป็นทางการขึ้น 
ในปี 1958 มีฐานที่ตั้ง ณ เขตปลดปล่อยซ าเหนือบริเวณ
ทุ่งไหหิน โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตภาพยนตร์เพื่อ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์แนวทางการต่อสู้ ส่วนรัฐบาล
ราชอาณาจักรก็มีกรมจิตวิทยาทหาร โดยการสนับสนุน
งบประมาณจาก USIS : United State Information 
Service และจัดตั้งบริษัทชื่อเสรีฟิล์ม มีหน้าที่ผลิต และ 
เผยแพร่ ภาพยนตร์เพื่อท าหน้าที่ในการรับใช้อุดมการณ์
ทางการ เ มืองของตนเช่น กัน (ดวงมะ นี โสลิพัน
,สัมภาษณ์, วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559) 
   หลังจากปลดปล่อยแล้วในปี ค.ศ.
1976 รัฐบาลจึงยุบโรงฮูปเงาแห่งชาติ (หอฮูปเงา
แห่งชาติ)มาตั้งเป็นศูนย์ส าเนาฟิล์มฮูปเงา (National 
Film Archive and Video Center) ซ่ึ ง ไ ด้ รั บ ก า ร
สนับสนุนจากประเทศสังคมนิยม เช่น จีน และ สหภาพ
โซเวียต ซ่ึงให้การสนับสนุนทั้งกล้องถ่ายภาพยนตร์ 
ฟิล์มเครื่องฉายภาพยนตร์ และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง
กับการผลิตภาพยนตร์  ในขณะเดีย วกันก็น า เอา
ภาพยนตร์ไปฉายตามแขวง ตามเมืองต่างๆ ซ่ึงเน้ือหา
ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นข่าวและสารคดีที่เก่ียวกับการน าเสนอ
ผลงานของรัฐบาล การรวบรวม และ ทบทวนผลงาน
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ของรัฐบาลอิสระในรอบ 3-5 ปี ตามล าดับ (ค าเพ้า วัน
นะวง,สัมภาษณ์, 2558) ในขณะที่รัฐก็เริ่มส่งบุคลากร
ไปศึกษาด้านการผลิตภาพยนตร์ ในกลุ่มประเทส
คอม มิ ว นิสต์ ด้ ว ย กัน ส่ ว นด้ า น การ ผลิ ต  (Films 
Production) และ การเผยแพร่ (Films Distribution) 
รัฐบาลก็ยังคงด าเนินนโยบายการผลิตและการจัดฉาย
ภาพยนตร์เคลื่อนที่ใน เขต แขวงต่างๆ เพื่อเผยแพร่
ผลงานของรัฐบาล โดยมีรูปแบบเป็นภาพยนตร์เอกสาร
ส า ร ค ดี (Documentary Film) ส่ ว น เ น้ื อ ห า ต้ อ ง
สนับสนุนแนวคิดทางการเมืองแบบคอมมิวนิสต์เท่าน้ัน  
   ปี 1991 กระทรวงแถลงข่าวและ
วัฒนธรรม ได้ท าการยุบรวมสองหน่วยงานเข้าด้วยกัน
คือศูนย์ส าเนาฟิล์มฮูปเงา และ ศูนย์วิดีโอแห่งชาติเข้า
ด้วยกัน และตั้งชื่อว่า ศูนย์ส าเนาฟิล์มฮูปเงา และ วิดีโอ 
( National Film Archive and Video Center) ท า
หน้าที่ผลิต ส าเนา และจ าหน่าย เผยแพร่ภาพยนตร์ที่
ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐเช่นเคย  
   ปี 2008 มีการยกระดับ ศูนย์ส าเนา
ฟิล์มฮูปเงาและวิดีโอ (National Film Archive and 
Video Center) ให้มีฐานะเทียบเท่ากรม โดยใช้ชื่อว่า 
กรมฮูปเงา (Lao Department of Cinema) ขึ้นตรง
ต่อ กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว 
(Ministry of Information, Culture and Tourism) 
โดยมีหน้าที่สืบต่อการท างานของหน่วยงานเดิมคือ การ
ส าเนา เผยแพร่และผลิตฟิล์มภาพยนตร์ทั้งที่เป็นฟิล์ม
ภาพยนตร์เอกสารคดี (Documentary) ฟิล์มภาพยนตร์
เรื่อง การบันทึกเหตุการณ์ที่ส าคัญนอกจากน้ันยัง
อนุรักษ์ คุ้มครอง ส่งเสริม อ านวยความสะดวกให้
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศให้วงการ
ภาพยนตร์ได้พัฒนาเทียบเทียมนานาประเทศ (ปรีชา 
สาคร ,2559) 

   ปี  2014 รั ฐ ได้ ให้ ความส าคัญถึ ง
บทบาทของภาพยนตร์ กรมฮูปเงาจึงได้ด ารัสข้อก าหนด
ที่เก่ียวข้องกับฮูปเงาขึ้น เรียกว่า ด ารัสว่าด้วยฮูปเงา ปี 
2014 ซ่ึงถือว่าเป็นกฎหมายด้านฮูปเงาฉบับแรกใน
สังคมลาว ที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองท้ังนักวิชาการ
และนักวิชาชีพด้านฮูปเงา นักกฎหมายและผู้ที่เก่ียวข้อง
กับนโยบายแห่งรัฐ ที่ได้ร่วมกันบัญญัติขึ้นมาเพื่อเป็น
กรอบแนวคิดในการผลิตฮูปเงา ซ่ึงเน้ือหาหลักอยู่ที่การ
พัฒนาวงการฮูปเงาให้เจริญทัดเทียมนานาชาติในทุกมิติ
ในฐานะผลผลิตของแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
(Creative Economy) หากแต่เน้ือหาของฮูปเงาต้องไม่
ส่งผลเสียต่อประเทศชาติและต้องสร้างภาพตัวแทน
ประชาชนที่รัฐพึงประสงค์ด้วยเช่นกัน  
  ภาพยนตร์สร้างชาติลาวผลิตผลจาก
กรมฮูปเงา 
   ภาพยนตร์ลาวในฐานะภาพยนตร์ที่
พยายามสร้างชาติสอดประสานแนวนโยบายที่เรียกว่า
ภาพยนตร์ โฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) ด้วยการ
สร้างตัวละครและเหตุการณ์ที่สื่อสารไปยังประชากร
ของชาติด้วยการน าเสนอถึงบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์
และไม่พึงประสงค์พร้อมน าเสนอผลลัพธ์ผ่านตัวละคร
แต่ละตัวซ่ึงประกอบด้วย  
   เสียงปืนจากทุ่งไห (1983) 
    ผลิตโดยศูนย์ส าเนาฟิล์มฮูปเงา
แ ล ะ วิ ดี โ อ  ( National Film Archive and Video 
Center) ก ากับภาพยนตร์โดย สมจิด พนเสนา เป็น
ภาพยนตร์ที่มีความผสมผสานกันระหว่างภาพยนตร์
ประเภทสารคดี(Documentary) และ ภาพยนตร์เรื่อง 
(Fiction) แนวชีวิต (Drama) และ แนวต่อสู้ (Action) 
เป็นเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างทหารขบวนการปะเทด
ลาว และ ทหารราชอาณาจักร ภายใต้ค าแนะน าของ
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สหรัฐอเมริกา ประมาณปี 1972-1974 ในช่วงของ
สนธิสัญญาหยุดยิง เน้ือหาเป็นเรื่องราวของ กองก าลัง
ทหารรัฐบาลราชอาณาจักร พยายามให้กองก าลังประ
เทดลาวอ่อนข้อให้โดยออกอุบายในการเสนอให้มีการ
ประดับยศให้กับกองก าลังทุกคน พร้อมทั้งยินยอม
รับเข้ามาท างานในกองทัพ หากแต่กองก าลังประเทด
ลาวได้ล่วงรู้ว่าสิ่งท่ีกองก าลังราชอาณาจักรได้น าเสนอ
น้ันเป็นกลลวง ดังน้ันกองก าลังขบวนการประเทดลาว
จึงท าทีเป็นหลงกลอุบาย โดยก่อนพิธีติดยศ ได้ขอให้
กองก าลังราชอาณาจักรน าข้าวของ เสบียง สัมภาระใน
การยังชีพ มาให้เพื่อใช้ในการเดินทางไปประดับยศ ณ 
นครหลวงเวียงจันทน์ พร้อมแจ้งกับหัวหน้ากองก าลัง
ราชอาณาจักรว่าเป็นการเตรียมเสบียงในการเดินทาง
ธรรมดา  
    ในคืนเดียวกันน้ันกองก าลังของ
ขบวนการประเทดลาวได้วางแผนให้มีการร้องร าท า
เพลงเสมือนการเฉลิมฉลองการติดตั้งยศก่อนถึงรุ่งเช้า 
หากแต่เป็นแค่กลอุบายในการเดินทางหลบหนีไปทาง
เหนือ พอรุ่ ง เช้าความทราบถึงหัวหน้ากองก าลั ง
ราชอาณาจักร จึงได้ให้กองก าลังติดตามไปเพื่อจับกุมตัว
กลับมาลงโทษ หากแต่กองก าลังประเทดลาวกลับมี
ความสัมพันธ์อันดีกับชาวเขา (ลาวสูง) และได้รับความ
ช่วยเหลือจากเวียดนาม เหตุการณ์บานปลายท าให้เกิด
การสู้รบกันที่ทุ่งไหหินซ่ึงเป็นสมรภูมิที่ได้เปรียบในการ
ท าสงครามของกองก าลังประเทดลาว ท้ายที่สุดกอง
ก าลังทหารของฝ่ายราชอาณาจักรจึงพบกับความ
ปราชัยในที่สุด และเป็นเหตุการณ์ที่ส าคัญอีกเหตุการณ์
หน่ึง ในการสร้างขวัญและก าลั งใจให้ กองก า ลั ง
ขบวนการประเทดลาวรุกคืบเพื่อท าการยึดอ านาจและ
ปลดปล่อยประเทศจากการอยู่ภายใต้อ านาจของ
สหรัฐอเมริกาในที่สุด 

   บัวแดง (1988) 
    ผ ลิ ต โ ด ย ก ร ม ฮู ป เ ง า  ( Lao 
Department of Cinema) ก ากับภาพยนตร์โดย สม
อก สุดทิผนภาพยนตร์บัวแดงเป็นชื่อนางเอกของเรื่อง 
ซ่ึงเป็นคนรักของ ค าม่ัน ทหารฝ่ายซ้ายกลุ่มขบวนการ
ประเทดลาว ความรักของทั้งคู่ไม่ราบรื่นเพราะพ่อแม่
ของบัวแดงต้องการให้แต่งงานกับเซียงอ่อนจันลูกคน
รวยในหมู่บ้าน อีกทั้งยังไม่ใช่คอมมิวนิสต์แบบค าม่ัน วัน
หน่ึงทหารฝ่ายขวาเข้ากวาดล้างขบวนการประเทดลาว
ในหมู่บ้าน รวมทั้งจับกุมตัว พ่อของค าม่ัน ท าให้ค าม่ัน
จ าต้องหนีเข้าป่าไปกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์และท าให้
ต้องห่างเหินจากบัวแดง แต่เธอก็ได้แอบส่งจดหมาย 
เครื่องใช้และยารักษาโรคฝากไปให้ค าม่ันและกลุ่ม
ขบวนการประเทดลาว ในจังหวะท่ีค าม่ันไม่อยู่ น้ัน
ทางด้านแม่และ “สม” พ่อเลี้ยงของเธอซ่ึงเป็นหน่วยสืบ
ราชการลับของกองทัพฝ่ายขวาก็รีบบีบบังคับให้บัวแดง
แต่งงานแต่เธอก็ได้ปฏิเสธเรื่อยมา ท าให้สมเริ่มไม่ไว้ใจ
เธอและคอยสอดส่องดูพฤติกรรมของบัวแดงและคนใน
หมู่บ้านที่อาจจมรส่วนสนับสนุนขบวนการประเทดลาว 
จนกระทั่งวันที่ขบวนการประเทดลาวสามารถกลับเข้า
มายึดพื้นที่คืนจากกองทัพลาวฝ่ายขวาได้ส าเร็จ สมจึง
จับบัวแดงเป็นตัวประกัน แล้วท าร้ายแม่ของบัวแดงและ
ฆ่าเซียงอ่อนจันตาย อย่างไรก็ตามค าม่ันและเหล่าทหาร
ขบวนการประเทดลาวก็สามารถตามไปช่วยบัวแดงไว้ได้
ทัน ส่วนสมก็ถูกยิงตาย หลังจากน้ันขบวนการประเทด
ลาวก็ได้รับชนะความสงบสุขในหมู่บ้านก็กลับมาอีกครั้ง 
   ลืมโต(ตัว) (2004) 
    ภ า พ ย น ต ร์ เ รื่ อ ง  ลื ม ตั ว : 
Wrongfulness (2004 )  เป็นภาพยนตร์ แน วชี วิ ต 
(Drama)ผลิตโดยกรมฮูปเงา (Department of Lao 
film) ก ากับภาพยนตร์โดย ปะดิด รัดตะนะบุนยัง 
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เ น้ือหาในภาพยนตร์น่าจะอยู่ ในช่วงที่ มีการพัฒนา
เศรษฐกิจจากประเทศด้อยพัฒนาไปสู่ประเทศที่ก าลัง
พัฒนา ภาพยนตร์เล่าถึง แก่นเพชร อดีตแนวร่วมปฏิวัติ
ขบวนการประเทดลาว ผู้ผันตัวมาประกอบธุรกิจ ร้าน
ขายวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจของแก่นเพชร ด าเนินไปได้
ด้วยดีเน่ืองจากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เขามี
เลขานุการสาวชื่อ แก้วตาด้วยการงานที่ต้องเก่ียวพันกัน
ในฐานะ เจ้านาย และ ลูกน้อง ท าให้ทั้งคู่เกิดความสนิท
สนมกันจนในที่สุดทั้งคู่ก็มีความสัมพันธ์กันฉันท์ชู้สาว 
นับวันแก่นเพชร และ แก้วตา จะสนิทสนมกันจนท าให้
ลูกน้องในบริษัทรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่เกินความทราบ
ถึง ดวงใจ ภรรยาของแก่นเพชร เธอยังปฏิบัติตัวเฉก
เช่นแม่บ้านอย่างไม่บกพร่องต่อหน้าที่ ในที่ สุดแก่น
เพชรก็ทิ้งภรรยาและลูกไปอยู่กับแก้วตา รัฐบาลเรียกตัว
แก่นเพชร มาสอบสวนถึงความไม่ชอบมาพากลของ
สภาพคล่องทางการเงิน  
    ในที่สุดแก่นเพชรก็โดนรัฐบาล
ปลดออกจากการเป็นผู้ จัดการบริษัท พร้อมทั้งคืน
รถยนต์และทรัพย์สินของรัฐกลับไปด้วย เขาไล่แก้วตา
ออกจากบ้านหลังที่ก าลังจะถูกยึดในเร็ววัน แก่นเพชร
หวนนึกถึงความหลังคราวที่ร่วมกันกับ ดวงใจ และเหล่า
สหายของขบวนการประเทดลาวกระท าการต่อต้าน
รัฐบาลราชอาณาจักร แล้วจึงส านึกผิด เพียงเพราะว่า
เขาไม่มีความซ่ือสัตย์ต่อรัฐ ต่อพรรค ต่อการงานหน้าที 
และต่อครอบครัว ท าให้ชีวิตตกต่ าไปเพราะลืมตัว ใน
ที่สุดดวงใจและลูกๆ ยกโทษให้แล้วชวนแก่นเพชรมา
เริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากที่เขาลืมตัวจนเกือบเสียคนไป 
   อยากเป็นทหาร (2008) 
    ผ ลิ ต โ ด ย ก ร ม ฮู ป เ ง า  ( Lao 
Department of Cinema) ก า กั บ แ ล ะ เ ขี ย น บ ท
ภาพยนตร์โดยค าเพ้า วันนะวง เป็นเรื่องของ ซาย และ 

ฝน ผู้ซ่ึงมีความรักต่อกัน หลังจากจบการศึกษาไปแล้ว 
2 ปี ซายเองก็ยังไม่มีงานท าเป็นหลักเป็นแหล่ง ซายได้
ให้พ่อและแม่ไปสู่ขอฝน ที่เพิ่งเรียนจบมัธยม แต่พ่อและ
แม่ของฝน อยากให้ทั้งสองดูใจกันไปก่อน ส่วนเหตุผลที่
แท้จริงแล้วน้ันคือ ซาย เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างยากจน 
ไม่มีอาชีพที่ ม่ันคง หลังจากน้ัน ซายจึงสมัครไปเป็น
ทหารเกณฑ์และเรียนโรงเรียนนายสิบต่อ โดยใช้เวลา
ทั้งสิ้นถึง 7 ปี โดยไม่ส่งข่าวให้ฝนทราบเลย จนในที่สุด
ฝนจึงตัดสินใจแต่งงานกับ บุญโฮม เศรษฐีโรงเลื่อย ผู้ซ่ึง
ท าธรุกิจไม้เถื่อน ซายจบจากโรงเรียนนายสิบกลับเข้า
ประจ าการในเขตป่าสงวน มีหน้าที่ เฝ้าระวังผู้ที่จะ
ลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนที่ตนเองเป็นหั วหน้า
รับผิดชอบอยู่ ในที่สุดซายก็คือผู้ที่จับกุมและด าเนินคดี 
บุญโฮม และก็เสียชีวิตขณะติดคุก สุดท้าย ซาย และ 
ฝนก็ได้พบกันอีกครั้งในสภาวะที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
แล้ว 
   คูของข้อย (2015) 
    ผลิตโดย หอภาพยนตร์ อีสาน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีสานชอร์ตฟิล์ม (E-San Short 
Film Production) สถาบันวิจิตศิลป์แห่งชาติ สปป.
ลาว กรมฮูปเงา กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และ 
ท่องเที่ยว สปป.ลาว ก ากับภาพยนตร์โดย นิยม วงศ์
พงษ์ค า บทภาพยนตร์โดย นิยม วงศ์พงษ์ค า กิติสันต์ 
ศรีรักษาปรีชา สาคร วีรพล ค าสุวรรณ สัมฤทธ์ิ ภูกองลี 
เป็นเรื่องราวความพยายามของค าปุ่น ชายหนุ่มชาวนา
บ้านนอก ที่จะท าตามอุดมการณ์การเป็นครูเพื่อกลับมา
ช่วยพัฒนาบ้านเ กิด เขามีโอกาสได้ เป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ร่วมกับ สุพิลา แฟนสาวผู้มีฐานะ
ทางสังคมที่ดี  หากแต่เขาปฏิเสธการ เป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ และ ทิ้งความสุขสบายที่จะได้ใช้
ชีวิตร่วมกับสุพิลา 
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  ค าปุ่น กลับมาเป็นครูที่บ้านซายฟองบ้าน
เกิดของเขาเพื่อให้ความรู้แก่เด็กๆ ตามอุดมการณ์อัน
แรงกล้าของเขา หากแต่สิ่งที่ค าปุ่นได้พบเจอก็คือ มี
นักเรียนที่มา โรงเรียนอยู่ไม่ก่ีคน เด็กบางคน บางวันก็
มา บางวันไม่มา เพราะผู้ปกครองไม่ได้ให้ความสนใจ
เรื่องการเรียน เน่ืองจากสนใจแต่เรื่องการท ามาหากิน 
และไม่มีความเชื่อม่ันในตัวของค าปุ่น เพราะ ชาวบ้าน
มองว่าค าปุ่นคือ เด็กชายผู้ซ่ึงท าอะไรไม่เคยท าอะไร
ส าเร็จค าปุ่นต้องพิสูจน์ให้ชาวบ้านเชื่อในความส าคัญ
ของการศึกษา และยินยอมให้บุตรหลานของเขาเข้ามา
อยู่ในระบบโรงเรียนตามเดิม  
  ค าปุ่น พนันกับชาวบ้านว่า หากยินยอม
ให้บุตรหลานมาเรียนกับเขาที่โรงเรียน เขาจะสอนให้
เด็กใช้วิชาความรู้เพื่อน ามาใช้ในการท ามาหากินใน
ฐานะสังคมเกษตรกรรม ให้เด็กเกิดความส านึกรู้ ถึง
ความส าคัญของการศึกษา ด้วยการท าแปลงผัก ปลูกผัก
เพื่อกินในโรงเรียน แนะน ากลับไปกินที่บ้าน แต่แล้วเขา
กลับแพ้พนันแปลงผักถูกท าลาย เขาต้องท าตามค า
สัญญาคือต้องลาออก จากการเป็นครู หรือ ย้ายออก
จากโรงเรียนไป ในขณะเดียวกัน สุพิลาที่ต้องการให้ค า
ปุ่นมาอยู่ด้วยกันในเมืองหลวงอยู่แล้วบอกค าปุ่นว่า จะ
ให้พ่อซ่ึงเป็นผู้มีอ านาจท าเรื่องโยกย้ายให้ค าปุ่นไป
ท างานในเมืองหลวง  
  ในวันที่ค าปุ่นต้องย้าย สุพิลา และ พ่อ
เดินทางมารับค าปุ่นถึงโรงเรียน ชาวบ้านก าลังท าพิ ธี
บายศรี สู่ขวัญ โดยมีแบงก์และนางลุน ร่วมอยู่ด้วย 
ค าปุ่นได้เชิญ สุพิลา พ่อของเธอ และ ค าพัน นักการ
ภารโรงขึ้นมาด้วย พ่อของสุพิลาเห็นถึงความรักของ 
เด็กๆ และชาวบ้านที่มีต่อ ค าปุ่น เขาตัดสินใจไม่ย้าย
ค าปุ่นกลับเข้ามาในเมืองหลวง พร้อมบอกกับ สุพิลาว่า 
เขายินดีให้สุพิลาย้ายมาเป็นครูที่บ้านซายฟองได้ทุกเม่ือ

ที่ต้องการ ท าให้สุพิลาเข้าใจในอุดมการณ์อันแท้จริง
ของค าปุ่นในที่สุด  
 แว่นสะท้อนภาพยนตร์ลาวผ่านทฤษฎี
ภาพยนตร์ 
  การวิเคราะห์ภาพยนตร์ ในปัจ จุบัน มี
แนวทางประกอบไปด้วย 3 แนวทางคือการวิเคราะห์ตัว
บท (Textural Analysis ) คือการสนใจเฉพาะรูปแบบ
และเน้ือหาของภาพยนตร์เท่าน้ัน การวิเคราะห์ บริบท 
(Contextual Analysis)  คื อกา ร วิ เ ค ร าะห์ บ ริ บ ท
แวดล้อมภาพยนตร์ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ฯลฯ การวิเคราะห์ผู้รับสาร (Audience Analysis) เป็น
การให้ความสนใจเฉพาะผู้รับสารเท่าน้ันก าจร หลุยะ
พงศ์ (2550)การวิจัยในครั้งน้ีมุ่งน าเสนอการวิเคราะห์
ตั วบท (Textural Analysis ) คือการสนใจเฉพาะ
รูปแบบและเน้ือหาของภาพยนตร์ดังทฤษฎีภาพยนตร์
ต่อไปน้ี 
   แนวคิดทฤษฎีการสื่อสารกับการ
ป ร ะ ก อ บ ส ร้ า ง ค วาม จ ริ ง ท า ง สั ง ค ม  ( Social 
Construction of Reality) 
    หลักการของแนวคิดทฤษฎี น้ี
กล่าวว่าสิ่งที่ปรากฏในภาพยนตร์สามารถจ าลองภาพ
หรือสะท้อนสิ่งที่มีอยู่และความเป็นไปด้านสังคมและ
วัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี หากแต่ภาพยนตร์เป็นการ
ประกอบสร้าง (Construct) และเลือกสรรจากผู้ผลิต 
จึงท าให้ภาพยนตร์ไม่ได้น าเสนอ“ความเป็นจริง”
ทั้งหมดออกมา ภาพที่เห็นในสื่อภาพยนตร์จึงไม่ใช่การ
สะท้อนภาพความจริงทั้งหมด หากแต่เป็นการประกอบ
สร้ า งบ า งส่ วน ข องค ว าม เป็ นจริ ง อ อก ม า เ พื่ อ
วัตถุประสงค์ใดๆ ตามแต่ผู้ผลิตจะน าเสนอออกมา 
กล่าวคือภาพยนตร์เรื่อง เสียงปืนจากทุ่งไห (1983) 
และ บัวแดง (1988) เป็นการพยายามสะท้อนภาพ
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ความเป็นจริงของสงคราม และ ความแตกต่างทาง
ความคิดทางด้านการเมืองของทั้งสองแนวคิดระหว่าง 
กลุ่มขบวนการประเทดลาวที่ต่อต้านแนวคิดจักรวรรดิ
นิยม และ กลุ่มสนับสนุนจักรวรรดินิยม พร้อมทั้ง
ช้ี ใ ห้ เ ห็ นถึ ง ค วามบิ ด เ บี้ ย วของ สั ง คมต ะ วันต ก
แปลกปลอมที่เข้ามามีอิทธิพลบนวัฒนธรรมพื้นถิ่นใน
ท้ายที่สุดวัฒนธรรมพื้นถิ่นก็ยังคงอยู่ได้พร้อมๆกับชัย
ชนะของกลุ่มขบวนการประเทดลาวภาพยนตร์เรื่อง ลืม
ตัว (2004) และ ขวัญนาง (2015) ต่างก็พยายาม
สะท้อนภาพของพลเมืองที่พึงประสงค์ของรัฐอีกทั้งยัง
น าเสนอบทบาทของภาพตัวแทนของคนที่รัฐต้องการว่า
ต้องมีคุณสมบัติเช่นไรโดยหวังว่าภาพตัวแทนดังกล่าว
จะเป็น พระเอก และ นางเอก ซ่ึงน่าจะเป็นบุคคลที่เป็น
แบบอย่างที่ดีในการที่จะก้าวเข้าสู่ประเทศที่ก าลัง
พัฒนา ภาพยนตร์เรื่องขัวพญาช้าง (2004) เป็นการ
สะท้อนมุมมองของการมีมิตรที่ดีที่ช่วยให้สามารถกอบกู้
ชาติบ้านเมืองให้รอดพ้นจากภยันตรายอีกทั้งยังแสดงให้
เห็นถึงมิตรที่แท้จริงและศัตรูที่ถาวร กล่าวคือ ฝั่งผู้ชนะ
คือลาวและเวียดนาม ที่ร่วมมือกันต่อด้านอ านาจ
จักรวรรดิ นิยม ส่วนผู้ที่พ่ ายแพ้คือสหรัฐอเมริกา 
ภาพยนตร์เรื่อง อยากเป็นทหาร (2008) มุ่งเน้นการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีพทหารเพ่ือปกปักรักษา
ชาติบ้านเ มือง ซ่ึงเป็นสิ่ งแรกที่ผู้ ชายต้องค านึงถึง
มากกว่าสิ่งใด หากกระท าในสิ่งที่ถูกที่ควรต่อชาติ
บ้านเมืองแล้วความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ความ
รักและครอบครัวก็จะตามา ภาพยนตร์เรื่อง คูของข้อย 
(2015) สะท้อนภาพการศึกษาของสังคมลาว อีกท้ังยัง
บ่งบอกถึงความส าคัญของอาชีพครูว่ามีความส าคัญทั้ง
ในทางตรงคือการอ่านออกเขียนได้ และในทางอ้อม คือ
การด ารงชีวิตอย่างชาญฉลาดในการผนวกการศึกษาเข้า
กับการด าเนินชีวิต ดั้งน้ันการศึกษา และ บุคลากร

ทางการศึกษาจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการ
พัฒนาประเทศ  
   ทฤษฎีสัญญะวิทยาภาพยนตร์  
(Semiology Theory)  
    แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี น้ี ก ล่ า ว ว่ า
ภาพยนตร์เป็นสื่อมวลชนที่ถ่ายทอดสาร (Source) ผ่าน
ช่องทาง (Channel) ไปยังผู้ชม (Audience) ทฤษฎีน้ี
จะพิจารณาว่าภาพยนตร์เป็นศิลปะซ่ึงจะประกอบไป
ด้วย ความหมายโดยอรรถ หรือความหมายตรง 
(Denotative Meaning) และ การสร้างความหมาย
โดยนัย หรือความหมายแฝง (Connotative Meaning) 
มาพร้อมๆ กัน ซ่ึงการศึกษาสัญญะวิทยาภาพยนตร์มี
การถอดรหัสในเชิงความหมายหลายวิธีการ หากแต่ใน
การวิจัย น้ีจะศึกษาการวิเคราะห์ตัวบท (Textual 
Analysis) ที่ มุ่ ง วิ เ คราะห์ เ น้ือหาและรูปแบบของ
ภาพยนตร์เท่าน้ัน ภาพยนตร์เรื่องเสียงปืนจากทุ่งไห 
(1983) ได้น าเสนอภาพความเลวร้ายของกลุ่มแนวคิด
จักรวรรดินิยม และยืนยันแนวคิดของขบวนการประ
เทดลาว ว่าเป็นส่ิงที่ดีและควรจงรักภักดีต่อชาติ
บ้านเมือง และได้น าเสนอความหมายแฝงผ่านตัวละคร 
ชนชาติม้งชายขอบอย่างเด่นชัดในแง่ความกล้าหาญจน
ถูกเชิดชูวีรกรรม ภาพยนตร์เรื่องบัวแดง (1988) บัว
แ ด ง คื อ แ ม่ ห ญิ ง ล า ว ที่ มี ค ว า ม เ พี ย บ พ ร้ อ ม ทั้ ง
กิริยามารยาท การบ้านการเรือนมิได้ขาดตกพร่อง อีก
ทั้งยังเคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของ
ชุมชน บกบอกถึงตัวอย่างที่ดีของการเป็นแม่หญิงลาว
อีกทั้งยังกล้าเผชิญหน้ากับจักรวรรดินิยมแบบตาต่อตา
ฟันต่อฟันอีกด้วย ภาพยนตร์เรื่องลืมตัว (2004) เป็น
การน าเสนอข้อดีของก้าวเดินตามแนวนโยบายทุนนิยม
หลังโดยน านโยบายจินตนาการใหม่ (NEM: New 
Economic Mechanism) เข้ามาใช้เพื่อพยายามสร้าง
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ประเทศให้ม่ังคั่งจากที่ล้มเหลวกับแนวคิดเศรษฐกิจ
แบบสังคมนิยม ท่ีสหภาพโซเวียต และ เวียดนาม 
ภาพยนตร์เรื่องขัวพญาช้าง (2004) สร้างตัวตนของการ
เป็นผู้น าที่มีภาวะผู้น าสูงต้องมีความฉลาดกล้าท า กล้า
คิด ส่วนตัวละครหญิง ถูกสร้างความหมายให้เป็นช้าง
เท้าหลังแต่ก็มีสิทธ์ิเท่าเทียมกับผู้ชาย ภาพยนตร์เรื่อง
อยากเป็นทหาร )2008) น าเสนออย่างตรงไปตรงมาว่า 
การเป็นทหารเป็นเรื่องส าคัญเร่งด่วนประเทศผู้ชายทุก
คนต่างมีบทบาทในการปกปักรักษาชาติบ้านเมืองซ่ึง
เป็นสิ่งส าคัญและหากชายใดได้เป็นทหารแล้วน้ันความ
ม่ันคงทางด้านครอบครัว โอกาสทางการศึกษา รวมไป
ถึงคุณภาพชีวิตก็จะสมบูรณ์แบบกว่าประชากรคน
ธรรมดา แสดงถึงการพยายามให้พลเมืองในชาติเกิด
ความอยากเป็นทหารเพ่ือรับใช้ชาติมากข้ึนน่ันเอง 
ภาพยนตร์เรื่องคูของข้อย )2015)น าเสนอภาพตัวแทน
ของ คนรุ่นใหม่ของชาติที่ยึดม่ันในอุดมการณ์ในการที่
จะพัฒนาประเทศชาติ โดยการให้ความส าคัญกับ
การศึกษา ควบคู่กับการมีจุดมุ่งหมายตามอุดมการณ์
อันแรงกล้า พร้อมทั้งสะท้อนภาพของครูว่าเป็นปูชนีย
บุคคลที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริ ง 
ภาพยนตร์เรื่องขวัญนาง )2015)น าเสนอบาทของ
ผู้หญิงและจารีตประเพณี ค่านิยมที่พึ่งปฏิบัติ ซ่ึงในเรื่อง
ส่วนใหญ่ถูกสื่อสารให้เข้าใจง่ายโดยการสื่อสารด้วย
ความหมายตรงในสังคมลาวผู้หญิงอาจจะมีอุปสรรคใน
การก้าวเข้าไปสู่ความส าเร็จได้ยากกว่าผู้ชาย หากแต่
เ ม่ือผู้ หญิ ง มีความ มุ่ ง ม่ัน ในสิ่ งที่ ท า ก็จะประสบ
ความส าเร็จได้อย่างงดงามเหมือนกัน 
  
 
 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
 เสียงปืนจากทุ่งไห (1983):ภาวะผู้น า แม่
หญิงลาว และ เหล่าสหาย 
   เป็นการต่อสู้เพื่อความถูกต้องของ
ฝ่ายที่เป็นผู้ชนะว่าอะไรบ้างคือเป็นปัจจัยในการที่จะ
ได้มาซ่ึงชัยชนะ กล่าวคือ 1) จักรวรรดินิยมคือ สิ่ง
แปลกปลอมที่เล็ดลอดเข้ามาในสังคมลาว เป็นระบบที่
อยู่นอกวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นชินดังน้ัน จึงไม่แปลกที่ กอง
ก าลังขบวนการประเทดลาวจะต่อต้านแบบยอมหักไม่
ยอมงอ ค าตอบเดียวในการต่อสู้คือ ชัยชนะเพื่อการ
ปลดปล่อย 2) ครอบครัวและเหล่าสหายเป็นอีกปัจจัยที่
ส่งผลต่อความเข้มแข็งของกองก าลังขบวนการประเทด
ลาว แม่หญิงลาวต้องมีบทบาทส าคัญในการช่วยแบ่ง
เบาภาระ และ สนับสนุนให้ผู้น าครอบครัวประสบ
ความส าเร็จ และเหล่าสหาย ก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ชัยชนะดังกล่าว เสียงปืนจากทุ่งไห จึงพยายามสื่อสาร
บทบาทของพลเมืองที่พึงประสงค์ในอนาคตเพื่อการ
เร่งรัดพัฒนาประเทศ 3) ความกล้าหาญ ตรงไปตรงมา 
และภาวะความเป็นผู้น า เป็นปัจจัยส าคัญ ในการน าพา
ประเทศไปสู่ความส าเร็จ  
 บัวแดง (1988):การปฏิวัติบทบาทของแม่
หญิงลาวยุคใหม่ 
  อาจกล่าวได้ ว่าบัวแดงคือการปฏิ วัติ
บทบาทของแม่หญิงลาวยุคใหม่ในระบอบการปกครอง
แบบคอมมิวมิสต์  อีกทั้ งยั ง เป็นการต่อสู้ เพื่อสิท ธิ
เสรีภาพและความเท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย 
กล่าวคือบัวแดงเป็นแม่หญิงลาวผู้ซ่ึงมีแนวความคิดด้าน
การเมืองที่ชัดเจน มีความเป็นผู้น า เด็ดเดี่ยวในการ
ตัดสินใจและม่ันใจในตนเองสูง บัวแดงพยายามจะ
สื่อสารให้ผู้ชมเข้าใจว่าเพศหญิงก็มีความสามารถและมี
ส าคัญไ ม่ น้ อย ไปก ว่ า เพศชาย  แสดงให้ เ ห็ นถึ ง
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ภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ของแม่หญิงลาวในยุคใหม่ได้
อย่างชัดเจน   
 ลืมโต(ตัว) (2004):ความซื่อสัตย์ที่พึงมีต่อ
รัฐและครอบครัว 
  เป็นความพยายามหยิกแกมหยอ ก
พลเมืองของตนให้อยู่ในกรอบของรัฐ คือ 1) ผลของการ
ไม่ปฏิบัติตามกรอบของความรักชาติ การคิดคดโกงฉ้อ
ราษฎร์บั งหลวงก็จะได้รับผลร้ ายต่ อตนเองและ
ครอบครัว แสดงให้ เห็นเสมือนค า ขู่ของรัฐที่ มีต่อ
ประชาชนของตนว่าต้องพึงอยู่อยู่ในกรอบที่รัฐวางไว้
เท่าน้ัน 2) บทบาทของแม่หญิงลาวที่พึงประสงค์ของ
สังคมลาวยุคใหม่ ที่สามารถเป็นได้ทั้ง เป็นภรรยาที่ดีต่อ
สามี เป็นแม่ที่ดีต่อลูก และเป็นผู้ร่วมคิดร่วมสร้างข้าง
สา มี  อันจะส่ งผลต่ อการพัฒนาประ เทศภายใต้
แบบอย่างที่รัฐ 
 อยากเป็นทหาร (2008):การสร้างจิตส านึก
ในความรักชาติ 
  การพยายามยัดเยียดอุดมการณ์ในการ
เป็นผู้ปกปักรักษาชาติบ้านเมืองด้วยการอุทิศตนเป็น
ทหารเพื่อรับใช้ชาติบ้านเกิด โดย ซาย คือตัวแทนของ
คนรุ่นใหม่ที่จะช่วยสร้างสาพัฒนาประเทศ ในด้านความ
ม่ันคงให้เป็นปึกแผ่น เป็นแบบอย่างของพลเมืองที่ดีอัน
จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้พลเมืองของประเทศ 
อยากเป็นทหาร ตามชื่อเรื่อง ถึงแม้ว่าความรักที่มีต่อ
หญิงสาว และ พ่อ แม่ จะมากเพียงใดก็ตาม หากแต่
ความรักชาติต้องมาก่อนทุกอย่างเสมอ   
 คูของข้อย (2015):แบบอย่างครูดีในดวงใจ
ของสังคมลาว 
  เป็นการยกระดับจิตวิญญาณของความ
เป็นครูผู้ให้โดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใด และ บทบาท
ที่แท้จริงของครู ไม่จะเป็นจะต้องอยู่ในระบบการศึกษา

เท่าน้ัน ดังน้ัน “บทบาทครู” ใน “ครูของข้อย” จึงเป็น
บาทที่เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ ผ่านการพิสูจน์ตนเองของ 
“ครูค าปุ่ น”ด้ วยการสนับสนุนของ  “ครู ใหญ่”ที่
เปรียบเสมือนผู้บริหารการศึกษาที่ วางแบบแผน
แนวนโยบาย ตลอดจนหลักปฏิบัติต่าง ๆ  ให้การศึกษา
ประสบผลส าเร็จ  “ค าพัน” นักการภารโรง ซ่ึงเป็น
ตัวแทนของผู้สนับสนุนการศึกษาที่พยายามเ อ้ื อ
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และ “นางลุน” 
ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา แต่ยังเป็นเหมือนตัวแทนของ 
บุคคลภายนอกที่มีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมทาง
การศึกษา“ครูค าปุ่น” จึงเป็นภาพตัวแทนของ “ครูรุ่น
ใหม่” ที่มีจิตวิญญาณของการให้อย่างเต็มเปี่ยม และ
พิสูจน์ตนเองให้เป็นที่ยอมรับด้วยค าว่า “ความพยายาม
อยู่ที่ ไหนความส าเร็จอยู่ที่ น่ัน” ผ่านอุปสรรคต่างๆ 
มากมาย ทั้ง อุดมการณ์ ความรัก และ ค าสัญญา 
บทบาทของ “ครู” ใน “ครูของข้อย” จึงถือว่าเป็นกลไก
หน่ึงในการพัฒนาและยกระดับจิตใจของมนุษย์ อีกทั้ง
ยังเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรื่อง 
หรืออาจจะ ทรุดโทรม ล้วนแล้วแต่ เ ก่ียวข้องกับ 
คุณภาพครู  ดั ง น้ันครู จึง เป็นตัวชี้ วัด คุณภาพของ
ประชากรของประเทศด้วยเช่นกัน 
 อาจกล่าวได้ ว่าในช่วงตั้งแต่ปี 1975-2015 
ภาพยนตร์สร้างชาติได้ผ่านการกระบวนการควบคุมอัน
เข้มงวดของกรมฮูปเงาพร้อมทั้งพยายามสื่อสารใน
ประเด็นการสร้างความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์แห่งรัฐ 
หากจะจ าแนกประเด็นในการที่รัฐพยายามสร้างความ
เป็นชาติผ่านภาพยนตร์แล้วสามารถจ าแนกได้ดังน้ี 1) 
การปฏิวัติบทบาทของแม่หญิงลาว 2) ภาวะการเป็น
ผู้น า 3) การคบเพื่อน หรือเหล่าสหาย 4) การพัฒนา
ประเทศด้วยการให้ความส าคัญกับการศึกษาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบุคลากรทางการศึกษาเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่เป็น
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ปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุดหน้าให้
ทัดเทียมนานาประเทศและมีความยั่งยืนได้  
 ดังน้ันภาพยนตร์ที่ท าการศึกษาวิจัยจึงมีภาพ
สะท้อนทางด้านสังคมวัฒนธรรมที่ สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผน 5 ปี ฉบับ
ที่ 8 ที่ระบุว่า รัฐบาลจะมุ่งเน้นในด้านความยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจการลงทุน และการค้า การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์การน าใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์
และพยายามจะหลุดพ้นจากการเป็นประเทศด้อย
พัฒนาในปี 2020 และพัฒนาประเทศให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป 
 ขอเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1) เป็นแนวทางในการผลิตภาพยนตร์ 
โฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda)เพื่อน าเสนอนโยบาย
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 เ น่ืองจากภาพยนตร์เป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง ผู้ก ากับภาพยนตร์คือบุคคล
ที่ส าคัญในการผลิตภาพยนตร์แต่ละคนก็จะผ่าน
ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ดังน้ันวิธีคิด แนวคิดและ
โครงสร้างการเล่าเรื่อง รสนิยม มุมมองทางศิลปะ
ตลอดจนวิธีการก ากับก็จะแตกต่างกันด้วย ดั งน้ัน
แนวทางการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปจึงควรศึกษา 
  1) ควรศึกษาแนวทางการผลิต
ภาพยนตร์ของผู้ก ากับภาพยนตร์แต่ละคน 
  2) ควรศึกษาแนวทางในการผลิต
ภาพยนตร์ของกลุ่มผู้ผลิตที่ ไ ม่ ใช่คนของรัฐ หรือ 
หน่วยงานของรัฐ  
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การสร้างแบบทดสอบทกัษะเซปกัตะกรอ้เฉพาะต าแหน่ง  
ส าหรับนักศกึษาสาขาวิชาพลศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 
จักรดาว โพธิแสน1 
Jukdao Potisaen 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom action research) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
แบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อเฉพาะต าแหน่ง ส าหรับนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมี 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อ 
ทั้ง 14 รายการ คือ 1. แบบทดสอบทักษะการโยน 2. แบบทดสอบทักษะการตั้งลูกตะกร้อ (การชง) 3. แบบทดสอบ
ทักษะการรุกด้วยศีรษะ 4. แบบทดสอบทักษะการรุกด้วยลูกหยอด 5. แบบทดสอบทักษะการรุกด้วยหลังเท้า  
6. แบบทดสอบทักษะการสกัดก้ัน (การบล็อก) 7. แบบทดสอบทักษะตั้งรับด้วยศีรษะ 8. แบบทดสอบทักษะการตั้งรับ
ด้วยหลังเท้า  9. แบบทดสอบทักษะการตั้งรับด้วยข้างเท้าด้านใน 10. แบบทดสอบทักษะการเสิร์ฟด้วยข้างเท้าด้านใน 
11. แบบทดสอบทักษะการเสิร์ฟด้วยหลังเท้า 12. แบบทดสอบทักษะการเสิร์ฟด้วยลูกหยอด 13. แบบทดสอบทักษะ
การตั้งรับด้วยข้างเท้าด้านใน และ 14. แบบทดสอบทักษะการตั้งรับด้วยหลังเท้า โดยหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา
จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน หาค่าความเชื่อม่ันโดยวิธีการทดสอบซ้ า หาค่าความเป็นปรนัย โดยการประเมินจากผู้
ประเมิน 2 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
โดยวิธีของเพียร์สัน และสร้างเกณฑ์ปกติโดยใช้คะแนนที 
 ผลการวิจัยพบว่า แบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อเฉพาะต าแหน่ง มีค่าความเป็นปรนัย  (Objectivity) ของ
แบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อเฉพาะต าแหน่ง 14 รายการ มีค่าเท่ากับ 0.99, 0.98, 0.98, 0.97, 0.98, 0.97, 0.98, 
0.99, 0.99, 0.99, 0.96, 0.98, 0.99, 0.97 ตามล าดับ เม่ือน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผล
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ สรุปได้ว่า แบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อเฉพาะต าแหน่ง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีความเป็นปรนัย 
(objectivity) อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 ดังน้ันแบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อเฉพาะต าแหน่งที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสม และสามารถน าไปใช้
ทดสอบกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1014002 เซปักตะกร้อ ได้   
 
ค าส าคัญ: แบบทดสอบทักษะเฉพาะต าแหน่ง, เซปักตะกร้อ 
____________________________________ 
1อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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Abstract 
  
 The objectives of this Classroom action research were to construct Sepak Takraw Playing 
Position Skill Test and norms for physical education students in Rajabhat Mahasarakham University. 
The samples were 45 undergraduate students who participated in 14 Sepak Takraw Playing Position 
Skill major-tests: Throwing skills, Ball control, Serve, Set (maker), Offensive, Blocking, and Defender. 
The content validity was approved by 5 experts, the test-retest method was used to determine the 
reliability and objectivity was identified by scoring judge of 2 testers. The data was analyzed using 
mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient, and T-score for 
norms.Lecturer Sports Science Faculty of Education Rajabhat Mahasarakham University  
 The results showed that the content validity of Throwing skills, Ball control, Serve, Set 
(maker), Offensive, Blocking, and Defender were 0.99, 0.98, 0.98, 0.97, 0.98, 0.97, 0.98, 0.99, 0.99, 0.99, 
0.96, 0.98, 0.99, and 0.97 respectively. Compare with benchmark of correlation coefficient in 
conclusion, the Sepak Takraw Playing Position Skill Test developed by the researcher was very good.
 The statistical norms production can be utilized as a comparative data for undergraduate 
students who studied the course of 1014002: Sepak Takraw in Rajabhat Mahasarakham University. 
 
Keywords : Playing Position Skill Test, Sepak Takraw 
 
บทน า 
ปัจ จุบันการ เล่น กีฬาเป็ นสิ่ งที่ มี ค วามส า คั ญ ใ น
ชีวิตประจ าวันในอันที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง
ของร่างกาย ส่งเสริมความเจริญงอกงามด้านสติปัญญา 
จิตใจ สังคม และอารมณ์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดความ
สนุก สนานเพลิดเพลิน ภายใต้การเล่นที่ยึดหลักกฎ
กติการ่วม กันช่วยส่งเสริมให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์ 
ปัจจุบันการเล่นกีฬาน้ันมีให้เลือกเล่นมากมายหลาย
ประเภท ทั้ ง น้ีทั้ ง น้ันก็ขึ้นอยู่ กับความชอบ ความ
ต้องการงบประมาณ และความเหมาะของร่างกาย 
สังคม ประเพณีความเชื่อต่าง ๆ ดังที่ บุญสม มาร์ติน 
(2513) กล่ าว ว่า  วิชาพลศึกษาเป็น วิช าห น่ึ ง ท่ี มี

ความส าคัญเป็นอย่างมาก เม่ือมีร่างกายแข็งแรงก็จะท า
ให้มี การพัฒนาด้านจิตใจ ดังน้ัน การออกก าลังกาย
เปรียบเสมือนยาอายุวัฒนะของมนุษย์ที่จะช่วยส่งเสริม
ให้ร่างกายของมนุษย์ มีสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ การ
ออกก าลังกายช่วยให้ร่างกายมีสภาพสมบูรณ์ม่ันคง ใน
ปัจจุบันมนุษย์ใช้เครื่องทุ่นแรงชนิดต่าง ๆ แทนการใช้
ก าลังในการท างาน ดังน้ัน การออกก าลังกายและการ
เล่นกีฬา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะเป็นการ
ช่วยส่งเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์อยู่เสมอ แล้วยังสามารถ
ป้องกันโรคที่เกิดจากการขาดการออกก าลังกายและโรค
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ที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของร่างกาย อีกหลายชนิด 
จึงถือได้ว่า วิชาพลศึกษาเป็นวิชาที่ส าคัญยิ่ง 

 กีฬาเซปักตะกร้อ ก็เป็นกีฬาอีกชนิดหน่ึงท่ี
ช่วยส่งเสริมความแข็งแรงของร่างกาย และความเจริญ
งอกงามดังกล่าว เพราะกีฬาเซปักตะกร้อ เป็นกีฬาที่
ต้องอาศัยการท างานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
ค่อนข้างมาก ใช้พละก าลังสูง ฝึกการท างานเป็นทีมและ
ความสามัคคีได้ดี 

 กีฬาเซปักตะกร้อเป็นส่วนหน่ึงของพลศึกษา 
และเป็นกีฬาที่นิยมเล่นกันมากในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ มีการบรรจุกีฬาเซปักตะกร้อในการแข่งขันทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ เช่น การแข่งขันระหว่าง
ประเทศ ได้แก่ กีฬาซีเกมส์ กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ และการ
แข่งขันภายในประเทศ ได้แก่ การแข่งขันชิงแชมป์
ประเทศ กีฬาแห่งชาติ และจัดในนามสโมสรต่าง ๆ 
รวมทั้งยังมีการแข่งขันจนถึงระดับโรงเรียนด้วย ใน
ปัจจุบันกีฬาเซปักตะกร้อได้รับความนิยมแพร่หลายใน
การเล่นไปยังทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาใต้อีกด้วย 

 ส าหรับด้านการศึกษา กีฬาเซปักตะกร้อ เป็น
กีฬาท่ีนิยมกันแพร่หลาย กระทรวงศึกษาธิการ ได้
มองเห็นความส าคัญของกีฬาเซปักตะกร้อ ซ่ึงเป็น
กิจกรรมทางด้านพลศึกษากีฬาหน่ึง จึงได้บรรจุกีฬา
เซปักตะกร้อไ ว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษา  

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
และการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
ได้บรรจุวิชา เซปักตะกร้อ อยู่ในกลุ่มวิชาเอก (หลักสูตร 
5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เป็นรายวิชาที่
ส าคัญ นักศึกษาวิชาเอกพลศึกษาและการจัดการกีฬา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
จะต้องเรียนเป็นวิชาเอก (เลือก) เพราะรายวิชาเซปัก

ตะกร้อ เป็นรายวิชาที่ มีการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และเป็นกีฬาที่นิยมเล่นเป็นจ านวน
มาก โดยกีฬาเซปักตะกร้อ เป็นรายวิชาที่สามารถ
น าไปใช้ในการฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ที่ มีการฝึกและสอนกีฬาเซปัก
ตะกร้อ กีฬาเซปักตะกร้อเป็นกีฬาประเภททีม ที่ มี
รายการการแข่งขันทุกระดับ ช่วยส่งเสริมความเจริญ
งอกงามด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และ
สติปัญญา ส่งเสริมความรับผิดชอบ การท างานเป็นทีม 
รู้จักหน้าที่ของตนเอง มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย 

 โดยในการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2556 ผู้สอนจะต้องสอนให้นักศึกษามีทักษะพื้นฐานที่ดี 
ได้รับการฝึกทักษะพื้นฐานต่างๆ ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 
เพื่อจะได้น าทักษะและความรู้ไปใช้ในการถ่ายทอด
ให้กับผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง ในกระบวนการเรียนการ
สอน ขั้นตอนซ่ึงขาดไม่ได้คือ การวัดผลและประเมินผล
ที่มีความเป็นมาตรฐาน เพราะจะท าให้ผู้เรียนได้ทราบ
เก่ียวกับพัฒนาการของตนเอง เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้ฝึกทักษะต่างๆ อย่างถูกต้อง ส่วนด้านผู้สอนก็จะ
ทราบข้อบกพร่อง หรือต้องปรับปรุงการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
ดังที่    วิริยา บุญชัย (2523) กล่าวว่า ครูพลศึกษาหรือ
ผู้สอนสามารถทราบความสามารถ หรือข้อบกพร่องของ
ผู้ เ รียนได้ โดยการใช้แบบทดสอบทักษะกีฬาเป็น
เครื่องมือในการวัดความสามารถ ดังน้ันครูพลศึกษา 
ควรมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแบบทดสอบโดยควร
ค า นึ ง ค วาม เที่ ย ง ต ร ง  ( Validity) ความ เ ชื่ อ ม่ั น 
(Reliability) ความประหยัด (Economical) และความ
เป็นมาตรฐาน Standardized) ของแบบทดสอบเป็นสิ่ง
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ส าคัญ (แสงโสม ทิพทวี, 2534) และนักศึกษาสาขาวิชา
พลศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยร าชภัฎ
มหาสารคาม ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาเซปักตะกร้อ 
จะต้องออกไปประกอบวิชาชีพครูเป็นหลัก จะต้อง
สามารถถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนได้ การมีแบบทดสอบที่ มี
ความเชื่อถือได้จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ช่วยในการวัดทักษะ
กีฬาเซปักตะกร้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการวัด
ทักษะกีฬาเป็นส่วนหน่ึงของการวัดและประเมินผล
ทักษะของผู้เรียน   

 สอดคล้องกับ พิชิต ภูติจันทร์ (2547) ที่กล่าว
ว่า การเรียนทักษะกีฬาถือเป็นรากฐานส าคัญของการ
เรียนวิชาพลศึกษา การวัดทักษะกีฬาเป็นส่วนหน่ึงของ
การประเมินผลด้านความสามารถของผู้เรียนในกีฬา
ชนิดใดชนิดหน่ึงโดยเฉพาะ ผลจากการใช้แบบทดสอบ
ทักษะกีฬาจะเป็นเครื่องมือชี้บอกให้ผู้สอนทราบว่า 
ผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถมากน้อยเพียงใด หรือมี
ข้อบกพร่องอะไรบ้างในทักษะการเล่นกีฬาชนิดน้ันๆ 
หรือจะน าผลการวัดไปใช้เพื่อจุดประสงค์อย่างอ่ืนๆ ก็
ได้ เช่น ใช้ในการแบ่งกลุ่มผู้เรียน เป็นพื้นฐานในการ
พิจารณาคะแนนหรือผลการเรียน และเป็นแนวทางใน
การวิจัยเพื่อน าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในด้านการ
ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน และการวัด
ประเมินผลต่อไป  

 การสร้างแบบทดสอบทักษะจึงเป็นสิ่งจ าเป็น
ที่ผู้สอนต้องค านึงถึง เพื่อที่จะสามารถน าไปใช้ วัด
ความสามารถของผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง ซ่ึง วิริยา บุญ
ชัย (2527) ได้กล่าวว่า “การสร้างแบบทดสอบทักษะ
กีฬาน้ันต้องค านึงและศึกษาส่วนส าคัญ หรือทักษะ
เฉพาะของ กีฬาแต่ ละประ เ ภท และการ เ ลื อ ก
แบบทดสอบน้ันต้องเป็นแบบทดสอบที่มีความเชื่อถือได้ 
มีความเที่ยงตรง มีความเป็นปรนัย” กับ บุญส่ง โกสะ 

(2547) ได้กล่าวว่า “การพัฒนาแบบทดสอบเป็นเรื่องที่
ต้องใช้เวลา ต้องท าด้วยความระมัดระวังและละเอียด
รอบคอบ... กีฬาแต่ละชนิดก็มีทักษะที่ต้องเรียนรู้และ
ทดสอบหลายทักษะ แต่การใช้แบบทดสอบจ านวนมาก
ก็ไม่สามารถท าได้จึงต้องมีการตัดสินใจว่าจะทดสอบ
อะไรบ้าง โดยพิจารณาทักษะที่มีความส าคัญมากที่สุด
และควรได้รับการเน้นมากที่สุด” และ Meryers และ 
Blesh (1962) ก็ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการสร้าง
แบบทดสอบทักษะกีฬาไว้ว่าเป็นเครื่องมือพิจารณาถึง
ความบกพร่องทางทักษะกีฬาน้ัน ๆ เปรียบเทียบ
ความสามารถในการเรียน ช่วยปรับปรุงการเรียนการ
สอน และการสอนทักษะเป็นแนวทางในการให้คะแนน 
และวิธีการประเมินผลของครูเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น   

ส่วนของกีฬาเซปักตะกร้อ ได้มีแบบทดสอบทักษะ
กีฬาเซปักตะกร้อที่ได้มาตรฐานอยู่หลายแบบด้วยกัน 
ได้แก่ พินิจ อุสาโห (2521) ได้สร้างแบบทดสอบทักษะ
กีฬาเซปักตะกร้อส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ประกอบด้วยแบบทดสอบ 3 รายการ การโหม่ง 
การเสิร์ฟ การส่งตะกร้อกระทบผนัง สมศักดิ์ ทองแดง 
(2528) ได้สร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ
ส าหรับ นัก เ รี ยนชายระดับ มัธยมศึกษาตอนต้ น 
ประกอบด้วยแบบทดสอบ 4 รายการ คือ การเสิร์ฟ 
การโหม่ง การควบคุมลูกตะกร้อ การส่งตะกร้อกระทบ
ผนัง วิทเวช วงษ์เพิ่ม (2537) ได้สร้างแบบทดสอบ
ทักษะกีฬาเซปักตะกร้อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประกอบด้วยแบบทดสอบ 4 รายการ คือ 
การส่งตะกร้อกระทบผนัง การเสิร์ฟ การตั้ง (การชง) 
การกระโดดบล็อก (ขา) มนตรี กมลอดิศัย (2540) 
ศึกษาองค์ประกอบของแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปัก
ตะกร้อ พบว่ามี 5 องค์ประกอบ คือ ความแม่นย า 
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ความสูง การรับส่งลูก การตั้งลูก และการเสิร์ฟ สังคม 
ใจงาม (2541) ได้สร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปัก
ตะกร้อส าหรับนักศึกษาชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประกอบด้วย 4 รายการ คือ การเสิร์ฟ การตั้งรับ การ
ท าคะแนน และการควบคุมลูก พีระพงษ์ ทัดศรี (2541) 
ได้สร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปักตะกร้อเฉพาะ
ต าแหน่งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซ่ึงประกอบด้วย
แบบทดสอบ 2 แบบ ดังน้ี แบบทดสอบผู้เล่นต าแหน่ง
หน้า 6 รายการคือ การโยน การตั้งลูกด้วยข้างเท้าด้าน
ใน การตั้งลูกด้วยศีรษะ การรุกด้วยหลังเท้า การรุกด้วย
ศีรษะ และการสกัดก้ัน แบบทดสอบผู้เล่นต าแหน่งหลัง 
3 รายการคือ การเสิร์ฟ การตั้งลูกด้วยข้างเท้าด้านใน 
และการตั้งลูกด้วยศีรษะ ธ ารง เดชเจริญ (2542) สร้าง
แบบทดสอบทักษะกีฬาเซปักตะกร้อส าหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 รายการ คือ การควบคุม
ลูกตะกร้อ การรับ และการส่งลูกตะกร้อ และการเสิร์ฟ
ลูกตะกร้อ ซ่ึงตามความเป็นจริง การเล่นกีฬาเซปัก
ตะกร้อต้องใช้อวัยวะในการเล่นหลายส่วน เช่น การเล่น
ด้วยข้างเท้าด้านใน ข้างเท้าด้านนอก หลังเท้า เข่า 
ศีรษะ เป็นต้น และสามารถแยกเป็นทักษะพ้ืนฐานใน
การเล่นได้ดังน้ี คือ การเสิร์ฟ การตั้งรับ การตั้งลูก (การ
ชง) และการรุก ซ่ึงประกอบด้วย การตบ การปาด การ
เหยียบ การโหม่ง และการสกัดก้ัน (การบล็อก)  

แต่ทั้ ง น้ีแบบทดสอบที่กล่ าวมาข้ างต้น  เป็น
แบบทดสอบที่ใช้วัดทักษะเบื้องต้นและทักษะรวมทั่วๆ 
ไปเท่าน้ัน และยังใช้แบบทดสอบดังกล่าว ทดสอบ
นักกีฬาในทุกต าแหน่งด้วยแบบทดสอบเดียวกัน ยังไม่มี
รูปแบบของการเล่นอีกทั้งง่ายเกินไปที่จะน าไปใช้ใน
สถานการณ์จริง และไม่ครอบคลุมต าแหน่งต่างๆ ในทีม 
ปัจจุบันการฝึกซ้อมทักษะหรือทีม หรือการแข่งขัน 
ครูผู้สอนหรือโค้ชจะให้นักกีฬาซ้อมหรือแข่งขันตาม

ต าแหน่งที่นักกีฬามีความถนัด ไม่มีการสลับต าแหน่ง
หรือหน้าที่กัน ซ่ึงวิธีน้ีจะเป็นการส่งเสริมในการพัฒนา
นักกีฬาในแต่ละต าแหน่งโดยเฉพาะ หรือผู้เล่นได้เร็ว
กว่าวิธีการแบบสลับต าแหน่ง เม่ือครูผู้สอนหรือโค้ช มี
แบบทดสอบเฉพาะต าแหน่งที่เป็นมาตรฐาน เหมาะสม
กับระดับความสามารถของนักกีฬาภายในทีม จะ
สามารถจ าแนกระดับความสามารถของนักกีฬาแต่ละ
คน เพื่อที่ผู้ฝึกสอนหรือโค้ช สามารถใช้เป็นข้อมูลใน
การส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาในแต่ละต าแหน่งได้ตรง
ตามข้อบกพร่อง ภายหลังจากการฝึกซ้อม หรือทดสอบ
ก่อนการฝึกซ้อม เพื่อคัดเลือกผู้เล่นที่เหมาะสม และยัง
เป็นการกระตุ้นให้นักกีฬาใช้แบบทดสอบน้ีเป็นแนวทาง
ส าหรับฝึ กฝน ปรับปรุ งและพัฒนาตนเอ ง ให้ มี
ความสามารถในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อให้สูงขึ้นได้
อีกด้วย และแบบทดสอบดังที่กล่าวมา ไม่สามารถที่จะ
น ามาใช้เป็นแบบทดสอบกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฎมหาสารคาม สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 
ได้เพราะความสามารถในทักษะกีฬาของผู้เรียนแต่ละ
ระดับจะแตกต่างกัน รวมทั้งปัจจุบันน้ีทางมหาวิทยาลัย
ราชภัฎมหาสารคาม ยังไม่มีแบบทดสอบทักษะเซปัก
ตะกร้อเฉพาะต าแหน่งที่เหมาะสมกับการวัดทักษะของ
นักศึกษาอีกด้วย  

 จากความส าคัญและสภาพปัญหาของ
แบบทดสอบดังกล่าว ผู้ วิ จัยในฐานะนักกีฬาและ
อาจารย์สอนรายวิชาเซปักตะกร้อ สาขาวิชาพลศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จึงมี
ความต้องการสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ
เฉพาะต าแหน่ง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
พัฒนาผู้ เรียน อีกทั้งเพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานของ
ทักษะเซปักตะกร้อเฉพาะต าแหน่ง ส าหรับนักศึกษา 
สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
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ภัฏมหาสารคาม เป็นแนวทางแก่ผู้ที่มีความสนใจจะ
น าเอาแบบทดสอบน้ีไปใช้ในการวัดผลและประเมินผล
กับนักศึกษา และนักกีฬาที่มีสภาพใกล้เคียงกัน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อสร้างแบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อ
เฉพาะต าแหน่ง ที่มีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content 
validity) ความเชื่อ ม่ัน ( reliability) และความเป็น
ปรนัย (Objectivity) ส าหรับนักศึกษา สาขาวิชาพล
ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 2. เพื่อสร้างเกณฑ์ปกติ (norms) ทักษะเซปัก
ตะกร้อเฉพาะต าแหน่ง ส าหรับนักศึกษา สาขาวิชาพล
ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 
วิธีการศึกษา 
 1. กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักศึกษา 
สาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ผ่านการเรียน
รายวิชา 1014002 เซปักตะกร้อ มาแล้ว และก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 จ านวน 45 คน เป็นชาย 30 
คน และหญิง 15 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบ
ทักษะกีฬาเซปักตะกร้อเฉพาะต าแหน่ง ซ่ึงประกอบไป
ด้วยรายการทดสอบ 2 รายการ คือ 1. ต าแหน่งหน้า 
(หน้าซ้าย-หน้าขวา) 2. ต าแหน่งหลัง (ตัวเสิร์ฟ) โดยมี
แบบทดสอบเฉพาะต าแหน่ง ดังน้ี  
1. ต าแหน่งหน้า (หน้าซ้าย-หน้าขวา) 
 1.1 แบบทดสอบทักษะการโยน 
 1.2 แบบทดสอบทักษะการตั้งลูกตะกร้อ 
 1.3 แบบทดสอบทักษะการรุก มีแบบทดสอบ    
ย่อย 3 ทักษะ 

  1.3.1 ทักษะการรุกด้วยศีรษะ 
  1.3.2 ทักษะการรุกด้วยลูกหยอด  
  1.3.2 ทักษะการรุกด้วยหลังเท้า 
 1.4 แบบทดสอบทักษะการสกัดก้ัน (การบล็อก) 
 1.5 แบบทดสอบทักษะการตั้ งรับ  มีแบบ 
ทดสอบย่อย 3 ทักษะ 
  1.5.1 ทักษะการตั้งรับด้วยศีรษะ 
  1.5.2 ทักษะการตั้งรับด้วยหลังเท้า 
  1.5.3 ทักษะการตั้งรับด้วยข้างเท้าด้านใน 
2. ต าแหน่งหลัง (ตัวเสิร์ฟ) 
 2.1 แบบทดสอบทักษะการเสิร์ฟ 
  2.2.1 ทักษะการเสิร์ฟด้วยข้างเท้าด้านใน 
  2.2.2 ทักษะการเสิร์ฟด้วยหลังเท้า 
  2.2.3 ทักษะการเสิร์ฟด้วยลูกหยอด  
 
การสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิจัย และ
สอบถามผู้ที่เก่ียวข้อง ซ่ึงประกอบไปด้วยการทดสอบ 2 
รายการ คือ 1. ต าแหน่งหน้า (หน้าซ้าย-หน้าขวา) 2. 
ต าแหน่งหลัง (ตัวเสิร์ฟ) 
 2. สร้างแบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อ
เฉพาะต าแหน่ง 
 3. น าแบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อที่สร้าง
ขึ้นตามขั้นตอนที่ 2 เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน 
เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แล้วคัดเลือกข้อที่
มีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 – 1.00 โดยใช้สูตรหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องของพวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2538) 
 4. น าแบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อเฉพาะ
ต าแหน่ง ไปทดลองใช้ (Try-out) เพื่อหาค่าความ
เชื่อม่ัน (Reliability) จากกลุ่มที่ทดลองใช้ จ านวน 30 
คน โดยการทดสอบซ้ า (Test-retest) เว้นช่วง เวลา
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ทดสอบ 1 สัปดาห์ น าผลที่ได้จากการทดสอบครั้งที่ 1 
และครั้งที่ 2 มาหาค่าความเชื่อม่ันโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ ด้วยวิธีของเพียร์สัน (Pearson product-
moment correlation coefficient) แล้วน าค่าที่ได้ไป
เปรียบ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการประเ มินผล
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเคิร์กเคนเดล Kirkendall et 
al. (1987) ตามการแปลความหมายของค่าความ
เชื่อม่ันได้ดังน้ี 0.00–0.59 อยู่ในเกณฑ์ต่ า 0.60–0.79 
อยู่ในเกณฑ์ยอมรับ 0.80–0.89 อยู่ในเกณฑ์ดี และ 
0.90–1.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 5. หาค่าความเป็นปรนัย (Objectivity) จาก
การน าคะแนนที่ได้จากอาจารย์พลศึกษาจ านวน 2 ท่าน 
ทดลองใช้แบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อเฉพาะ
ต าแหน่ง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์โดยใช้วิธีของเพียร์สัน (Pearson Product-
Moment Correlation Coefficient)   
 6. น าแบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อเฉพาะ
ต าแหน่ง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ท าการทดสอบกับนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง ที่ผ่านการเรียนรายวิชา 1014002 เซปัก
ตะกร้อ มาแล้ว และก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 
จ านวน 45 คน เป็นชาย 30 คน และหญิง 15 คน   
 7. หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
คะแนนสูงสุด (Max) คะแนนต่ าสุด (Min) ฐานนิยม 
(Mode) และมัธยฐาน (Median) ของคะแนนที่ได้จาก
การท าแบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อในขั้นตอนที่ 6 
 8. น าผลที่ ได้ไปสร้างเกณฑ์ปกติ (norms) 
ทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ โดยใช้คะแนนดิบและคะแนนที 
(T-score) 
 
 
 

การเก็บข้อมูล 
 1. ศึกษารายละเ อียดของ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. เตรียมสถานที่  อุปกรณ์และส่ิงอ านวย
ความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถานที่ ได้แก่ 
สนามเซปักตะกร้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
อุปกรณ์ ได้แก่ 2.1 เสาเซปักตะกร้อ 2.2 ตาข่ายเซปัก
ตะกร้อ 2.3 ลูกตะกร้อใยสังเคราะห์ จ านวน 10 ลูก 2.4 
ตะกร้าใส่ลูกเซปักตะกร้อ 2.5 กระดาษกาว 2.6 เสาสูง 
3.00 เมตร จ านวน 2 ต้น 2.7 เชือกยาว 8 เมตร จ านวน 
4 เส้น 2.8 ตลับเทป 2.9 ใบบันทึกคะแนนการทดสอบ 
2.10 ใบให้คะแนนโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 3. เตรียมผู้ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
อธิบายและสาธิตวิธีการต่างๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ให้เข้าใจถูกต้องในแนวเดียวกัน 
 4. นัดประชุมกลุ่มตัวอย่าง เพื่ออธิบายชี้แจง
ให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
และขั้นตอนวิธีการฝึกในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ด าเนินการดังน้ี 4.1 ชี้แจงกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 4.2 อธิบายรายละเอียดและสาธิตวิธีการ
ปฏิบัติของแบบทดสอบให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจ 
 5. น าแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปักตะกร้อที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น ท าการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ทักษะ จ านวนทั้งหมด 30 คน  
 6. น าแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ
เฉพาะต าแหน่งทดสอบซ้ า โดยท าการทดสอบกลับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ทักษะ ตามข้อที่ 5 โดยเว้น
ระยะหน่ึงสัปดาห์ 
 7. น าแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ
เฉพาะต าแหน่งที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปทดสอบกับนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง ที่ผ่านการเรียนรายวิชา 1014002 เซปัก



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 2 (27) กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 2 (27) July - December 2017

303

ตะกร้อ มาแล้ว และก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 
จ านวน 45 คน เป็นชาย 30 คน และหญิง 15 คน เพื่อ
หาเกณฑ์ปกติ 
 8. บันทึกผลลงในใบบันทึก แล้วรวบรวมมา
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล 
 น าข้อมูลท่ีได้จากการทดสอบทักษะเซปัก
ตะกร้อเฉพาะต าแหน่ง มาวิเคราะห์ดังน้ี 
 1. หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
validity) โดยค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง จาก
ผู้ เชี่ยวชาญ 5 คน ตามแบบของพวงรัตน์ ทวีรัตน์ 
(2538) โดยการค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องแบบ 
IOC (Index of Consistency) 
 2. หาค่าความเชื่อ ม่ัน  (Reliability) ของ
แบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อเฉพาะต าแหน่ง ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น โดยการทดสอบซ้ า (test–retest) จากคะแนน
ที่ผู้วิจัย ทดสอบด้วยตนเองในการทดสอบครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2 มา ค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation 
Coefficient) 
 3. หาค่าความเป็นปรนัย (Objectivity) จาก
การน าคะแนนท่ีได้จากอาจารย์พลศึกษา 2 ท่าน 
ทดลองใช้แบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อ เฉพาะ
ต าแหน่ง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์โดยใช้วิธีของเพียร์สัน (Pearson Product - 
Moment Correlation Coefficient)    
 4. หาค่ า เฉลี่ ย เลขคณิต  ส่ วนเบี่ ย ง เบน
มาตรฐาน (S.D.) คะแนนสูงสุด (Max) คะแนนต่ าสุด 
(Min) ฐานนิยม (Mode) และมัธยฐาน (Median) ของ

คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อเฉพาะ
ต าแหน่ง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 5. สร้างเกณฑ์ปกติ (Norms) โดยใช้คะแนน
ดิบและคะแนนที (T-score) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
validity) ของแบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อเฉพาะ
ต าแหน่ง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา     
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.89 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
 2. ค่าความเชื่อ ม่ัน  (reliability) ของแบบ 
ทดสอบทักษะเซปักตะกร้อเฉพาะต าแหน่งที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นทั้ง 14 รายการ มีค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.95, 
0.93, 0.97, 0.92, 0.86, 0.80, 0.85, 0.81, 0.95, 0.94, 
0.87, 0.85, 0.96, 0.83 ต ามล า ดั บ  (ต าร า งที่  1 ) 
ค า น ว ณ ห า ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ ส หสั ม พั น ธ์  พ บ ว่ า 
แบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความ
เชื่อม่ันได้อยู่ในเกณฑ์ดี 
 3. ค่าความเป็นปรนัย (Objectivity) ของ
แบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อเฉพาะต าแหน่งที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น  โดยน าคะแนนจากการทดสอบครั้งที่  1 
ค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.99 , 
0.98, 0.98, 0.97, 0.98, 0.97, 0.98, 0.99, 0.99 , 
0.99, 0.96, 0.98, 0.99 และ 0.97 ตามล าดับ (ตาราง
ที่  1) ค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  พบว่า 
แบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความ
เป็นปรนัย (objectivity) อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
 4. ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ของคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบทักษะเซปัก
ตะกร้อเฉพาะต าแหน่ง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น นักศึกษาชาย 
ผลรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 10.857 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.765 
นักศึกษาหญิง ผลรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.892 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.345 (ตารางที่ 2) 
 5. เกณฑ์ (Norm) ของแบบทดสอบทักษะ
เซปักตะกร้อเฉพาะต าแหน่ง ที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้น โดย
เปลี่ยนคะแนนดิบของการทดสอบทุกรายการเป็น
คะแนนที  (T - Score) (ตารางที่  3 )  พบว่า ระดับ
ความสามารถทางทักษะเซปักตะกร้อเฉพาะต าแหน่ง 
ส าหรับนักศึกษาชาย สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แบ่งออกได้
ดังน้ี ระดับทักษะดีมาก คะแนน T-score ตั้งแต่ 15 ขึ้น
ไป ระดับทักษะดี คะแนน T-score ระหว่าง 12 – 14 
ระดับทักษะปานกลาง คะแนน T-score ระหว่าง 9 – 
11 ระดับทักษะต่ า คะแนน T-score ระหว่าง 6 – 8  
ระดับทักษะต่ ามาก คะแนน T-score ตั้งแต่ 5 ลงไป 
 ระดับความสามารถทางทักษะเซปักตะกร้อ
เฉพาะต าแหน่ง ส าหรับนักศึกษาหญิง สาขาวิชาพล
ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
แบ่งออกได้ดังน้ี ระดับทักษะดีมาก คะแนน T-score 
ตั้ งแต่  11 ขึ้นไป ระดับทักษะดี  คะแนน T-score 
ระหว่าง 8 - 10 ระดับทักษะปานกลาง คะแนน T-
score ระหว่าง 5 – 7 ระดับทักษะต่ า คะแนน T-score 
ระหว่าง 2 – 4 ระดับทักษะต่ ามาก คะแนน T-score 
ตั้งแต่ 1 ลงไป 
 
วิจารณ์และสรุปผล 
 1. ความเที่ยงตรง (Validity) แบบทดสอบ
ทักษะเซปักตะกร้อเฉพาะต าแหน่ง ส าหรับนักศึกษา 
สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีความเที่ยงตรงตาม

ดุลพิ นิจของผู้ เชี่ ยวชาญ ทั้ ง  5 ท่าน ซ่ึงมีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการสอนการฝึกกีฬา 
และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา ได้พิจารณาเห็นตรงกันว่า แบบทดสอบที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถน าไปใช้ในการทดสอบทักษะ
เซปักตะกร้อเฉพาะต าแหน่งของนักศึกษา สาขาวิชาพล
ศึกษาได้ 
 ในภาพรวมทั้งหมดค่าความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา (Content validity) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.89 ซ่ึง
หากพิจารณาแต่ละรายการแล้วพบว่า มีค่าเท่ากับ 
0.95, 0.93, 0.97, 0.92, 0.86, 0.80, 0.85, 0.81, 0.95, 
0.94, 0.87, 0.85, 0.96 และ 0.83 ซ่ึงหากพิจารณา
ตามเกณฑ์พิจารณาของ พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2538) 
พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง ทั้งหมดมีค่าสูงกว่า 0.5 
ซ่ึง พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2538) ได้กล่าวว่า ถ้าค่าดัชนี 
(IOC) ที่ค านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้อค าถาม
น้ันก็เป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรมน้ัน 
ถ้าข้อค าถามใดมีค่าดัชนีต่ ากว่า 0.5 ข้อค าถามน้ันก็ถูก
ตัดออกไป หรือต้องน าไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ดีขึ้น 
จากแบบทดสอบที่สร้างขึ้นมีค่าความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหาที่สามารถน าไปใช้ในการทดสอบเพื่อวัดสิ่ งที่
ต้องการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้ง
ไว้ สอดคล้องกับ พิชิต ภูติจันทร์ (2547) ที่กล่าวว่า 
ความเที่ยงตรง นับเป็นมาตรฐานทางเทคนิคของ
แบบทดสอบที่ส าคัญที่สุด เพราะความเที่ยงตรงเป็นสิ่ง
ที่บอกถึงความซ่ือสัตย์ของแบบทดสอบ การทดสอบแต่
ละครั้งผู้ทดสอบต้องใช้เครื่องมือวัดที่สามารถบอกถึงสิ่ง
ที่ต้องการทราบได้ หรือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จาก
ค่าความเที่ยงตรงดังกล่าวมีความสอดคล้องกันระหว่าง
ข้อทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เน่ืองจากผู้วิจัย
ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และสังเกตจากทกัษะการเล่น
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ของนักศึกษาในทักษะพื้นฐานของการเล่นเซปักตะกร้อ 
และสร้างแบบทดสอบจากข้อมูลดังกล่าว ท าให้
แบบทดสอบมีความสอดคล้องกันระหว่างแบบทดสอบ
กับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม จึงมีความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา 
 2 .  ความเชื่ อ ม่ั น  (Reliability) ของแบบ 
ทดสอบทักษะเซปักตะกร้อเฉพาะต าแหน่ง ส าหรับ
นั กศึ กษาสาข า วิ ช าพลศึ กษา  คณะ ครุ ศ าสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ทั้ง 
14 รายการ มีค่าเท่ากับ 0.95, 0.93, 0.97, 0.92, 0.86, 
0.80, 0.85, 0.81, 0.95, 0.94, 0.87, 0.85, 0.96 , 
0.83 ตามล าดับ น าไปหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ถ้า
ได้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูง(หรือใกล้เคียงกัน) ก็
แสดงว่าเครื่องมือน้ันมีค่าความเชื่อม่ันสูง และน าค่าที่ได้
ไปพิจารณากับค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ความเชื่อม่ัน
ของ Kirkendall et al. (1987) ที่ก าหนดไว้ดังน้ี 0.00–
0.59 อยู่ในเกณฑ์ต่ า 0.60–0.79 อยู่ในเกณฑ์ยอมรับ 
0.80–0.89 อยู่ในเกณฑ์ดี และ 0.90–1.00 อยู่ในเกณฑ์
ดีมาก  
 จึงสรุปได้ว่า แบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อ
เฉพาะต าแหน่ง มีค่าความเชื่อม่ันในภาพรวม อยู่ใน
เกณฑ์ดี สามารถน าไปวัดได้อย่างมีประสิท ธิภาพ 
หมายความว่า ไม่ว่าจะท าการวัดก่ีครั้งกับคนเดิมผล
คะแนนก็จะได้เท่าเดิม ดังที่ บุญส่ง โกสะ (2542) ที่ได้
กล่าวว่าเม่ือท าการวัดแล้ว ผลที่ได้จากการวัดมีความ
เหมือนกันใกล้เคียงกันไม่มีความแตกต่างทุกครั้งก็แสดง
ให้เห็นว่ามีความเชื่อถือได้ และยังสอดคล้องกับ วาสนา 
คุณาอภิสิทธ์ิ (2541) ที่ กล่าวว่า คุณลักษณะของ
แบบทดสอบที่ดี คือ ความเชื่อม่ัน (Reliability) ความ
แม่นตรง (Validity) ความเป็นปรนัย (Objectivity) 
ค ว า ม ง่ า ย  ( Simplicity) ค ว า ม เ ป็ น ม า ต ร ฐ า น 

(Uniformity) และการใช้เวลา (Time) และ ผาณิต บิล
มาศ (2530) ที่กล่าวไว้ว่า แบบทดสอบที่น าไปทดสอบ
กับกลุ่มตัวอย่างเดิม 2 ครั้งได้ผลการทดสอบ เท่าเดิม
หรือใกล้เคียงกัน แสดงว่าแบบทดสอบน้ันมีความเชื่อถือ
ได้การทดสอบแบบน้ีเป็นการทดสอบดูความคงที่  
(Stability) ของเครื่องมือ การค านวณจะเป็นการหา
ความสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน (Pearson product-
moment correlation coefficient) ค่าสัมประสิท ธ์ิ
สหสัมพันธ์ ( r) ที่ค านวณได้ โดยวิ ธี น้ี  เรียกว่าค่ า
สัมประสิทธ์ิของความคงที่ บุญเรียง ขจรศิลป์ (2533) 
ได้กล่าวถึงความเชื่อถือได้สรุปว่า ความเชื่อถือได้ของ
เครื่องมือเป็นคุณสมบัติของเครื่ อง มือที่ ใ ช้ วัด ได้
สม่ าเสมอ คงเส้น คงวา วัดก่ีครั้งก็ได้ผลเหมือนเดิมหรือ
ใกล้เคียงกับของเดิม ซ่ึงสอดคล้องกับ ล้วน สายยศ และ
อังคณา    สายยศ (2538) ที่ได้กล่าวถึง ค่าความเชื่อม่ัน
ได้ว่า เป็นคุณภาพของเครื่องมือแสดงอย่างหน่ึง น าไป
วัดแล้ววัดอีกได้เท่าเดิมแสดงว่า แบบทดสอบน้ันมีความ
เชื่อม่ันสูง สอดคล้องกับ ยุทธไกยวรรณ์ (2552) จาก
การหาค่าความเชื่อม่ันดังกล่าว สาเหตุอาจเป็นเพราะ
เม่ือน าแบบทดสอบที่หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา
แล้ว มาทดลองใช้เพื่อหาค่าความเชื่อม่ัน แบบทดสอบ
ดังกล่าวจึงไม่ยากไม่ง่ายเกินไป เน้ือหาตรงตามทักษะ
การทดสอบท่ีจ าเป็นส าหรับนักศึกษา แบบทดสอบมี
ความเชื่อม่ันอยู่ในระดับดี 
 3. การหาค่าความเป็นปรนัย (Objectivity) 
ของแบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อเฉพาะต าแหน่ง 
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยการหาค่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของผู้ประเมิน 2 ท่าน 
(Tester) ท าการประเมินความสามารถของกลุ่มที่ใช้ใน
การศึกษาจากแบบทดสอบ ถ้าคะแนนของผู้ประเมินทั้ง 
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2  ท่ าน  ใ กล้ เ คี ย ง กันห รื อ เ ห มื อน กัน  แสด ง ว่ า
แบบทดสอบมีความเป็นปรนัย 
 จากการศึกษาพบว่า แบบทดสอบทักษะการ
โยนแบบทดสอบทักษะการตั้งลูกตะกร้อ (การชง) 
ตารางที่ 1 แสดงค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของ
แบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อเฉพาะต าแหน่ง ส าหรับ
นั กศึ กษาสาข า วิ ช าพลศึ กษา  คณะ ครุ ศ าสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

แบบทดสอบ ค่าความ
เชื่อมั่นของ
แบบทดสอบ 

(R) 

ค่าความเป็น
ปรนัยของ
แบบทดสอบ 

(O) 
1. แบบทดสอบ
ทักษะการโยน 

0.95 0.99 

2. แบบทดสอบ
ทักษะการตั้งลูก
ตะกร้อ (การชง) 

0.93 0.98 

3. แบบทดสอบ
ทักษะการรุกด้วย
ศีรษะ 

0.97 0.98 

4. แบบทดสอบ
ทักษะการรุกด้วย
ลูกหยอด (Drop) 

0.92 0.97 

5. แบบทดสอบ
ทักษะการรุกด้วย
หลังเท้า 

0.86 0.98 

6. แบบทดสอบ
ทักษะการสกัดก้ัน 
(การบล็อก) 

0.80 0.97 

แบบทดสอบ ค่าความ
เชื่อมั่นของ
แบบทดสอบ 

(R) 

ค่าความเป็น
ปรนัยของ
แบบทดสอบ 

(O) 
7. แบบทดสอบ
ทักษะตั้งรับด้วย
ศีรษะ 

0.85 0.98 

8. แบบทดสอบ
ทักษะการตั้งรับ
ด้วยหลังเท้า 

0.81 0.99 

9. แบบทดสอบ
ทักษะการตั้งรับ
ด้วยข้างเท้าด้านใน 

0.95 0.99 

10. แบบทดสอบ
ทักษะการเสิร์ฟด้วย
ข้างเท้าด้านใน 

0.94 0.99 

11. แบบทดสอบ
ทักษะการเสิร์ฟด้วย
หลังเท้า 

0.87 0.96 

12. แบบทดสอบ
ทักษะการเสิร์ฟด้วย
ลูกหยอด (Drop) 

0.85 0.98 

13. แบบทดสอบ
ทักษะการตั้งรับ
ด้วยข้างเท้าด้านใน 

0.96 0.99 

14. แบบทดสอบ
ทักษะการตั้งรับ
ด้วยหลังเท้า 

0.83 0.97 

รวม 0.89 0.98 
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ตารางที่  2 แสดงค่าเฉลี่ย  (X) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบ 

แบบทดสอบ 
(คะแนนเต็ม) 

ชาย(N= 30) หญิง (N= 15) 
�̅�𝒙 S.D. �̅�𝒙 S.D. 

1. แบบทดสอบ
ทักษะการโยน 
(12) 

8.40 2.37 7.20 2.90 

2. แบบทดสอบ
ทักษะการตั้งลูก
ตะกร้อ (15) 

9.10 2.85 4.50 2.55 

3. แบบทดสอบ
ทักษะการรุกด้วย
ศีรษะ (20) 

16.30 2.75 13.00 2.87 

4. แบบทดสอบ
ทักษะการรุกด้วย
ลูกหยอด (20) 

15.20 2.78 14.00 3.20 

5. แบบทดสอบ
ทักษะการรุกด้วย
หลังเท้า (20) 

12.80 2.82 9.60 3.95 

6. แบบทดสอบ
ทักษะการสกัดก้ัน 
(การบล็อก) (15) 

8.10 2.51 5.40 3.13 

7. แบบทดสอบ
ทักษะตั้งรับด้วย
ศีรษะ (15) 

12.70 2.16 8.00 3.68 

8. แบบทดสอบ
ทักษะการตั้งรับ
ด้วยหลังเท้า (9) 
 
 

5.00 2.26 4.00 2.83 

แบบทดสอบ 
(คะแนนเต็ม) 

ชาย(N= 30) หญิง (N= 15) 
�̅�𝒙 S.D. �̅�𝒙 S.D. 

9. แบบทดสอบ
ทักษะการตั้งรับ
ด้วยข้างเท้าด้าน
ใน (15) 

12.90 2.18 11.50 2.42 

10. แบบทดสอบ
ทักษะการเสิร์ฟ
ด้วยข้างเท้าด้าน
ใน (20) 

16.30 2.75 3.70 3.92 

11. แบบทดสอบ
ทักษะการเสิร์ฟ
ด้วยหลังเท้า (20) 

11.70 5.27 10.80 5.41 

12. แบบทดสอบ
ทักษะการเสิร์ฟ
ด้วยลูกหยอด 
(Drop) (15) 

7.00 2.67 6.50 3.24 

13. แบบทดสอบ
ทักษะการตั้งรับ
ด้วยข้างเท้าด้าน
ใน (15) 

9.60 2.88 7.80 3.55 

14. แบบทดสอบ
ทักษะการตั้งรับ
ด้วยหลังเท้า (12) 

6.90 2.47 4.50 3.21 

ผลรวม 10.86 2.77 7.89 3.35 
 
ตารางที่  3 เกณฑ์ปกติ (Norms) ของแบบทดสอบ
ทักษะรวมทุกรายการ คือ ทักษะการโยน ทักษะการตั้ง
ลูกตะกร้อ (การชง) ทักษะการรุกด้วยศีรษะ ทักษะการ
รุกด้วยลูกหยอด ทักษะการรุกด้วยหลังเท้า ทักษะการ
สกัดก้ัน (การบล็อก) ทักษะตั้งรับด้วยศีรษะ ทักษะการ
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ตั้งรับด้วยหลังเท้า ทักษะการตั้งรับด้วยข้างเท้าด้านใน 
ทักษะการเสิร์ฟด้วยข้างเท้าด้านใน ทักษะการเสิร์ฟด้วย
หลังเท้า ทักษะการเสิร์ฟด้วยลูกหยอด ทักษะการตั้งรับ
ด้วยข้างเท้าด้านใน และทักษะการตั้งรับด้วยหลังเท้า 
 

ระดับทักษะ 

คะแนน T-score 
แบบทดสอบทักษะรวมทุกรายการ 
นักศกึษาชาย 

(N= 30) 
นักศกึษาหญิง 

(N= 15) 
ดีมาก 15 ขึ้นไป 11 ขึ้นไป 
ด ี 12 – 14  8 - 10 
ปานกลาง 9 - 11 5 - 7 
ต่ า 6 - 8 2 - 4 
ต่ ามาก 5 ลงไป 1 ลงไป 

 
แบบทดสอบทั กษะ การ รุ กด้ ว ย ศี ร ษ ะ 

แบบทดสอบทักษะการรุ กด้วย ลูกหยอด (Drop) 
แบบทดสอบทักษะการรุกด้วยหลังเท้า แบบทดสอบ
ทักษะการสกัดก้ัน (การบล็อก) แบบทดสอบทักษะตั้ง
รับด้วยศีรษะ แบบทดสอบทักษะการตั้งรับด้วยหลังเท้า 
แบบทดสอบทักษะการตั้ งรับด้วยข้างเท้าด้านใน 
แบบทดสอบทักษะการเ สิร์ฟด้วยข้างเท้าด้านใน 
แบบทดสอบทักษะการเสิร์ฟด้วยหลังเท้า แบบทดสอบ
ทักษะการเสิร์ฟด้วยลูกหยอด (Drop) แบบทดสอบ
ทักษะการตั้งรับด้วยข้างเท้าด้านใน แบบทดสอบทักษะ
การตั้งรับด้วยหลังเท้ามีค่าความเป็นปรนัย เท่ากับ 
0.99, 0.98, 0.98, 0.97, 0.98, 0.97, 0.98, 0.99 , 
0.99, 0.99, 0.96, 0.98, 0.99 และ 0.97 ตามล าดับ 
และเม่ือน าค่าที่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินผลสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ Kirkendall et 
al. (1987) ที่ก าหนดไว้ข้างต้น จึงสรุปได้ว่าแบบทดสอบ

ทักษะเซปักตะกร้อเฉพาะต าแหน่ง มีค่าความเป็นปรนัย
ในภาพรวม อยู่ในเกณฑ์ดีมาก   
 แบบทดสอบท่ีมีความเป็นปรนัยสูงคือ เป็น
แบบทดสอบที่มีความชัดเจนในการให้คะแนนผู้ทดสอบ
เข้าใจค าสั่งในวิธีการปฏิบัติ ไม่ ว่าใครเป็นผู้ ให้การ
ทดสอบก็ให้คะแนนหรือผลของการทดสอบเหมือนเดิม
ไม่เปลี่ยนแปลง ดังที่ บุญส่ง โกสะ (2547) กล่าวว่า 
ความเป็นปรนัยสามารถหาได้โดยใช้การหาสหสัมพันธ์
เช่นเดียวกับการหาค่าความเชื่อม่ัน ค่าความเป็นปรนัย
ควรอยู่ในระดับ 0.80 ขึ้นไป เน่ืองจากค่าที่ต่ าแสดงว่า
ผู้ให้คะแนนมีการให้น้ าหนักแก่องค์ประกอบต่างๆ ของ
ทักษะแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ Baumgartner & 
Jackson (1991) ที่ ได้กล่าวถึงความเป็นปรนัยของ
แบบทดสอบ โดยสรุป ว่าความเป็ นป ร นัย ข อง
แบบทดสอบทางพลศึกษาสามารถศึกษาได้จากการ
ค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของคะแนนผู้ใช้
แบบทดสอบ 2 คน นอกจากน้ี พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2538) 
ได้กล่าวว่า คุณภาพด้านความเป็นปรนัยของเครื่องมือ
เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับเครื่องมือวิจัยทุกชนิด เพราะถ้า
เครื่องมือมีความเป็นปรนัยแล้ว จะท าให้เครื่องมือเกิด
ความเที่ยงตรงและเชื่อม่ันสูงขึ้นด้วย จากค่าความเป็น
ปรนัยดังกล่าว สาเหตุอาจเป็นเพราะการหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบที่ ผ่ านมา น้ันมีความเหมาะสม 
น่าเชื่อถือ ดังน้ันผลการวิจัยที่ได้จากความเห็นของผู้
ประเมินจึงมีความใกล้เคียงกัน 
 4. เกณฑ์ปกติ (Norms) ของแบบทดสอบ
ทักษะเซปักตะกร้อเฉพาะต าแหน่ง ส าหรับนักศึกษา 
สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม หาโดยการแปลงคะแนนดิบเป็น
คะแนนมาตรฐานที (T-score) และค านวณแบ่งระดับ
ความสามารถทักษะของนักศึกษาชายและนักศึกษา
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หญิง ทุกรายการออกเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปาน
กลาง ต่ า และต่ ามาก สอดคล้องกับ สมประสงค์ มณฑล
ผลิน (2546) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การสร้าง
แบบทดสอบทักษะและเกณฑ์ปกติของกีฬาตะกร้อ 
ส าหรับนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
อัมพวันวิทยาลัย การวิจัยได้ใช้เกณฑ์ปกติในการแบ่ง
ระดับความสามารถด้านทักษะของกีฬาตะกร้อ ส าหรับ
นักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งเป็น 5 ระดับ 
คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก โดยใช้คะแนน 
(T-score) เป็นเกณฑ์ วีระพงษ์ แดนดี (2547) ได้ศึกษา
การสร้างแบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อส าหรับ
นักศึกษาหญิงวิทยาลัยพลศึกษา ได้เกณฑ์ปกติในการ
แบ่งระดับความสามารถด้านทักษะเซปักตะกร้อ
แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่ า และต่ า
มาก โดยใช้คะแนน (T-score) ชูชาติ คงมีชนม์ (2545) 
การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปักตะกร้อส าหรับ
นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัด
สุ พ ร ร ณ บุ รี  ไ ด้ เ ก ณ ฑ์ ป ก ติ ใ น ก า ร แ บ่ ง ร ะ ดั บ
ความสามารถด้านทักษะเซปักตะกร้อแบ่งเป็น 5 ระดับ 
คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก โดยใช้คะแนน 
(T-score) เม่ือน าเกณฑ์ปกติทักษะเซปักตะกร้อเฉพาะ
ต าแหน่งส าหรับนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมาเทียบกับ
เกณฑ์ปกติในรายการที่มีรายการการทดสอบเหมือนกัน
น้ัน มีความใกล้เคียงกับเกณฑ์ปกติทักษะเซปักตะกร้อ
เฉพาะต าแหน่งของผู้วิจัยท่านอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปในทิศทาง
เดียว ซ่ึงเชื่อได้ว่าผลที่ได้จากการวิจัยมีความน่าเชื่อถือ
สามารถน าไปใช้ในการทดสอบทักษะเซปักตะกร้อ
เฉพาะต าแหน่งส าหรับนักศึกษาได้  
 สรุป แบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อเฉพาะ
ต าแหน่ง ส าหรับนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นมี 14 รายการ คือ 1. แบบทดสอบทักษะการโยน 
2. แบบทดสอบทักษะการตั้ งลูกตะกร้อ (การชง) 
3. แบบทดสอบทักษะการรุกด้วยศีรษะ 4. แบบทดสอบ
ทักษะการรุกด้วยลูกหยอด 5. แบบทดสอบทักษะการ
รุกด้วยหลังเท้า 6. แบบทดสอบทักษะการสกัดก้ัน (การ
บล็อก) 7. แบบทดสอบทักษะตั้งรับด้วยศีรษะ 8. แบบ 
ทดสอบทักษะการตั้งรับด้วยหลังเท้า 9. แบบทดสอบ
ทักษะการตั้งรับด้วยข้างเท้าด้านใน 10. แบบทดสอบ
ทักษะการเสิร์ฟด้วยข้างเท้าด้านใน 11. แบบทดสอบ
ทักษะการเสิร์ฟด้วยหลังเท้า 12. แบบทดสอบทักษะ
การเสิร์ฟด้วยลูกหยอด 13. แบบทดสอบทักษะการตั้ง
รับด้วยข้างเท้าด้านใน และ 14. แบบทดสอบทักษะการ
ตั้งรับด้วยหลังเท้า ทั้ง 14 รายการมีค่าความเที่ยงตรง
ค่าความเชื่อม่ัน ค่าความเป็นปรนัย และเกณฑ์ปกติ 
(Norms) อยู่ในเกณฑ์ดี พิชิต ภูติจันทร์ (2547) ได้กล่าว
ว่า ความเป็นปรนัยของแบบทดสอบ คือค าถามมีความ
แ จ้ง ชัด  การตรวจได้ คะแนนชัด เ จน และแปล
ความหมายคะแนนตรงกันส่วนความเชื่อ ม่ันของ
แบบทดสอบ คือเครื่องมือวัดที่สามารให้ผลการวัดได้
คงที่ไม่ว่าจะเครื่องมือน้ันไปสอบวัดก่ีครั้งก็ตาม 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัย เรื่อง การสร้างแบบทดสอบทักษะ
เซปักตะกร้อเฉพาะต าแหน่ง ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา
พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี เน่ืองจากได้รับความกรุณาอย่างดียิ่งจาก
ผู้ เชี่ยวชาญทุกท่านที่ ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการ
ตรวจสอบเครื่องมือในการท าวิจัย ผู้ประเมิน ผู้ช่วยวิจัย
ทุกท่าน และนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาทุกคน ที่ได้ให้
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี  
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ขอขอบคุณเจ้าของต าราทุกเล่มที่ผู้ วิจัยได้ใช้ศึกษา
ค้นคว้าในการท าวิจัย 
 ขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่มอบทุนอุดหนุน

รายงานการวิจัย ปีงบประมาณ 2559  ในครั้ ง น้ี  
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี
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ผลการทดลองใช้และประเมินรปูแบบการส่งเสริมคณุลกัษณะความเปน็ครู  
ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

The Results of Promoting Teacher Characteristics and Evaluate Model 
in Morality and Ethic. 

 
อนุสรณ์  จันทร์ประทักษ์1 ไพศาล  วรค า2 อรัญ  ซุยกระเดื่อง3 

Mr.Anusorn Chanprathak, Mr.Paisan Worakham, Mr.Arun Suikraduang 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครู ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 2) ประเมินความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครู ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาชั้นปีที่1-4 จ านวน 60 คน ได้มาแบบอาสาสมัคร 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) คู่มือกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครู ด้านคุณธรรม จริยธรรมจ านวน 1เล่ม2) 
แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์รูปแบบการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครู ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม จ านวน 1 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และ
ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลการทดลองใช้คู่มือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครู ด้านคุณธรรม จริยธรรมแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังน้ี 

 1) ด้านความศรัทธาในวิชาชีพครู 
 นักศึกษามีความซาบซ้ึงและเข้าใจว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่วิเศษที่สุดและถือเป็นอาชีพที่ทรงเกียรติที่จะต้องไป
พัฒนาผู้คนให้มีความเจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ จากกิจกรรมสะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักรู้ เชิงลึก
ของนักศึกษา และบ่งบอกได้ว่านักศึกษาเกิดความศรัทธาในวิชาชีพของตนเองอย่างลึกซ้ึง นักศึกษามีความตระหนักรู้ว่า
ตัวเองจะต้องเป็นครูที่ดี และจะต้องมีบุคคลต้นแบบ มีอุดมการณ์ที่ดีที่ท าให้ตนเองเป็นครูที่สมบูรณ์แบบ พร้อมที่จะไป
พัฒนาผู้อ่ืนให้มีความงอกงามทางจิตวิญญาณ เป็นคนดี คนเก่งของชาติบ้านเมืองต่อไป 
 
 2) ด้านความรักและความเมตตา 
 นักศึกษามีเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างได้เป็นอย่างดี ทั้งความแตกต่างของคน สิ่งแวดล้อม และสามารถให้
เหตุผลทางความแตกต่างได้เช่นทุกอย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กันไปหมด สิ่งหน่ึงมี สิ่งหน่ึงจึงเกิด คนที่เป็นครูจะต้องเข้าใจ
และมองเห็นคุณค่าในตัวบุคคลให้ออก ไม่ว่าบุคคลน้ันจะอยู่ในสถานะใด เช่น การเรียนรู้ สถาบันครอบครัว นิสัย และ
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บุคลิกภาพ ครูก็พร้อมที่จะเป็นผู้เข้าใจและมีความเสมอภาคในการปฏิบัติตัวต่อบุคคลอ่ืน ต่อลูกศิษย์ด้วยความรัก ความ
เมตตาอย่างเท่าเทียมกัน จากกิจกรรม บ่งบอกได้ว่านักศึกษาเกิดการพัฒนาคุณลักษณะของตนเองที่ก่อให้เกิดเป็นความ
รักและความเมตตา ในบทบาทของการเป็นครู นักศึกษามีความตระหนักรู้ว่าตัวเองเป็นครูที่มีความรักความเมตตา 
พร้อมที่จะเป็นผู้ให้ความเอาใจใส่ต่อลูกศิษย์ที่มีพื้นฐานต่างกัน โดยอยู่บนพื้นฐานของความรักความเมตตาของผู้เป็นครู 
 3)ด้านความอดทนและความรับผิดชอบ 
 นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของความอดทน รู้จักหาวิธีออกในความไม่อดทน เช่น การรู้จักการปล่อยวาง ไม่
ยึดติด ยิ้มให้ตนเองและฝึกตนเองเป็นผู้ที่มีสติอยู่เสมอๆ เรียนรู้การให้ก าลังใจตัวเอง ซ่ึงเป็นเป้าหมายของการท าลาย
ขีดจ ากัดของความไม่อดทน จากกิจกรรม บอกได้ว่านักศึกษาได้พัฒนาคุณลักษณะของตนเองที่ก่อให้เกิดเป็นความ
อดทนและความรับผิดชอบ เรียนรู้การจัดการกับอารมณ์ของตนเอง ซ่ึงเป็นปัจจัยภายในที่ส าคัญที่สุดของบุคคลในการที่
จะเอาชนะสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกได้เป็นอย่างดี  
 4) ด้านการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ การมีวิสัยทัศน์ และการเป็นผู้น าทางวิชาการ 
 นักศึกษาสามารถเรียนรู้ในการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับตัวเองและเข้าใจในธรรมชาติของสิ่งรอบตัวจาก
กิจกรรมแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาจะสร้างความสุขแท้จริง โดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งปัจจัยภายนอกมากนักและอยู่ บน
พื้นฐานของความพอเพียงนักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการสร้างแผนงาน และน าแผนงานน้ันไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึง
เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆของตนเอง ตลอดจนรู้จักวิธีการถ่ายทอดความรู้ในแผนงานน้ันไปสู่ผู้ อ่ืนได้ ซ่ึง
คุณลักษณะดังกล่าวเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของการเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้น าทางวิชาการได้อย่างแท้จริง 
 2. ความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครู ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมพบว่า ด้านความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ .533 และ
ด้านความเป็นประโยชน์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน มีค่าเฉลี่ยที่ 4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ .531 
 
ค าส าคัญ: รูปแบบการส่งเสริม, คุณลักษณะความเป็นครู, คุณธรรม, จริยธรรม 
 

Abstract 
 

The purpose of this research was to 1) to tryout promoting teacher characteristics model in 
Morality and Ethic. 2) to evaluate the appropriateness and usefulness of the promoting teacher 
characteristics model in Morality and Ethic. And samples are 60 Education students volunteered from 
the 1st to 4th year. The research instrument was 1) a guidebook for the promotional teacher 
characteristics model in Morality and Ethic. 2) Evaluation form for appropriateness and usefulness. 
Qualitative data uses content analysis and quantitative data mean and standard deviation. 
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1. The model that will promote a theoretical observation, to consider the following four 
factors. The research found that: 
  1.1 Faith in Ethics 
  Students are impressed by the teacher's career that teachers must develop people to grow 
physically and mentally. From the activities reflect the deep awareness; students are aware that they 
have to be good teachers in accordance with the ideals of the teacher as a teacher ready to develop 
others to spiritual growth. The spirit is good people of the country. 
 1.2 Kindness 
 Students have a good understanding of the differences and can justify the difference of the 
learner and value the person in any situation. Students develop their own attributes that cause them. 
Being kind as a teacher, students are ready to be attentive to the students who have different 
backgrounds. 

1.3 Patience and responsibility 
Students learn about patience and know how to find solutions in impatience, such as 

knowing how to lay down, not sticking, training oneself, being conscious, always learning to support 
oneself. And smile to yourself, which is the goal of breaking the limit of impatience. 

1.4 Personality of learning, Vision and academic leadership  
Students can learn to enjoy themselves and understand the nature of their surroundings, 

their perception of happiness, on the basis of self-sufficiency, learning, planning, and planning. Get 
the most out of it and know how to transfer that knowledge to others. 

2. The results of evaluation of promoting attribute a teacher moral activity all of four module 
scale indicated at high level the average in the appropriateness was (�̅�𝑥= 4.52, S.D. = .533), and utility 
was (�̅�𝑥= 4.66, S.D. = .531). 
Keywords : Promotion, Model, Attributes, Characteristics of Teacher, Morality, Ethics  
 
บทน า 
 ในการประกอบอาชีพครู น้ัน คุณลักษณะที่
ส าคัญของครู คือ จะต้องเป็นคนดีและเป็นคนเก่ง การที่
จะเป็นคนดีและคนเก่งได้น้ัน มีองค์ประกอบหลายอย่าง 
เช่น จะต้องเป็นผู้ที่รอบรู้ในศาสตร์ของตนเองอย่างลุ่ม
ลึก ถ่องแท้ มีปฏิภาณไหวพริบ สร้างสรรค์ผลงานทาง

วิชาการในเชิงประจักษ์ มีความรับผิดชอบ มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน รวมทั้งจะต้องมี
จิตส านึกที่ถูกต้อง รู้จักรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 
และประเทศชาติได้ ดังน้ัน อาชีพครูจึงเป็นอาชีพแห่ง
ความเสียสละ มีความอดทนสูงเป็นที่ตั้ง บุคคลที่จะมา
เป็นครูได้จะต้องส านึกในคุณงามความดีและมีธรรมะใน
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จิตใจติดตัวอยู่ตลอดเวลา เพราะครูจะต้องไปพัฒนาคน
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ มีสติปัญญา มี
ความรู้  คู่คุณธรรม และจริยธรรม และสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข หน้าที่ของ
ครูจึงเป็นหน้าที่ที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะคือหน้าที่
ที่จะต้องไปปลูกฝังความรู้ ความคิด และจิตวิญญาณ
ให้แก่เยาวชน เพื่อที่จะได้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและ
มีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศในกาลข้างหน้า
ต่อไป (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. 2546) และ
ครูยังเป็นผู้ที่ มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังทั้งวิชา
ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีแก่เด็กและเยาวชน  
ดังน้ันครูจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีให้เหมาะสม
กับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 (วิภาดา  พินลา. 2559) 
 ในความส าคัญน้ี ครูจึงเป็นกลุ่มคนที่ มี
ความส าคัญอย่างยิ่งที่จะสามารถช่วยเหลือผู้คนให้เป็น
คนดีได้ แต่การท่ีครูจะไปพัฒนาให้คนเป็นคนดีได้  
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ตัวครูจะต้องเป็นคนเก่งคนดีเสียก่อน 
ดังน้ัน การวางรากฐานทางจิตใจที่ม่ันคงให้ครูเป็นครูที่
เก่งและดีได้ จะต้องมีกระบวนการและขั้นตอนปลูกฝัง 
ส่งเสริมที่ดี เพราะการวางพื้นฐานทางจิตใจที่ดี จะ
น าไปสู่พฤติกรรมที่พึงปรารถนา ดวงเดือน พันธุมนาวิน
,2544 กล่าวว่า รากของต้นไม้เปรียบเสมือนคุณลักษณะ
ทางจิตของมนุษย์ ซ่ึงเป็นพื้นฐานที่ส าคัญที่จะส่งผลท า
ให้ล าต้นแข็งแรง ส่วนของล าต้นที่สมบูรณ์แข็งแรง
แล้ว เสมือนลักษณะของจิตใจสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นความ
พร้อมของการออกดอก ออกผล งดงามอย่างสมบูรณ์
แจกจ่ายให้กับผู้คนดังน้ัน การที่จะเป็นครูที่ดีมีคุณธรรม
และจริยธรรมได้ จะต้องมีกระบวนการ วิธีการพัฒนาให้

เหมาะสมและถูกทาง เฉกเช่นเดียวกับการเติบโตของ
ต้นไม้  
 คุรุสภาเป็นหน่วยงานที่ดูแลครูและบุคลกรทาง
การศึกษา มีหน้าที่ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอ
ประกอบวิชาชีพตลอดจนควบคุมความประพฤติและ
การด าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพและยังสนับสนุนส่งเสริม ยกย่อง และผดุงเกียรติ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภาว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.  2556 ด้านมาตรฐาน
ความรู้  11มาตรฐานว่าครูจะต้องมีมาตรฐานตาม
ข้อบังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานความรู้ ข้อที่ 1 
ความเป็นครู และข้อที่ 11 คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ซ่ึงเป็นมาตรฐานความรู้ที่เป็นหัวใจส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการเป็นครู เรียกว่าเป็นคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของคนที่จะประกอบอาชีพครู ในความเป็นครู 
ครูจะต้องมีความรอบรู้และมีสมรรถนะส าคัญในการ
ปฏิบัติตน คือมีความรอบรู้ในเน้ือหาวิชาที่สอนและกล
ยุทธ์การสอน เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  ได้รู้จักแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูล
ข่าวสารความรู้ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ประเด็นที่ส าคัญคือครูจะต้องมีจิตวิญญาณ ของความ
เป็นครู เพราะการมีจิตวิญญาณที่ดีจะน าพาผู้เรียนไปสู่
การมีชีวิตที่มีความความสุขและเป็นพลเมืองที่ดีของ
ชาติบ้านเมืองต่อไป นอกจากการมีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครูที่ดีแล้ว ประเด็นส าคัญครูจะต้องเป็นผู้ที่
สามารถประกอบการงานของตนให้อยู่ในจรรยาบรรณ
วิชาชีพของตนได้เป็นอย่างดี คือ จะต้องปฏิบัติตนเปน็
แบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะเสียสละให้สังคม
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ดังน้ัน ความเป็นครู และคุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นสิ่ง
เดียวกันและมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่ากัน  
 จะเห็นได้ว่า ข้อบังคับของคุรุสภาในมาตรฐาน
วิชาชีพครู พ.ศ. 2556 ด้านมาตรฐานความรู้ ข้อที่ 1 
ความเป็นครู และข้อที่ 11 คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ว่าครูจะต้องมีมาตรฐานตามข้อบังคับ 
มุ่งเน้นให้ผู้ที่อยู่ในสายอาชีพครูมีมาตรฐานความรู้ใน
ด้านความเป็นครูคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  แต่ การที่ ค รู จะ เ กิดหรื อ มีสมรรถนะ ใ น
คุณลักษณะดังกล่าวยังขาดรูปแบบ หรือแนวทางที่
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดสมรรถนะดังกล่าวที่ชัดเจนได้
มาตรฐานความรู้เป็นเพียงการให้แนวทางเชิงทฤษฎี ว่า
ผู้ที่ประกอบอาชีพครูจะต้องมีคุณลักษณะดังกล่าว แต่
ในทางปฏิบัติยังไม่มีรูปแบบและหน่วยงานใดพัฒนา
คุณลักษณะดังกล่าวให้ชัดเจนประเด็นส าคัญคือเม่ือ
พิจารณาการพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าวส่วนใหญ่มักจะ
พัฒนา ส่งเสริมกับครูประจ าการ ซ่ึงเป็นการพัฒนาที่
ปลายเหตุ ไม่ยั่งยืน เน่ืองจากการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็นครู ด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นเรื่องของ
จิตส านึกเป็นเรื่องของพฤติกรรมและวัยท่ีละเอียดอ่อน
และจะต้องมีขั้นตอนกระบวนการหล่อหลอมพอสมควร  
 จากรายงานของสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (คุรุสภา) พบว่า ตั้งแต่ช่วงปีงบประมาณ 2557 
จนถึงวันที่ 12 ก.พ. 2558 คุรุสภาได้มีการพิจารณาการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครูประจ าการพบว่า 
ครูท าผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพมีเป็นจ านวนมาก รวม
ทั้ ง ห ม ด  42 ก ร ณี โ ด ย เ ฉ พ า ะ เ รื่ อ ง ก ร ณี ชู้ ส า ว 
มีมากที่สุดถึง 8 กรณี นอกจากน้ียังมีกรณีอ่ืน ๆ เช่น ครู
ทะเลาะวิวาท ครูทุจริตต่อหน้าที่ ครูค้ายาเสพติด ครูฉก
ชิงทรัพย์ บุกรุกเคหะสถาน ครูข่มขืนกระท าช าเราผู้ อ่ืน 
ท าอนาจารนักเรียน ท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน ตีเด็ก ฉ้อโกง

ทรัพย์สินของราช ลักขโมยเงินในวัด (รายงานประจ าปี 
2557-2558 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา) ซ่ึงจากสภาพ
ปัญหาดังกล่าว เป็นปัญหาหลักที่แสดงให้เห็นว่า อาชีพ
ครูไม่ได้ถูกบ่มเพาะในเรื่องของจิตวิญาณของความเป็น
ครูคุณธรรม จริยธรรมอย่างแท้จริงซ่ึงเป็นผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อความม่ันคงทางคุณธรรม จริยธรรม ของ
ประชาชนที่ถูกบ่มเพาะจากอาชีพครู 
 ในปัจจุบันกระบวนการส่งเสริมคุณลักษณะ
ความเป็นครู ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ชัดเจนยังมีน้อย
ส่วนใหญ่การส่งเสริมจะอยู่ในลักษณะของหลักสูตร
อบรมระยะส้ัน และการเข้าร่วมโครงการอบรมต่าง ๆ 
ตามศูนย์อบรมที่ยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจน และเน้น
ส่งเสริมกับครูประจ าการดังกล่าวซ่ึงมีผลต่อความไม่
ยั่งยืนจากการส่งเสริมเน่ืองจากครูประจ าการอยู่ในช่วง
ของวัยผู้ใหญ่และช่วงวัยถือเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ
การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ยนต์  ชุ่มจิต 2550 
กล่าวว่า กระบวนการผลิตครูทั้งระบบแบ่งออกเป็น 3 
ช่วง คือ ช่วงก่อนเข้าประจ าการช่ วงเริ่ มต้น เข้ า
ประจ าการ และช่วงหลังจากการเข้าเริ่มประจ าการ ซ่ึง
ในแต่ละช่วงมีความแตกต่างกันออกไปในด้านของการ
เรียนรู้โดยเฉพาะช่วงหลังจากการเข้าเริ่มประจ าการ ครู
ส่วนใหญ่มักขาดความกระตือรือร้นและความเจริญงอก
งาม มีความเฉื่อยชาและมีแนวโน้มที่จะยอมแพ้ต่อการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยคิดว่าตนเองน้ันไม่ใช่บุคคลที่
นักเรียนจะให้ความส าคัญ หลายคนมีความรู้สึกว่า
ตนเองไม่มีประสิทธิภาพในการสอนและขาดความ
เคารพนับถือตนเอง เกิดความสงสัยในความสามารถ
ของตนเองที่จะสอนนักเรียนต่อไป ครูหลายคนใช้ความ
พยายามในการเตรียมการสอนเพียงเล็กน้อย เวลาส่วน
ใหญ่จะใช้ไปกับงานอดิเรกหรือการประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ 
ครูหลายคนมีความพอใจที่จะประกอบกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่
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มิใช่การสอน ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
ส าหรับครูดังน้ันการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครู 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญที่จะต้อง
พิจารณากระบวนการผลิตครูทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการปลูกฝังในช่วงก่อนเข้าประจ าการที่มีนักศึกษาครู
เป็นปัจจัยน าเข้าหลักของกระบวนการนักศึกษาจะต้อง
เรียนรู้ในความเป็นครูทั้งระบบทั้งในศาสตร์ของตนเอง
และศาสตร์ของการเป็นครูที่ดี การส่งเสริมคุณลักษณะ
ดังกล่าวจึงเป็นภารกิจที่ส าคัญของสถาบันผลิตครู ที่จะ
สามารถท านายได้ว่า ผู้ที่จะเข้าไปประกอบอาชีพครูจะ
เป็นครูที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมเพียงไร 

จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึง
ได้พัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครู 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ขึ้นตามกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อให้ได้รูปแบบการส่งเสริมคุณลักษณะความ
เป็นครู ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ มีคุณภาพที่จะ
น าไปใช้ส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ส าหรับนักศึกษาครู โดยรูปการส่งเสริม
คุณลักษณะความเป็นครู ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่
พัฒนาขึ้นมีความมุ่งหวังในการพัฒนาคุณลักษณะ4 
ด้าน คือ ด้านความศรัทธาในวิชาชีพครู ด้านความ
เมตตากรุณา ด้านความอดทนและความรับผิดชอบ 
และด้านการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีวิสัยทัศน์ 
ตลอดจนเป็นผู้น าทางวิชาการซ่ึงรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
ประกอบไปด้วย 4 โมดูล8 กิจกรรมหลัก และ 19 
กิจกรรมย่อยได้แก่ โมดูลท่ี 1 “เติมพลังสร้างฝันครูสู่
อาชีพ” โมดูลที่ 2 “ครูผู้เป็นกัลยาณมิตร” โมดูลที่ 3 
“เส้นทางแห่งสามัญส านึก” และโมดูลที่ 4 “เส้นทาง
แห่งความพอเพียง” โดยโมดูลทั้ง 4 โมดูล จะใช้ส่งเสริม
คุณลักษณะความเป็นครู ด้านคุณธรรม จริยธรรมกับ
นักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-4 และน าผลการทดลองใช้และผล

การประเมินรูปแบบด้านความเหมาะสมและความเป็น
ประโยชน์มาเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    2.1 ทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมคุณลักษณะความ
เป็นครู ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    2.2 เพื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็น
ประโยชน์ของรูปแบบการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็น
ครู ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
ขอบเขตการวิจัย  
 การวิจัยครั้ง น้ี เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
ผู้ วิ จั ย จะ ใ ช้ รู ปแบบที่ พัฒนาขึ้ น  น า ไปส่ ง เ ส ริ ม
คุณลักษณะความเป็นครู ด้านคุณธรรม จริยธรรม กับ
กลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังน้ี  
 1 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
 นั กศึ กษาค รู ชั้ นปี ที่  1, 2, 3 แ ละ 4 ที่
ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2559คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยได้มาแบบ
อาสาสมัคร ชั้นปีละ 15 คนรวม จ านวน 60 คน  
 2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 2.1 คู่มือกิจกรรมที่ใช้ส่งเสริมคุณลักษณะ
ความเป็นครู ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 2.2 ความ เหมาะส มแ ละค ว า ม เ ป็ น
ประโยชน์ของรูปแบบการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็น
ครู ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 3 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา 
 3.1 คุณลักษณะความเป็นครู ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม (ด้านความศรัทธาในวิชาชีพ, ความรักความ
เมตตา, ความอดทนและความรับผิดชอบ , การเป็น
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บุคคลแห่งการเรียนรู้ การมีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น าทาง
วิชาการ) 
 3.2 ความ เหมาะส มแ ละค ว า ม เ ป็ น
ประโยชน์ของรูปแบบการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็น
ครู ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 4 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
ภาคเรียนที่ 2/2559 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
        การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยมีการด าเนินการวิจัยดังน้ี 

1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษา

ชั้นปีที่ 1-4 ชั้นปีละ 15 คน โดยได้มาแบบอาสาสมัคร 
รวมจ านวน 60 คน 

2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
 1) คู่ มือการจัดกิจกรรมส่ง เสริม

คุณลักษณะความเป็นครู ด้านคุณธรรม จริยธรรม
จ านวน 1เล่ม ประกอบไปด้วย 8กิจกรรมหลัก และ 19 
กิจกรรมย่อย 

 2) แบบประเมินความเหมาะสม
และความเป็นประโยชน์รูปแบบการส่งเสริมคุณลักษณะ
ความเป็นครู ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.2 การหาคุณภาพเครื่องมือ 
1) คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ

ความเป็นครู ด้านคุณธรรม จริยธรรมผู้วิจัยด าเนินการ
ดังน้ี 
 1. ยกร่างคู่ มือกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
ความเป็นครู ด้านคุณธรรม จริยธรรมขึ้น ตามหลักการ
พัฒนาคู่มือ โดยคู่มือมีองค์ประกอบต่อไปน้ี 
 

  1) ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
  2) สาระส าคัญของหน่วยการเรียนรู้ 
  3) วัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ 
  4) โครงสร้างเน้ือหาสาระกิจกรรม 
  5) กิจกรรมการเรียนรู้ 
  6) สื่อที่ใช้ในกิจกรรม 
  7) วิธีการวัดประเมินผล 
  8) เกณฑ์การให้คะแนน 
  9) ใบความรู้ 
  10) ใบงาน 
  11) แบบรายงานตนเอง 
  12) แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม
ส่งเสริมฯ 
  13) แบบประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นประโยชน์ของรูปแบบฯ 
 2. ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของคู่ มือการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครู ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 12 คน 
ที่ เ ลื อกมาแบบ เ จ าะ จ ง  ( Purposive Sampling) 
ประเมินองค์ประกอบของคู่มือ โดยแบบประเมินเป็น
แบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) แบบ
ปลายปิดและแบบปลายเปิด ซ่ึงก าหนดเกณฑ์ดังน้ี 
 
 5 หมายถึง  เหมาะสมและเป็นไปได้มากที่สุด 
 4 หมายถึง  เหมาะสมและเป็นไปได้มาก  
 3 หมายถึง  เหมาะสมและเป็นไปได้ปานกลาง  
 2 หมายถึง  เหมาะสมและเป็นไปได้น้อย  
 1 หมายถึง  เหมาะสมและเป็นไปได้น้อยที่สุด 
 3.น าคู่มือมาวิเคราะห์และปรับแก้ความสมบูรณ์
ของแต่ ละองค์ประกอบตามข้ อ เสนอแนะ ข อง
ผู้เชี่ยวชาญ 
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4. จัดพิมพ์คู่มือฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างต่อไป 

2) แบบประเมินรูปแบบความเหมาะสมและ
ความเป็นประโยชน์ 
 1. ผู้ วิจัยด าเนินการสร้างแบบประเมินแบบ
ปลายปิดมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
และแบบปลายเปิด ให้สอดคล้องกับประเด็นการ
ประเมิน โดยสร้างข้อค าถามแบ่งออกเป็นรายด้าน ตาม
โมดูลทั้ง 4โมดูล ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาคะแนน
ความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์ ดังน้ี 
5 หมายถึง  เหมาะสมและเป็นประโยชน์มากที่สุด 
4 หมายถึง  เหมาะสมและเป็นประโยชน์มาก  
3 หมายถึง  เหมาะสมและเป็นประโยชน์ปานกลาง  
2 หมายถึง  เหมาะสมและเป็นประโยชน์น้อย  
1หมายถึง  เหมาะสมและเป็นประโยชน์น้อยที่สุด 
 2. น าแบบประเมิน ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ด้านเน้ือหา
และความครอบคลุมของประเด็นการประเมิน 
 3. น าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
4. น าแบบประเมินที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 คน ประเมินความถูกต้อง ด้านเน้ือหาและ
ความครอบคลุมของประเด็นการประเมินโดยใช้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
(Item Objective Congruence Index: IOC) โดยเลือก
ค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 (ไพศาล  วรค า. 2558) 
  5. ก าหนด เกณฑ์ ในการพิ จารณาจาก
ค่าเฉลี่ยดังน้ี 

 ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00   มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49   มาก 
 ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49   ปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49   น้อย 
 ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49   น้อยที่สุด 

 เกณฑ์การยอมรับความเหมาะสมและความเป็น
ประโยชน์กิจกรรมส่งเสริม คือค่าเฉลี่ยตั้งแต่ระดับ 3.50 
ขึ้นไป  
  6. น าแบบประเมินที่ผ่านการหาคุณภาพ
จากผู้เชี่ยวชาญไปใช้ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
จัดกิจกรรมตามรูปแบบการส่งเสริมคุณลักษณะความ
เป็นครู ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีรายละเอียดการ
ด าเนินการดังน้ี 
   1. ประสานงานกับวิทยากร เพื่อท า
ความเข้าใจกิจกรรมในแต่ละโมดูล  
   2. ประสานกับนักศึกษาเพื่อนัดวันเวลา
ในการท ากิจกรรม 
   3.เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ จัด
กิจกรรมสิ่งอ านวยความสะดวก สิ่งแวดล้อมที่สามารถ
จัดกิจกรรมได้  
   4.ด าเนินการทดลองกิจกรรมตามคู่มือ
รูปแบบการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครู ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม จ านวน 4 โมดูลกับนักศึกษาทั้ง 4 
ชั้นปี โดยแบ่งเป็นโมดูลละ 1 ชั้นปี แบ่งช่วงวันเวลา 
สถานที่ แต่ละโมดูลประกอบไปด้วย 2กิจกรรมหลัก 
และ4-5กิจกรรมย่อย 
   5. หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมให้กลุ่มตัวอย่าง
ท าการประเมินความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ของ
รูปแบบการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครู ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
จะใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ส าหรับ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ และวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ 
 
ผลการวิจัย 
 5.1ผลการทดลองใช้และประเมินรูปแบบ
การส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครู ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
  5.1.1 ผลการทดลองใช้รูปแบบการ
ส่ง เสริมคุณลักษณะความเป็นครู  ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมผู้วิจัยจะสังเคราะห์จากใบกิจกรรมในแต่ละ
โมดูลพบว่า 
 1) ด้านความศรัทธาในวิชาชีพครู 
 นักศึกษามีความซาบซ้ึงและเข้าใจว่าอาชีพครู
เป็นอาชีพที่วิเศษที่สุดและถือเป็นอาชีพที่ทรงเกียรติที่
จะต้องไปพัฒนาผู้คนให้ มีความเจริญงอกงามทั้ ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ จากกิจกรรมสะท้อนให้เห็น
ถึงความตระหนักรู้ เชิงลึกของนักศึกษา และบ่งบอกได้
ว่านักศึกษาเกิดความศรัทธาในวิชาชีพของตนเองอย่าง
ลึกซ้ึง นักศึกษามีความตระหนักรู้ว่าตัวเองจะต้องเป็น
ครูที่ดี และจะต้องมีบุคคลต้นแบบ มีอุดมการณ์ที่ดีที่ท า
ให้ตนเองเป็นครูที่สมบูรณ์แบบ พร้อมที่จะไปพัฒนา
ผู้อ่ืนให้มีความงอกงามทางจิตวิญญาณ เป็นคนดี คนเก่ง
ของชาติบ้านเมืองต่อไป 
 2) ด้านความรักและความเมตตา 
 นักศึกษามีเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างได้
เป็นอย่างดี ท้ังความแตกต่างของคน สิ่งแวดล้อม และ
สามารถให้เหตุผลทางความแตกต่างได้เช่นทุกอย่าง
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันไปหมด สิ่งหน่ึงมี สิ่งหน่ึงจึงเกิด คน

ที่เป็นครูจะต้องเข้าใจและมองเห็นคุณค่าในตัวบุคคลให้
ออก ไม่ว่าบุคคลน้ันจะอยู่ในสถานะใด เช่น การเรียนรู้ 
สถาบันครอบครัว นิสัย และบุคลิกภาพ ครูก็พร้อมที่จะ
เป็นผู้เข้าใจและมีความเสมอภาคในการปฏิบัติตัวต่อ
บุคคลอ่ืน ต่อลูกศิษย์ด้วยความรัก ความเมตตาอย่าง
เท่าเทียมกัน จากกิจกรรม บ่งบอกได้ว่านักศึกษาเกิด
การพัฒนาคุณลักษณะของตนเองที่ก่อให้เกิดเป็นความ
รักและความเมตตา ในบทบาทของการเ ป็นครู  
นักศึกษามีความตระหนักรู้ว่าตัวเองเป็นครูที่มีความรัก
ความเมตตา พร้อมที่จะเป็นผู้ให้ความเอาใจใส่ต่อลูก
ศิษย์ที่มีพื้นฐานต่างกัน โดยอยู่บนพื้นฐานของความรัก
ความเมตตาของผู้เป็นครู 
 3)ด้านความอดทนและความรับผิดชอบ 
 นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของความอดทน 
รู้จักหาวิธีออกในความไม่อดทน เช่น การรู้จักการปล่อย
วาง ไม่ยึดติด ยิ้มให้ตนเองและฝึกตนเองเป็นผู้ที่มีสติอยู่
เสมอๆ เรียนรู้การให้ก าลังใจตัวเอง ซ่ึงเป็นเป้าหมาย
ของการท าลายขีดจ ากัดของความไม่อดทน จาก
กิจกรรม บอกได้ว่านักศึกษาได้พัฒนาคุณลักษณะของ
ตนเองที่ก่อให้เกิดเป็นความอดทนและความรับผิดชอบ 
เรียนรู้การจัดการกับอารมณ์ของตนเอง ซ่ึงเป็นปัจจัย
ภายในที่ส าคัญที่สุดของบุคคลในการที่จะเอาชนะสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกได้เป็นอย่างดี  
 4) ด้านการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ การมี
วิสัยทัศน์ และการเป็นผู้น าทางวิชาการ 
 นักศึกษาสามารถเรียนรู้ในการสร้างความสุขให้
เกิดขึ้นกับตัวเองและเข้าใจในธรรมชาติของสิ่งรอบตัว
จากกิจกรรมแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาจะสร้างความสุข
แท้จริง โดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งปัจจัยภายนอกมากนักและ
อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงนักศึกษาได้เรียนรู้
วิธีการสร้างแผนงาน และน าแผนงานน้ันไปใช้ให้เกิด



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 2 (27) กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 2 (27) July - December 2017

321

ประโยชน์สูงสุด ซ่ึงเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆของ
ตนเอง ตลอดจนรู้จักวิธีการถ่ายทอดความรู้ในแผนงาน
น้ันไปสู่ผู้อ่ืนได้ ซ่ึงคุณลักษณะดังกล่าวเป็นคุณลักษณะ
ที่ส าคัญของการเป็นผู้ มี วิสัยทัศน์และเป็นผู้น าทาง
วิชาการได้อย่างแท้จริง 
 5.1.2 ผลการประเ มินรูปแบบการส่ง เสริม
คุณลักษณะความเป็นครู ด้านคุณธรรม จริยธรรมพบว่า 
ความเหมาะสมของกิจกรรม ทั้ง 4 โมดูล โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ที่ .533 และด้านความเป็นประโยชน์ของกิจกรรมโดยรวม
อยู่ ในระดับมากที่สุดเช่นกัน มีค่าเฉลี่ยที่  4.66 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ .531 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1 การทดลองใช้คู่มือรูปแบบการส่งเสริม
คุณลักษณะความเป็นครู ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครู 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้การ
สังเกตจากตัวแบบ (Bandura. 1977 :  22 - 50)โดย
หลักการประกอบไปด้วย 4 กระบวนการ คือ 1)
ก ร ะ บ ว น ก า ร ตั้ ง ใ จ 2) ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ก็ บ จ า  3) 
กระบวนการกระท า และ 4) กระบวนการสร้างแรงจูงใจ 
โดยกิจกรรมของแต่ละโมดูลจะสอดคล้องไปตาม
กระบวนการทั้ง 4 กระบวนการที่วางไว้ ผลการวิจัย 
พบว่า 1)กระบวนการตั้งใจนักศึกษามีความสนใจในตัว
แบบเป็นอย่างดี ในทุกโมดูล นักศึกษาจะตั้งใจ และจด
จ่อ มีสมาธิอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นและเรื่องราวของตัวแบบ
นักศึกษามองเห็นคุณค่าของตัวแบบ และมีความตั้งใจ
ว่า จะต้องเป็นเหมือนตัวแบบ ซ่ึงสังเกตได้จากการตอบ
ค าถามที่แสดงออกมาอย่างตั้งใจและสามารถให้เหตุ
ผลได้เป็นอย่างดี จากผลลัพธ์ของกระบวนการตั้งใจที่

เกิดขึ้น บ่งบอกได้ว่านักศึกษาเกิดมโนภาพในส่ิงที่ได้
เรียนรู้มาจากตัวแบบตามหลักทฤษฎี  ท่ีสามารถ
เชื่อมโยงไปสู่ขั้นตอนการรับรู้ได้เป็นอย่างดี ซ่ึงเป็นไป
ตามหลักการที่วางไว้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการได้เรียนรู้
จากตัวแบบที่โดดเด่นตามหลักการของทฤษฎีท าให้
นักศึกษาเกิดจินตนาการและมโนทัศน์ที่คล้อยตามและ
เกิดความพึงพอใจจากสิ่งที่ได้สังเกต 2)กระบวนการเก็บ
จ าพบว่า นักศึกษา สามารถให้เหตุผลโดยการตอบ
ค าถามได้หลากหลาย เม่ือวิทยากรตั้งค าถามเชิงเปิด
เช่น ท าไม และอย่างไร ที่เกิดขึ้นกับตัวแบบ บางค าถาม
ได้ค าตอบเชิงลึกและมีการตั้งค าถามกลับ แสดงให้เห็น
ว่า นักศึกษา เกิดการเรียนรู้จากตัวแบบได้เป็นอย่างดี 
ซ่ึงบ่งบอกได้ว่านักศึกษาเกิดการรับรู้ว่าตัวแบบมีคุณค่า
อย่างไรทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ นักศึกษาเกิดการเรียนรู้
อย่างลึกซ้ึงจากตัวแบบในเชิงทฤษฎี จึงสามารถอธิบาย
เหตุผลของค าถามถามได้เป็นอย่างดี 3) กระบวนการ
กระท าพบว่านักศึกษาแต่ละคนจะให้ความร่วมมือกับ
เพื่อนในกลุ่มเป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นที่จะท าให้
กลุ่มของตนเองผลิตผลงานออกมาให้สมบูรณ์ที่สุด ใน
ขณะเดียวกัน ในกิจกรรมที่เป็นงานรายบุคคล นักศึกษา
ก็สามารถอธิบายสะท้อนความคิดเห็น ทัศนะคติของ
ตนเองที่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเ ม่ือมีการแบ่งปั่น
ประสบการณ์ความรู้ให้กับเพื่อนภายในกลุ่ม บ่งบอกได้
ว่ากิจกรรมในขั้นตอนน้ี ท าให้นักศึกษาเกิดทักษะ ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะ ตามหลักการของทฤษฎี ผู้สังเกตสามารถ
แปลงสัญลักษณ์ที่เก็บจ าไว้น้ันมาเป็นการกระท าซ่ึงเป็น
การลงมือปฏิบัติ ในลักษณะที่ เหมือนกับตัวแบบ4)
กระบวนการสร้างแรงจูงใจ พบว่า ในกิจกรรมกลุ่มของ
แต่ละโมดูล นักศึกษาแต่ละกลุ่มสามารถระดมความ
คิดเห็นภายในกลุ่มออกมาได้เป็นอย่างดี เห็นความ
สามัคคี ของทุกคน มีการแบ่งหน้าที่ของแต่ละคนได้
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อย่างชัดเจน โดยไม่ได้รู้สึกว่าแต่ละคนเป็นภาระของกัน
และกัน ทุกคนเข้าใจแนวทางปฏิบัติ ในส่วนของ
กิจกรรมที่เป็นรายบุคคล นักศึกษาสามารถถ่ายทอด
ความรู้สึกเชิงลึกออกมาได้ดี ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากิจกรรม 
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษาไปใน
ทิศทางท่ีเป็นบวกและนักศึกษามองเห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
ในขั้นตอนน้ีส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาล
ใจ ซ่ึงนักศึกษาเม่ือได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมจึงเกิด
ความภาคภูมิใจ เพิ่มแรงขับเคลื่อนภายในของนักศึกษา
เพิ่มมากยิ่งขึ้น 
 2. การประเมินรูปแบบการส่งเสริมคุณลักษณะ
ความเป็นครู ด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่า ด้านความ
เหมาะสมด้านความเป็นประโยชน์ของรูปแบบอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
พัฒนาตามหลักการ แนวคิดทฤษฎี บ่งชี้ถึงคุณภาพของ
รูปแบบ สอดคล้องกับ สุพรทิพย์  ธนภัทรโชติ วัต 
(2558)ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ
วิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21
พบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นตามหลักการ มีองค์ประกอบ
ต่างๆของรูปแบบจะท าให้รูปแบบมีความเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

1  เ น่ื อ ง จ าก ก าร จัด กิ จ กร ร มส่ ง เ ส ริ ม
คุณลักษณะความเป็นครู ด้านคุณธรรม จริยธรรม มี
จุดเน้นประการหน่ึง คือ มุ่งส่งเสริมให้มีการสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิด ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาจาก
การเรียนรู้ ซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมภายใน จึงควรท าด้วยความระมัดระวัง ทั้ง
ด้านเน้ือหา เวลา สถานที่ ความสนใจของผู้เข้าร่วม จึง

ควรมีการวางแผนอย่างรอบคอบ และควรท ากิจกรรม
กับนักศึกษากลุ่มเล็กไม่ควรใช้นักศึกษากลุ่มที่ใหญ่
เกินไป เพราะจะส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมที่มุ่งหวัง 

2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมตามรูปแบบน้ีจะ
บรรลุผลได้ ขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของทุก
ฝ่าย ได้แก่ วิทยากร นักศึกษา ผู้ที่น ารูปแบบน้ีไปใช้จึง
ควรศึกษาเก่ียวกับบทบาทของผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย ท า
ความเข้าใจกับรูปแบบให้ถ่องแท้ ให้เข้าใจชัดเจนใน
บทบาทหน้าท่ีของตน เพราะปัจจัยด้านบุคคลถือเป็น
ส่วนประกอบที่ส าคัญในการท าให้รูปแบบการส่งเสริมน้ี 
บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้ที่เป็นวิทยากรควรมีความรู้
ความสามารถด้านกิจกรรมกลุ่ม สามารถโน้มน้าว จิตใจ
ได้เป็นอย่างอย่างดี จับประเด็นและสรุปประเด็นในการ
อภิปราย มีปฏิภาณไหวพริบเพื่อช่วยให้ผู้ เข้ าร่วม
กิจกรรมเกิดความคิดรวบยอดตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

3 เ น่ืองจากการท าวิ จัยครั้ง น้ี ผู้ วิจัยได้ใช้
เทคนิคแบบภาคตัดขวาง โดยแยกกลุ่มตัวอย่างและ
โมดูลออกจากกันท าให้กิจกรรมการส่งเสริมฯ ไม่เป็นไป
อย่างต่อเน่ือง หากหน่วยงานพัฒนาครูที่ต้องการน า
รูปแบบน้ีไปใช้ควรพิจารณาในเรื่องของความต่อเน่ือง
และให้ใช้รูปแบบการส่งเสริมฯ กับนักศึกษากลุ่มเดียว
ทั้ง 4 โมดูล โดยพัฒนาไปทีละโมดูลเม่ือนักศึกษาเลื่อน
ชั้นปี 
 
กิตติกรรมประกาศ  
          งานวิจัยเรื่องน้ีส าเร็จได้ด้วยดีอย่างสมบูรณ์ด้วย
ความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล 
วรค าอาจารย์ที่ ป รึ กษา วิทย า นิพนธ์หลัก ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.อรัญ  ซุยกระเดื่อง อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ดร. อารยาปิยะกุล กรรมการ
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ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา 
ปัญญาประธานควบคุมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้กรุณา
ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่อง
ต่างๆเป็นอย่างดี 

  ขอขอบพระคูณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลอย่างตั้งใจและเห็นคุณค่า
ของงานวิจัยให้ได้แนวทางการการส่งเสริมคุณลักษณะ

ความ เป็ นค รู  ด้ านคุณธร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  และ
ขอขอบพระคุณบิดา มารดา บูรพคณาจารย์ ที่ให้การ
อบรมสั่งสอน ประสิทธ์ิประสาทความรู้ให้แก่ผู้วิจัย และ
รวมถึงขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่ท าให้งานวิจัยน้ี
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความรักและเคารพอย่างสูง
ยิ่ง
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พฤติกรรมการเรียนรู้ตามหลักอิทธิบาท 4 ของนิสิตสาขาวิชาจิตวิทยา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1 

Learning Behavior Based on “Iddhibada 4” of Students in Psychology 
Faculty of Education, Mahasarakham University 

 
ลักขณา สริวัฒน์1  

Lakkhana Sariwat2  
 

บทคัดย่อ 
 
  งานวิจัยน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ตามหลักอิทธิบาท 4 โดยรวมทุกลักษณะและแต่ละ
ลักษณะของนิสิตสาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวมและจ าแนกตามเพศ ผลการ
เรียน และระดับชั้นปี 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ตามหลักอิทธิบาท 4 โดยรวมทุกลักษณะและแต่ละลักษณะ
ของนิสิตสาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ าแนกตามเพศ ผลการเรียน และระดับชั้นปี 
กลุ่มตัวอย่างคือนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-4 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2558 จ านวน 142 คน ได้มาโดยเลือก
แบบเจาะจงจากผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตอบครบถ้วนสมบูรณ์ เครื่องมือที่เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามพฤติกรรม
การเรียนรู้ตามหลักอิทธิบาท 4 ลักษณะ คือฉันทะ, วิริยะ, จิตตะ และวิมังสา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ 
ลักษณะละ 5 ข้อรวม 20 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อต้ังแต่ .25 ถึง .88 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .89 สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย t-test (Independent Samples) 
และ One-way ANOVA ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) พฤติกรรมการเรียนรู้ตามหลักอิทธิบาท 4 โดยรวมทุกลักษณะและ
แต่ละลักษณะของนิสิตโดยรวมและจ าแนกตามเพศ ผลการเรียน ระดับชั้นปีอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นลักษณะวิริยะ
ของนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่อยู่ในระดับมาก 2) เมื่อเปรียบเทียบตามตัวแปรเพศพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงมากกว่าเพศชายท้ังโดยรวมทุกลักษณะและแต่ละลักษณะ ยกเว้นลักษณะฉันทะที่ไม่
แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบตามตัวแปรผลการเรียนพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
นิสิตที่มีผลการเรียนดีมากกว่านิสิตที่มีผลการเรียนปานกลางทั้งโดยรวมทุกลักษณะและลักษณะจิตตะ ยกเว้นลักษณะ
ฉันทะ, วิริยะ และวิมังสาที่ไม่มีความแตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบตามตัวแปรระดับชั้นปีพบว่าไม่มีความแตกต่าง
กัน ยกเว้นลักษณะวิมังสาของนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่มากกว่าชั้นปีที่ 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ค าส าคัญ: พฤติกรรมการเรียนรู้, หลักอิทธิบาท 4, นิสิตสาขาวิชาจิตวิทยา  
____________________________________________________________ 

1รองศาสตราจารย์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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Abstract 
 
  The research aimed to 1) study learning behavior based on “Iddhibada 4” as a whole as 
well as in each aspect of students in psychology as a whole and classified in gender, learning result, 
and year level 2) compare learning behaviors based on “Iddhibada 4” as a whole and as in each 
aspect of students in psychology classified in gender, learning result, and year level. The samples 
were 142 undergraduate students in psychology under Faculty of Education, Mahasarakham University 
registered in the second semester of the 2015 academic year selected through those who had done 
the questionnaires completely. The instrument was a 3-rating questionnaire on behavior of learning 
based on “Iddhibada 4” consisting of Shantha, Viriya, Jitta and Vimangsa, one of each of 5 items, 
totaling 20 items with the item discrimination powers from .25 to .88 and the validity of .89. The 
statistics for data analyses were mean, standard deviation and tested the hypotheses through t-test 
(Independent Samples) and One-way ANOVA.  The results of the study revealed that the learning 
behavior based on “Iddhibada 4” as a whole and in each of undergraduate students in psychology 
as a wholel as well as classified in gender, learning result and year level were at a moderate level, 
except for Viriya of the third year students that was more level. When those of the students under 
gender were compared, it appeared that they were different at the level of .05 statistical significance 
as the females’ were more than the males’ in all and in each aspect except for Shantha’s that was 
not different. When those of the students under learning result were compered, it appeared that 
they were different at the level of .05 statistical significance as the good was more than the fair in all 
as well as Jitta aspect except for Shantha, Viriya and Vimangsa that were not different. When those 
of the students under year level were compered, it appeared that they were not different except for 
Vimangsa of the fourth year students which was more than the first at the level of .05 statistical 
significant difference.  

Keywords : learning behavior, “Iddhibada 4”, students in psychology  
  

บทน า 
 การศึกษามีจุดประสงค์เดียวกันคือมุ่งเน้นต้องการ
พัฒนาคุณภาพของบุคคลให้ เป็นคนดี  ปัญญาดี มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสามารถในการปรับตัวและ
ด ารงชีพอยู่ได้อย่างมีความสุข นอกจากน้ันยังเพ่ิม

ศักยภาพให้สามารถพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้อยู่
ได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน หากประเทศใดมีประชาชนที่มี
ความสามารถประกอบอาชีพหรือได้รับการศึกษาตาม
ความถนัดและความสามารถของแต่ล ะบุ ค คล
ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ น้ั น ย่ อ ม มี ค ว า ม เ จ ริ ญ  ก้ า วห น้ า 
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(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) สังคมโลกแห่งเทคโนโลยี
การสื่อสารเช่นปัจจุบันน้ีปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนแล้ว
ว่า ความเจริญก้าวหน้าแห่งการเรียนรู้ น้ันเกิดข้ึนได้
ตลอดเวลาและรวดเร็วทั้ งทางตรงและทางอ้อม 
เน่ืองจากการมีช่องทางแห่งการรับรู้ข่าวสารมากมาย
หลายทางตามสภาพการณ์แห่งความเป็นเทคโนโลยี
ดังกล่าว ดังน้ันแต่ละบุคคลจึงควรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทั้งทางด้านการรับรู้และการเรียนรู้ในลักษณะ
ทันการณ์ คือมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอดเวลา
เพ่ือให้อยู่ในโลกสมัยใหม่ได้อย่างมีคุณค่าตามลักษณะ
ขอ ง สั ง คม แห่ ง ก า ร เ รี ยน รู้  (Knowledge Based 
Society) ด้วยเหตุน้ีทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ความสามารถเพ่ือให้สามารถแข่งขัน
กับนานาๆ ประเทศและสามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกัน
ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข สังคมในสภาวะปัจจุบัน
เป็นสังคมที่มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วด้วยลักษณะของโลกาภิวัตน์ (Globalization) 
คือมีการสื่อสารข้อมูลความรู้ในแต่ละเรื่องได้อย่าง
รวดเร็วและทันสมัยด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงซึ่งส่งผล
กระทบต่อคนในสังคม ทุกคนจึง ต้อง มีการปรับ
พฤติกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้มีการด ารงชีพและสามารถ
ด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และรู้จักปฏิบัติ
ตนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังด าเนินอยู่ได้
ตลอดไป (ลักขณา สริวัฒน์, 2553) และพฤติกรรมการ
เรียนรู้ที่น าไปสู่ผลแห่งความ ส าเร็จได้คือพฤติกรรมการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท 4 ตามแนวคิดของ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2550) ที่ได้อธิบาย
ว่าอิทธิบาท 4 เป็นเครื่องให้ถึงความส าเร็จคุณธรรมท่ี
น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมายมี 4 ลักษณะคือ 1) 
ฉันทะ คือความพอใจเป็นความต้องการที่จะท า ใฝ่ใจรัก
จะท าสิ่งน้ันเสมอ และปรารถนาจะท าให้ได้ผลดีย่ิงๆ ข้ึน

ไป 2) วิริยะ คือความเพียรเป็นความขยันหมั่นประกอบ
สิ่งน้ันด้วยความพยายามเข้ม แข็งอดทน เอาธุระไม่
ท้อถอย 3) จิตตะ คือความคิดมุ่งไปในลักษณะของการ
ต้ังจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและท าในสิ่งน้ันด้วยความคิด เอา
จิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจ
ให้สิ่งที่ท า 4) วิมังสา คือความไตร่ตรองหรือทดลอง 
หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจหาเหตุผลและ
ตรวจสอบข้อย่ิงหย่อนในสิ่งที่ท าน้ัน มีการวางแผน
วัดผลคิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง และหากผู้เรียนรู้ได้ยึด
หลักอิทธิบาท 4 อันเป็นแนวทางการแสดงออกถึง
พฤติกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวย่อมส่งผลให้การเรียนรู้
ประสบผลส าเร็จอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นความต้องการ
ของทุกคนนับต้ังแต่พ่อแม่ ครู-อาจารย์ ตลอดจนทุกคน
ในแต่ละสังคมหรือชุมชน เพราะคนที่มีความส าเร็จใน
การเรียนรู้ย่อมหมายถึงการเป็นคนดีมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ มีความเก่ง มีความรู้ความสามารถ และมี
ทักษะชีวิตท่ีน าไปสู่ความสุข เมื่อเจริญ เติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ในภายหน้าก็จะเป็นบุคคลที่สร้างสรรค์ครอบครัว
และสั งคมตลอดจนประ เทศชา ติ ให้ มี แ ต่ ค วาม
เจริญก้าวหน้าเช่นกัน  ผู้ วิจัยเป็นอาจารย์ผู้สอนใน
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะ
ศึกษา ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นระยะ
เวลานานกว่าสองทศวรรษ และตลอดเวลาที่ท าการ
สอนนิสิตสาขาวิชาจิตวิทยาระดับปริญญาตรีน้ันพบว่า 
นิสิตทุกชั้นปีต้ังแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 โดยส่วนใหญ่มี
ความต้ังใจและเอาใจใส่ในการ ศึกษาหาความรู้ มีความ
พยายามท างานตามที่ ได้รับมอบหมายให้ไปศึกษา
ค้นคว้า รวมทั้งงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเรียนใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนส าเร็จได้
ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ มีนิสิตเพียงส่วนน้อยเท่า น้ัน
ที่มีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เป็นปัญหา และเมื่อได้รับการ
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ตักเตือนด้วยเหตุและผล อีกท้ังได้รับการชี้แนะรวมถึง
การได้ รับก าลังใจจากอาจารย์ผู้สอน ท าให้เกิดความ
พยายามปรับปรุงตนเองให้ดีข้ึนเรื่อยมา ด้วยลักษณะ
พฤติกรรมการเรียนรู้ที่กล่าวมาน้ันท าให้ไม่แปลกใจเลย
ที่พบว่านิสิตทุกชั้นปีเกือบทั้งหมดมีผลการเรียนใน
ระดับดี ส่วนที่เหลือมีผลการเรียนในระดับปานกลาง 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิต
สาขาจิตวิทยาท้ังหมดว่ามีความสอด คล้องกับหลักอิทธิ
บาท 4 อันเป็นหลักปฏิบัติแห่งความส าเร็จหรือไม่และ
ในระดับใด ซึ่งผลจากการวิจัยที่ได้รับจะเป็นประโยชน์
ส าหรับบุคคลทั้งหลายที่ต้องการท ากิจกรรมต่างๆ ทั้ง
ด้านการ ศึกษาเล่าเรียน หรือการท างานทุกสาขาอาชีพ
ด้วยการยึดม่ันในวิธีการปฏิบัติอันเป็นแนวทางแห่ง
ความส าเร็จตามหลักอิทธิบาท 4  น้ันย่อมประสบ
ผลส าเร็จตามความปรารถนาอย่างแน่นอน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ตามหลัก
อิทธิบาท 4 โดยรวมทุกลักษณะและแต่ละลักษณะของ
นิ สิ ต ส า ข า  วิ ช า จิ ต วิ ท ย า  ค ณ ะ ศึ ก ษ าศ าสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยรวมและจ าแนกตามเพศ 
ผลการเรียน และระดับชั้นปี  

2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักอิทธิบาท 4 โดยรวมทุกลักษณะและแต่ละลักษณะ
ของนิสิตสาขาวิชาจิต วิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคามจ าแนกตามเพศ ผลการเรียน 
และระดับชั้นปี  
 
 
 
 

สมมติฐานของการวิจัย  
  พฤติกรรมการเรียนรู้ตามหลักอิทธิบาท4 ของ
นิสิตสาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ าแนกตามเพศ  

ผลการเรียน และระดับชั้นปี มีความแตกต่าง
กัน  
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1. ประชากรได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปี

ที่  1 -4 สาขา วิชาจิ ต วิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนในภาค
เรียนที่ 2/2558 จ านวน 148 คน  
  2. กลุ่มตัวอย่าง คือนิสิตระดับปริญญาตรีชั้น
ปีที่  1 -4 สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษา ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ลง ทะเบียนเรียนในภาค
เรียนที่ 2/2558 จ านวน 142 คน ได้มาโดยการเลือก
จากผู้ที่ท าแบบสอบถามได้ครบถ้วนสมบูรณ์ คิดเป็น
ร้อยละ 95.95 
  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนรู้
ตามหลักอิทธิบาท 4 จ าแนกเป็น 2 ตอน คือตอนที่ 1 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ตอนที่ 2 
พฤติกรรมการเรียนรู้ตามหลักอิทธิบาท 4 แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จ าแนกเป็น 4 ลักษณะได้แก่ 
1) ฉันทะ 2) วิริยะ 3) จิตตะ และ 4) วิมังสา ลักษณะ
ละ 5 ข้อรวมทั้งหมด  20 ข้อ มีค่าอ านาจรายข้อ
ต้ังแต่ .25 ถึง  .88  และค่าความเชื่อมั่นทั้ งฉบับ
เท่ากับ .89  
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 การเก็บรวบรวมและจัดกระท าข้อมูล  
1. ผู้ วิจัยแจกแบบสอบถามพฤติกรรมการ

เรียนรู้ตามหลักอิทธิบาท 4 ให้นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-
4 จ านวนทั้งหมด 148 ฉบับ และเก็บรวบรวมคืนภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2558 ได้คืนทั้งหมดครบ 148 ฉบับ 

2 .  น า แบบสอบถามทั้ ง  148  ฉ บับมา
ตรวจสอบและเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์พบว่าได้
แบบสอบถามที่สมบูรณ์รวม 142 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 
95.95 จึงได้ตรวจและคิดค านวณค่าเฉลี่ยของคะแนน
ระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ตามหลักอิทธิบาท 4 
โดยรวมทุกลักษณะและแต่ละลักษณะ  

3. น าค่าเฉลี่ยท้ังหมดมาจ าแนกตามเพศ ผล
การเรียน และระดับชั้นปี เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ในล าดับต่อไป 

  
การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
จากเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยด าเนินการตามล าดับดังน้ี  

1. วิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ตาม 
หลักอิทธิบาท 4 โดยรวมทุกลักษณะและแต่ละลักษณะ
ของนิสิตสาขาวิชาจิต วิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวมและจ าแนกตามเพศ 
ผลการเรียน และระดับชั้นปี โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2. วิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้
ตามหลักอิทธิบาท 4 โดยรวมทุกลักษณะและแต่ละ
ลักษณะของนิสิตสาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 
จ าแนกตามเพศ ผลการเรียน และระดับชั้นปี โดยใช้ t-
test (Independent Samples) แ ล ะ  One-way 
ANOVA 
 

ผลการวิจัย 
1. พฤติกรรมการเรียนรู้ตาม 

หลักอิทธิบาท 4 โดยรวมทุกลักษณะและแต่ละลักษณะ
ของ นิสิ ตสาขา วิชาจิ ต วิทยาคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวมและจ าแนกตามเพศ 
ผลการเรียน และระดับชั้นปี พบว่าอยู่ในระดับปาน
กลาง ยกเว้นลักษณะวิริยะของนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่อยู่ใน
ระดับมาก  

2. เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม 
การเรียนรู้ตามหลักอิทธิบาท 4 โดยรวมทุกลักษณะและ
แต่ละลักษณะของนิสิตสาขาวิชาจิตวิทยา  คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ าแนกตามตัว
แปรเพศ  ผลการเรียน และระดับชั้นปี  ปรากฏผล
ดังต่อไปน้ี 

2.1 ผลการเปรียบเทียบตาม 
ตั วแปร เพศ  พบ ว่ ามี ค วาม

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
เพศหญิงมากกว่าเพศชายทั้งโดยรวมทุกลักษณะและแต่
ละลักษณะยกเว้นลักษณะฉันทะที่ไม่แตกต่างกัน 

2.2 ผลการเปรียบเทียบตาม 
ตัวแปรผลการเรียน พบว่ามี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยนิสิตที่มีผลการเรียนดีมากกว่านิสิตที่มีผลการเรียน
ปานกลางทั้งโดยรวมทุกลักษณะและลักษะจิตตะ 
ยกเว้นลักษณะฉันทะ วิริยะ และวิมังสาท่ีไม่แตกต่างกัน  

2.3 ผลการเปรียบเทียบตามตัวแปร
ระดับชั้นปี พบว่าไม่มีความแตกต่างกันยกเว้นลักษณะ
วิมังสาของนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่สูงกว่าของนิสิตชั้นปีที่ 1 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยด าเนินการอภิปรายผลตาม ล าดับของ
การสรุปผลวิจัยดังต่อไปน้ี 
 1. พฤติกรรมการเรียนรู้ตามหลักอิทธิบาท 
4 โดยรวมทุกลักษณะและแต่ละลักษณะของนิสิต
สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยรวมและจ าแนกตามตัวแปรเพศ ผล
การเรียน และระดับชั้นปี อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น
ลักษณะวิริยะของนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่อยู่ในระดับมาก การ
ที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ีเ น่ืองจากการเรียนรู้ใน
สาขาวิชาจิตวิทยาเป็นกระบวนการเรียนในลักษณะ
วิทยาศาสตร์คือเรียนรู้ทั้งแนวคิด ทฤษฎี และการ
ปฏิบัติการทางจิตวิทยาด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดการรับรู้  
เรียนรู้ และการคิดแก้ปัญหา อันเป็นประสบการณ์และ
สั่งสมเป็นองค์ความรู้ ซึ่งเป็นผลให้นิสิตทุกชั้นปีที่ผ่าน
กระบวนการคัดกรองจากการสอบเข้าเรียนในสาขาวิชา
จิตวิทยามาตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และมีประเพณีให้
การต้อนรับจากรุ่นพ่ีที่คอยเสนอแนะแนวทางในการ
ปฏิบั ติตนที่ ดีตามกฎเกณฑ์ของสังคมอย่างถูกต้อง
เหมาะสมส าหรับการเป็นนิสิตสาขาวิชาจิตวิทยา 
นอกจาก น้ียังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมระหว่างรุ่นน้องและ
รุ่นพ่ีอย่างสม่ าเสมอตลอดระยะ 4 ปีที่เรียนจนจบ
หลักสูตร เป็นกิจกรรมที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นซึ่ง
การแสดงพฤติกรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมแห่งการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับดวงเดือน ศาสตรภัทร (2546) ที่
อธิบายถึงหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เรียนรู้ว่าจะต้องประกอบ ด้วยสิ่งส าคัญคือ สถานการณ์
ที่เอื้อ อ านวย ลักษณะประจ าตัวของบุคคลซึ่งหมายถึง
ความพร้อม ความสามารถ ความถนัด การลงมือกระท า 
เป็นการแสดงพฤติกรรมตอบสนองตามแผนท่ีวางไว้  
และเมื่อแสดงพฤติกรรมแล้วได้ผลท่ีน่าถึงพอใจก็

สามารถยึดถือเป็นแนวปฏิบัติได้แต่ถ้าเกิดความล้มเหลว
อาจต้องมีการแก้ไขปรับปรุง เช่นเดียวกับนิสิตกลุ่มน้ีที่
ได้สัมผัสและรับรู้แนวทางการปฏิบัติตนจนสามารถ
ปรับตัวได้เป็นอย่างดี ซึ่งตรงกับการปฏิบัติตนตามหลัก
อิทธิบาท 4 ทางแห่งความส าเร็จในการเรียนและการ
ท างาน สอดคล้องกับ Bandura (1986) ที่กล่าวว่าการ
ได้ฝึกปฏิบัติจากการรับรู้ทั้งการได้ยินได้เห็นบ่อยๆ ทั้ง
ในสภาพแวดล้อม เดิมหรือสิ่ งที่ คุ้น เคยแม้อ ยู่ใน
สภาพแวดล้อมใหม่ ย่อมท าให้ เกิดการเรียนรู้ ไ ด้  
นอกจากน้ีด้วยสังคมเปลี่ยนไปเป็นสังคมเปิด คือเปิด
โอกาสให้บุคคลทุกเพศทุกวัยในสังคมได้มีปฏิสัมพันธ์กัน
โดยผ่านทางการท ากิจกรรมที่เป็นไปในเดียวกันและ
ร่วมด้วยช่วยกันจึงท าให้มีประสบการณ์ทั้งด้านความรู้  
ความคิดความรู้สึก และทักษะปฏิบั ติได้ในระดับ
เดียวกัน และยังสอดคล้องกับพระธรรมปิฎก (ป.อ. 
ปยุตฺโต) (2546) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้ที่ปฏิบัติงานใดๆ หากมี
ใจรักท าให้พากเพียรและเอาใจใส่ท าให้เกิดความต้ังใจ
และอยากกระท า อยากรู้อยากเข้าใจ เมื่อพบอะไรที่พึง
ท าก็ต้องสู้ต้องเอาชนะต้องเข้าเผชิญและท าให้ส าเร็จ มี
การตรวจสอบด้วยเหตุและผล จึงเรียกว่าอิทธิบาท 4 
ด้วยเหตุดังกล่าวจึงท าให้ผลแห่งพฤติกรรมการเรียนรู้
ตามหลักอิทธิบาท 4 ทั้งโดยรวมและแต่ละลักษณะของ
นิสิตสาขาวิชาจิตวิทยาอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น
ลักษณะวิริยะของนิสิตระดับชั้นปีที่ 3 ที่อยู่ในระดับมาก
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนิสิตในระดับชั้นปีที่ 3 อยู่ในระหว่าง
การเตรียมตัวเพ่ือออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนามหลังจาก
ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติมาแล้ว จึงท าให้
ต้องเอาใจใส่ทบทวนหลักการและทฤษฎีตลอดจนการ
ฝึกปฏิบัติการทางจิตวิทยาที่สั่งสมเป็นประสบการณ์ที่
ต้องมีการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้มีความพร้อม
ในการออกไปฝึกปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ ใน
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ระดับชั้นปีที่ 4  
2. เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ตาม

หลักอิทธิบาท 4 โดยรวมทุกลักษณะและแต่ละลักษณะ
ของ นิสิ ตสาขา วิชาจิ ต วิทยาคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ าแนกตามตัวแปรเพศ ผล
การเรียน และระดับชั้นปีสามารถแยกอภิปรายได้ดังน้ี 

 2.1 ผลการเปรียบเทียบตามตัวแปรเพศ
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยเพศหญิงมากกว่าเพศชายทั้งโดยรวมทุก
ลักษณะและแต่ละลักษณะ ยกเว้นลักษณะฉันทะท่ีไม่
แตกต่างกัน ที่ผลปรากฏเช่นเพราะนิสิตทุกคนที่เรียน
วิชาเอกจิตวิทยาต้องมีความชอบและรักในสาขาวิชาน้ี
จึงสามารถผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามาได้ลักษณะ
ฉันทะจึงไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาโดยรวมทุก
ลักษณะและลักษณะที่เหลือคือ  วิริยะ จิตตะ และ
วิมังสา ของนิสิตเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เน่ืองจาก
เพศหญิงโดยธรรมชาติจะมีความนุ่มนวล อ่อนโยน มี
มานะพยายาม และขยันหมั่นเพียรมาก กว่าเพศชาย 
สังเกตได้จากการท ากิจกรรมหรืองานต่างๆ เป็นกลุ่ม 
นิสิตหญิงจะเอาใจใส่และช่วยกันท างานโดยเฉพาะการ
เขียนสรุปผลงานที่เกิดจากการแสดงความคิดเห็นของ
กลุ่ม ซ่ึงต้องใช้ความต้ังใจ เอาใจใส่ในการท างาน มี
ความอดทนความเพียรพยายามค่อนข้างสูง และทุกครั้ง
ที่ท ากิจกรรมการเรียนรู้เช่นน้ี จะพบว่าทุกกลุ่มมีนิสิต
หญิงที่เป็นคนเขียนสรุปผลงานกลุ่มและน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน จึงท าให้พฤติกรรมการเรียนรู้ลักษณะวิริยะ จิต
ตะ และวิมังสาของนิสิตหญิงมากกว่านิสิตชาย ซึ่ง
สอดคล้องกับอรพิณ  ศิริสัมพันธ์ (2550)  ที่ศึกษา
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  และพบว่านักศึกษาหญิงมี
พฤติกรรมการเรียนด้านทัศนคติและการจัดกิจกรรม

การเรียนมากกว่านักศึกษาชายอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับประณต เค้าฉิม 
(2549) ที่ศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนและการ
สนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ  และพบว่านิสิ ตหญิงมีพฤติกรรมการ เรี ยน
เหมาะสมมากกว่านิสิตชายทั้งพฤติกรรมการเรียน
โดยรวมและพฤติกรรมการเรียนด้านทัศนคติทางการ
เรียน แรงจูงใจในการเรียน การบริหารเวลาในการเรียน 
การมีสมาธิและเอาใจใส่ในการเรียน การใช้เทคนิคเข้า
ช่วยในการแสวงหาความรู้และการทดสอบตนเองอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2.2 ผลการเปรียบเทียบตามตัวแปรผลการ
เรียนพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยนิสิตที่มีผลการเรียนดีมากกว่านิสิตที่มี
ผลการเรียนปานกลางทั้งโดยรวมทุกลักษณะและ
ลักษณะจิตตะ ส่วนลักษณะฉันทะ, วิริยะ และวิมังสาไม่
มีความแตกต่างกัน ซึ่ง สอดคล้องกับลักขณา สริวัฒน์ 
(2549) ที่อธิบายไว้ว่าการท ากิจกรรมต่างๆ ในสังคมท า
ให้เกิดการรับรู้และการเรียนรู้ท าให้เกิดประสบการณ์ที่
เป็นพ้ืนฐานท าให้เข้าใจในสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนได้ และ
ด้วยลักษณะของสภาพแวดล้อมในรูปแบบของการ
กระท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยกันโดยต้องช่วยกันท างานกัน
เป็นทีมซึ่ ง เป็นการช่วยกันระหว่างบุคคลที่มีความ 
สามารถแตกต่างกัน จึงท าให้บุคคลในกลุ่มเกิดการ
เรียนรู้ ในเรื่องเดียวกันได้ซึ่ งเป็นกระบวนการทาง
ความคิดที่มีผลต่อพฤติกรรม ดังน้ันจึงท าให้นิสิตที่มีผล
การเรียนดีและผลการเรียนปานกลางมีลักษณะฉันทะ, 
วิริยะ และวิมังสาไม่ต่างกัน แต่นิสิตที่มีผลการเรียนดีมี
พฤติกรรมการเรียนรู้ตามหลักอิทธิบาท 4 โดยรวมทุก
ลักษณะและลักษณะจิตตะมากกว่านิสิตที่ผลการเรียน
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ปานกลาง เพราะนิสิตที่มีผลการเรียนดีน้ันโดยปกติมี
พฤติกรรมการเรียนรู้ตามหลักอิทธิบาท 4  คือมี
ความชอบ เอาใจใส่ มีมานะพยายาม และเมื่อประสบ
ปัญหาก็ต้ังม่ันในการหาทางแก้ปัญหาจนส าเร็จ  ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุทธิพงษ์ ศรีวิชัย (2550) 
ที่พบว่าอิทธิบาท 4 เป็นคุณธรรมท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ
แห่งผลที่มุ่งหมาย หรือหนทางแห่งการด าเนินชีวิตไปสู่
ความส าเร็จ ความถูกต้องและการเข้าถึงประโยชน์สุข 
นอกจากน้ีอิทธิบาทยังเป็นธรรมท่ีอนุโลมได้ ว่ามี
จุดมุ่งหมายเพ่ือความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าท่ีการงาน
ของบุคคลเช่นประสบความส าเร็จทางด้านการเรียน 
การประกอบอาชีพ การด ารงชีวิต เป็นต้น ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวจึงท าให้นิสิตที่มีผลการเรียนดีมีพฤติกรรมการ
เรียนรู้ตามหลักอิทธิบาท 4 มากกว่ากลุ่มที่มีผลการ
เรียนปานกลาง  

2.3 ผลการเปรียบเทียบตามตัวแปรระดับชั้น
ปีพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทั้งโดยรวมทุกลักษณะ
และลักษณะฉันทะ วิริยะและจิตตะ ทั้งน้ีเป็นเพราะ
นิสิตทุกคนเรียนวิชาเอกเดียวกันซึ่งเป็นสาขาวิชาท่ีต้อง
เรียนทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติจึงต้องให้ความสนใจและ
เอาใจใส่ค่อนข้างสูง นอกจากน้ียังมีกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ระหว่างนิสิตทุกชั้นปีค่อนข้างบ่อยจึงท าให้มี
พฤติกรรมในการเรียนรู้ตามหลักอิทธิบาท 4 ไม่ต่างกัน 
แต่มีลักษณะวิมังสาของนิสิตชั้นปีท่ี 4 ท่ีมากกว่านิสิต
ชั้นปีที่ 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ที่เป็น
เช่นน้ีเพราะนิสิตชั้นปีที่ 4 มีประสบการณ์ท้ังในการ
เรียน การท ากิจกรรมต่างๆ มากกว่าจึงท าให้มีความ
สุขุมรอบคอบกว่า และมีทักษะในการพิจารณาแนวทาง
ในการท างานให้ส าเร็จได้มากกว่า รวมทั้งเมื่อพบปัญหา
ก็สามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่านิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เข้ามาเรียน
ได้เพียงเทอมเดียว และก าลังอยู่ในระหว่างการปรับตัว

ทั้งในด้านการเรียน การท ากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
สาขาวิชา และที่ส าคัญคือมีประสบการณ์น้อยกว่า จึง
ท าให้นิสิตชั้นปีที่ 4 มีลักษณะวิมังสามากกว่านิสิตชั้นปี
ที ่1 ดังกล่าวมาแล้ว 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะโดยทั่วไป 
 1.1 พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน ควร
สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและบุคคลที่อยู่ในวัยเรียนน า
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการเรียน การท ากิจกรรมต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งงานในบ้านและ
งานในโรงเรียนตามความ เหมาะสมเพราะการท างาน
ทุกชนิดเป็นการฝึกใช้อิทธิบาท 4 ในการลงมือปฏิบัติ
เพ่ือให้งานส าเร็จ 
  1.2 ครูอาจารย์ต้องปลูกฝังหลัก 
 พุทธธรรมในขณะสอนเน้ือหาสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ โดยใช้กิจกรรมที่กระตุ้นการรับรู้  เพราะ
การรับรู้เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการเรียนรู้และ
น าไปสู่พฤติกรรมการเรียนที่พึงประสงค์ได้เป็นอย่างดี 
  1.3 นิสิต/นักศึกษา ผู้เรียนควรได้รับการ
ฝึกกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อย่างหลาก หลาย โดยใช้
เทคนิคการเสริมแรงในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ พัฒนาความรู้สึกชอบ ความมี
มานะพยายาม ความ ต้ัง ใจ ในการท า ง าน  และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา  
  2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรท าการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการเรียนรู้ตามหลักอิทธิบาท 4 กับพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมของนิสิต/นักศึกษา/นักเรียนในระดับชั้น
ต่างๆ  
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 2.2 ควรท าการวิจัยการพัฒนาพฤติกรรม
การเรียนรู้ตามหลักอิทธิบาท 4 ของนิสิต/นักศึกษา/
นักเรียนในระดับต่างๆ  

  2 . 3  ควรท า ก า ร วิ จั ยปั จ จั ยที่ ส่ ง ผล ต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ตามหลักอิทธิบาท 4 ของนักเรียน 
นิสิต/นักศึกษา/นักเรียนในระดับต่างๆ 
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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยในครั้งน้ีมี 1.วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาที่มาของรูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูใน 
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับที่มาของรูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพครูในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  2) ศึกษาผลการพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยการด าเนินการศึกษาและการ
สัมมนาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อยืนยันรูปแบบการพัฒนาความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ในมหาวิทยาลัย จ านวน 10 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 3.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 3.1 เอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับ
ที่มาของรูปแบบ 3.2 แนวคิดกับการพัฒนาวิชาชีพครู (Professional Development) 3.3 แนวทางการสร้างชุมชน
เพื่ อการ เ รี ยนรู้  (Professional Learning ommunity) 3.4 แนวคิดการสอนภาษาอั งกฤษเพื่ อ ก ารสื่ อ ส า ร 
(Communicative English Teacher) 3.5 แนวทางการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) 3.6 แนวคิดความสามารถ
ของครูในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Teacher’s Efficacies) 3.7 แบบแสดงความคิดเห็นในการประเมิน
รูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร โดยการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญเพื่อยืนยันรูปแบบ (Connoisseurship) 4.การวิเคราะห์ข้อมูล ในงานวิจัยครั้งน้ี 
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐานค่าร้อยละ  
 
 
____________________________________________________ 
1 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 Department of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Mahasarakham University, 44000, Thailand 
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ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  
  1. วรรณกรรมที่เก่ียวข้องและการสังเคราะห์รูปแบบ APTCIR Model มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ 1 หลักการของรูปแบบ, องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการพัฒนา APTCIR Model, องค์ประกอบที่ 3 
กิจกรรมการพัฒนา 8 Module,และองค์ประกอบที่ 4 การประเมินรูปแบบ  
 2. ผลประเมินความคิดเห็นจากการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ (connoisseurship) เพื่อยืนยันความเหมาะสมและ 
ความเป็นไปได้ของรูปแบบ ฯ ได้ค่าเฉลี่ยของการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับองค์ประกอบของรูปแบบฯ 
ทั้ง 4 องค์ประกอบ มีความเหมาะสม เท่ากับ 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23 แปลผลมีความเหมาะสม มากที่สุด
และค่าเฉลี่ยของความเป็นไปได้อยู่ในระดับ เท่ากับ 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03 แปลผลมีความเป็นไปได้ มาก
ที่สุด  
 ค าส าคัญ : รูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ ; ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ; สัมมนาผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ยืนยันรูปแบบ 
 

Abstract 
 1.The purposes of this research were 1.1) studying the derivation of Professional Learning 
Community model (PLC model) to develop communicative English teaching, and to examine 
Professional Learning Communities in the Opportunity Educational Expansion School. Related and 
built PLC model. 1 . 2 )  Studying the development of PLC Model, and Professional Teachers in 
communicative learning English Teaching. By conducting education and expert seminars. To confirm 
the pattern of PLC model. Appropriate and feasible models of learning activities. 2.The samples were 
10 experts selected by Purposive Sampling in the first semester of academic year 2016. 3.The research 
tools were 3.1 documentaries and literatures were related the derivation of the model, 3.2 concepts 
and teachers development. (Professional Development), 3.3 Creating a community for learning. (PLC 
model), 3.4  The concepts of Communicative English Teacher, 3 . 5  Lesson Study, 3 . 6  Teacher's 
Efficacies 3 . 7  The averages of experts’ comments on evaluation of PLC model by Connoisseurship 
and confirm the format of the tentative model. 4. Data analysis by percentage. The results of the 
research were as follows: 
 1 .  Relevant literature and synthesis APTCIR Model (expertise model) has four components 
as 1 ) Principles of Formation and Components 2 ) Development of Process APTCIR Model 3 ) 
Development Activities 8 Modules, and 4) Model’s evaluation.  

2. Results from connoisseurship to confirm suitability and probability of the model was that 
the average of the experts' comments on the components of the four components were appropriate 
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model, at the level of 4.58 and the standard deviation 0.23 mean that the highest appropriate model 
and the probabilities are at the level of 4.56 and the standard deviation 1.03 mean that the highest 
probabilities as the same altogether. 
 
Keywords : Model of professional development; Professional learning communities; Connoisseurship 
 
บทน า 
 ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยประกอบวิชาชีพหลัก
ทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้ เรียนทุกระดับด้วยวิธีต่างๆตามหลักวิชาบน
มาตรฐานการศึกษาชาติ ครูจึงจ าเป็นต้องพัฒนาตนเอง
เก่ียวกับสาระความรู้สมรรถนะตามมาตรฐานความรู้
และประสบการณ์วิชาชีพอย่างต่อเน่ืองอย่างสม่ าเสมอ 
(ชาริณี ตรีวรัญญู, 2552) แนวคิดการพัฒนาชุมชนทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community) เป็น
เครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงและ
ปฏิรูปการเรียนรู้ โดย การท างานร่ วม กันของครู  
(DuFour, R., DuFour, R., Eaker, R., & Karhanek, G. 
and Tomas Many, 2010) ซ่ึงเป็นการพัฒนาครูโดยใช้
โรงเรียนหรือชั้นเรียนเป็นฐาน  (School-based or 
Classroom-based Development) ตามสภาพปัญหา
และ ความต้ อ ง การ ของ โ ร ง เ รี ย นที่ ค รู ทุ ก ค น มี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้โดยการปฏิบัติจริง
บนฐานความรู้ที่ไม่ใช่กระบวนการบอกเล่าหรือสั่งอย่าง
เดียวแต่เกิดจากการที่ครูได้เรียนรู้เผชิญสถานการณ์ใน
ชั้นเรียนแล้วสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้และเม่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจโดยน าความรู้น้ันๆไปทดลองปฏิบตัิ
จริงบนฐานความรู้ที่ ได้จากกัลยาณมิตร ซ่ึงท าให้
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของครูมีความหมายและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะกระบวนการพัฒนา

น้ันๆเป็นส่วนหน่ึงในการท างานประจ าวันของครูหรือ
การร่วมมือท างานของเพื่อนร่วมงาน (สุมน อมรวิวัฒน์, 
2546) ซ่ึงการพัฒนาชุมชนทางวิชาชีพน้ี เป็นการ
รวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหารและ
นักการศึกษาในโรงเรียน ที่เริ่มจาก “การเรียนรู้ของ
ครู” เป็นตัวตั้งต้นของการเรียนรู้ ซ่ึงจะมองเห็นการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ
ตนเอง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(Charles C. Hurd, 2010)   
  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556 – 
2562 (กระทรวงศึกษาธิการ , 2557) ก าหนดจุดเน้น 
มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จโดยเสนอกลยุทธ์ในการ
ปฏิบัติโดยการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมให้นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติ  (Ordinary Nation Test; O-net) 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักคะแนนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยเน้น 5 กลุ่มวิชาหลัก ได้แก่ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ศาสนาและ วัฒนธร รมและภ าษาต่ า งป ร ะ เ ทศ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546) 
แต่ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่าคุณภาพการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐ า น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ยั ง ไ ม่ ถึ ง ร ะ ดั บ
มาตรฐานสากล (สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.,2557) 
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พบว่าวิชาภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 40 ทุก
ปี (โรงเรียนบ้านเชียงยืน,2558 ) การศึกษา ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2550 - 2556 ดังน้ันจึงควรด าเนินการแก้ไข
ให้เป็นรูปธรรม และเม่ือศึกษาคะแนนการทดสอบ
ระดับชาติของโรงเรียนบ้านเชียงยืนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า
วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนน
สอบคิดเป็นคะแนนร้อยละ 21.28, 25.58 และ 28.19 
ตามล าดับ (โรงเรียนบ้านเชียงยืน, 2558) แสดงให้เห็น
ว่า โรงเรียนบ้านเชียงยืนไม่สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เกณฑ์ที่ ตั้ ง ไ ว้ของส า นักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด  เ ม่ือ
เ ป รี ย บ เ ที ยบค่ า เ ฉ ล่ี ย ค ะ แนนโ อ เ นต ร ะ ดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 ได้
คะแนนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต่ า
กว่าร้อยละ 30 และรวมคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2557) เม่ือศึกษาวิธีการออกข้อสอบของส านักงาน
ทดสอบมาตรฐานการศึกษา พบว่า การออกข้อสอบ
วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เน้นสาระที่ 1 
ภาษาเพื่อการสื่อสาร 42 ข้อ คิดเป็น ร้อยละ 84.00 ส่วน
ที่เหลือเป็น สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม จ านวน 8 

ข้อ คิดเป็นร้อยละ 16 ส านักงานทดสอบมาตรฐาน
การศึกษาออกข้ อสอบประ เ มินระดับ ช าติ วิ ช า
ภาษาอังกฤษ ลักษณะข้อสอบเช่นเดียว กันทุ กปี
การศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) ดังน้ันครูจึง
จ า เ ป็ น ต้ อ ง ส อ น ภ า ษ า เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร 
(Communicative Language Teaching :CLT) โ ด ย

มุ่งเน้นความส าคัญของผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้
สื่อสารในชีวิตประจ าวันได้จริง  มีการจัดล าดับการ
เรียนรู้เป็นขั้นตอนตามกระบวนการใช้ความคิดของ
ผู้เรียนซ่ึงเช่ือมระหว่างความรู้ทางภาษา ทักษะทาง
ภาษาและความสามารถในการส่ือสารเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถน าความรู้ด้วยภาษาไปใช้ในการสื่อสาร เพื่อท า
ให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร  โรงเรียนบ้านเชียงยืน ได้รับคัดเลือกและแต่งตั้ง 
จากส านักงานเขตพื้ นที่การศึ กษาประถม ศึ กษา
มหาสารคาม เขต 3 เป็นโรงเรียนศูนย์บริการแหล่ง
เรียนรู้และเป็นโรงเรียนต้นแบบในการการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่ เรียกว่า “ศูนย์
เพี ย ร์ประจ าอ า เภอเชี ย งยืน ” (PEER Center of 
Chiang Yuen District Network) เพื่อจัดการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษต้นแบบ ทั้งระดับประถมศึกษา
และ ร ะดั บ มั ธยมศึกษา โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ก า ร สอนด้ วย
ก ร ะ บ ว น ก า ร ส อ น แ บ บ  Communicative Oral 
Language in the Classroom (การสอนภาษาอังกฤษ
สื่ อ ส า ร ด้ ว ย ภ า ษ า พู ด ใ น ชั้ น เ รี ย น )  ซ่ึ ง เ ป็ น 
Communicative language Approach แต่จากการจัด
เสวนากลุ่ม (Focus Group) เรื่องศึกษาความต้องการ
และสาเหตุของความล้มเหลวใน การสอนภาษาอังกฤษ
ในรอบหลายปีที่ผ่านมาโดยประมวลผลจากผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและคะแนนการสอบระดับชาติ ของ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่  3  สรุปได้ ว่า การ จัดการเรียน การสอนวิชา
ภาษาอังกฤษทั้ง 2 ระดับน้ัน เกิดจากครูไม่ปรับเปลี่ยน
วิธีการสอน ยึดติดการสอนแบบเดิมๆ ท าให้นักเรียน
เบื่อหน่าย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ าและนักเรียนไม่
ตระหนักถึงความส าคัญใน การเรียนภาษาอังกฤษ
เท่าที่ควร นักเรียนส่วนมากมีความสามารถและทักษะการ
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ใช้ภาษาอังกฤษอยู่ ในระดับต่ าเ ม่ือเทียบผลการสอบ
ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล จึงเป็น การสะท้อน
ภาพให้เห็นถึงการขาดประสิทธิผลในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่ผ่านมา (พัชราพร รัตนวโรภาส, 2553; 
โรงเรียนบ้านเชียงยืน, 2558; สถาบันภาษาอังกฤษ 
สพฐ., 2558)  
 ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าว จึงได้
ศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพครู ในการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารท่ีแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ที่
ท าให้เกิดชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารประกอบด้วย หลักการ 
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ลักษณะส าคัญของรูปแบบ 
แนวทางการน ารูปแบบไปใช้ ปัจจัยแห่งความส าเร็จใน
การใช้รูปแบบและผลงานส าคัญ ที่เกิดขึ้นหลังการใช้
รูปแบบโดยเน้นการพัฒนาความสามารถของครูในการ
สอนภาษาอังกฤษเ พ่ือการสื่ อสารที่ มีลั กษณะ  5 
ประการคือ 1) การเตรียมการสอนล่วงหน้า 2) เทคนิค 
การสอนที่หลากหลาย 3) สื่อที่หลากหลายประกอบการ
สอน 4) การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 5) การ
แลก เปลี่ ย น เ รี ย นรู้ เ พื่ อ แ ก้ปัญห าผู้ เ รี ย น  ผ่ าน
กระบวนการของชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพครูของ
สถานศึกษา 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) แนวทางในการ
น า (Leading) และการบริหารจัดการ (Managing) 2) 
วิ ธีแ ก้ปัญหาและการตัดสินใ จ (Approaches to 
Problem Solving and Decision Making) 3 ) 
เก่ียวกับการเรียนรู้ (Concerning Learning) 4) เงื่อนไข
เชิงโครงสร้าง (Structural Conditions) 5) สร้า ง
สัมพันธ์ภาพกับชุมชน (Relating to the community) 
ซ่ึงเป็นกระบวนการต่อเน่ืองที่ครูและนักการศึกษา
ท างานร่วมกันภายใต้ความเชื่อที่ ว่าหัวใจของการ

พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนคือการเรียนรู้ของคนทุก
ฝ่ายที่ร่วมมือกันท างานเน้นการลงมือท า มุ่งพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง เพื่อผลสัมฤทธ์ิใน การเรียนรู้ของศิษย์
เป็นส าคัญ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสังเคราะห์ที่มาของรูปแบบการ
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ในการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร โดยศึกษาวรรณกรรมที่
เก่ียวข้องกับรูปแบบ การสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
ครูในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารของครูโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา 
  2. เพื่อประเมินผลข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
จาก การสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ (connoisseurship) เพื่อ
ยืนยัน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ 
ฯ โดยใช้ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 
องค์ประกอบ  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการสังเคราะห์รูปแบบการสร้างชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพครูในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ได้แก่ 
   1 )  ประชากร  ได้ แ ก่ผู้ เ ชี่ ย วชาญ แ ละ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จ านวน 202 คน  
   2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  
  2.1) ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อการสัมมนาเพื่อยืนยันรูปแบบฯ 
จ านวน 10 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
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  2.2) ผู้เชี่ยวชาญที่ประสบผลส าเร็จใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร จ านวน 5 คน เพื่อสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
  1) ศึกษาวรรณกรรมที่ เ ก่ียวข้องได้ รูปแบบ 
APTCIR Model ที่มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบที่ 1 หลักการของรูปแบบ องค์ประกอบที่ 
2 กระบวนการ พัฒนา APTCIR Model องค์ประกอบ
ที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา 8 Modules องค์ประกอบที่ 4 
การประเมินรูปแบบ  
 2) การสัมมนาผู้เชี่ยวชาญที่ความรู้ในด้านการสร้าง
รูปแบบในด้านการศึกษา  (connoisseurship) เพื่อ
ยืนยันความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ  
การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ วิชาชีพครู ในการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารของครูโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาโดยหาค่าเฉล่ียของรวมทั้ง 4 
องค์ประกอบ มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ จาก
การน าเอารูปแบบฯไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน จ านวน 10 คน  
  3) สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ประสบ
ผลส าเร็จ จ านวน 5 คน ได้แก่ ศึกษานิเทศก์และครู
ช านาญการพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ 
 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการท าวิจัย ผู้วิจัยใช้ระยะเวลา 
ในการวิจัยในช่วงเดือนตุลาคม 2558 – พฤษภาคม 
2559  
 4. ขั้นตอนการวิจัย  ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนใน
การวิจัย ดังน้ี 
  1) ศึกษาปริบทและความต้องการของสังคม
สภาพปัจจุบันและแนวคิด ทฤษฎีการวิจัยเก่ียวกับการ

สอนด้วยรูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูใน
การสอนภาษา อัง กฤษเพื่ อ กา รสื่ อ ส าร  โดย ใ ช้
แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ที่เก่ียวข้องและสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) เรื่องความต้องการทุกภาคส่วน
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้าน
เชียงยืน จากน้ันประชุมวางแผนการปฏิบัติงานในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 
เชิญผู้ที่ มีส่วนร่วมเข้ารับทราบหลักการและเหตุผล 
ประชุมวางแผนร่วมกับคณะท างานตกลงเรื่องการเขียน
แผนการสอนตามแนวทางรูปแบบการพัฒนาชุมชนการ
เรียนรู้ วิชาชีพครูในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารยกร่างสร้างเครื่องมือ จากน้ันหาคุณภาพของ
เครื่องมือโดยผ่านผู้เชี่ยวชาญ 
   2) ศึกษาสังเคราะห์ท่ีมาของรูปแบบการ
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ในการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยศึกษาวรรณกรรมที่
เ ก่ียวข้องกับรูปแบบ  การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครูในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารของครู
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เม่ือสิ้นสุดกิจกรรม
แล้วสามารถสังเคราะห์วรรณกรรมที่เก่ียวข้องจนได้
รูปแบบการพัฒนาชุมชน การเรียนวิชาชีพครูในการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาที่เป็นรูปแบบชั่วคราว (Tentative 
Model)  
  3) สัมมนาผู้ เชี่ยวชาญ (connoisseurship) 
เพื่อยืนยันความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
รูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูในการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา โดยศึกษาจากค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 4 
องค์ประกอบมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในระดับใด
จากคะแนนเต็ม 5  
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  4) สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างกับผู้เชี่ยวชาญ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การสื่อสาร  
 5. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีดังน้ี 
 1) รวบรวมผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นผู้
ที่เก่ียวข้องในการศึกษาปริบทและความต้องการของ
สังคมสภาพปัจจุบันและแนวคิด ทฤษฎีการวิจัยเก่ียวกับ
การสอน และการท าสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง
ความต้องการทุกภาคส่วนในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านเชียงยืน จากน้ันประชุมวาง
แผนการปฏิบัติงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตาม
แนวทางรูปแบบการพัฒนาชุมชน การเรียนรู้วิชาชีพครู
ในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารโดยเครื่องมือ
ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 2) สังเคราะห์ที่มาของรูปแบบการสร้างชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การสื่อสาร โดยศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับรูปแบบ 
การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ วิชาชีพครูในการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารของครูโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังเคราะห์วรรณกรรมที่เก่ียวข้องจนได้
รูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนวิชาชีพครูในการการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาที่เป็นรูปแบบชั่วคราว (Tentative 
Model)  
 3) สัมมนาผู้เชี่ยวชาญ (connoisseurship) เพื่อ
ยืนยันความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ
การพัฒนาชมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  
  4) สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ผู้เชี่ยวชาญใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 
 

ผลการวิจัย 
  1.เพื่อศึกษาสังเคราะห์ที่มาของรูปแบบการ
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ในการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร โดยศึกษาวรรณกรรมที่
เก่ียวข้องกับรูปแบบ การสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
ครูในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารของครูโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยการศึกษาวิจัยในระยะที่ 
1 รวบรวมผลจากแบบสอบถามความคิด เห็นผู้ที่
เก่ียวข้องในการศึกษาปริบทและความต้องการของ
สังคมสภาพปัจจุบันและแนวคิด ทฤษฎีการวิจัยเก่ียวกับ
การสอนและการท าสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง
ความต้องการทุกภาคส่วนในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านเชียงยืน จากน้ันประชุมวาง
แผนการปฏิบัติงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตาม
แนวทางรูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู
ในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยเครื่องมือ
ผ่าน การตรวจสอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ ผลจากการสนทนา
กลุ่ ม  ผู้ มี ส่ วนเ ก่ียวข้ อง ในการจัดการศึกษา วิชา
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนบ้านเชียงยืน โดยให้คณะครู
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษให้กับ
ผู้เรียนในลักษณะการจัดการเรียน การสอนเพื่อการ
สื่อสาร (communicative learning teaching: CLT)  
  2. ศึกษาสังเคราะห์ที่มาของรูปแบบการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อ การสื่อสาร โดยศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับ
รูปแบบ การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูในการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสา สังเคราะห์วรรณกรรมที่
เ ก่ียวข้องจนได้รูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียน
วิชาชีพครูในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
ครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่เป็นรูปแบบ
ชั่วคราว (Tentative Model)  
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ดังภาพประกอบ 1 ดังน้ี  

 
 
ภาพประกอบ 1 รูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครูของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใน
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (APTCIR – 
Model)  

 
 อธิบาย  
 1. แนวคิดการพัฒนาวิชาชีพครู (Professional 
Development: P.D.)  
 2. แนวคิดในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
อย่างมืออาชีพ (Professional Learning 
Community: P.L.C) 
 3. แนวทางการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study: 
L.S.)  

 4. แนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร 
(Communicative Learning Teaching: CLT)  เ ม่ือ
น าผลจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 
4 องค์ประกอบ พบว่ามีความเหมาะสม อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0 .78  ส่ วนด้ านการ วัดค วามสามารถในการ ใ ช้
ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดและ ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ใน
การเรียนการสอนมี ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 
สามารถน ารูปแบบการเรียน การสอนไปใช้ได้จริง โดยที่
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ดังน้ี 
 1. กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน ชัดเจนดีโดยภาพรวมองค์ประกอบครอบคลุมแต่
ควรอธิบายให้เห็นล าดับความต่อเน่ืองและเน้นไปที่
กิจกรรมการเรียน การสอน 
 2. การเขียนหลักการแนวคิดทฤษฎีพื้นของรูปแบบ 
การเรียนการสอนมีความสมบูรณ์ชัดเจนมาก ควรปรับ
ลดให้ เหมาะสมกับปริบท เ ช่น ทฤษฎี  PLC: the 
Professional Learning Community Cycle/The 
leadership challenge is to break the “doom 
loop” มีความละเอียดเกินไป ควรปรับลดและน าเอา
เฉพาะส่วนเด่นมาปรับใช้กับการเรียนการสอนจริง  
 3. ควรทบทวนล าดับขั้นตอนการเรียนการสอน
ระหว่างแผนการสอนและจุดประสงค์ 
 4. จุดประสงค์ในตัวอย่างแผนการสอนยังไม่ชัดเจน 
พฤติกรรมบางอย่างค่อนข้างวัดและประเมินผลยาก 
 5. ควรอธิบายบทบาทของครูผู้สอนและนักเรียนให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

A1 -  สร้างเป้าหมาย (Aim ) 
P –   สร้างแผนการสอนร่วมกัน (Planning) 
S -    แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share) 
T –    สอน (Teaching)  
C - ตรวจสอบ (Check) 
I  -  ปรับแก้  (Improvement)  
R –  สอนใหม่ (Revising) 
A - วัดประเมินผล (Assessment)                                     
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 6. ในขั้นที่ 1 การน านักเรียนสู่บทเรียน ควรให้
นักเรียนได้ดู วีดีทัศน์ ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทางเลือก
ในการท างานของนักเรียน  
 7. ให้ทบทวนขั้นที่ 2 กับขั้นที่ 3 ว่าค านึงถึงหลักการ
สร้างประโยค วลี และค านึงถึงหลักไวยากรณ์เป็นส าคัญ
กับการหาหลักฐานข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อลง
ความเห็นร่วมกันแล้วหาข้อสรุป สร้างเป็นองค์ความรู้ 
 8. ให้ปรับแก้โดยเปลี่ยนข้อความจากค าว่า Re–
teaching เ ป็ น  Revising ใ น ก า ร วิ จั ย ร ะ ย ะ ที่  3 
(Implementation) โดยมีขั้นตอนในการวิจัย 3 ระยะ 
ดังน้ี การวิจัยระยะที่ 1 (R1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนารูปแบบพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
การวิจัยระยะท่ี 2 (D) การพัฒนารูปแบบพัฒนาชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพครูของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การ
วิจัยระยะที่ 3 (R2) การศึกษาผลการใช้รูปแบบพัฒนา
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
 รูปแบบจะต้องมีตัวแปรผันให้ครบ แสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นเหตุเป็นผลกันและ
ความสัมพันธ์เหล่าน้ัน ดังภาพประกอบ 1 ดังน้ี 1) A – 
สร้างเป้าหมาย (Aim1 ) หมายถึง การสร้างจุดมุ่งหมาย
ร่วมกันด้วยความสมัครใจ 2) P – สร้างแผนร่วมกัน 
(Plan) หมายถึง การวางแผนและสร้างแผนร่วมกันโดย
ใ ช้ แ ผ น เ รื่ อ ง  English for Retail ซ่ึ ง ส ถ า บั น
ภาษาอังกฤษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
พื้นฐาน (สพฐ.) เป็นต้นฉบับ 3) S – แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Share) หมายถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซ่ึงกันและกัน

เสนอข้อคิดเห็น ปรับเปลี่ยนแผนตามแนวความคิดของ
คณะครูร่วมกัน 4) T– สอน (Teaching) เม่ือได้แผนการ
จัด การเรียนรู้ที่ตกลงร่วมกันแล้ว จึงน าเอาแผนไปท า
การจัด การเรียนการสอนตามขั้นตอนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อ  การสื่อสาร (Communicative 
Learning Teaching) 5 )  C - ต ร วจสอบ  ( Check) 
หมายถึง การตรวจสอบในขั้นกิจกรรมการการสอน
เป็นไปตามขั้นตอนตามหลักการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารด้วยวิธีการสังเกตการณ์สอน 6) I – ปรับแก้ 
(Improvement) หมายถึง น าข้อสังเกตที่ เกิดจากการ
ร่วมกันเข้าสังเกตการณ์สอนมาวิเคราะห์หาข้อดี ข้อเสีย 
เพื่อปรับแก้แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและ
เหมาะสมกับผู้ เ รี ยนมากที่ สุ ด  7 )  R – สอนให ม่  
(Revising) หมายถึงการน าเอาแผนที่ปรับแก้ด้วยกัน
น ามาจัดกิจกรรม การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารตามที่ตกลง แก้ร่วมกัน 8) A - วัดประเมินผล 
(Assessment) หมายถึง การวัดและประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดเกณฑ์การประเมิน
ตรามกรอบ CEFR และท าการประเมิน 3 ระยะตามที่
ผู้เชี่ยวชาญแสนอแนะ ดังภาพประกอบ 1 
 3) การสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ (connoisseurship) เพื่อ
ยืนยันความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ 
การพัฒนาชมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู ดังตาราง 1 ดังน้ี 
ตาราง 1 สรุปผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของรูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านเชียงยืน 
จ าแนกเป็นรายข้อดังน้ี 
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รายการประเมิน 
ความเหมาะสม 

แปล 
ความเป็นไปได ้

แปล �̅�𝒙 S.D �̅�𝒙 S.D 

1. รูปแบบการพัฒนาชุมชน 
ฯ 

4.58 0.23 
มาก 
ที่สุด 

4.76 1.03 มากที่สุด 

2. รายละเอียดองค์ประกอบ       
2.1 P.D./PL 
C/CLT/ LS 

4.58 0.23 
มาก 
ที่สุด 

4.76 1.03 มากที่สุด 

2. 2 APTCIR -Model 
4.76 1.03 

มาก 
ที่สุด 

4.76 1.03 มากที่สุด 

3.กิจกรรมพัฒนา        
 3.1 Module  
1 Aim 

4.76 1.03 มากที่สุด 4.76 1.03 มากที่สุด 

3.2.Module 2 Planning 
Design 

4.76 1.03 มากที่สุด 4.36 .03 มาก 

3.3. Module 3 Check 4.76 .03 มากที่สุด 4.36 .03 มาก 
3.4. Module 4 Teaching 4.36 .03 มาก 4.36 .03 มาก 
3.5.Module 5 Share 4.36 .03 มาก 4.36 .03 มาก 
3.6.Module6 
Improvement  

4.76 1.03 มากที่สุด 4.76 1.03 มากที่สุด 

3.7.Module 7 Revising 4.76 1.03 มากที่สุด 4.36 .03 มาก 
3.8.Module 8 
Assessment 

4.76 1.03 มากที่สุด 4.36 .03 มาก 

4. การประเมินรูปแบบ ฯ 4.76 1.03 มากที่สุด 4.76 1.03 มากที่สุด 
รวมเฉลี่ยทั้ง 4 องค์ประกอบ 4.58 0.23 มากที่สุด 4.56 1.03 มากที่สุด 

  จากตารางที่ 1 ประเมินความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
ครูของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โรงเรียนบ้านเชียงยืน ผล
ปรากฏว่าเม่ือประเมินผลความเหมาะสมของรูปแบบ

การพัฒนาชุมชน การเรียนรู้วิชาชีพครูของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารอยู่ ในระดับมากที่สุดเฉลี่ย 4.58  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23 และการประเมิน ผลความ
เป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้
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วิชาชีพครูของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใน
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03 เม่ือ
พิจารณารายละเอียดองค์ประกอบรูปแบบ มีความ
เหมาะสมในระดับ มากที่สุดและความเป็นไปได้ใน
ระดับมากที่สุด ดังตาราง 2 รายละเอียดของร่างรูปแบบ
ในขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ พัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร 
(กิจกรรมพัฒนา 8 Modules) 
 
ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดของร่างรูปแบบในขั้นตอน
และกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร 
รายละเอียดของ
รูปแบบ 

�̅�𝑥 S.D. ระดับการ
ประเมิน 

1 Module 1 Aim 4.76 1.03 มากที่สุด 
2. Mo.2Planning 
Design  

4.76 1.03 มากที่สุด 

3. Module 3 
Check 

4.76 1.03 มากที่สุด 

4. Module 4 
Teaching 

4.36 0.03 มาก 

5.Module 5 Share 4.36 0.03 มาก 
6. Mo. 6 
Improvement  

4.76 1.03 มากที่สุด 

3.7.Mo. 7 Revising  4.76 1.03 มากที่สุด 
3.8.Mo. 8 
Assessment 

4.78 1.03 มากที่สุด 

�̅�𝑥 4.66 0.66 มากที่สุด 
  

 จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่ารายละเอียดของร่าง
รูปแบบในส่วนของขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
สื่อสาร (กิจกรรมพัฒนา 8 Modules) โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่ามีเพียงรายข้อที่ 4 และ 5 มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก  
 4) สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ผู้เชี่ยวชาญใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพดังน้ี ผล
การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ ผู้ที่
รับผิดชอบและเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ค าถามว่า “ท่านคิดว่าการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ควรจัด การสอนด้วยวิธีสอน
ใดจึงจะเหมาะสมและท าให้ นักเรียนสามารถใช้
ประโยชน์ต่อการสื่อสารได้” ปรากฏผล ดังน้ี  
 “ ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ในปัจจุบันมีสภาพปัญหา
มากโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก ขาดบุคลากรด้าน
น้ีโดยตรง ไม่มีการวางแผนก่อนจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การเตรียมการสอนน้อยมากและไม่น า
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เ น้นการติดต่อ สื่อสาร 
(Communicative Learning Teaching) จัดกิจกรรม
การเรียนรู้และประเมินผลโดยยึดกรอบ CEFR (The 
common English of Frameworks Reference) ส่วน
ความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารน้ันทุกโรงเรียนต้องการ
อย่างมากเพราะว่า ประเทศไทยเข้าสู่สมาชิกกลุ่ม
ประเทศอาเซียนแล้ว โดยเฉพาะโรงเรียนตามเขต
ชายแดน ต้องมีการพัฒนาเชิงรุกทั้งภาษาอังกฤษและ
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ภาษาอาเซียน ดังน้ันรัฐบาลจึงได้ก าหนดนโยบายและ
จุดเน้น ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารโดยตรง ได้แก่ จัดชั่วโมงลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ ในโครงสร้างรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษเป็น 5 
ช่ั ว โ ม ง / สั ป ด า ห์  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ เ ว็ บ ไ ซ ต์  
www.English24. หรื อ  Application: Echo English 
เป็นต้น” (ดร.พุทธารัตน์ ทะสา ศึกษานิเทศก์ช านาญ
การพิเศษ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคามเขต 1, สัมภาษณ์ :10 พฤษภาคม 2559 
“การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารในปัจจุบันมีสภาพปัญหามาก โดยเฉพาะ
โรงเรียนที่มีขนาดเล็ก ขาดบุคลากรด้านน้ีโดยตรง มีการ
วางแผนก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบ้างแต่ไม่
สอนตามแผน มีการเตรียมการสอนน้อยมากและไม่ใช้
กิจกรรมการเรียน การสอนที่เน้นการติดต่อสื่อสาร
( Communicative Learning Teaching) ม า จั ด
กิจกรรมการเรียนรู้และอีกประการส าคัญไม่นิยมใช้สื่อ
และแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างเต็มที่
เข้าใจวิธีการวัดผลและประเมินผลโดยยึดกรอบ CEFR 
(The common English of Frameworks 
Reference) แต่ไม่ชัดเจนและคลอบคลุมทั้งหมดเป็น
ปัญหาในการสอบประเมินระดับชาติท าให้ผลสัมฤทธ์ิต่ า
ก ว่ า เ กณฑ์ ที่ ก า หนด ”  ( น า งสุ ม าลี  ม าล าห อ ม 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3, สัมภาษณ์ 
:18 พฤษภาคม 2559)  
 “การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาน้ัน 
สมควรจัดให้ทุกคน มีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน 
ประสานงานร่วมกันโดยจัดให้ร้อยรัดสอดคล้องกันทั้ง
ระบบ วางแผนร่วมกันตามช่วงชั้น ท างานโดยยึด

หลักการ ท างานเป็นทีม เก้ือหนุนช่วยเหลือซ่ึงกันและ
กัน ค านึงถึงหลักการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับ
การประเมินการประกันคุณภาพภายนอก มีการนิเทศ 
ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดและอย่างสม่ าเสมอ และใน
ขณะเดียวกันควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลท่ี
เกิดขึ้น ทั้งด้านเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม” 
(ผู้อ านวยการโรงเรียน, สัมภาษณ์ : 9 สิงหาคม 2559) 
 “การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาน้ัน 
สมควรจัดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน แบ่ง
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ตามระดับชั้น ศึกษาความยาก-
ง่ายของเน้ือหาและยึดตัวชี้วัดเป็นเกณฑ์ตามมาตรฐาน
การศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นของคณะรัฐมนตรี  
วางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน มี
ปัญหาช่วยกันแก้ปัญหา สอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยเน้นภาระงานและทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะ 
การฟัง พูด อ่าน เขียน ตลอดจนการเรียนรู้ด้านค าศัพท์
แ ละ ไ วย ากร ณ์ ”  ( ค รู ส อนภ าษา อั ง กฤษร ะดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น, สัมภาษณ์ : 9 สิงหาคม 2559) 
 “การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาน้ัน ควร
ยึดหลักการตามความต้องการและความสนใจของ
ผู้เรียน โดยจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่พัฒนา
ศักยภาพด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียนโดยเน้นไปที่เพลงและเกมการศึกษา แล้วจึงแทรก
เน้ือหาสาระ ยึดหลักการประเมินตามกรอบ CEFR 
(The Common European Framework of 
Reference)”  ( ค รู ส อ น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2, สัมภาษณ์ : 18 สิงหาคม 
2559) 
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 “การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาน้ัน  ควรยึด
หลักการตามความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 
และ การวางแผนร่วมกันตามช่วงชั้น ท างานโดยยึด
หลักการ การท างานเป็นทีมที่มีการพัฒนาร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วม เข้าใจและ ช่วยเหลือซ่ึง
กันและกัน ค านึงถึงหลักการประกันคุณภาพภายในเพื่อ
รองรับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก มีการ
นิเทศแบบคลินิก ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด ยึดมาตรฐาน
การ เ รี ยนรู้ ต ามหลั กสู ต ร การศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ า น 
พุทธศักราช 2553 (แก้ไข พ.ศ. 2559)” (ครูหัวหน้า
กลุ่มบริหารวิชากา, สัมภาษณ์ : 18 สิงหาคม 2559) 
 ผลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่มีส่วนร่วมและ
เ ก่ียวข้ อง กับการ จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร สรุปโดย ภาพรวมแสดง
ให้เห็นว่าการจัดการเรียน การสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในโรงเรียนขยาย โอกาสทางการศึกษาน้ัน 
สมควรจัดให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน การท างานร่วมกัน 
ประสานงานร่วมกันโดยจัดให้ร้อยรัดสอดคล้องกันทั้ง
ระบบ วางแผนร่วมกันตามช่วงชั้น  ท างานโดยยึด
หลักการ การท างานเป็นทีม เก้ือหนุนช่วยเหลือซ่ึงกัน
และกัน ค านึงถึงหลักการประกันคุณภาพภายในเพื่อ
รองรับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก การ
นิเทศ ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดและอย่างสม่ าเสมอ  
 
อภิปรายผล 
 1. การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเป็นข้อมูล
พื้นฐานเป็นการศึกษาข้อมูลส าคัญที่เก่ียวข้องกับ การ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยศึกษาปัญหา ความ
ต้องการของผู้เรียน แหล่งเรียนรู้ หาจุดบกพร่องต่างๆ
ส ารวจทรัพยากร ความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบ

รวมถึงศึกษาทฤษฎีหรือหลักการของรูปแบบการเรียน
การ สอนที่ จ ะ ส่ ง เ ส ริ มค วามสาม ารถ ในการ ใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-3 ได้แก่ แนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนแนวคิดเก่ียวกับการศึกษาแนวทางการ
ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศ/ต่างประเทศเพื่อเป็นข้อมูล
ส าหรับการก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัด การเรียน
การสอนที่พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษา อังกฤษ
เพื่อการสื่อสารส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มากที่ สุ ด  (Bruce R. Joyce, Marsha Weil, 1996; 
ศิริพรรณ ศิริบุญนาม, 2558) นอกจากน้ีตามหลักการ
ของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของแอดดี้
โมเดล (ADDIE model) ที่ต้องมีการวิเคราะห์ความ
ต้องการจ าเป็นว่าควรจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้
ตรงกับวัตถุประสงค์เช่นเน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษที่ ใช้
เพื่อการสื่อสาร สื่อการเรียนการสอนเวลา ที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนซ่ึงอาจหาข้อมูลจากหลาย
แหล่งข้อมูลและใช้วิธีการที่หลากหลายโดยผู้วิจัยได้ใช้
วิธีการที่หลากหลายในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ การ
สังเกตการสอนแบบมีส่วนร่วม ที่มีการจัดการเรียน การ
สอนเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ การ
สื่อสาร ซ่ึงท าให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นเหมาะสมกับ
ปริบทการเรียนการสอนและสภาพความต้องการในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ Peiv 
and Zandi. (2013). ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ( English 
Foreign Language: FL) ประ เทศ อิหร่ านพบว่าใน
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ระยะแรกๆ ควรศึกษาปัญหาและความต้องการก่อน
แล้วจึงพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้ เรียนภาษาอังกฤษ
โดยเฉพาะในด้านเขียนจะได้ผลดี โดยใช้วิธีการสังเกต 
สัมภาษณ์ ท างานร่วมกัน ใช้วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึง
กันและกัน และสอดคล้องกับงานวิจัย Mikhail Lunin. 
( 2015 ) .  ซ่ึ งศึ กษาเ รื่ อ ง การ เ ปรี ย บ เ ที ยบ เ สี ย ง
ภ าษา อั ง กฤษร ะ ห ว่ า ง เ สี ย งภ าษ าแ ม่ กับ เ สี ย ง
ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาที่สองโดยใช้วิธีดูภาพ อ่าน
ภาษาอังกฤษ (L2) ใช้ภาษาอังกฤษที่ เป็นภาษาแม่
อธิบาย (L2) เขียนบรรยาย ดูวีดีทัศน์ประกอบโดยท าซ้ า
กลับไปกลับมาหลายรอบเป็นวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
แนวใหม่ที่ใช้กับนักเรียนที่มีความแตกต่างทางพื้นฐาน
ภาษา ความสนใจและการท างานร่วมกัน และจากการ
สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างผู้ เชี่ยวชาญในการ จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพดังน้ี ผลการศึกษา
ข้อมูล เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ผู้ที่รับผิดชอบและ
เก่ียวข้องกับการจัดการเรียน การสอนภาษาอังกฤษโดย
ใช้ค าถามว่า “ท่านคิดว่าการจัด การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ควรจัดการสอนด้วยวิธีสอนใดจึงจะ
เหมาะสมและท าให้นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์ต่อ
การสื่อสารได้” จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 
คน สรุปผลได้ดังน้ี “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษา อังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในปัจจุบันมีสภาพปัญหา
มากโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก ขาดบุคลากรด้าน
น้ีโดยตรง ไม่มีการวางแผนก่อนจัดกิจกรรม การ
เตรียมการสอนน้อยมากและไม่น ากิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นการติดต่อ สื่อสาร (Communicative 
Learning Teaching) จัด กิจกรรมการ เ รี ย นรู้ แ ล ะ
ปร ะ เ มิ นผล โ ด ยยึ ด กร อบ  CEFR (The common 

English of Frameworks Reference) ส่ ว น ค ว า ม
ต้องการ ในการ จัด กิจกรร มการ เ รี ยนกา ร ส อ น
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารน้ันทุกโรงเรียนต้องการ
อย่างมากเพราะว่าประเทศไทยเข้าสู่สมาชิ กกลุ่ ม
ประเทศอาเซียนแล้ว โดยเฉพาะโรงเรียนตามเขต
ชายแดน ต้องมีการพัฒนาเชิงรุกทั้งภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียน ได้แก่ จัดชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
ในโครงสร้างรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษเป็น 5 ชั่วโมง/
สัปดาห์ ส่งเสริมการใช้เว็บไซต์ www.English24. หรือ 
Application: Echo English เป็นต้น”  
 2. การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนได้มีการศึกษาวิธีการออกแบบและพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการของออกแบบ
ระบบการเรียนการสอน ที่ดี ดังน้ี 
 2.1 ประเภทของรูปแบบการเรียนการสอนเม่ือ
ได้วิเคราะห์เอกสารเก่ียวกับประเภทของรูปแบบการ
เรียน การสอนตามทฤษฎีต่างๆผู้วิจัยได้เลือกสร้าง
รูปแบบที่ มีลักษณะผสมผสานระหว่างรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการที่
เ ป็ น รู ป แ บ บ ก า ร ส อ น กั บ วิ ธี ด า เ นิ น ก า ร ต่ า ง ๆ 
ประกอบด้วยกระบวนสืบค้นหาข้อมูลและแสวงหา
ความรู้เป็นกลุ่มการสรุปองค์ความรู้การน าเสนอองค์
ความรู้ กระบวนการคิดเช่นคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิด
แก้ปัญหาคิดอย่างสร้างสรรค์เป็นต้น (ทิศนา แขมมณี, 
2553) และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักการ Professional Learning Community: PLC 
และหลักการของการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study: 
LS) รวมทั้ง การประเมินตามกรอบ CEFR เป็นการ
เตรียมผู้เรียนให้รู้จักรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ รูปแบบ
การ เ รี ยนการสอนกลุ่ ม น้ีจะส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ยนมี
กระบวนการคิดมีความสามารถทางปัญญาและสามารถ
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เรียนรู้เก่ียวกับตนเองและมืออาชีพและข้ันตอนการ
ด าเนินงานสอน 6 ขั้นตอนซ่ึงเป็นการปฏิบัติ การ
ด าเนินการของชุมชนการเรียนรู้อย่างมืออาชีพได้แก่ 
ศึกษาการท างานเป็นทีมของครูร่วมมือในการวางแผน
จัดกิจกรรมการเรียน การสอนวางแผนร่วมกัน สอนโดย
ใช้แผนที่ร่วมกันท าวิเคราะห์ผลงานที่เกิดขึ้นร่วมกัน 
สะท้อนและปรับผลงานร่วมกัน (Stoll. et al., 2003)  
 2.2 น าแนวคิดและหลักการของลักษณะของ
รูปแบบที่จะสร้างมาสังเคราะห์ร่วมกับข้อมูลพ้ืนฐาน
บริบทเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน จากการสังเกต
ชั้นเรียน การสัมภาษณ์ครูผู้สอนและสังเคราะห์งานวิจัย
ที่เก่ียวข้องต่างๆ จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของรูปแบบ
การเรียน การสอนและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของ
ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ดั ง น้ี  1) การก าหนดตั วชี้ วั ด ที่ เ น้ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ ใ ช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ได้แก่ ต.1.1 ต.1.2 ต.2.1 
และ  ต .2 .2  2) กรอบการประเ มินทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร CEFR 3) ความสามารถใน
ก า ร ส อ น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ ก า ร สื่ อ ส า ร 
(Communicative Learning Teaching) ห รื อ 
Professional Learning Community (PLC) ซ่ึ ง อี ก
ความหมายหน่ึงคือCommunity of Practice (CoP) 
การท าหน้าที่ครูหรือเป็นการรวมตัวท างานพัฒนาทักษะ
และการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูเพื่อศิษย์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง ท าให้การท าหน้าที่ครูเพื่อ
ศิษย์เป็นการท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมซ่ึงอาจเป็นทีม
ในโรงเรียนเดียวกันต่างโรงเรียนกันหรืออาจจะอยู่
ห่างไกลกันโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน ICT (สุรพล 
ธรรมร่มดี, ทัศนีย์ จันอินทร์และคงกฤช ไตรยวงค์ , 
2553) นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ Joyce และ Weil 
(1996) และ  Sylor และคณะ (1981 : 294-299) ที่

รูปแบบการเรียนการสอนต้องมีทฤษฎีรองรับและ
พัฒนาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนอกจากน้ียังสอดคล้อง
กับ Sergiovanni. (1994) และ วิจารณ์ พานิช. (2555) 
และ Senge. (1990) อธิบายถึงหลักการกว้างๆว่าที่
เหมือนกันว่าเป็นการท างานที่ เห็นคุณค่าร่วมและ
วิสัยทัศน์ร่วมกันมีการเรียนรู้ร่วมกันและการน าสิ่งที่
เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ร่วมกันการรวมตัว
ในลักษณะน้ีเป็นเหมือนแรงผลักดัน โดยอาศัยความ
ต้องการและ ความสนใจของสมาชิกเพื่อการเรียนรู้และ
พัฒนาวิชาชีพ สู่มาตรฐานร่วมกันที่เสนอว่ารูปแบบการ
สอนที่ดีต้องมีการศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียนก าหนด
จุดมุ่งหมายของ การสอนก าหนดเน้ือหาวิชาก าหนด
กิจกรรมการเรียนการสอนก าหนดทรัพยากรในการสอน
บริการสนับสนุนอ านวยความสะดวกต่างๆทั้งการวัด
และประเมินผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ Miguel 
Lucas. (2014). ศึกษาบทเรียนเป็นวิธีการที่สะท้อนผล
การร่วมมือกันท างาน ผลที่ เ กิดขึ้นเป็นการพัฒนา
ประสิทธิภาพตนเองและพัฒนาการปฏิบัติการสอนเป็น
ผลส าเร็จของผู้สอนตามหลักสูตรการศึกษาระดับการ
วิทยาลั ย  Arizona State โดย มี วัตถุประสงค์ ของ
หลักสูตรวิทยาลัย เพื่อเพิ่มพูนพัฒนาด้านศึกษาของ
นักเรียนให้ประสบความส าเร็จซ่ึงเป็นความจ าเป็นที่  
อาจารย์ของวิทยาลัยต้องผ่านการฝึกอบรมเพื่ อให้
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูงด้วยการศึกษา
บทเรียน (LS) จนเกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ระดับ
มืออาชีพ เพื่อเพิ่มความร่วมมือในหมู่คณะให้ค าปรึกษา
พยายามที่จะปรับปรุง การปฏิบัติการเรียน การสอน
การปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนทุกด้าน 
 ผู้วิจัยน าร่างรูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
ครูของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ไปปรับปรุงตามค าแนะน า
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ของผู้เชี่ยวชาญสรุปประเด็นที่ได้ปรับปรุงแก้ไขมีดังน้ี  
ปรับปรุงกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนชัดเจนขึ้น อธิบายให้เห็นล าดบั ความต่อเน่ือง
เริ่มจากแนวคิด ทฤษฎีพื้นฐาน หลักการจุดประสงค์
และเน้ือหาของรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กันมีความต่อเน่ืองกันจนถึงขั้นตอนการสอน 3 ขั้น ส่วน
การวัดประเมินผลได้ชี้แจงว่ามีการ วัดประเ มินผล
พฤติกรรมใดบ้างและวัดในช่วงใดของกิจกรรมตาม
กรอบ CEFR ปรับปรุงหลักการของรูปแบบ การเรียน
การสอนโดยทบทวนแนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน ทบทวน
ล าดับขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอนระห ว่าง
แผนการสอนและการเขียนจุดประสงค์ให้สอดคล้องกัน
แบ่งเป็นด้านความรู้ด้านทักษะและด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ เขียนตัวบ่งชี้ ให้ชัดเจนขึ้นระบุตัวบ่ งชี้
พฤติกรรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อธิบาย
บทบาทของครูและนัก เรียนแต่ละขั้นของการจัด
กิจกรรมให้ชัดเจนขึ้น การให้นักเรียนศึกษางานบท
สนทนาจากใบความรู้ ให้ครูชี้แนะล าดับเหตุการณ์ก่อน 
–หลังของบทสนทนาแล้วศึกษาค าศัพท์ใหม่ร่วมกัน
โครงสร้างและกระสวนประโยคหน้าที่ค า ปรับปรุงการ
ใช้ส านวน ภาษาให้เป็นทางการส่ือความหมายได้อย่าง
ชัดเจน  
 สรุปจากการศึกษางานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องกับรูปแบบ
ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของปรากฏการณที่ศึกษาเป็น
ส าคัญ แต่ทั้งน้ีรูปแบบจะต้องมีองค์ประกอบครบและ
ผกผันตามหลักการของนักการศึกษา นักวิจัยที่ศึกษา
รูปแบบการเรียนการสอน (ทิศนา แขมมณี, 2553)  
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 การด าเนินการวิจัยและพัฒนาในครั้งน้ีมีข้อเสนอแนะ
การวิจัยดังน้ี 
 

  1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ขั้นการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ควรเพิ่ม
การศึกษาบริบทของผู้เรียนอาจมีการสัมภาษณ์นักเรียน
รายบุคคลและการสังเกตชั้นเรียน  
 1 .2 ครู ค ว ร สื บ ค้ นข้ อ มู ล เ รื่ อ ง ก า ร ใ ช้
ภาษาอังกฤษเพื่ อการ ส่ือสารต่ างๆ  ไ ว้ล่ วงห น้า
โดยเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ ที่กระทรวงก าหนดให้
จัดการเรียนการสอนในช่วงลดเวลาเพิ่มเวลารู้ โดยใช้
เ ว็บไซต์ WWW.English 24.ac.th และ Application 
Echco.- English จากสมาร์ทโฟน 
 1.3 ช่วงระยะแรก ครูอาจก าหนดประเด็น
เรื่องที่ น่าสนใจให้นักเรียนก่อน เน่ืองจากนักเรียน
อาจจะยังไม่คุ้นเคยและขาดประสบการณ์การ ใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  จากสถานการณ์ที่
ก าหนดให้ 
 1.4 นักเรียนส่วนมากมีปัญหามากเก่ียวกับ
การเขียนอนุทินการเรียนรู้ครูควรยกตัวอย่างแนว
ทางการ เขี ยนโดย ใช้ สถานการ ณ์ให ม่  แต่ ไ ม่ ใช่
สถานการณ์ที่น ามาใช้ในการเรียนการสอนเพราะอาจ
ท าให้นักเรียนลอกค าตอบจากครูโดยไม่คิดเอง 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควร มี กา ร วิ จั ย กับ นัก เ รี ย นร ะดับ
ประถมศึกษาด้วย  เป็นการวางพื้นฐานด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสูงต่อไป 
 2.2 ควรมีการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาให้ตรง
กับความจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับอาเซียน
ต่อไป 
 2.3 จากการศึกษาค้นคว้าในเรื่องการพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ วิชาชีพครูของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในการสอน
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ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารน้ัน เกิดประโยชน์อย่าง
มากมายสามารถพัฒนาภาพรวมในด้านการศึกษาศึกษา
อย่างดียิ่ง สมควรอย่างยิ่งที่จะน าไปพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนๆ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระ การเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และอ่ืนๆ จะท าให้
โรงเรียนน้ันมีระบบการปฏิรูปการศึกษาที่ลงตัวและ มี
การพัฒนาทั้งระบบไปด้วยกันต่อไป 
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การจัดการศึกษาพัฒนากลุ่มอาชีพแบบมีส่วนร่วมของศนูยก์ารเรียนรูน้อกระบบ 
และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ต าบลหนองโน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

Organizing Education for Participatory Occupational Group Development 
of the Non-formal Learning and Informal Education Center of 
Nongno Sub-district, Muang District, Maha Sarakham Province 

 
ณัฐวุฒิ ฤทธิเดช1 จ ำเนียร พลหำญ2 สมชำย วงศ์เกษม3 

Nattawuth Rittidet,¹ Chumnian Polharn,² Somchai Wongkasem³ 
 

บทคัดย่อ 
กำรวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษำปัญหำกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมและควำมต้องกำรจัด

กำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วมของศูนย์กำรเรียนรู้นอกระบบและกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ต ำบล
หนองโน อ ำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม 2) ศึกษำแนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วน
ร่วม และ 3) เพื่อศึกษำผลกำรถอดประสบกำรณ์ของกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วม ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปริมำณและกำรปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง นักศึกษำกลุ่มสนใจพัฒนำอำชีพ จ ำนวน 
30 คน โดยควำมสมัครใจ จำก 8 หมู่บ้ำนในเขตบริกำรกำรศึกษำของศูนย์กำรเรียนรู้นอกระบบและกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย ต ำบลหนองโน อ ำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย (1) แบบสอบถำมปัญหำกำร
ประกอบอำชีพเกษตรกรรมและควำมต้องกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วม (2) แบบสัมภำษณ์มี
โครงสร้ำงและไม่มีโครงสร้ำงเรื่องปัญหำกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมและควำมต้องกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่ม
อำชีพแบบมีส่วนร่วม (3) แนวค ำถำมกำรสนทนำกลุ่มเรื่องผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วน
ร่วม (4) หลักสูตรฝึกอบรมกำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ และ (5) แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ สถิติที่ใช้วิเครำะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ 
ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน น ำเสนอผลกำรศึกษำแบบตำรำงและกำรพรรณนำวิเครำะห์  
 ผลกำรวิจัยกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แนวคิดกำรมีส่วนร่วมระยะที่ 1 PRA (Participatory Rural 
Appraisal : PRA)คือ ร่วมแก้ไขปัญหำ ร่วมค้นหำควำมต้องกำรและร่วมวำงแผน พบว่ำ  

1. นักศึกษำมีปัญหำกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนปัจจัยกำรผลิต และด้ำนสังคมอยู่
ในระดับมำก แต่เม่ือพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำด้ำนที่มีปัญหำ เรียงจำกมำกไปหำน้อย ได้แก่ ล ำดับท่ี 1 ล ำดับที่ 2 และ

                                                
1นักศึกษำปริญญำโท สำขำบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
2ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. อำจำรยท์ี่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ สำขำบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
3รองศำสตรำจำรย์ ดร. อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ สำขำบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
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ล ำดับที่ 3 คือ ด้ำนสังคม ด้ำนปัจจัยกำรผลิต และด้ำนเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับข้อมูลกำรสัมภำษณ์เชิงลึก นักศึกษำมี
ปัญหำกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและด้ำนปัจจัยกำรผลิต ในด้ำนควำมต้องกำรจัดกำรศึกษำ
พัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วม นักศึกษำมีควำมต้องกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ใน
ระดับปำนกลำง แต่พิจำรณำเป็นรำยอำชีพมีควำมต้องกำรมำกล ำดับที่ 1 กำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ ล ำดับที่ 2 ท ำขนม
ดอกจอก ล ำดับที่ 3 ท ำกล้วยฉำบ โดยวิธีกำรเรียนรู้จำกปรำชญ์ท้องถิ่นโดยกำรเรียนรู้แบบรวมกลุ่มกำรผลิตอยู่ในระดับ
มำกที่สุด และต้องกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมำก สอดคล้องกับข้อมูลกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
นักศึกษำต้องกำรให้จัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วม โดยรวมกลุ่มกำรผลิตให้มีเด็กและเยำวชนเข้ำร่วม
ด้วยคือ กำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ 

2. ผลกำรศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วมในขั้น PPA (Participatory 
Planning of Action) กำรวำงแผนปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม พบแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วน
ร่วม โดยกำรจัดท ำหลักสูตรฝึกอบรมกำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ มีองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบคือ หลักกำรเหตุผลกำรจัดท ำ
หลักสูตร ค ำอธิบำยรำยวิชำ จุดมุ่งหมำยของหลักสูตร หน่วยกำรเรียนรู้ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อกำรฝึกอบรม 
กำรวัดและประเมินผล โดยหลักสูตรมีคุณภำพควำมเหมำะสมโดยรวมอยู่ในระดับมำก 

3. ผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วมในขั้น PAE (Participatory  
Action Evaluation) เป็นขั้นถอดประสบกำรณ์พบว่ำ (3.1) นักศึกษำมีส่วนร่วมจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพโดย
รวมอยู่ในระดับมำก เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำน กำรมีส่วนร่วมเรียงล ำดับมำกที่หน่ึง สอง และสำมคือ กำรมีส่วนร่วมกำร
วำงแผน กำรมีส่วนร่วมกำรปฏิบัติงำน และกำรมีส่วนร่วมในกำรถอดประสบกำรณ์ (3.2) นักศึกษำมีควำมพึงพอใจต่อ
กำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักสูตรกำรฝึกอบรมกำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่โดยรวมอยู่ในระดับ
มำก (3.3) กำรใช้ประโยชน์กำรเรียนรู้กำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต ลดกำรเป็นหน้ี ลดรำยจ่ำย (3.4) ปัจจัย
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพด้วยกำรจัดกำรควำมรู้แบบมีส่วนร่วม กำรจัดกำร
ศึกษำตำมอัธยำศัย และกำรสร้ำงเครือข่ำยภำยในชุมชนกับภำยนอกชุมชน (3.5) อุปสรรคปัญหำที่เกิดขึ้นนักศึกษำบำง
คนมีเวลำว่ำงไม่ตรงกัน กับกำรรวมกลุ่มในกำรแก้ไขอุปสรรคปัญหำกำรพบกลุ่มนักศึกษำต้องประชำสัมพันธ์เสียงตำม
สำยในแต่ละหมู่บ้ำนประมำณหน่ึงอำทิตย์ 

ค าส าคัญ : กำรจัดกำรศึกษำ, กำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพ, แบบมีส่วนร่วม, ศูนย์กำรเรียนรู้นอกระบบ
และกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

Abstract 
 The research aimed to 1) study the problems of taking up agricultural occupations and needs 
in organizing education for participatory occupational group development of the Non-formal Learning 
and Informal Education Center of Nongno Sub-district, Muang District, Maha Sarakham Province; 2) 
study guidelines on organizing education for participatory occupational group development; and 3) 
study the results of experience drawing of organizing education for participatory occupational group 
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development. The research employed quantitative research methodology and participatory action. 
The population and sample comprised 30 voluntary students who were interested in occupational 
development from 8 villages in the service area of the Non-formal Learning and Informal Education 
Center of Nongno Sub-district, Muang District, Maha Sarakham Province. The research instruments 
consisted of (1) a questionnaire, (2) a structured and unstructured interview forms, (3) guiding 
questions for focus group discussion on the results of organizing education for participatory 
occupational group development, (4) a training curriculum for raising egg laying chickens, (5) a 
satisfaction questionnaire, and (6) guiding questions for focus group discussion and a focus group 
discussion record. The statistics used percentage, mean, and standard deviation. The findings were 
presented in tables and descriptive analysis. 
 The findings from participatory data collection in phase 1 PRA (Participatory Rural Appraisal : 
PRA) which included participation in solving problems, participation in finding needs, and participation 
in planning, revealed that: 
 1. The students’ problems in taking up agricultural occupations on the economic factor, 
on the production factor, and on the social factor were in the high level. Considering each factor, 
found the problems were ranked in descending order, 1, 2 and 3 as the social factor, the production 
factor, and the economic factor. In the same manner, the data from the in-depth interviews revealed 
that the students had problems in taking up agricultural occupations on the economic, social, and 
the production factors. Regarding the needs for organizing education for participatory occupational 
group development, the overall for the whole factors were at moderate level. When each occupation 
was considered, ranged from the highest to the lowest level; laying hens farming, Dok Jork traditional 
crispy snack, and crispy banana snack, respectively. The participants were transferred knowledge and 
trained from the local wise men. The participatory occupational group was the highest level, the 
participants wanted to learn how to organize the training curriculum was the high level which was 
consistent with the result of data collected from the in-depth interviews which indicated that the 
students wanted to have education organized for occupational group development with participation 
using production integration that includes children and youths in laying hens farming. 

 2. The study of guidelines on organizing education for participatory occupational group 
development using PPA ( Participatory Planning of Action)  revealed that the participatory action 
planning found guidelines on organizing education for participatory occupational group development 
through constructing a training curriculum on raising egg laying chicken. The curriculum consisted of 
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7 components. They were: the rationale of the curriculum, course description, curriculum goals, 
learning units, learning activity organization, training media, measurement and evaluation. The 
curriculum had the overall suitability in the high level. 

 Organizing education for participatory occupational group development using 
PAE(Participatory Action Evaluation) was the step of drawing experience. In this step it was found that: 
(3.1) the students had their participation in organizing education for participatory occupational group 
development, on the whole, in the high level. When each aspect was considered, the aspects were 
ranked in descending order, 1 2 and 3 as having participation in planning, having participation in 
carrying out the work, and having participation in drawing experience; (3.2) the students were satisfied 
with organizing education for participatory occupational group development using the training 
curriculum on raising egg laying chickens, on the whole, in the high level; (3.3) making use of learning 
on raising egg laying chickens to reduce the production cost, reduce debt and expenses; (3.4) the 
factors of success of organizing education for participatory occupational group development using 
participatory knowledge management, organizing informal education, and building a network inside 
the community and with outside parties; (3.5) regarding obstacles and problems, some students did 
not have the same free time, and to get together to solve problems and obstacles, the students 
needed to make the announcement via the close circuit system in each village about a week in 
advance. 
Keywords: Organizing education, organizing education for occupational group development,   
Participatory, Non-formal Learning and Informal Education Center 
 
บทน า 
 กำรพัฒนำประเทศไทยได้ใช้นโยบำยกำร
พัฒนำชุมชนท้องถิ่นตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ระบุไว้ว่ำ 
กำรพัฒนำต้องส่งเสริมให้คนเกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ถือว่ำกำรเรียนรู้เป็นหน้ำที่ของคนไทยทุกคนตั้งแต่ วัย
เด็กถึงวัยชรำ และส่งเสริมกำรเรียนรู้ร่วมกันของคนต่ำง
วัยควบคู่กับกำรส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน 
ประชำชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่ำง
สร้ำงสรรค์ ใช้กำรสื่อสำรด้วยภำษำที่เข้ำใจง่ำย และ

ส่งเสริมกำรศึกษำทำงเลือกที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้ เ รี ยน ( ส ำ นักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ2560 : 5) 
 กำรส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต รัฐ
ได้ปฏิรูปกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545กำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำให้
บรรลุ เป้ ำหมำยอย่ ำง มีพลั งและ มีประสิท ธิภำพ 
จ ำเป็นต้องยึดเงื่อนไขและหลักกำรส ำคัญของกำรปฏิรูป
กำรศึกษำที่มีจุดมุ่งหมำยเพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์
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ที่สมบูรณ์ หรือเป็น “คนดี คนเก่งและมีควำมสุข”และ
หวังให้คนไทยทุกคนมีสิทธิได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
อย่ำงน้อย 12 ปี อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพโดยไม่เก็บ
ค่ำใช้จ่ำยตำมเจตนำรมณ์ที่ก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำที่องค์กำร
ยูเนสโกก ำหนด ทั้งด้ำนโอกำส ควำมเสมอภำค คุณภำพ
และประสิทธิภำพ  และกำรจะบรรลุเป้ำหมำยตำม
หลักกำรปฏิรูปกำรศึกษำได้บัญญัติให้กำรศึกษำแบ่ง
ออกเป็น 3 ระบบ คือ กำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอก
ระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ที่สำมำรถเชื่อมโยง
กันได้ (วรำกรณ์ สำมโกเศศและคณะ. 2553 : 3) 
 ระบบกำรศึกษำของประเทศไทยทั้ง 3 ระบบ
ปรำกฏรำยละเอียดคือกำรศึกษำในระบบโรงเรียนมี
ร ะ บบ มี แบบแผน มีกฎ เ กณฑ์ มี ห ลั กสู ต ร และ มี
วัตถุประสงค์แน่นอนแต่กำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน
จะมีควำมยืดหยุ่นมำกกว่ำในเรื่องหลักสูตรและกำร
สอนเวลำสถำนที่ผู้เรียนผู้สอนและกำรบริหำรกำรเรียน
กำรสอนท ำให้ในระยะเวลำต่อมำกำรศึกษำนอกระบบ
โรงเรียนจึงแยกตัวออกไปจำก “กำรศึกษำที่ไ ม่เป็น
ทำงกำร” แต่เดิมและบัญญัติค ำศัพท์ขึ้นมำใหม่ว่ำ 
“กำรศึกษำตำมอัธยำศัย”  

กำรศึกษำตำมอัธยำศัยยิ่งมีควำมจ ำเป็นและ
ส ำคัญในชีวิตประจ ำวันอย่ำงมำกเพรำะเป็นกำรศึกษำที่
พัฒนำคุณภำพตัวบุคคลเป็นรูปแบบที่ เชื่อมโยงกับ
กำรศึกษำในโรงเรียนและกำรศึกษำนอกโรงเรียนที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสนองควำมต้องกำรของคนได้
ตลอดชีวิต กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำม
อัธยำศัย และกำรศึกษำตลอดชีวิต ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยรัฐได้กระจำยอ ำนำจกำรบริหำร
กำรศึกษำให้บทบำทกำรศึกษำนอกระบบ ส่งเสริมให้

สร้ำงศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่เป็นต้นแบบ ทุกคนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมก ำกับดูแลทั้งภำครัฐและองค์กรเอกชน โดยมี
นัก วิชำกำรร่ วม กับองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหำดไทย เข้ำร่วมกำรปฏิบัติกำรศึกษำ  

กรณีศึกษำศูนย์เรียนรู้กำรศึกษำนอกระบบ
และกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ต ำบลหนองโน 
อ ำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม ได้ตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้
นอกระบบของต ำบลหนองโน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ได้รับ
เงินงบประมำณสนับสนุนกำรสร้ำงศูนย์ ปี พ.ศ. 2556 
จ ำนวนเงิน 800,000 บำท สร้ำงในท่ีดินจ ำนวน 1 ไร่ 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโน เม่ือสร้ำงเสร็จ
ได้มอบให้ส ำนักงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรจัด
กำรศึ กษำต ำม อั ธย ำศั ย  อ ำ เ ภ อ เ มื อ ง  จั งห วัด
มหำสำรคำมเป็นหน่วยงำนติดตำมประเมินผล 
 กำรด ำเนินงำนของศูนย์เรียนรู้นอกระบบและ
กำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ต ำบลหนองโน อ ำเภอ
เมือง จังหวัดมหำสำรคำม มีผู้รับผิดชอบหัวหน้ำศูนย์ 1 
คน และครูอำสำสมัครประจ ำศูนย์กำรเรียนนอกระบบ 
จ ำนวน 2 คน ซ่ึงกำรด ำเ นินงำนได้ จัดกำรศึกษำ
สนับสนุนกำรศึกษำ 2 ลักษณะคือ (1) กำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 กับกลุ่มเป้ำหมำย 3 ระดับ
คือ ระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และ
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย โดยมีครูประจ ำศูนย์ 
จัดกำรเรียนกำรสอนโดยกำรพบกลุ่ม และ(2) ได้
สนับสนุนงำนกำรศึกษำเพื่อพัฒนำกลุ่มอำชีพตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจำกนักศึกษำรวมกลุ่มกัน
เป็นกลุ่มอำชีพในพื้นที่ที่รับผิดชอบโดย 8 หมู่บ้ำน 
ได้แก่ บ้ำนกุดแคน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 บ้ำนหนองโน 
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 บ้ำนนำนกเขียน หมู่ที่ 4 
บ้ำนสวนหม่อน หมู่ที่ 8 และบ้ำนหนองอีด ำ หมู่ที่ 7 
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรจัดกำรศึกษำตำม
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อัธยำศั ย  ต ำบลหนองโน อ ำ เภอเ มือง  จั งห วัด
มหำสำรคำม. (2557 : 30) 
 จำกผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์กำรเรียนรู้
นอกระบบและกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ต ำบล
หนองโน อ ำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม ที่ได้บริกำร
ให้กำรจัดกำรศึกษำในระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนสำม
ระดับ เป็นไปตำมควำมต้องกำรของประชำชนจำก 8 
หมู่บ้ำน แต่ในส่วนกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพ พบว่ำกำร
ประกอบอำชีพของประชำชนทั้ง 8 หมู่บ้ำนท ำอำชีพ
เกษตรกรรมปลูกข้ำวเป็นอำชีพหลัก และประกอบ
อำชีพเสริมหลังฤดูท ำนำหลำยๆ ประเภท เช่น เป็น
แรงงำนรับจ้ำงภำยในหมู่บ้ำนและเป็นแรงงำนรับจ้ำง
ตำมจังหวัดอุตสำหกรรม เช่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัด
นครรำชสีมำ และกรุงเทพฯ ท ำให้เกิดปัญหำประชำกร
วัยแรงงำนในหมู่บ้ำนมีจ ำนวนน้อย มีแต่ผู้สูงอำยุเลี้ยงดู
หลำนๆ ส่งผลให้เกิดปัญหำครอบครัว พบกับกำร
แตกแยก หย่ำร้ำง เด็กและเยำวชนเที่ยวเตร่ตำมงำน
ประเพณี ทะเลำะวิวำท ฆ่ำฟันกันเกิดขึ้นในบำงหมู่บ้ำน
ของต ำบลหนองโน (ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยศัยต ำบลหนองโน 2556 : 60) และ
ในต ำบลหนองโนยังพบปัญหำควำมยำกจนที่ประชำชน
ได้กู้เงินนอกระบบจำกนำยทุนในหมู่บ้ำนเป็นจ ำนวน
มำก โดยผลกำรส ำรวจด้ำนเศรษฐกิจครัวเรือนต ำบล
หนองโนเป็นหน้ีครัวเรือนละ 25,000 – 30,000 บำท/
ปี (องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโน 2558 : 60) 

สืบเน่ืองจำกปัญหำดังกล่ำวมำ ท ำให้ศูนย์
กำรศึกษำนอกระบบ และกำรจัดกำรศึกษำตำม
อัธยำศัยของต ำบลหนองโน ได้วำงยุทธศำสตร์กำร
ด ำเนินงำนกำรศึกษำด้วยกำรจัดกำรควำมรู้ในชุมชน
อย่ำงมีศักยภำพตำมจุดเน้นของกำรจัดกำรศึกษำนอก
ระบบด้ำนกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพให้เกิดขึ้นตำมควำม

ต้องกำรของประชำชนเป็นผู้ที่สนใจเข้ำร่วมกลุ่มเพรำะ
ในเขตบริกำรกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบจ ำนวน 8 
หมู่บ้ำนมีหมู่บ้ำนที่ยังคงมีภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนกำร
ประกอบอำชีพที่เป็นต้นแบบให้กับผู้ที่สนใจได้มำศึกษำ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ เช่น กำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ กำรเลี้ยง
ไก่พื้นบ้ำนกำรท ำขนมดอกจอก กำรท ำกล้วยฉำบ กำร
ทอเสื่อกก กำรนวดแผนไทย กำรสำนกระติบข้ำว กำร
สำนตะกร้ำเป็นต้น โดยที่ภูมิปัญญำท้องถิ่นผู้ที่มีควำมรู้
อำชีพเหล่ำ น้ีเป็นบุคคลที่ มีศักยภำพเป็นวิทยำกร
ถ่ำยทอดควำมรู้ร่วมกับนักวิชำกำรให้กับกลุ่มที่สนใจได้
มีอำชีพเสริมหลังฤดูท ำนำ แต่กำรจัดกำรศึกษำพัฒนำ
กลุ่มอำชีพที่ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชนใน
หมู่บ้ำนของเขตบริกำรของศูนย์กำรเรียนรู้นอกระบบ 
ยังไม่ได้ด ำเนินกำรเป็นรูปธรรมร่วมกลุ่มกันเป็นกลุ่มกำร
ผลิตเกิดขึ้นได้เป็นต้นแบบของศูนย์กำรเรียนรู้นอก
ระบบ เพื่อเสริมสร้ำงให้ประชำชนมีรำยได้เสริมนอกฤดู
ท ำนำ และพึ่งตนเองได้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยให้ครูภูมิปัญญำท้องถิ่นเข้ำมำร่วมมือกับ
ศูนย์กำรเรียนรู้นอกระบบต ำบลหนองโน และร่วมมือ
กับองค์กรเอกชนและหน่วยงำนที่ เ ก่ียวข้องเข้ำมำ
พัฒนำจัดกำรศึกษำกลุ่มอำชีพให้เกิดขึ้น (ศูนย์กำร
เรียนรู้นอกระบบและกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
ต ำบลหนองโน 2556 : 73)ดังที่ ปำริชำติ วลัยเสถียร 
(2542: 30) ได้เสนอแนวทำงกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพโดย
ใช้แนวคิดกำรมีส่วนร่วม ให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงกำรได้แก่ กำรร่วมกัน
ค้นหำปัญหำ กำรวำงแผน กำรตัดสินใจ กำรระดม
ทรัพยำกร เทคโนโลยี และกำรติดตำมประเมินผล 
รวมถึงกำรรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร โดยที่
โครงกำรพัฒนำจะต้องมีควำมสอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชุมชน 
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 ดังน้ันด้วยเหตุผลของปัญหำและควำมส ำคัญ
ของพื้นที่กำรวิจัยท ำให้ผู้วิจัยต้องกำรศึกษำเรื่อง “กำร
จัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วมของศูนย์
กำรเรียนรู้นอกระบบและกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
ต ำบหนองโน อ ำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม” เพื่อให้
ชุมชนในต ำบลหนองโนมีกำรรวมกลุ่มกำรผลิตด้ำน
อำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนใน
ต ำบลหนองโนและสำมำรถปรับไปใช้กับกำรด ำรงชีวิต 
มีอำหำรพอเพียงเพื่อกำรบริโภคและท ำให้เกิดรำยได้
เสริมในครัวเรือน ส่งผลให้ครอบครัวมีควำมอบอุ่นและ
มีควำมรักสำมัคคีเกิดขึ้นในต ำบลหนองโน อ ำเภอเมือง 
จังหวัดมหำสำรคำม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
กำรวิจัยในครั้งน้ีวัตถุประสงค์กำรวิจัยเพื่อศึกษำ 

1. ปัญหำกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม
และควำมต้องกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมี
ส่วนร่วมของศูนย์กำรเรียนรู้นอกระบบ และกำรจัด
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ต ำบลหนองโน อ ำเภอเมือง 
จังหวัดมหำสำรคำม  

2. แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำก ลุ่ม
อำชีพแบบมีส่วนร่วม 

3. ผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำ
กลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วม 

3.1 กำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพ
แบบมีส่วนร่วม 

3.2 กำรใช้ประโยชน์กำรจัดกำรศึกษำ
พัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วม 

3.3 ควำมพึงพอใจ 
3.4 ปัจจัยควำมส ำเร็จ อุปสรรค ปัญหำ 

และกำรแก้ไขปัญหำ 

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กำรวิจัยครั้งน้ี ได้แบ่งเป็น 3 ระยะเวลำกำร
วิจัยได้ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง และกลุ่มเป้ำหมำย
แตกต่ำงกันในแต่ละระยะกำรวิจัยของกำรเก็บข้อมูล
ดังน้ี 

ระยะที่ 1 ขั้น PRA (Participatory Rural 
Appraisal Applied) คือการศึกษาบริบทปัญหา
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและความต้องการจัด
การศึกษาพัฒนากลุ่มอาชีพแบบมีส่วนร่วม 

1.1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ ำ ง ใ ช้ ส ำ ห รั บ ต อ บ
แบบสอบถำมปัญหำกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม
และควำมต้องกำรกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพ
ของนักศึกษำกลุ่มสนใจในต ำบลหนองโน ได้มำโดยกำร
ประชำสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษำกลุ่มสนใจ จ ำนวน 30 
คน ผ่ำนศูนย์กำรเรียนรู้นอกระบบและกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย ต ำบลหนองโน อ ำเภอเมือง จังหวัด
มหำสำรคำม จำก 8 หมู่บ้ำน คือ บ้ำนกุดแคนหมู่ที่ 2 
และหมู่ที่ 6 บ้ำนนำนกเขียน หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองโน หมู่
ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 บ้ำนหนองอีด ำ หมู่ที่ 7 และ
บ้ำนสวนหม่อนหมู่ที่ 8  

1.2. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ใช้ส ำหรับจัดสนทนำกลุ่มตอบปัญหำ
กำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม และควำมต้องกำรจัด
กำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพ จ ำนวน 10 คน มีคุณสมบัติ
คือ ครูประจ ำศูนย์กำรเรียนรู้กำรศึกษำนอกระบบฯ 
ต ำบลหนองโน จ ำนวน 1 คน ผู้อ ำนวยกำรกำรศึกษำ
นอกระบบและกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย จังหวัด
มหำสำรคำม จ ำนวน 1 คน นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองโน จ ำนวน 1 คน นักศึกษำกลุ่มสนใจของ
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ศูนย์กำรเรียนรู้กำรศึกษำนอกระบบและกำรจัด
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยต ำบลหนองโน จ ำนวน 3 คน 
ปรำชญ์ชำวบ้ำนและผู้ใหญ่บ้ำน จ ำนวน 4 คน 

ร ะ ย ะ ที่  2 ขั้ น  PPA ( Participatory 
Planning of Action) คือขั้นการวางแผนงานและ
ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห าก า ร ป ร ะก อ บ อาชีพ
เกษตรกรรม 
 กลุ่มเป้ำหมำย 

1. นักศึกษำกลุ่มสนใจพัฒนำอำชีพของศูนย์
กำรเรียนรู้กำรศึกษำนอกระบบและกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัยฯ จ ำนวน 30 คน ได้จำกนักศึกษำที่สนใจ
สมัครเข้ำร่วมพัฒนำกลุ่มอำชีพ 1 อำชีพ 

2. ปรำชญ์ชำวบ้ำน จ ำนวน 3 คน ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเชี่ยวชำญเป็นต้นแบบในกำรประกอบ
อำชีพตำมควำมต้องกำรพัฒนำอำชีพของนักศึกษำ เพื่อ
เป็นวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับนักศึกษำ จ ำนวน 30 
คน 

3. วิทยำกรที่เชี่ยวชำญด้ำนอำชีพ ตำมควำม
ต้องกำรพัฒนำอำชีพของนักศึกษำ จ ำนวน 1 คน เพื่อ
ถ่ำยทอดควำมรู้ เรื่องอำชีพตำมควำมต้องกำรของ
นักศึกษำ 

4. นักวิชำกำรส ำนักงำนพัฒนำชุมชนหรือ
นักวิชำกำรจำกส ำนักงำนเกษตรจังหวัดมหำสำรคำม 
จ ำนวน 1 คนเพื่อถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องอำชีพตำมควำม
ต้องกำรของนักศึกษำ 
 ร ะ ย ะ ที่  3 ขั้ น  PAE ( Participatory + 
Evalution) คือขั้นถอดประสบการณ์ของผลการ
ด าเนินโครงการ 
 กำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วน
ร่วมของศูนย์กำรเรียนรู้นอกระบบและกำรจัดกำรศึกษำ

ตำมอัธยำศัย ต ำบลหนองโน อ ำเภอเมือง จังหวัด
มหำสำรคำมคือ 

 3.1กำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมี
ส่วนร่วม 

 3.2 กำรใช้ประโยชน์กำรจัดกำรศึกษำพัฒนำ
กลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วม 

 3.3 ควำมพึงพอใจ 
 3.4 ปัจจัยควำมส ำเร็จ อุปสรรคปัญหำและ

กำรแก้ไขปัญหำ  
กลุ่มเป้ำหมำยใช้ส ำหรับจัดสนทนำ

กลุ่มถอดประสบกำรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรในขั้น PAE 
จ ำนวน 10 คน คือ ครูประจ ำกลุ่ม จ ำนวน 1 คน 
นักศึกษำ จ ำนวน 5 คน ปรำชญ์ชำวบ้ำน จ ำนวน 3 คน 
และวิทยำกร จ ำนวน 1 คน  
  กลุ่มเป้ำหมำยตอบแบบสอบถำม
วัดควำมพึงพอใจ และตอบแบบสอบถำมกำรมีส่วนร่วม
คือ นักศึกษำกลุ่มสนใจพัฒนำอำชีพ จ ำนวน 30 คน 
 
พื้นที่วิจัย 

พื้นที่วิจัยศูนย์กำรเรียนรู้นอกระบบและกำร
จัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัยต ำบลหนองโน อ ำเภอเมือง 
จังหวัดมหำสำรคำม 

 
ระยะเวลาการวิจัย 
 ระยะเวลำกำรวิจัยตั้งแต่เดือน ตุลำคม พ.ศ. 
2558 – ตุลำคม พ.ศ. 2559 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ร ะยะที่  1 ปัญห าก ารประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและความต้องการจัดการศึกษาพัฒนา
กลุ่มอาชีพแบบมีส่วนร่วม 
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1.1) กำรสร้ำงแบบสัมภำษณ์มีโครงสร้ำงและ
ไ ม่ มี โครงสร้ ำง เ รื่ อ งปัญห ำกำรประกอบอ ำ ชี พ
เกษตรกรรมและควำมต้องกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่ม
อำชีพแบบมีส่วนร่วมของศูนย์กำรเรียนรู้นอกระบบและ
กำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ต ำบลหนองโน อ ำเภอ
เมือง จังหวัดมหำสำรคำม มีล ำดับขั้นตอนกำรสร้ำงคือ  

(1.1.1) ศึกษำวัตถุประสงค์กำรวิจัยเก่ียวกับ
เน้ือหำบริบทของศูนย์กำรเรียนรู้นอกระบบและกำรจัด
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ต ำบลหนองโน อ ำเภอเมือง 
จังหวัดมหำสำรคำม และศึกษำเอกสำรงำนวิจัยที่
เก่ียวข้องจำกบทที่ 2 เรื่องกำรพัฒนำอำชีพและปัญหำ
กำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมของส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ พ.ศ. 2551 (2551 : 70-75) และแสวง รวยสูง
เนิน (2552 : 271) เ พ่ือก ำหนดเป็นแนวค ำถำมกำร
สนทนำกลุ่ ม เ ก่ียว กับปัญหำกำรประกอบอำชีพ
เกษตรกรรมและควำมต้องกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่ม
อำชีพแบบมีส่วนร่วม มี 3 ตอนคือ  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่ม 
 ตอนที่ 2 ค ำถำมกำรสนทนำกลุ่ม 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

(1.2.2) น ำแบบสัมภำษณ์มีโครงสร้ำงและไม่มี
โครงสร้ำงฉบับร่ำงเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
และผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 3 คน ดังน้ี 
 (1.1.3)  ปรับปรุ งแ ก้ ไขแบบสัมภำษณ์มี
โครงสร้ำงและไม่มีโครงสร้ำงเ ก่ียวกับปัญหำกำร
ประกอบอำชีพเกษตรกรรมและควำมต้องกำรกำรจัด
กำรศึกษำพัฒนำกลุ่ มอำชีพแบบมีส่ วนร่ วมตำม
ข้อเสนอแนะของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ในตอน
ที่ 3 ข้อเสนอแนะควรใช้ค ำถำมให้สอดคล้องกับเรื่อง
ของกำรวิจัยระยะที่  1 คือด้ำนปัญหำกำรประกอบ
อำชีพเกษตรกรรม และด้ำนควำมต้องกำรจัดกำรศึกษำ

พัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้แก้ไข โดยใช้
ข้อค ำถำมตำมอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์เสนอแนะ
ดังน้ี 3.1 ด้ำนปัญหำกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม 
3.2 ด้ำนควำมต้องกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพ
แบบมีส่วนร่วม และ 3.3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในส่วน
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญให้แก้ไขกำรใช้ค ำ ให้เป็น
ระบบเดียวกัน เช่น ใช้กำรสัมภำษณ์เชิงลึกหรือกำร
สนทนำกลุ่มได้ปรับแก้ไขเป็นกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
 1.2) กำรสร้ำงแบบสอบถำมปัญหำกำร
ประกอบอำชีพเกษตรกรรมและควำมต้องกำรจัด
กำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วม ขั้นตอนกำร
สร้ำงคือ  

1.2.1) สร้ำงแบบสอบถำมปัญหำ
กำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมและควำมต้องกำรจัด
กำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพ โดยศึกษำวิธีกำรสร้ำง
แบบสอบถำมจำกหนังสือกำรวิจัยเบื้องต้นของบุญชม 
ศรีสะอำด (2545 : 40-63) สร้ำงแบบสอบถำมเป็นแบบ
มำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับจ ำนวน 27ข้อ (ใช้จริง
จ ำนวน 24ข้อ) 
  1.2.2)  กำรแปลผลระดับค วำม
คิดเห็นจำกข้อค ำถำมของแบบสอบถำมตำมเกณฑ์ของ
บุญชม ศรีสะอำด (2545 : 40-63)  
  1.2.3)  น ำ เ สนอแบบสอบถำม
ปัญหำกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมและควำม
ต้องกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วม
ต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ได้ให้ข้อเสนอแนะต้อง
ให้ควำมหมำยนิยำมศัพท์เฉพำะของด้ำนที่ถำมปัญหำ
ด้วย ผู้วิจัยได้แก้ไขตำมข้อเสนอแนะและน ำเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชำญชุดเดิมจำกข้อ 1 เพื่อกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้องข้อค ำถำม จ ำนวน 27ข้อใช้ได้จริง 24ข้อ มีค่ำ
ควำมเชื่อม่ัน IOC ทั้งฉบับ 0.83  
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ระยะที่ 2 แนวทางการจัดการศึกษาพัฒนา
กลุ่มอาชีพ 
 เครื่องมือกำรวิจัยใช้ข้อมูลในระยะที่ 1 ใน
ส่วนควำมต้องกำรกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพ
แบบมีส่วนร่วม ซ่ึงมีควำมต้องกำรให้ มีหลักสูตร
ฝึกอบรมและอำชีพที่ต้องกำรคือ กำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ 
ผู้วิจัยจึงได้สร้ำงเครื่องมือวิจัย 2.1 หลักสูตรฝึกอบรม
กำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ ซ่ึงเป็นอำชีพที่นักศึกษำกลุ่มสนใจ
ต้องกำรเรียนรู้ 2.2 แบบสอบถำมกำรจัดกำรศึกษำ
พัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วม 2.3 แบบสอบถำม
ควำมพึงพอใจ  
 
การสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 2.1 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการเลี้ยงไก่
พันธุ์ไข่ 

2.1.1)แนวคิดกำรจัดท ำหลักสูตร
ฝึกอบรมกำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ 

จำกกำรศึกษำเอกสำรและ
งำนวิจัยที่เก่ียวข้องผู้วิจัยได้ใช้เพื่อกำรพัฒนำหลักสูตร
ฝึกอบรมกำรเลี้ยงไก่พัน ธ์ุไข่ดั ง น้ี  แนวคิดกำรจัด
กำรศึกษำนอกระบบและกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
ของ ส ำนักงำนส่ง เสริมกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย (2551 : 39-42) และอุดม เชยกี
วงศ์ (2543 : 105) โดยระบุถึงแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ
นอกระบบและตำมอัธยำศัยว่ำ กำรเรียนรู้ของกลุ่ม
บุคคลเรียนรู้หลำยช่วงวัย โดยเรียนรู้จำกสถำนกำรณ์
จริงและสิ่งแวดล้อมได้แก่ ห้องสมุด สื่อเทคโนโลยี กำร
สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ กำรเรียนรู้จำกภูมิปัญญำ
ชำวบ้ำน และกำรเรียนรู้จำกครอบครัว ส่วนกิจกรรม
กำรเรียนรู้เน้ือหำน้ันข้ึนกับควำมต้องกำรของผู้เรียน 
แนวคิดกำรมีส่วนร่วมและทฤษฎีกำรมีส่วนร่วมของปำริ

ชำติ วลัยเสถียร (2542 : 30) และอคิน รพีพัฒน์ (2527 
: 7-8) และกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมของ 
สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสำร (2546 : 41-42) เป็นแนวคิด
และทฤษฎีที่คนต้องกำรพัฒนำตนเองให้ มีควำม
ปลอดภัยและควำมม่ันคงในชีวิต โดยปัจจัยที่จะท ำให้
ประสบผลส ำเร็จคือกำรผลักดันตนเองให้เกิดกำรเรียนรู้
จำกแหล่งเรียนรู้ภำครัฐ เอกชน โดยกำรเรียนรู้ในระดับ
ชุมชน เพื่อพัฒนำชุมชนและตนเองต้องร่วมมือกัน
วิเครำะห์ปัญหำ หำทำงแก้ไขปัญหำ ปฏิบัติงำนร่วมกัน 
ปรับปรุงผลงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย ร่วมประเมินผล 
และร่วมชื่นชมรับผลประโยชน์ร่วมกัน ซ่ึงกำรวิจัยครั้งน้ี
ได้ใช้ขั้นกำรมีส่วนร่วม 5 ร่วม คือ (1) ร่วมวิเครำะห์
ปัญหำ (2) ร่วมค้นหำควำมต้องกำรแก้ไขปัญหำ (3) 
ร่ วมวำงแผน (4)  ร่ วมปฏิบั ติ ง ำน (5)  ร่ วมถอด
ประสบกำรณ์ นอกจำกน้ีผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดกำรพัฒนำ
อำชีพของประสพสุข  ฤท ธิ เดช  (2555 : บทสรุป
ผู้บริหำร) แนวคิดกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง ปรียำนุช พิบูลสรำวุธ และจิรำยุ อิศรำงกูร ณ 
อยุธยำ (2552 : 11-22)และกำรศึกษำจำกบริบทพื้นที่
วิจัย กศน. ต ำบลหนองโน สรุปได้ว่ำกำรประกอบอำชีพ
ของคนไทยมีกำรประกอบอำชีพในภำคเกษตรกรรม
และนอกภำคเกษตรกรรม โดยเฉพำะภำคนอก
เกษตรกรรม มีกำรประกอบอำชีพตำมท้องถิ่น เช่น กำร
จักสำน กำรท ำอำหำร ฟ้อนร ำ กำรท่องเที่ยว เป็นต้น 
และในกำรประกอบอำชีพต้องมีพฤติกรรมของกำรได้
เรียนรู้  น ำควำมรู้ด้ำนอำชีพมำพัฒนำตนเองและ
ประกอบอำชีพด้วยควำมซ่ือสัตย์ สุจริต ประหยัด 
พึ่งตนเอง ไม่เอำเปรียบองค์กร ตั้งอยู่ในคุณธรรม จำก
ผลกำรศึกษำแนวคิดของกำรพัฒนำหลักสูตร ผู้วิจัยสรุป
ขั้นตอนกำรจัดท ำหลักสูตรฝึกอบรมกำรพัฒนำกลุ่ม
อำชีพแบบมีส่วนร่วมตำมแผนภำพที่ 1 
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แผนภำพที่ 1ขั้นตอนกำรจัดท ำหลักสูตรฝึกอบรมกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพกำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ 
  

ขั้นที่ 1 PAR ศึกษำปัญหำและควำมต้องกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพ 1 อำชีพ 

2.1 ก ำหนดวัตถุประสงค์ (Formula of Objectives) 

2.2 คัดเลือกเน้ือหำสำระ (Selection of content) 

2.3จัดเน้ือหำสำระ (Organization of content) 

2.4 คัดเลือกควำมต้องกำรกำรฝึกอบรม (Selection of Learning) 

2.5 จัดประสบกำรณ์กำรฝึกอบรม (Organization of Learning) 

2.6 กำรตรวจสอบหลักสูตรกำรฝึกอบรมกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพ โดยผู้เชี่ยวชำญ 
 

ขั้นที่ 3 PAE ขั้นถอดประสบกำรณ์ของกำรใช้หลักสูตรฝึกอบรมกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพ 
กำรประเมินผล 

- กำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วม 
- ควำมพึงพอใจ 
- กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
- ปัจจัยควำมส ำเร็จ 

1.1 หลักกำรและเหตุผลกำรจัดท ำหลักสูตรกำรฝึกอบรมกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพ 

1.2 ค ำอธิบำยรำยวิชำกำรพัฒนำอำชีพ 

ขั้นที่ 2 PPA ศึกษำแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมควำมต้องกำรแก้ไขปัญหำโดยกำรสร้ำง
หลักสูตรฝึกอบรมกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพ 
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หน่วยการเรียนรู้ 
 จำกผลกำรศึกษำขั้นตอนกำรจัดท ำหลักสูตร
ฝึกอบรมกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพได้จัดท ำหน่วยกำร
เรียนรู้ 8 หน่วย ดังตำรำงที่ 1 

ตารางที่ 1 หน่วยกำรเรียนรู้เรื่องหลักสูตรฝึกอบรม
กำรพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วม 

 
หน่วย
การ

เรียนรู้ 

เรื่อง/เนื้อหา จ านวน 
(ช่ัวโมง) 

1 กำรปฐมนิเทศและชี้แจงกำร
ใช้หลักสูตรฝึกอบรมกำร
พัฒนำอำชีพ 

1 

2 ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับไก่
พันธ์ุไข่ 

2 

3 โรงเรือน อุปกรณ์กำรเลี้ยงไก่
พันธ์ุไข่ 

3 

4 วิธีกำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ 3 
5 โรคและกำรป้องกันโรคไก่

พันธ์ุไข่ 
3 

6 กำรบริโภคและกำรจ ำหน่ำย
ไข่ไก่ 

1 

7 กำรจัดท ำบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำยกำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ 

3 

8 กำรประเมินควำมพึงพอใจ
กำรมีส่วนร่วม กำรใช้
ประโยชน์ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
อุปสรรคปัญหำ และกำร
แก้ไขปัญหำ 

3 

รวม 19 

2.1.2)น ำเสนอหลักสูตรฝึกอบรม
กำรพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วมกำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่
กับอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ซ่ึงอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ได้ให้ข้อเสนอแนะกำรจัดท ำหน่วยกำร
เรียนรู้ควรเพิ่มชั่วโมง หน่วยที่ 8 เวลำอบรม 1 ชั่วโมง
ควรใช้เวลำ 3 ชั่วโมงเน่ืองจำกกำรจัดกิจกรรมกำรถอด
ประสบกำรณ์ของกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพ
แบบมีส่วนร่วมต้องใช้เวลำในกำรด ำเนินกิจกรรมมี
เน้ือหำหลำยประเด็น ประมำณ 3 ชั่วโมง ผู้วิจัยได้แก้ไข
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 8 ใช้เวลำ 3 ชั่วโมง ตำมข้อเสนอแนะ
ของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 

2.1.3)น ำเสนอหลักสูตรฝึกอบรม
กำรพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วมกำรเลี้ยงไก่พันธ์ุ
ไข่ต่อผู้เชี่ยวชำญชุดเดิมจำกข้อ 1.2 เพื่อตรวจสอบ
คุณภำพควำมเหมำะสมของหลักสูตรตำมแนวคิดของ 
บุญชม ศรีสะอำด (2545 : 40-63)  
 ซ่ึงผลกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของ
หลักสูตรจำกผู้เชี่ยวชำญ 3 คน มีควำมเหมำะสมใน
ระดับมำกคือ ค่ำเฉลี่ย (�̅�𝑥=3.83, S.D=1.075) 

2.2 การสร้างแบบสอบถามการจัด
การศึกษาพัฒนากลุ่มอาชีพแบบมีส่วนร่วม มีล ำดับ
ขั้นตอนในกำรสร้ำงดังน้ี 
  2.2.1 ศึกษำแนวคิดกำรมีส่วนร่วม
ของปำริชำติ วลัยเสถียร (2542 : 101) และแนวคิด
กำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของ
จิรำยุ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ (2552 : 11-12) เพื่อเป็น
แนวคิดพื้นฐำนของกำรมีส่วนร่วม 5 ร่วม คือ (1) ร่วม
วิเครำะห์ปัญหำ (2) ร่วมค้นหำควำมต้องกำรแก้ไข
ปัญหำ (3) ร่วมวำงแผน (4) ร่วมปฏิบัติงำน และ (5) 
ร่วมถอดประสบกำรณ์  
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  2.2.2 สร้ำงแบบสอบถำมกำรกำร
จัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วม มี
องค์ประกอบกำรมีส่วนร่วม 5 องค์ประกอบจำกข้อ 
2.2.1 จ ำนวน 34 ข้อ ใช้จริง 26 ข้อ ซ่ึงแบบสอบถำม
เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับตำมแนวคิด
ของบุญชม ศรีสะอำด (2545 : 40-63)  
  2.2.3 น ำเสนอแบบสอบถำมกำร
จัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วมเสนอต่อ
อำจำรย์ ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบด้ำน
ภำษำและข้อค ำถำมในแต่ละองค์ประกอบของกำรมี
ส่วนร่วม 5 ร่วม จำกข้อ 2.2.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ได้ให้ข้อเสนอแนะควรเพิ่มเติม นิยำมศัพท์
เฉพำะกำรมีส่วนร่วมให้ชัดเจนในแต่ละหัวข้อของกำร
มีส่วนร่วม เพื่อผู้เชี่ยวชำญจะได้พิจำรณำข้อค ำถำมแต่
ละข้อของกำรมีส่วนร่วมได้ชัดเจน ผู้วิจัยได้แก้ไขตำม
ข้อเสนอแนะและได้น ำแบบสอบถำมกำรจัดกำรศึกษำ
พัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วม เสนอต่อผู้เชี่ยวชำญ
ชุดเดิม จำกข้อที่ 1.2 ซ่ึงผู้เชี่ยวชำญได้ตรวจสอบควำม
สอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมกับนิยำมศัพท์เฉพำะได้ค่ำ
ควำมเชื่อม่ันทั้งฉบับ (IOC) 0.76  
 ระยะที่  3 ผลการด า เนิน งานการจั ด
การศึกษาพัฒนากลุ่มอาชีพแบบมีส่วนร่วม  มี
เครื่องมือวิจัยคือ 

3.1) กำรสร้ำงร่ำงแนวค ำถำม
ส ำหรับกำรสนทนำกลุ่มเก่ียวกับผลกำรด ำเนินงำนกำร
จัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วมของศูนย์
กำรเรียนรู้นอกระบบและกำรจัดกำรศึกษำตำม
อัธยำศั ย  ต ำบลหนองโน อ ำ เภอเ มือง  จั งห วัด
มหำสำรคำม มีขั้นตอนกำรสร้ำงคือ 

3.1.1) ศึกษำกำรสร้ำงร่ำง
แนวค ำถำมส ำหรับกำรสนทนำกลุ่มจำกแนวคิดของ

สุภำงค์ จันทวำนิช (2540 : 75-82) โดยศึกษำข้อ
ค ำถำมกับวัตถุประสงค์กำรวิจัยให้สอดคล้องกัน มี
ขั้นตอนกำรสร้ำง 3 ขั้นตอนคือ  

ตอนที่ 1 รำยชื่อสมำชิกที่เข้ำร่วมสนทนำ
กลุ่ม 

ตอนที่ 2 กำรสนทนำกลุ่มโดยค ำถำม 
จ ำนวน 10 ข้อ 

2.1 ผลกำรด ำเนินโครงกำร น้ีเป็น
อย่ำงไร มีปัจจัยใดบ้ำงท ำให้ประสบผลส ำเร็จ 

2.2 อุ ป ส ร ร ค ปั ญ ห ำ ข อ ง ก ำ ร
ด ำเนินงำนอบรมฯ เรื่องน้ีมีอะไรบ้ำง เพรำะอะไร 

2.3 วิธีกำรแก้ปัญหำกำรด ำเนินงำน
มีแนวทำงกำรแก้ปัญหำอย่ำงไร 

2.4 หลังจำกได้เข้ำร่วมโครงกำรได้
น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์อย่ำงไร ในครอบครัว และ
ชุมชน 

2.5 ก ำ ร เ ข้ ำ ร่ ว ม ห ลั ก สู ต ร ก ำ ร
ฝึกอบรมกำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่มีควำมประทับใจอะไรบ้ำง 
เพรำะอะไร 

2.6 กำรด ำเ นินงำนของกลุ่ มกำร
พัฒนำอำชีพแบบมีส่วนร่วมกำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ให้เกิด
ควำมต่อเน่ือง และเข้มแข็ง ในอนำคตมีแนวทำงกำร
จัดกำรอย่ำงไร 

2.7 ผลผลิตท่ีได้ใช้ประโยชน์ในด้ำน
ใดบ้ำง เพรำะอะไร 

2.8 กำรพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วน
ร่วม ต้องกำรให้ศูนย์กำรเรียนรู้นอกระบบและกำรจัด
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ต ำบลหนองโนเข้ำไปสนับสนุน
อะไรเพิ่มเติม 
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2.9 ท่ำนมีบทบำทอะไรในโครงกำรน้ี
และคิดว่ำท่ำนได้ท ำตำมบทบำทเกิดผลต่อโครงกำร
อย่ำงไร 

2.10 ท่ ำนคิด ว่ำกำร จัดกำรศึกษำ
พัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วมกำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ 
ควรใช้สถำนที่ได้เป็นที่ตั้งกลุ่ม เพรำะอะไร 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
  3.1.1)น ำเสนอร่ำงแนวค ำถำมกำรสนทนำ
กลุ่มต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และผู้เชี่ยวชำญ 
เพื่อให้ข้อเสนอแนะข้อค ำถำม และภำษำวิจัย พบว่ำมี
ข้อเสนอแนะในตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อให้ผู้
สนทนำกลุ่มได้เพิ่มเติมตำมควำมต้องกำรไม่ควรเขียน
ค ำถำมไว้ 
  3.1.2) ผู้ วิ จัยได้แ ก้ไขแนวค ำถำมกำร
สนทนำกลุ่มฯ ตำมอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ให้
ข้อเสนอแนะ  

3.2) กำรสร้ำงแบบบันทึกกำรสนทนำกลุ่ม
แบบบันทึกกำรสนทนำกลุ่มมีขั้นตอนในกำรสร้ำงโดย
ใช้แนวคิดของสุภำงค์ จันทวำนิช (2540 : 75-82) มี
ขั้นตอนกำรสร้ำงคือ 
 3.2.1) ศึกษำวัตถุประสงค์กำรวิจัยในข้อที่ 
3 ผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพ
แบบมีส่วนร่วมน ำมำสร้ำงเป็นข้อค ำถำมกำรสนทนำ
กลุ่มให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 3.2.2) กำรสร้ำงแบบบันทึกกำรสนทนำ
กลุ่มมี 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 ค ำชี้แจงกำรสนทนำกลุ่ม 
ตอนที่ 2 รำยชื่อสมำชิกผู้เข้ำร่วมสนทนำกลุ่ม 2 กลุ่ม 
กลุ่มละ 5 คน ตอนที่ 3 บันทึกข้อมูลกำรสนทนำกลุ่ม 
จ ำนวน 10 ข้อ 
 3.2.3) น ำเสนอแบบบันทึกกำรสนทนำ
กลุ่มต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และผู้เชี่ยวชำญ 

จ ำนวน 3 คน (ผู้เชี่ยวชำญชุดเดิม) ให้ข้อเสนอแนะ
เรื่องกำรสนทนำกลุ่มฯ 
 3.2.4) แก้ไขแบบบันทึกกำรสนทนำกลุ่ม
ตำมอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และผู้เชี่ยวชำญให้
ข้อเสนอแนะ ด้ำนกำรใช้ค ำซ้ ำซ้อน เช่น ผู้เข้ำร่วม
สนทนำกลุ่ม มีกำรสนทนำ 2 กลุ่ม แก้ไขผู้เข้ำร่วม
สนทนำกลุ่ม 2 กลุ่ม 

3.3) กำรสร้ำงแบบสอบถำมควำมพึง
พอใจกำรสร้ำงแบบสอบถำมควำมพึงพอใจมีกำรสร้ำง
ดังน้ี 
 3.3.1) ศึกษำกำรสร้ำงแบบสอบถำมควำม
พึงพอใจจำกแนวคิดของบุญชม ศรีสะอำด (2545 : 
60)  
 3.3.2สร้ำงแบบสอบถำมกำรวัดควำมพึง
พอใจ จ ำนวน 19ข้อ ใช้จริง 14ข้อ โดยผู้เชี่ยวชำญ
ตรวจสอบข้อค ำถำมกับนิยำมศัพท์เฉพำะสอดคล้องกัน
ได้ค่ำควำมเหมำะสม IOC 0.67 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล
ตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย 3 ข้อคือ 
 4.1.1 ปัญหำกำรประกอบอำชีพเกษตร 
กรรมและควำมต้องกำรกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่ม
อำชีพแบบมีส่วนร่วมของศูนย์กำรเรียนรู้นอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ต ำบลหนองโน อ ำเภอ
เมือง จังหวัดมหำสำรคำม  
 4.1.2 แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำ
กลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วม 
 4.1.3. ผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำ
พัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วม 
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4.2 วิเครำะห์ข้อมูล 2 ลักษณะคือ เชิง
ปริมำณและเชิงคุณภำพ โดยเชิงปริมำณใช้ สถิติ
วิเครำะห์ข้อมูลคือ สถิติพื้นฐำน ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย 
(�̅�𝑥) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D) ส่วนกำรวิเครำะห์
เชิงคุณภำพน ำเสนอเป็นควำมเรียงแบบบรรยำย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลกำรวิจัยกำรเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีวิจัย
เชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม โดยใช้แนวคิดกำรมีส่วน
ร่วมคือ ร่วมแก้ไขปัญหำ ร่วมค้นหำควำมต้องกำรและ
ร่วมวำงแผน พบว่ำ  

1. นักศึกษำมีปัญหำกำรประกอบอำชีพ
เกษตรกรรมด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนปัจจัยกำรผลิต และ
ด้ำนสังคมอยู่ในระดับมำก แต่พิจำรณำรำยด้ำนพบ
ปัญหำมำกเรียงตำมล ำดับที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 คือ ด้ำน
สังคม ด้ำนปัจจัยกำรผลิต และด้ำนเศรษฐกิจ ซ่ึงตรง
กับกำรสัมภำษณ์เชิงลึกพบว่ำ นักศึกษำมีปัญหำกำร
ประกอบอำชีพเกษตรกรรมด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและ
ด้ำนปัจจัยกำรผลิต ในด้ำนควำมต้องกำรจัดกำรศึกษำ
พัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วม นักศึกษำมีควำม
ต้องกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วม 
โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง แต่พิจำรณำเป็นรำย
อำชีพมีควำมต้องกำรมำกล ำดับที่ 1 กำรเลี้ยงไก่พันธ์ุ
ไข่ ล ำดับที่ 2 ท ำขนมดอกจอก ล ำดับที่ 3 ท ำกล้วย
ฉำบ โดยใช้วิธีกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมำก เม่ือพิจำรณำรำยด้ำนกำรเรียนรู้ จำก
ปรำชญ์ท้องถิ่นเรียนรู้แบบรวมกลุ่มกำรผลิตอยู่ ใน
ระดับมำกที่สุด และต้องกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้
หลักสูตรฝึกอบรมอยู่ ในระดับมำก ซ่ึงตรงกับกำร
สัมภำษณ์เชิงลึก นักศึกษำต้องกำรให้จัดกำรศึกษำ
พัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วม โดยรวมกลุ่มกำรผลิต

ให้มีเด็กและเยำวชนเข้ำร่วมด้วยคือ กำรเลี้ยงไก่พันธ์ุ
ไข ่

2. ผลกำรศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ
พัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักสูตรกำร
ฝึกอบรมกำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ในขั้น PAE (Participatory 
Planning of Action) กำรวำงแผนปฏิบัติกำรแบบมี
ส่วนร่วม พบแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่ม
อำชีพแบบมีส่วนร่วม โดยกำรสร้ำงหลักสูตรฝึกอบรม
กำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ มีองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบคือ 
หลักกำรเหตุผลกำรจัดท ำหลักสูตร ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
จุดมุ่งหมำยของหลักสูตร หน่วยกำรเรียนรู้ กำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้  สื่อกำรฝึกอบรม กำรวัดและ
ประเมินผล โดยหลักสูตรมีคุณภำพควำมเหมำะสม
โดยรวมอยู่ในระดับมำก 

3. ผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำตำม
ห ลั ก สู ต ร อ ำ ชี พ แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ขั้ น  PAE 
( Participatory Action Evalution)  เ ป็ น ขั้ น ถ อ ด
ประสบกำรณ์พบว่ำ (3.1) นักศึกษำมีส่วนร่วมจัด
กำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพโดยรวมอยู่ในระดับมำก 
เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำน กำรมีส่วนร่วมเรียงล ำดับ
มำกที่หน่ึง สอง และสำมคือ กำรมีส่วนร่วมกำร
วำงแผน กำรมีส่วนร่วมกำรปฏิบัติงำน และกำรมีส่วน
ร่วมในกำรถอดประสบกำรณ์ (3.2) นักศึกษำมีควำม
พึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมี
ส่วนร่วมโดยใช้หลักสูตรกำรฝึกอบรมกำรเลี้ยงไก่พันธ์ุ
ไข่โดยรวมอยู่ในระดับมำก (3.3) กำรใช้ประโยชน์กำร
เรียนรู้กำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ลดต้นทุนกำรผลิต ลดกำร
เป็นหน้ี ลดรำยจ่ำย (3.4) ปัจจัยควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมี
ส่วนร่วมคือ กำรจัดกำรควำมรู้แบบมีส่วนร่วมกำรจัด
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย กำรสร้ำงเครือข่ำยภำยใน
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ชุมชนกับภำยนอกชุมชน (3.5)  อุปสรรคปัญหำ
นักศึกษำบำงคนมีเวลำว่ำงไม่ตรงกันกับกำรรวมกลุ่ม 
และกำรแก้ไขอุปสรรคปัญหำกำรพบกลุ่มนักศึกษำ
ต้องประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำยในแต่ละหมู่บ้ำน
ประมำณหน่ึงอำทิตย์ 
 
อภิปรายผล 
 กำรอภิปรำยผลกำร วิ จัย มีหั ว ข้ อ ที่ จ ะ
อภิปรำยดังน้ี 

1. กำรศึกษำปัญหำกำรประกอบอำชีพ
เกษตรกรรมและควำมต้องกำรกำรจัดศึกษำพัฒนำ
กลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วมของศูนย์กำรเรียนรู้นอก
ระบบและกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ต ำบลหนอง
โน อ ำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม ส ำหรับกำรศึกษำ
ปัญหำกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมและควำม
ต้องกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วม
ได้ใช้แนวคิดกำรมีส่วนร่วม 3 ขั้นคือ กำรร่วมวิเครำะห์
ปัญหำร่วมค้นหำควำมต้องกำรแก้ไขปัญหำ และร่วม
วำงแผน ท ำให้เกิดผลลัพธ์คือ มีกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำ
มำร่วมวิเครำะห์ปัญหำคือ นักศึกษำกลุ่มสนใจพัฒนำ
อำชีพ จ ำนวน 30 คน จำกแปดหมู่บ้ำนคือ บ้ำนกุด
แคน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 บ้ำนหนองโน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 
3 หมู่ที่ 5 บ้ำนนำนกเขียนหมู่ที่ 4 บ้ำนหนองอีด ำ หมู่
ที่ 7 บ้ำนสวนหมอน หมู่ที่ 8 ในเขตบริกำรกำรจัด
กำรศึกษำของศูนย์กำรเรียนรู้นอกระบบและกำรจัด
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ต ำบลหนองโน อ ำเภอเมือง 
จังหวัดมหำสำรคำม ปัญหำกำรท ำเกษตรกรรมได้
สะท้อนปัญหำกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมจำกกำร
ตอบแบบสอบถำมพบว่ำ มีปัญหำด้ำนสังคม ค่ำเฉลี่ย 
(�̅�𝑥=4.35) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D=0.77) ด้ำน
ปัจจัยกำรผลิต ค่ำเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.13) ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน (S.D=0.97) และด้ำนเศรษฐกิจ ค่ำเฉลี่ย 
(�̅�𝑥=4.02) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D=0.94) เม่ือ
พิจำรณำทั้งสำมด้ำนเป็นปัญหำที่อยู่ ในระดับมำก 
เน่ืองจำกด้ำนสังคมมีประชำชนอพยพย้ำยถิ่นไปรับจ้ำง
ท ำงำนตำมเมืองอุตสำหกรรม เช่น กรุงเทพมหำนคร 
จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครรำชสีมำ โดยฝำก
ลูกหลำนตนเองให้ญำติผู้ใหญ่ดูแลเลี้ยงดู เม่ือรวมกับ
หลำยๆครัวเรือนท ำให้เกิดปัญหำเด็กและเยำวชนที่
ได้รับกำรเล้ียงดูจำกญำติพี่ น้อง ส่งผลให้เด็กและ
เยำวชนก่อปัญหำเกิดแก่สังคมมีกำรทะเลำะวิวำทและ
ไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน นอกจำกน้ีปัญหำกำรท ำเกษตรกรรม
ด้ำนปัจจัยกำรผลิตมีกำรใช้จ่ำยซ้ือปุ๋ย ซ้ือยำปรำบ
ศัตรูพืช จ้ำงแรงงำน จ้ำงเครื่องจักรกล เม่ือได้ผลผลิต
มีรำยรับไม่สมดุลกับรำยจ่ำย ส่งผลให้เกิดปัญหำด้ำน
เศรษฐกิจท ำให้ครัวเรือนในต ำบลหนองโน มีหน้ีสิน
จ ำนวนมำก จำกโครงกำรกู้ยืมเงินของรัฐ นำยทุน และ
ญำติพี่น้อง จำกปัญหำกำรท ำเกษตรกรรมดังกล่ำวมำ
ประกอบด้วยด้ำนสังคม ปัจจัยกำรผลิต และด้ำน
เศรษฐกิจ เป็นกำรค้นหำปัญหำตำมสภำพจริงของกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล จ ำนวน 30 คน สอดคล้องกับกำรวิจัยเชิง
ปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม ดังที่นักวิชำกำรได้ศึกษำไว้ 
เช่น สุภำงค์ จันทวำนิช (2540 : 67-72) บัณฑร อ่อน
ค ำ และน้อยวงศ์ พยำงค์ (2533 : 126) และสิทธิณัฐ 
ประพุทธนิติสำร (2546 : 41-42)  ในระหว่ำงกำร
พัฒนำชุมชนให้พึ่งตนเองและเข้มแข็งต้องมีกำรท ำงำน
แบบมีส่วนร่วมระหว่ำงนักวิชำกำร นักวิจัย นักพัฒนำ 
ร่วมกับชำวบ้ำน เพื่อร่วมกันก ำหนดปัญหำในกำรวิจัย
ตำมสภำพจริงของชุมชน เพรำะชำวบ้ำนจะเป็นผู้
เข้ำใจปัญหำของตนเองอย่ำงแท้จริง เช่น กรณีตัวอย่ำง
ชำวบ้ำน จ ำนวน 30 คน ใน 8 หมู่บ้ำนของต ำบลหนอง
โน ได้สะท้อนปัญหำกำรท ำเกษตรกรรมให้กับนักวิจัย
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ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยและจะได้หำแนวทำงแก้ไข
ปัญหำกำรท ำเกษตรกรรมร่วมกัน  

2. ควำมต้องกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำ
กลุ่มอำชีพจำกกลุ่มเป้ำหมำย 30 คน ได้ระบุถึงควำม
ต้องกำรเรียนรู้เรื่องอำชีพเสริมในครัวเรือนท่ีชุมชน
ต ำบลหนองโนมีอำชีพเสริมหลำยๆ อำชีพได้แก่ อำชีพ
กำรสำนกระติบข้ำว สำนตะกร้ำ กำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ 
กำรท ำขนมดอกจอก กำรท ำกล้วยฉำบ อำชีพเสริมแต่
ละประเภทมีปรำชญ์ชำวบ้ำนเป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ 
และมีวิทยำกรได้ให้กำรอบรมเพ่ิมเติมควำมรู้ให้กับ
ประชำชนในต ำบลหนองโน แต่กำรรวมกลุ่มกำรผลิตที่
เป็นรูปธรรมชัดเจนจำก 8 หมู่บ้ำนยังไม่ได้ด ำเนินงำน
ท ำให้กลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นกลุ่มสนใจต้องกำรศึกษำ
อำชีพกำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ (�̅�𝑥=4.50, S.D=0.78) กำร
ท ำขนมดอกจอก (�̅�𝑥=4.33, S.D=0.76) และกำรท ำ
กล้วยฉำบ (�̅�𝑥=4.07, S.D=1.08) เม่ือเรียงล ำดับควำม
ต้องกำรอำชีพที่ต้องกำรพัฒนำล ำดับที่ 1 คือ กำรเลี้ยง
ไก่พันธ์ุไข่ โดยวิธีกำรเรียนรู้ จำกปรำชญ์ท้ องถิ่ น
ถ่ำยทอดควำมรู้และกำรร่วมกลุ่มกำรผลิต (�̅�𝑥=4.63, 
S.D=0.67) และต้องกำรมีหลักสูตรฝึกอบรม (�̅�𝑥=4.60, 
S.D=0.67) ซ่ึงเป็นควำมต้องกำรกำรจัดกำรศึ กษำ
พัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษำกลุ่ม
สนใจ จ ำนวน 30 คน พ้องกับผลกำรศึกษำของ 
Michael, Robinson. (1992). Linking Distance 
Education to Sustainable และ Sirasoonthorn, 
Patcharin. (2010). Development and 
Deculturalization in Laoที่ ร ะ บุ ว่ ำ ก ำ ร พั ฒ น ำ
ชุมชนควรเชื่อมโยงระหว่ำงกำรศึกษำ โดยกำรจัด
กำรศึกษำควรเปิดโอกำสให้ท้องถิ่นปรำชญ์ท้องถิ่น
หรือปรำชญ์ชำวบ้ำนเข้ำมำมีส่วนร่วมจัดกำรศึกษำ 
เพื่อแก้ปัญหำชุมชนได้อย่ำงเหมำะสมและควำมรู้ที่ได้

เรียนรู้ น้ันเป็นกำรเรียนรู้ เพื่อกำรปรับตัวและกำร
เรียนรู้ ในภำวะวิกฤต โดยกำรเรียนรู้ดังกล่ำวเพื่อ
เปล่ียนแปลงบุคคลให้เกิดปัญญำรู้ จักคิด มีสติ มี
ควำมสำมำรถค้นหำควำมจริง เพื่อน ำไปใช้ประโยชน์
ต่อกำรด ำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข
เช่นเดียวกับแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรียำนุช พิบูลสรำวุธ และจิรำยุ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ 
(2552 : 11-22) ได้กล่ำวถึงกำรประกอบอำชีพของคน
ไทย มีกำรประกอบอำชีพภำคเกษตรกรรมและอำชีพ
นอกภำคเกษตรกรรมตำมท้องถิ่นของตนเอง มีกำรจัก
สำน กำรท ำอำหำร กำรฟ้อนร ำ และกำรท่องเที่ยวดังที่
ชุ มชนในต ำบลหนองโ น อ ำ เภอเ มือง  จั งห วัด
มหำสำรคำม มีอำชีพนอกภำคเกษตรกรรมกำรท ำขนม
ดอกจอก  กำรท ำ กล้ ว ย ฉ ำบ  และอำชี พภ ำ ค
เกษตรกรรมมีกำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ จุดประสงค์กำร
ประกอบอำชีพทั้งสองประเภท เพื่อกำรบริโภคและ
กำรขำยสร้ำงรำยได้ เสริมให้ กับครัวเรือนตนเอง 
สอดคล้องกับกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบของกรมกำร
ศึกษำนอกโรงเรียน (2538 : 34-42) โดยเป็นกำรจัด
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยในลักษณะกำรเรียนรู้หลักสูตร
กำรฝึกอบรมกำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ มีสื่อบุคคล ปรำชญ์
ชำวบ้ำน และภูมิปัญญำของผู้รู้คือ วิทยำกรได้รับกำร
สั่งสมและกำรถ่ำยทอดควำมรู้กำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ให้กับ
กลุ่มนักศึกษำ จ ำนวน 30 คน ได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
จึงเป็นกำรจัดกำรศึกษำกลุ่มกิจกรรมกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย ที่เน้นกำรเรียนรู้ตำมวิถีชีวิตที่เกิดขึ้น 

3. กำรศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ
พัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วมเป็นกำรศึกษำกำร
วิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมระยะที่ 2 คือ กำร
ว ำ ง แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก ำ ร แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม  PPA 
(Participatory Planning of Action) ซ่ึงเป็นขั้นตอน
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ของกำรใช้องค์ควำมรู้จำกระยะที่ 1 คือ ได้ปัญหำกำร
ประกอบอำชีพเกษตรกรรมและได้ควำมต้องกำรกำร
จัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วมของ
นักศึกษำกลุ่มสนใจ จ ำนวน 30 คน น ำมำใช้สร้ำง
หลักสูตรฝึกอบรมกำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ โดยหลักสูตร
ฝึกอบรมกำรเลี้ยงไก่พัน ธ์ุไข่ มีองค์ประกอบของ
หลักสูตรคือ (1)  หลักกำรและเหตุผลกำรจัดท ำ
หลักสูตรฝึกอบรมกำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ (2) ค ำอธิบำย
รำยวิชำกำรเลี้ยงไก่พัน ธ์ุไข่ (3) จุดมุ่งหมำยของ
หลักสูตร (4) หน่วยกำรเรียนรู้ (5) กำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ (6) สื่อกำรฝึกอบรม (7) กำรวัดและประเมินผล 
ซ่ึงหลักสูตรกำรฝึกอบรมกำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่สอดคล้อง
กับกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัยของส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (2551 : 39-42) 
และอุดม เชยกีวงศ์ (2543 : 105) โดยระบุถึงแนว
ทำงกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและตำมอัธยำศัยว่ำ
กำรเรียนรู้ของกลุ่มบุคคลมีหลำยช่วงวัย โดยเรียนรู้
จำกสถำนกำรณ์จริง และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สื่อ
เทคโนโลยี กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ เรียนรู้จำก
ภูมิปัญญำชำวบ้ำน และกำรเรียนรู้จำกครอบครัว ส่วน
กิจกรรมกำรเรียนรู้น้ันขึ้นกับควำมต้องกำรของผู้เรียน
ดังที่กลุ่มนักศึกษำสนใจ กำรเรียนรู้พัฒนำกลุ่มอำชีพ
แบบมีส่วนร่วมเรื่องกำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ โดยใช้วิธีกำร
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่ำงนักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย 
นักศึกษำ ปรำชญ์ชำวบ้ำน และวิทยำกรได้ร่วมกันเป็น
เครือข่ำยจัดกำรเรียนรู้ตำมกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ระบุไว้
ในหลักสูตรกำรฝึกอบรมกำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ มีคุณภำพ
เหมำะสมอยู่ในระดับมำก เป็นท่ียอมรับน ำมำใช้ได้ 
(X̅=4.02, S.D=0.50) เน่ืองจำกกำรสร้ำงหลักสูตรใน
กำรวิจัยครั้งน้ีได้สร้ำงตำมแนวคิดแบบมีส่วนร่วมคือ 

(1) กำรค้นหำปัญหำกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม
และควำมต้องกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบ
มีส่วนร่วมในขั้น PRA (2) กำรวำงแผนปฏิบัติงำนในขั้น 
PPA และ (3)ขั้นถอดประสบกำรณ์ของกำรใช้หลักสูตร
ฝึกอบรม PAE เป็นไปตำมผลกำรวิจัยของ ศรำนันท์ มี
หวัง (2555 : 90-92) ได้สรุปผลกำรวิจัยเรื่องกำรศึกษำ
สภำพกำรน ำภู มิปัญญำท้องถิ่น มำใช้ ในกำรจัด
กำรศึกษำนอกระบบและกำรจัดกำรศึกษำตำม
อัธยำศัยของจังหวัดเชียงรำย ซ่ึงได้แนวทำงกำรท ำงำน
แบบวงจร PDCA คือ ด้ำนกำรวำงแผน (P) ด้ำนกำรน ำ
แผนไปสู่กำรปฏิบัติ (D) ด้ำนกำรประเมินตรวจสอบ 
(C) และด้ำนกำรปรับปรุงแก้ไขให้เหมำะสม (A) 
โดยเฉพำะด้ำนกำรวำงแผนได้สะท้อนให้เห็นกำรจัด
กำรศึกษำนอกระบบและกำรจัดกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย เน้นให้สถำนศึกษำใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วม 
เริ่มตั้งแต่กำรร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมแก้ไข และร่วม
พัฒนำ ซ่ึงตรงกับกำรจัดท ำหลักสูตรฝึกอบรมกำรเลี้ยง
ไก่พันธ์ุไข่ของศูนย์กำรเรียนรู้นอกระบบและกำรจัด
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ต ำบลหนองโน อ ำเภอเมือง 
จังหวัดมหำสำรคำม เพื่อแก้ไขปัญหำกำรประกอบ
อำชีพเกษตรกรรมของชุมชนในต ำบลหนองโน จึงเป็น
นวัตกรรมกำรเรียนรู้ที่ใช้เผยแพร่ต่อองค์กรที่เก่ียวข้อง
กับกำรจัดกำรศึกษำทั้งในระบบกำรศึกษำและนอก
ระบบกำรศึกษำน ำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปดังนโยบำย
ของกำรปฏิรูปกำรศึกษำของ เกียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 
(2543 : 5-13) กำรปฏิรูปกำรศึกษำจะพบควำมส ำเร็จ 
มียุทธศำสตร์ในด้ำนกำรสร้ำงธนำคำรหลักสูตร เพื่อ
กำรรวบรวมหลักสูตรกำรศึกษำที่หลำกหลำย เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนแต่ละคนตำมควำม
ถนัดและระดับควำมสำมำรถของผู้เรียนเช่นเดียวกับ
ผู้เรียนนักศึกษำกลุ่มสนใจพัฒนำอำชีพ จ ำนวน 30 คน 
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ที่ต้องกำรเรียนรู้ เ รื่องอำชีพกำรท ำเกษตรกรรม
ประเภทกำรเลี้ยงสัตว์คือ กำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ในรูปแบบ
กำรรวมกลุ่มกำรผลิต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของศูนย์
กำรเรียนรู้นอกระบบและกำรจัดกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย เป็นไปตำมควำมสนใจของผู้เรียนในกำรจัด
กำรศึกษำนอกระบบและในระบบกำรศึกษำที่สำมำรถ
เชื่อมโยงกันได้ (วรำกรณ์ สำมโกเศศ และคณะ.  
2553 : 33) 

4. ผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำ
พัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วม ด ำเนินกำรวิจัยครั้งน้ี
ได้ปฏิบัติงำนวิจัยตำมวิธีกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมี
ส่ วนร่ วม ร ะ ยะที่  3 คื อขั้ น  PAE (Participatory 
Evalution) กำรถอดประสบกำรณ์ของกำรด ำเนิน
โครงกำรมีประเด็นที่จะน ำเสนอดังน้ี  

4.1 ผลกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำ
กลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วม เป็นกำรประเมินผลกำรใช้
แนวคิดกำรมีส่วนร่วม 5 ขั้นคือ (1) ร่วมวิเครำะห์
ปัญหำ (2) ร่วมค้นหำควำมต้องกำรแก้ไขปัญหำ (3) 
ร่วมวำงแผน (4) ร่วมปฏิบัติงำน และ (5) ร่วมถอด
ประสบกำรณ์ โดยผู้ให้ข้อมูล จ ำนวน 30 คน พบว่ำ 
นักศึกษำกลุ่มสนใจ จ ำนวน 30 คน เข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรวิจัยครั้งน้ีโดยรวมอยู่ในระดับมำก (�̅�𝑥=4.07, 
S.D=0.90) แต่เม่ือพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำร
วำงแผนมีส่วนร่วมล ำดับที่  1 (�̅�𝑥=4.28, S.D=0.87) 
ด้ำนกำรปฏิบัติงำนล ำดับที่ 2 (�̅�𝑥=4.24, S.D=0.58) 
และด้ำนกำรมีส่วนร่วมถอดประสบกำรณ์ล ำดับที่ 3 
(�̅�𝑥=4.00, S.D=0.88) แต่ในด้ำนกำรร่วมค้นหำปัญหำ
และค้นหำควำมต้องกำรทั้งสองด้ำนอยู่ในระดับมำก
คื อ  ( �̅�𝑥=3.94, S.D=1.10) ( �̅�𝑥=3.93, S.D=0.88) 
เน่ืองจำกกำรวิจัยมีผู้เข้ำร่วมคือ นักศึกษำกลุ่มสนใจ 
ครูประจ ำกลุ่ม ผู้บริหำรศูนย์กำรเรียนรู้นอกระบบและ

กำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย จังหวัดมหำสำรคำม 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโน ปรำชญ์
ท้องถิ่น วิทยำกรประกอบด้วยนักวิชำกำรส ำนักงำน
เกษตร จังหวัดมหำสำรคำม และนักวิชำกำรเกษตร
ต ำบลหนองโน และผู้วิจัย ถือเป็นกำรท ำงำนแบบ
เครือข่ำยคือ มีเครือข่ำยภำยในชุมชนกับเครือข่ำย
ภำยนอกชุมชนเข้ ำมำร่ วม มือ กันพัฒนำกำร จัด
กำรศึกษำนอกระบบเรียนรู้ตำมอัธยำศัยเรียนรู้เป็น
กลุ่มมีสื่อนวัตกรรมชุดควำมรู้คือหลักสูตรฝึกอบรมกำร
เลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ ใช้เวลำเรียน 19 ชั่วโมง เพื่อน ำไปใช้
ปฏิบัติจริงเป็นกลุ่มกำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ จ ำนวน 50 ตัว 
ในศูนย์กำรเรียนรู้นอกระบบท่ีบ้ำนกุดแคนใช้เป็น
สถำนที่รวมกันฝึกปฏิบัติจริง เกิดจำกควำมต้องกำร
ของผู้เรียน พ้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ.2542 : 4-5 กล่ำวถึงกำรปฏิรูปกำรศึกษำต้องให้
ควำมส ำคัญกับหลักสูตร ผู้เรียน สำระ วิธีกำรเรียนกำร
สอน แหล่งเรียนรู้ และกระบวนกำรเรียนรู้ในชุมชน 
เช่นเดียวกับกำรเรียนรู้เรื่องกำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ของ
นักศึกษำกลุ่มสนใจ จ ำนวน 30 คน มีผู้เรียนหลำยช่วง
วัยคือ วัยเด็กและเยำวชน วัยผู้ใหญ่ และวัยผู้สูงอำยุ 
มำรวมกลุ่มกันโดยวิธีเรียนเป็นไปตำมบริบทของชุมชน 
คือ เรียนรู้จำกปรำชญ์ท้องถิ่น ผู้ประกอบอำชีพกำร
เลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ประสบควำมส ำเร็จคือ นำยถนอม เศษ
ภักดี และนำงเพ็ง ชุมแสง สื่อที่ใช้คือฟำร์มกำรเลี้ยงไก่
พันธ์ุไข่ของปรำชญ์ท้องถิ่นทั้ง 2 คน โดยควำมรู้กำร
เลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ที่ ได้เรียนรู้ มีภูมิปัญญำท้องถิ่นและ
ควำมรู้แบบวิทยำศำสตร์น ำมำบูรณำกำรร่วมกัน ท ำให้
นักศึกษำ จ ำนวน 30 คนได้ควำมรู้ที่มีอยู่ในชุมชนและ
ควำมรู้จำกนักวิชำกำรเข้ำมำหนุนเสริมให้มีควำมเข้ำใจ
กำรเลี้ยงไก่พัน ธ์ุไข่ เพิ่มมำกขึ้น และขณะที่ ร่ วม
กิจกรรมกำรเรียนรู้สมำชิกทุกคนในกลุ่มมีควำม
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รับผิดชอบ มีควำมรักสำมัคคี กำรแสดงควำมคิดเห็น 
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ และกับวิทยำกร นับ
ได้ว่ำบรรยำกำศกำรเรียนรู้เป็นไปตำมกำรมีส่วนร่วม
ทั้ง 5 ด้ำน อยู่ในระดับมำก เป็นไปตำมข้อค้นพบของ 
วรำกรณ์ สำมโกเศศ และคณะ (2553 : 3) โดยรัฐได้
ปฏิรูปกำรศึกษำ มีควำมมุ่งหมำยที่จะจัดกำรศึกษำ
เพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือเป็นคนดี 
คนเก่งและมีควำมสุข โดยแบ่งกำรศึกษำเป็น 3 ระบบ
คือ กำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ที่สำมำรถเชื่อมโยงกันได้ 
โดยเฉพำะกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมี
ส่วนร่วมของศูนย์กำรเรียนรู้นอกระบบแบะกำรจัด
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ต ำบลหนองโน ได้เช่ือมโยง
กำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัยได้สัมพันธ์กันเพรำะกลุ่มผู้เรียนมีหลำย
ช่วงวัยบำงคนยังศึกษำในสถำนศึกษำคือ เด็กและ
เยำวชนเข้ำมำร่วมกับผู้สูงวัยจึงเป็นแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนแบบมีส่วนร่วมจำกประชำชนทุกช่วงวัย 

4.2 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ของนักศึกษำกลุ่มสนใจที่มีต่อกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำ
กลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วมโดยกำรใช้หลักสูตรฝึกอบรม
กำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ ซ่ึงนักศึกษำกลุ่มสนใจมีควำมพึง
พอใจโดยรวมทั้ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนเน้ือหำ ด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน และ
ด้ำนกำรวัดประเมินผลอยู่ ในระดับมำก ( �̅�𝑥=4.03, 
S.D=1.06) เน่ืองจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้ใช้
เ น้ือหำแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้ก ำหนดชั่ วโมงตำม
เ น้ื อห ำของแต่ ล ะ เ รื่ อ ง ไ ว้ ชั ด เ จน  พ ร้ อม มี สื่ อ
ประกอบกำรฝึกอบรม เช่น ใบควำมรู้ ใบงำน แหล่ง
เรียนรู้ สื่อบุคคล วิดีทัศน์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
จริงกำรเลี้ยงไก่พัน ธ์ุไข่ มีกำรแบ่งบทบำทหน้ำที่

รับผิดชอบชัดเจนของกำรท ำงำนกลุ่ม สอดคล้องกับผล
กำรศึกษำของ ประสพสุข ฤทธิเดช (2555 : บทสรุป
ผู้บริหำร) ชี้ให้เห็นกำรจัดกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ชุมชน
น ำร่องสัมมำอำชีพด้วยบริบทจริงของชุมชน ปัจจัย
เ ก้ือหนุนเข้ ำมำมีส่ วนร่ วมกำร จัดกำรศึ กษำคื อ 
ครอบครัว ปรำชญ์ชุมชน วิทยำกร สถำบันกำรศึกษำ
และส ำนักงำนเกษตรจังหวัดมหำสำรคำม โดยร่วมมือ
กันท ำงำนแบบมีส่วนร่วม 8 ร่วมคือ ร่วมคิด ร่วม
วำงแผน ร่วมปฏิบัติตำมแผน ร่วมแก้ไขปรับปรุง
ผลงำน ร่วมประเมินผลงำน ร่วมรับผลประโยชน์ และ
ร่วมชื่นชมผลงำน โดยเฉพำะขั้นกำรมีส่วนร่วม ร่วมคิด 
ร่วมวำงแผน ร่วมปฏิบัติงำน ร่วมประเมินผลงำนและ
ชื่นชมผลงำน โดยกำรวิจัยครั้งน้ีประเมินผลในด้ำน
ควำมพึงพอใจ จึงสอดคล้องกำรมีส่วนร่วมประเมินผล
งำนและร่วมชื่นชมผลงำนของงำนวิจัยเรื่องน้ีอยู่ ใน
ระดับมำก และพ้องกับผลกำรศึกษำของ ขวัญชัย ขัว
นำ (2558 : 20-22) ของผลงำนกำรวิจัยเรื่อง กำร
พัฒนำหลักสูตรสัมมำอำชีพ โดยใช้ชุมชนเป็นฐำนเพื่อ
สร้ำงกำรพึ่งตนเองของเกษตรกรในกรณีประเมินผล
ควำมพึงพอใจของเกษตรกรในกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
สัมมำอำชีพ โดยใช้ชุมชนเป็นฐำน เพื่อเสริมสร้ำงกำร
พึ่งตนเองของเกษตรกรโดยรวมอยู่ ในระดับมำก 
เช่นเดียวกับกำรใช้หลักสูตรฝึกอบรมกำรเลี้ยงไก่พันธ์ุ
ไข่ กับนักศึกษำกลุ่มสนใจ ท ำให้นักศึกษำมีควำม
สนุกสนำน ควำมชอบในเ น้ือหำที่ เ รี ยน ควำม
กระตือรือร้นกับกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็น เป็น
พฤติกรรมที่ผู้เรียนได้แสดงออก  

4.3 กำรน ำไปใช้ประโยชน์และ
ปัจจัยของควำมส ำเร็จ ผู้วิจัยและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ปรำชญ์ท้องถิ่นและวิทยำกรได้กล่ำวถึงกำรใช้องค์
ควำมรู้กำรเล้ียงไก่พันธ์ุไข่ไปใช้ประโยชน์คือ (1) กำร
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ลดต้นทุนกำรผลิต (2) ลดกำรเป็นหน้ี (3) ลดค่ำใช้จ่ำย
กำรซ้ืออำหำร มีเป้ำหมำยของหลักสูตรคือ ให้ผู้เรียน
ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ปฏิบัติจริง 
ประกอบอำชีพ มีไข่บริโภคและขำยสร้ำงรำยได้ และ
นักศึกษำสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องกำรเลี้ยงไก่พันธ์ุ
ไข่ให้กับผู้ที่สนใจ โดยกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรฝึกอบรม
มีหน่วยกำรเรียนรู้  8 หน่วยกำรเรียนรู้  19 ชั่วโมง 
หลังจำกเรียนจบแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้ มีใบงำนให้ฝึก
ปฏิบัติเป็นกลุ่ม เพื่อทบทวนควำมรู้ที่ใช้เรียนมำ ท ำให้
ผู้เรียนได้เกิดองค์ควำมรู้กำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่เป็นไปตำม
เน้ือหำทั้ง 8 หน่วยกำรเรียนรู้ โดยวิธีเรียนคือ (1) 
เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ฟำร์มเลี้ยงไก่ของเกษตรกร
ต้นแบบ (2) เรียนรู้จำกปรำชญ์ท้องถิ่น (3) เรียนรู้จำก
วิทยำกร (4) เรียนรู้โดยกำรปฏิบัติจริง พ้องกับผล
กำรศึกษำของ ชู เ กียรติ  สีสุวรรณ์ (2535: 3)  ได้
กล่ำวถึงกำรเรียนรู้ ในระบบท้องถิ่นที่ส ำคัญเริ่ม
ถ่ำยทอดกันในครอบครัว ใช้วิธีสอนปฏิบัติจริงไปพร้อม
กับผู้สอน ซ่ึงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในระดับครอบครัว
และชุมชนจะเกิดขึ้นทุกเวลำ เช่นเดียวกับกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้กำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่เกิดขึ้นทุกเวลำ โดยผู้เรียนได้
น ำไปใช้ในครัวเรือนตนเองคือกำรลดต้นทุนกำรผลิต 
คือ กำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ ลดกำรซ้ืออำหำรส ำเร็จรูปให้
อำหำรไก่จำกพืชผักที่ปลูก เช่น ผักกำดขำว ผักบุ้ง ลด
กำรเป็นหน้ีคือ ต้นทุนกำรผลิตไม่สูง กำรซ้ืออำหำร
ส ำเร็จรูปรำคำแพงบำงครั้งผู้เลี้ยงต้องใช้วิธีซ้ือเงินผ่อน
ตำมร้ำนค้ำ แต่เม่ือใช้พืชผักเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ลดกำรเป็น
หน้ีน้อยลง และนอกจำกน้ียังท ำให้ผู้เลี้ยงลดค่ำใช้จ่ำย
กำรซ้ืออำหำร เพรำะไข่ไก่ถือเป็นอำหำรชดเชยอำหำร
ประเภทโปรตีน เน่ืองจำกไข่มีสำรอำหำรประเภท
โปรตีนเหมือนเน้ือสัตว์ และถ้ำนักศึกษำกลุ่มสนใจเพิ่ม
จ ำนวนไก่พันธ์ุไข่ที่เลี้ยงจำก 50 ตัว ขยำยผลกำรเลี้ยง

ไก่พันธ์ุไข่ไปสู่ครัวเรือนตนเอง ครัวเรือนละ 10 ตัว จะ
ท ำให้สำมำรถน ำไข่ไปบริโภคในครัวเรือนและขำยเป็น
รำยได้เสริมในอนำคตได้ จึงลดค้ำใช้จ่ำยในกำรซ้ือ
อำหำรบริโภค และมีเงินออมเพิ่มขึ้นได้ในอนำคต โดย
ใช้องค์ควำมรู้กำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ที่ได้เรียนรู้น ำไปใช้
ประโยชน์ในระดับครัวเรือนตนเอง  

ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็ จของกำร
ด ำเนินโครงกำรวิจัยในครั้งน้ี เน่ืองจำก (1) กำรจัดกำร
ควำมรู้แบบมีส่วนร่วม (2) กำรจัดกำรศึกษำตำม
อัธยำศัยสอดคล้องตำมสภำพจริงกับควำมต้องกำรของ
ผู้ เ รียน (3)  กำรสร้ำงเครือข่ำยภำยในชุมชนกับ
ภำยนอกชุมชน ซ่ึง 3 ประเด็นน้ีเป็นปัจจัยสนับสนุนให้
กำรด ำเนินงำนครั้งน้ีเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
เน่ืองจำกกำรพัฒนำชุมชนในด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
เพื่อแก้ไขปัญหำกำรท ำอำชีพเกษตรกรรมที่ประสบ
ปัญหำด้ำนสังคม ปัจจัยกำรผลิตและเศรษฐกิจน้ันท ำ
ให้ประชำชนในต ำบลหนองโนและกลุ่มเป้ำหมำย 
จ ำนวน 30 คน ที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรพัฒนำ
ตนเอง โดยกำรศึกษำอำชีพเกษตรกรรมประเภทกำร
เลี้ยงสัตว์คือ กำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่เป็นอำชีพที่ชุมชน
ท้องถิ่นมีเกษตรกรต้นแบบที่ประสบผลส ำเร็จไว้เป็น
ตัวอย่ำงของกำรด ำเนินชีวิตและกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนต้องแก้ไขโดยกำรจัดกำรศึกษำให้กลุ่มบุคคลที่
มีปัญหำและกำรศึกษำที่ จัดน้ันต้องสอดคล้อง กับ
ผู้เรียนและสอดคล้องกับสภำพท้องถิ่น เป็นไปตำม
แนวคิดของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของ จิรำยุ อิศ
รำงกูร ณ อยุธยำ และปรียำนุช พิบูลสรำวุธ (2552 : 
11-22) คือ บุคคลจะม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ต้องได้รับกำร
พัฒนำอยู่บนฐำนของควำมพอเพียงสำมห่วง คือ ควำม
พอประมำณ ควำมมีเหตุผล ควำมมีภูมิคุ้มกัน 2 
เงื่อนไขคือ ควำมรู้ คุณธรรม และ 3 ศำสตร์พระรำชำ 
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คือ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำสำกล และภูมิสังคม 
ซ่ึงกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วม 
โดยใช้กำรเรียนรู้กำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่เป็นไปตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงคือ มีควำมรู้ มีคุณธรรม 
มีเหตุผล มีควำมพอประมำณ และมีภูมิคุ้มกัน โดยกำร
น ำควำมรู้ที่ได้น ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันตนเองคือ กำร
ลดต้นทุนกำรผลิต ลดกำรเกิดหน้ี ลดรำยจ่ำยกำรซ้ือ
อำหำรบริโภคคือเป็นภูมิคุ้มกันในกำรด ำรงชีวิต 

4.4 อุปสรรคปัญหำและข้อเสนอ 
แนะ กำรจัดกำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วน
ร่วมพบปัญหำคือ เม่ือครูประจ ำกลุ่มไปนิเทศติดตำม
ผลกำรปฏิบัติงำนมำรวมกลุ่มกันในวันเสำร์ – อำทิตย์ 
มีวันว่ำงไม่ตรงกัน วิธีกำรแก้ไขปัญหำต้องประชำ 
สัมพันธ์เสียงตำมสำยในแต่ละหมู่บ้ำนล่วงหน้ำเป็น
เวลำ 2 อำทิตย์ เพื่อให้กำรนัดพบกลุ่มได้พบกับสมำชิก
ทุกคน สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ ชิต นิลพำนิช 
และกุลชน ธนำพงศธร (2532 : 362) ได้ให้หลักส ำคัญ
ในกำรมีส่วนร่วมคือ กำรให้กำรศึกษำอบรมอย่ำง
ต่อเน่ืองเป็นกำรส่งเสริมให้คนมีควำมรู้ควำมคิดของ
ตนเอง ช่วยให้ประชำชนม่ันใจในตนเองมำกขึ้ น 
หลักกำรท ำงำนเป็นทีมสำมำรถน ำมำใช้ในกำรแสวงหำ
ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำได้ เช่นเดียวกับกำรรวมกลุ่ม
กำรผลิตกำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ของนักศึกษำกลุ่มสนใจ 
จ ำนวน 30 คน ได้แสดงศักยภำพกำรท ำงำนเป็นทีม

และได้รับกำรอบรมควำมรู้กำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ จำก
ผู้วิจัย ผู้ช่วยผู้วิจัย และควำมสำมำรถของผู้เรียนที่มี
โอกำสทดลองเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ ได้ปฏิบัติจริงจะช่วยให้
เห็นคุณค่ำของงำนและน ำไปสู่กำรร่วมกำรผลิตได้ใน
กำรขยำยผลต่อในอนำคต 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

กำรใช้ประโยชน์จำกผลกำรวิจัยค วร
เผยแพร่หลักสูตรฝึกอบรมกำรเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ไปสู่
สถำนศึกษำและชุมชนข้ำงเคียงอ่ืนๆ ที่สนใจในรูปแบบ
ของกำรจัดท ำเป็นเอกสำรหลักสูตร สื่อกำรเรียนกำร
สอน วีดีทัศน์ สำรคดี จะท ำให้เกษตรกรมีอำชีพเสริม
ในแต่ละครัวเรือนได้เป็นหน่ึงอำชีพทำงเลือกได้ใน
อนำคต 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
ควรจัดท ำโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยจัด

กำรศึกษำพัฒนำกลุ่มอำชีพแบบมีส่วนร่วมเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งชุมชนตำมควำมต้องกำรของชำวบ้ำนใน
ต ำบลหนองโน อ ำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม หรือ
ควรจัดท ำโครงกำรกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำอำชีพหน่ึง
อำชีพแบบมีส่วนร่วมตำมควำมต้องกำรของเกษตรกร
รำยย่อย เพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต 
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ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการเชิงกลยุทธโ์ปรแกรมการออกก าลังกาย 
ในผูป้่วยเบาหวาน 

Strategy management effectiveness of Exercise Program for  
Diabetes patient 

 
นุสรี ศิริพัฒน์1 

Nusaree Siripath1 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อบริหารจัดการโปรแกรมออกก าลังกายในผู้ป่วยเบาหวานให้มีประสิทธิภาพโดย
ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับโปรแกรมการออกก าลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวานและการระดมสมองบุคลากรหน่วยบริการ
ปฐมภูมิทั้งบุคลากรระดับผู้บริหารและบุคลากรระดับผู้ปฏิบัติการในประเด็นการจัดการเชิงกลยุทธ์และทรัพยากรการ
จัดการ (4M) จ านวน 20 คน และน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์และสร้างเป็นกลยุทธ์และมาตรการ ขั้นตอนที่2 
ส ารวจความคิดเห็นจากบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม
การวิจัยเก่ียวกับ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ทรัพยากรการจัดการ (4M) และผลส าเร็จการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
และขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์โปรแกรมการออกก าลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวาน กลุ่ม
ตัวอย่างคือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติได้
จ านวน 30 คน รวบรวมข้อมูลผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ีการประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการด าเนินการเชิงกล
ยุทธ์โปรแกรมการออกก าลังกายเพื่อควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยมีขั้นตอนการประเมิน 2 ส่วน 
กล่าวคือ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในหน่วยปฐมภูมิและการทดลองน ากลยุทธ์ไปด าเนินการโปรแกรมการออกก าลัง
กายในผู้ป่วยโรคเบาหวานพบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้าร่วมโปรแกรมออกก าลังกายในผู้ป่วยเบาหวานมีระดับน้ าตาล
ในเลือดก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกันมีประสิทธิภาพสามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดหลังเข้าร่วมโปรแกรมออก
ก าลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน 

 
 

_____________________________________________ 
1แพทย์หญิง ดร. นุสรีศิริพัฒน์.แพทย์ผู้อ านวยการศิริพัฒน์การแพทย์และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร  
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 โดยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์โปรแกรมการออกก าลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน ใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการรูปแบบการส่งเสริมการออกก าลังกาย และกลไกที่ส าคัญในการริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะน าไปสู่การพัฒนาผลผลิต
และการเรียนรู้เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ นโยบาย ภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบ
และสร้างกลไกการประเมินประสิทธิภาพตลอดจนความคุ้มค่าและความพร้อมในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธิโปรแกรม
การออกก าลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล การวางแผนก าลังคนได้อย่างถูกต้อง เช่น ประวัติ
บุคคล ประวัติการท างาน ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวาน  
 
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ผู้ป่วยเบาหวาน 
 

Abstract 
 The purpose of this study was to development guideline for strategic management 
effectiveness of exercise programs for diabetes patients.  The research pattern was mixed 
methodology and the research was actualized in three steps. First, reviewed literature about exercise 
program for diabetes patients and brain storming 20 primary care unit’s administrator staffs and 
operator staffs for exercise programs for diabetes patient’s strategic management and management 
resources (4M).The collected data was attribute to theexercise programs management strategies and 
measures.  The second step was to investigate Bangkok primary care staffs.  Third, evaluated 
strategicmanagement, management resources ( 4M)  and strategic management successfulness.  The 
data was collected by questionnaire from 400 staffs0 Third, evaluated strategic management 
effectiveness of exercise programs for diabetes patients. was 30 uncontrolled plasma blood glucose 
Evaluation of strategic management effective of exercising program for diabetes patients to for 
diabetes patients to control blood sugar level, effectiveness containing including trial implementation 
of exercising program for diabetes patients verified by experts and assessment of exercising program 
for diabetes patients was found that diabetes patients participating in exercising program had different 
blood sugar level before and after the activity diabetes patients in primary care unit.  Strategic 
management effectiveness of exercising program for diabetes patient can be  
Implemented as the guideline of consequential study about exercise promotion management for 
patients with diabetes and key mechanism in creativity that will lead to productivity and learning 
development to achieve vision, mission target and objectives so as to be able to develop system 
and create the mechanism of efficiency and effectiveness assessment.  In addition, worthiness and 
availability and responsibility for strategic of exercising program for diabetes patients could be 
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considered to support data management and man planning correctly such as personal information 
and work history that could result in development of diabetes patients’ quality of life 
 
Keywords: Strategy management, Diabetes patient 
 
บทน า 

ปัจจุบันอุบัติการณ์เกิดโรคเบาหวานชนิดที่2
ของประชากร มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ ว 
สหพันธ์เบาหวานนานาชาติได้คาดคะเนความชุกของผู้
เป็นเบาหวานทั่วโลกว่าจะมีอัตราเพิ่มขึ้นจาก 220 ล้าน
คนในปี พ.ศ. 2553 เป็น380 ล้านคนในปี พ.ศ. 2568 
โดยประมาณร้อยละ 80 อยู่ในประเทศก าลังพัฒนาแถบ
ทวีปเอเชีย (อมรา ทองหงส์ และคณะ, 2555) ส าหรับ
ประเทศไทย ข้อมูลจากส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
กระทรวงสาธารณสุข พบผู้เสียชีวิต จากโรคเบาหวาน 
ในปี พ.ศ. 2552 ประมาณ7,019 คนหรือประมาณวัน
ละ 19 คน (กระทรวงสาธารณสุข, 2555) ซ่ึงนอกจาก
การรักษาด้วยยาแล้วการสนับสนุนพฤติกรรมส่งเสริม
สุ ขภาพในผู้ ป่ วย โ ร ค เ บาหวาน ก็ มี ค วามส า คั ญ 
พฤติกรรมสุขภาพตามความหมายของเพนเดอร์
(Pender, 2002) หมายถึง การกระท าที่ มุ่งการบรรลุ
ระดับสูงสุดของสุขภาพและความผาสุก เป็นการกระท า
ที่ เพิ่มระดับความผาสุกของบุคคลและกลุ่มคนและ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคคลมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับพฤติกรรมส่งเสริมเป็นการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเพื่อคงไว้หรือยกระดับภาวะสุขภาพของ
ตนเองความผาสุกของชีวิตและความมีคุณค่าในตนเอง 
ประกอบด้วยกิจกรรม 6 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสุขภาพ ด้านกิจกรรมทางกาย ด้านโภชนาการ ด้าน
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ด้านการพัฒนาทางจิต
วิญญาณและด้านการจัดการกับความเครียดถ้าบุคคล

สามารถปฏิบัติ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพได้ ก็จะ
ก่อให้ เ กิดสุขภาวะ (วรรณวิมล เมฆวิมล , 2553) 
โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่สามารถน าไปสู่สาเหตุท า
ให้เสียชีวิต การที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับเหมาะสมได้จะลดโอกาส
การเกิดภาวะแทรกซ้อน โดยการควบคุมระดับน้ าตาล
ในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยการให้ร่างกายได้
เกิดการเคลื่อนไหว หรือเรียกว่า การออกก าลังกาย 
(Exercise) เป็นวิธีหน่ึงและหากผู้ป่วยโรคเบาหวานได้
ออกก าลังกาย เป็นประจ าก็จะสามารถควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดได้  
 หน่วยบริการปฐมภูมิเป็นส่วนหน่ึงในการให้
การดู แลผู้ ป่ วย โ รค เบาหวานโดยให้บริ การทาง
การแพทย์โดยรักษาพยาบาล ซ่ึงเป็นการท างานเชิงตั้ง
รับ ทางหน่วยบริการปฐมภูมิจึงพัฒนาโปรแกรมการ
ออกก าลังกายแบบแอโรบิค 8 สัปดาห์โดยมีจุดมุ่งหมาย
ให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาล
ในเลือดได้สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดีขึ้น
ผ่านกระบวนการออกก าลังกาย ประยงค์ มีใจซ่ือ 
(2542) กล่าวว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์มีความส าคัญ
ดังน้ี 

1. องค์กรที่ มีระบบบริหารที่ดี เอ้ือต่อการ
ด าเนินงาน รวดเร็วต่อการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า 

2. เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานในการ
ก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร 
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3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อรู้เขารู้เราท าให้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

พีรศักดิ์ วิลัยรัตน์ (2555) ได้กล่าวถึงหลักการ
ของการบริหารเชิงกลยุทธ์ไว้ว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์
ถือเป็นแนวทางการบริหารที่เป็นระบบโดยแต่ละส่วน
จะมีความสัมพันธ์กันในเชิง การสร้างมูลค่า (Value 
added) มุ่งสู่เป้าหมายที่มีการก าหนดไว้ในกรอบของ
ทิศทางเชิงกลยุทธ์หรือที่เรียกว่า ภารกิจ (mission) 
การบริหารเชิงกลยุทธ์น้ันมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 
ส่วนคือ 

1 .  ส่ วนที่ ว่ า ด้ ว ย การ แผล เ ชิ ง กลยุ ท ธ์  
(Strategic Planning) 

2 .  ส่ ว น ที่ ว่ า ด้ ว ย ก า ร ด า เ นิ น ก า ร 
(Implementation)  

เพื่อให้แผนดังกล่าวส าเ ร็จลุล่วงใน การ
ด าเนินการทรัพยากรถูกจัดสรรเพื่อให้มีการใช้กรอบที่มี
ทิศทางแน่นอน เพื่อให้มีความสัมพันธ์ต่อกันในการ
ผลักดันองค์กรไปสู่ทิศทางที่มีการวางกรอบไว้ความจริง
น้ันแม้การบริหารเชิงกลยุทธ์จะมีกรอบก าหนดไว้อย่าง
เป็นระบบเพื่อให้ มีการบริหารทรัพยากรอย่ าง มี
ประสิทธิภาพและเอ้ืออ านวยต่อกันก็จริงแต่ก็ได้เปิด
โอกาสให้มีการยืดหยุ่นในการบริหารเพ่ือปรับตัวให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมดงั
จะเห็นได้ว่าภารกิจที่ถูกต้องจะถูกก าหนดไว้อย่างเป็น
นามธรรมเพื่อให้มีความยืดหยุ่นเพื่อให้เ กิดความ
สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงในอนาคตระยะยาว 
การบริหารเชิงกลยุทธ์จึงมีลักษณะเป็นการบริหารบน
พื้นฐานของการมีดุลยภาพ (Balance) ระหว่างกรอบ
ทิศทางและความยืดหยุ่นในการปรับตัว 

 ระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้อง
สามารถตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค
ปัจจุบัน อีกทั้งส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
( สปสช . )  ก็ ไ ด้ ใ ห้ ค ว ามส า คั ญ กับ สถ า น ก า ร ณ์
โรคเบาหวานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและได้สนับสนุนให้มี
การพัฒนารูปแบบการจัดบริการทางสาธารณสุขในการ
ดูแลรักษาด้วยยุทธศาสตร์อย่างครบวงจรโดยมุ่งเน้นที่
การจัดบริการเชิงรุกอย่างต่อเน่ืองและได้มาตรฐาน
ครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพการคัดกรองโรค การวินิจฉัย
เพื่อการรักษา การป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากภาวะ
น้ าตาลสูง และการฟื้นฟูสภาพ โดยมีการท างานร่วมกัน
อย่างมีระบบ ซ่ึงจะสามารถช่วยลดปัญหาโรคเบาหวาน
ลงได้ การออกก าลังกายเป็นกิจกรรมทางกายอย่างหน่ึง
ที่ ซ่ึ งสามารถลดระดับน้ าตาลในเลื อดของผู้ ป่ วย
โรคเบาหวานหน่วยบริการสาธารณสุขจ าเป็นต้อง
ปรับตัวเพื่อตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงน้ีโดยการ
ประยุกต์เพื่อน าการออกก าลังกายมาใช้ในการลดระดับ
น้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานจ าเป็นต้องอาศัยการ
บริหารจัดการที่ เหมาะสมโดยน าแนวคิดเ ก่ียว กับ
ทรัพยากรการจัดการ (4M) และแนวคิดเก่ียวกับการ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อน ามาประมวลทรัพยากร
และการจัดการในการก าหนดแนวทางและทิศทางการ
ด าเนิน โดยกระบวนการวิเคราะห์และประเมินปัจจัย
ต่างๆ ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
องค์กร เพื่อก าหนดวิธีการท างานเพิ่มเติมซ่ึงเรียกว่า กล
ยุทธ์พร้อมทั้งจัดกิจกรรม แผนงาน หรือโครงการให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางขององค์กรที่จะ
บรรลุ วิสัยทัศน์และ เป้ าหมายที่ ก าหนดประ เ มิน
ประสิทธิผลการบริหารจัดการในการควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดซ่ึงเกิดจากโปรแกรมการออกก าลังกาย
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ในผู้ป่วยโรคเบาหวานทีได้รับการบริหารจัดการเชิงกล
ยุทธ์ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือด ซ่ึงเ กิดจากการด าเ นิ นการ
โปรแกรมการออกก าลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวานที
ได้รับการจัดการเชิงกลยุทธ์ในหน่วยปฐมภูมิ 
 
ประชากร 

โดยเก็บรวบรวมจากผู้บริหารและพนักงานใน
ทุ กร ะ ดั บ ชั้ น ของห น่ วยบริ ก า ร ปฐ มภู มิ ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร โดยแยกพิจารณา ได้ดังน้ี กลุ่ม
ตัวอย่างที่ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยรวมจ านวน 20 คน กลุ่มตัวอย่างที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ในการวิจัยเชิงปริมาณ จ านวน 400 คน และประชาชน 
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการรักษา ณ หน่วย
บริการปฐมภูมิ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ไม่สามารถ
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ ได้ 
(มากกว่า  130mg/dl. )  ซ่ึ ง เป็นกลุ่ มทดลองที่ ใช้
ยุทธศาสตร์โปรแกรมออกก าลังกายจ านวน 30 คน  
 
วิธีวิจัย และการวางแผนการทดลองทางสถิติ 

แบ่งการศึกษาเป็น 2 ขั้นตอน  
1. ท าการศึกษาการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

โปรแกรมการออกก าลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน โดย
ท างานการเก็บข้อมูลจากผู้บริหารและที่เก่ียวข้องใน
หน่วยบริการปฐมภู มิในเขตกรุง เทพมหานคร ใน
ประเด็นของทรัพยากรการจัดการ (4M) และการ
จัดการเชิงกลยุทธ์จากน้ันท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์โปรแกรม

การออกก าลังกายในผู้ป่วยเบาหวานซ่ึงจะน าไปทดลอง
ใช้จริง 

2. การประเมินผลการบริหารจัดการเชิงกล
ยุทธ์โปรแกรมการออกกก าลังกายเพื่อควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดผู้ป่วยเบาหวาน โดยมีขึ้นตอนการ
ประเมิน 2 ส่วน กล่าวคือ การทดลองน าโปรแกรมการ
ออกก าลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวานซ่ึงผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วน าไปใช้ และ
การประเมินระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน
ภายหลังการเข้าร่วมโครงการประเมินโดย กลุ่มตัวอย่าง
คือ ผู้ป่วยเบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไม่สามารถ
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ ได้ 
(มากกว่า 130 mg./dl.) 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

1 .  ข้ อ มูล ท่ี ได้ จากการ วิ จัย เชิ ง คุณภาพ 
(Qualitative Research) ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) และน ามาเสนอข้อค้นพบในเชิง
พรรณนา (Descriptive Reports) 
 

2 .  ข้ อ มู ลที่ ไ ด้ จ าการ วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ 
(Quantitative Research) 
 2 . 1  ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร ร ณ น า  ( Descriptive 
Reports) เพื่อพรรณนาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่
ได้ศึกษา ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2.2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ มี
อิทธิพลของภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์
การด าเนินงานโปรแกรมการออกก าลังกายในผู้ป่วย
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เบาหวานโดยหาค่าสัมประสิท ธ์ิสัมพันธ์อย่าง ง่ าย 
(Simple Correlation Analysis)  
 2 . 3  ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ เ ส้ น ท า ง  ( Path 
Coeffcient) โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณซ่ึงท าการหาค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน
(StandardRegressionCoeffcient)ซ่ึงเป็นค่าสัมประสิทธ์ิ
เส้นทางและการตรวจสอบความสอดคล้อ งของ
แบบจ าลองความสัมพันธ์ตามสมมุติฐานกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
 2.4 ข้อมูลเชิงคุณภาพผู้ วิจัยจะใช้วิ ธีการ
พรรณนา และอธิบายผลที่ได้จากการศึกษาตัวแปร
ต่างๆ ว่ามีลักษณะสอดคล้องหรือแตกต่างจากการ
วิเคราะห์ในเชิงปริมาณอย่างไร เพื่อให้การสรุปและการ
เสนอแนะในมุมมองและความสัมพันธ์ในแต่ละมิติเพื่อ
เพิ่มความเข้มแข็งและเชื่อม่ันให้กับงานวิจัยในเชิง
วิชาการ 
 2.5 ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)เพื่อท า
การยืนยันผลการวิจัย 

 
การเก็บข้อมูล 
 ส่ วนที่  1  เ ก็บข้ อ มูลจาการระดมสมอง
บุคลากรหน่วยบริการปฐมภูมิ  ทั้ งบุคลากรระดับ
ผู้บริหารและบุคลากรระดับ ผู้ปฏิบัติการ ในประเด็น
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (SWOT) และทรัพยากรการ
จัดการ (4M) จากน้ันน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และ
สร้างเป็นคู่มือบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  
 ส่วนที่ 2 เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ส ารวจ
ความคิดเห็นจากบุคลากรในหน่วยงานปฐมภูมิในเขต
กรุงเทพมหานคร ในประเด็นการบริหารจัดการเชิงกล
ยุทธ์ ทรัพยากรการจัดการ (4M) และผลส าเร็จการ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยส ารวจความคิดเห็นเป็น

แบบประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดย ทดสอบ
ความเที่ยงตรงจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน และมีค่า
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม () เท่ากับ 0.7592 
 ส่วนที่ 3 ประเมินผลบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
โปแกรมการออกก าลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน โดยมี
ขั้นตอนการประเมิน 2 ส่วน คือ น าโปรแกรมออกก าลัง
กาย ในผู้ ป่ วย โ รค เบาหวาน ไปทดลองในผู้ ป่ วย
โรคเบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ ไม่สามารถ
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ ในระดับปกติ
(มากกว่า 130 mg/dl)  ได้และการปนระเ มินผล
โปรแกรมการออกก าลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวาน  

 
ขั้นตอนการน ากลยุทธ์ไปใช้ในการบริหารโปรแกรม
การออกก าลังกาย 

1. ท าหนังสือถึงหน่วยบริการปฐมภูมิในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

2. ขอความร่วมมือจากผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ที่มารับบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไม่สามารถ
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ ได้ 
(มากกว่า 130 mg/dl) ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่าง กลุ่ม
ควบคุม และกลุ่มทดลอง ในการออกก าลังกายกรอก
แบบประเมินก่อนเข้าโปรแกรมการออกก าลังกายใน
ผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยไม่จ ากัดเวลา จากน้ันผู้ วิจัย
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของค าตอบและลง
ชื่อในหนังสือยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 

3. ด าเนินกิจกรรมในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่
สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับ
ปกติได้ (มากกว่า 130 mg/dl) ในหน่วยบริการปฐมภูมิ
ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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4. เม่ือด าเนินกิจกรรมครบถ้วนตามระยะ 
เวลา 8 สัปดาห์ ในโปรแกรมการออกก าลังกายในผู้ป่วย
โรคเบาหวาน จากน้ันผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับริการ
ในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ ไม่สามารถควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติได้ (มากกว่า 130 
mg/dl) ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคเบาหวานอีกครั้ง
หน่ึง เพื่อศึกษาระดับน้ าตาลในเลือดที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล 
1. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 ตอนที่  1 ประชากรที่ ใช้ ในการ วิ จั ย เ ชิ ง
คุณภาพ ได้แก่ บุคลากรระดับผู้บริหาร จ านวน 12 คน 
โดยท าการเก็บข้อมูลทั้งประชากร และประชากร
บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 8 คน รวมทั้งหมด 
20 คน โดยท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ
เลือกตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience 
Sample) โดยพิจารณาในแง่ของความสะดวกของการ
เข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการประชุมวางแผนบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์ และง่ายต่อการศึกษา โดยก าหนดไว้
กลุ่มละ 2 คน กล่าวคือ กลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ และ
เภสัชกร กลุ่มแพทย์แผนไทย กลุ่มพยาบาล กลุ่ม
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และกลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
การปฏิบัติงาน ผู้วิจัยใช้วิธีประชุมกลุ่ม ด้วยวิธีระดม
สมอง (Brain Sample) เก่ียวกับบริหารจัดการเชิงกล
ยุทธ์ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 
ขององค์กรในการด าเนินกิจกรรมโปรแกรมออกก าลัง
กายในผู้ป่วยเบาหวานและหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากร (4M)ในการด าเนินกิจกรรมโปรแกรมออก
ก าลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน เครื่องมือส าหรับรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบบันทึกข้อมูลจาการประชุมกลุ่ม จากน้ัน

น าข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นคู่มือบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
โปรแกรมออกก าลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์การบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์การด าเนินงานโปรแกรมการออกก าลังกาย
ในผู้ป่วยโรคเบาหวานประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์
เชิงกลยุทธ์ (2) การวางแผน (3) การน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ (4) การควบคุมแประเมินผลพร้อมทั้งทรัพยากร
การจัดการ (4M) ในหน่วยบริการปฐมภูมิ ประกอบด้วย 
(1) คนหรือบุคลากร (Man) (2) เงิน (Money) (3) 
ทรัพยากรหรือวัตถุ (Material) (4) การบริหารจัดการ 
(Management)  และผลส าเร็จการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์ โปรแกรม (การด าเนินการ) การออกก าลัง
กายในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
 ตอนที่  3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์การ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การด าเนินงานโปรแกรมการ
ออกก าลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อความสามารถ
ในการอธิบายและท านายของตัวแปรการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ และทรัพยากรการจัดการ (4M) ที่มีต่อผลส าเร็จ
โปรแกรมการออกก าลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุตัวแปร
ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง(Path Coefficient) โดยอาศัย
เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณซ่ึงท าการหาค่า
ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ ถ ด ถ อ ย ม า ต ร ฐ า น  ( Standard 
Regression Coefficient)  ซ่ึ ง เ ป็ นค่ า สั มป ร ะ สิ ท ธ์ิ
เส้นทางและการตรวจสอบความสอดคล้อ งของ
แบบจ าลองความสัมพันธ์ตามสมมติบานกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
2. การวิจัยเชิงปริมาณ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็นโรคเบาหวานเพียงอย่างเดียว 
มีอายุระหว่าง 40-60 ปี ที่มารับบริการในหน่วยปฐมภูมิ
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ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับ
ปกติได้ (มากกว่า 130 mg/dl) จ านวน 30 คน โดยการ
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Specified Sampling) ซ่ึง
ก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษาให้
สอดคล้องกับเรื่องที่ต้องการ (Purposive Sampling) 
โดยให้มีจ านวนเพศหญิงและเพศชายเท่ากัน คือ กลุ่ม
ทดลอง ผู้วิจัยใช้แบบประเมินผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
ก่อนเข้ า โปรแกรมการออกก า ลั งก าย ใน ผู้ ป่ ว ย
โรคเบาหวาน และหลังการเข้าโปรแกรมออกก าลังกาย
ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยมีเน้ือหาในการบันทึกเพื่อ
ประเมิน คือ ระดับน้ าตาลในเลือด ระดับความดันโลหิต
สูง และดัชนีมวลกาย สมุดบันทึกการออกก าลังกาย 
และแบบประเมินความพึงพอใจ ก่อน-หลัง เข้าร่วม
กิจกรรมโปรแกรมการออกก าลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน 
ผลการศึกษา รวบรวมข้อมูลผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 
 1 .ข้ อ มู ล วิ จั ย เ ชิ ง คุณภาพ  ( Qualitative 
Research) การจัดการเชิงกลยุทธ์และทรัพยากรการ
จัดการ (4M) ที่เหมาะสมกับโปรแกรมการออกก าลัง
กายในผู้ป่วยโรคเบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิพบว่า 
แนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์โปรแกรมการ
ออกก าลังกายในผู้ป่วยเบาหวานจากการระดมสมอง
พบว่า ความคิดเห็นและแนวทางในการปฏิบัติงาน
ชัดเจนในประเด็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัย
คุกคามในส่วนของทรัพยากรเก่ียวกับบุคคล (Man) 
และด้ านทรัพยากร วัตถุ  (Material)  โดยทั้ งกลุ่ม
ผู้บริหารและกลุ่มบุคลากรมีประสบการณ์ตรงในการ
ปฏิบัติงานเก่ียวข้องการบริหารจัดการเก่ียวกับด้าน
บุคคล (Man) และด้านทรัพยากรวัตถุ (Material) ใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ มีการให้แนวทางในการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม มีตัวชี้วัดที่แน่นอน ส่วน
ทรัพยากรการ จัดการด้ านเ งินหรืองบประมาณ 

(Money) และด้านการจัดการ (Management) กลุ่ม
ตัวอย่างในส่วนบุคคลากรระดับผู้ปฏิบัติงานไม่มีความ
คิดเห็นเป็นรูปธรรมมากนักเน่ืองจากไม่ได้เป็น ผู้ มี
อ านาจหน้าที่ โ ดยตรง ในการปฏิบั ติ ง านในส่ วน
ทรัพยากรการจัดการในส่วนน้ี แต่บุคคลากรกลุ่มผู้บิ
หารสามารถให้แนวทางปฏิบัติและข้อชี้วัดที่ชัดเจน 
 2. วิ เคราะห์ข้อมูลการ วิจัยเชิ งปริ ม าณ 
(Quantitative research) การจัดการเชิงกลยุทธ์และ
ทรัพยากรการจัดการ (4M) ที่เหมาะสมกับโปรแกรม
การออกก าลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวาน พบว่า 

2.1) ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 400 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงจ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2 ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 25-34 ปี มีจ านวน 151 
คน คิดเป็นร้อยละ 37.75 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีสถานะภาพโสด จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี จ านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 68.7 ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 25,001 บาท 
ขึ้นไป จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25 ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับต าแหน่งเ จ้าห น้าที่
สาธารณสุขจ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างาน 5-
6 ปี จ านวน 184 คน คิดเป็น ร้อยละ 46 

2.2) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์โปรแกรมการออก
ก าลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยสรุปว่า การบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์โปรแกรมการออกก าลังกายในผู้ป่วย
โรคเบาหวาน โดยด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติมีค่าเฉลี่ย
โดยรวมสูงสุด (�̅�𝑥) = 3.58 มีระดับความคิดเห็น อยู่ใน
ระดับเห็นด้วย รองลงมาด้านการวางแผนกลยุทธ์ มี
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ค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥) = 3.53 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วย ด้านการควบคุมและการประเมินผล มีค่าเฉลี่ย 
(�̅�𝑥) = 3.52 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย 
และด้านการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
สูงสุด (�̅�𝑥) = 3.48 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วย 2.3) ผลส าเร็จการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
โปรแกรม (การด าเนินการ) การออกก าลังกายในผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ค่าเฉล่ียโดยรวม (�̅�𝑥) = 3.63 มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย  
 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์การบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์โปรแกรมการออกก าลังกายในผู้ป่วย
โรคเบาหวานต่อความสามารถในการอธิบายและ
ท านายของตั วแปรการจัดการเชิ งกลยุทธ์  และ
ทรัพยากรการจัดการ (4M) ที่มีต่อผลส าเร็จโปรแกรม
การออกก าลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวาน พบว่า การ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ด้านการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับสูง (r = .943) 
รองลงมาด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติมีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกในระดับปานกลาง (r=.785) ด้านการควบคุม
และประเมินผลมีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับน้อย 
(r=.685**) และด้านการควบคุมและการประเมินผล
ความสัมพันธ์ในทางบวกระดับน้อย (r=.545**) มีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่  0 .05 และ 001 ซ่ึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้แสดงว่า การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
มีความสัมพันธ์กับโปรแกรมการออกก าลังกายในผู้ป่วย
โรคเบาหวานในทรัพยากรการจัดการ (4M) ของหน่วย
บริการปฐมภูมิ ได้แก่ ด้านคนหรือบุคลากร (Man) (r=.
733**) ด้านเงิน (Money) (r=.492**) ด้านทรัพยากร
หรือวัตถุ (Material) (r=.368**) และด้านการบริหาร
จัดการ (Management) (r=.594**) มีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกระดับน้อย กับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

โปรแกรมการออกก าลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดย
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้าร่วมโปรแกรมสามารถควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือดได้ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  
0.05 ซ่ึง ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้แสดงว่าการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์โปรแกรมการออกก าลังกายในผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ค่อนข้างมีมากนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซ่ึงส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์โปรแกรม 
(การด า เ นินการ )  การออกก า ลั งก าย ใน ผู้ ป่ ว ย
โ รค เบาหวานของห น่ วยบริ การปฐมภู มิ ใ น เ ขต
กรุงเทพมหานคร 

 4. การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุตัวแปรค่า
สัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Path Coefficient) โดยอาศัย
เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซ่ึงท าการหาค่า
สัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (Standard Regression 
Coefficient) ซ่ึงเป็นค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง และการ
ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง  ข อ ง แ บ บ จ า ล อง
ความสัมพันธ์ ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
พบว่า 

4.1) ด้านการวิเคราะห์การจัดการกลยุทธ์ 
ในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์โปรแกรมการออกก าลัง
กายในผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นปัจจัยท านายที่ดีที่สุดใน
โมเดลที่ดีที่สุด (Bet model) สามารถท านายความ
แปรปรวนของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์โปรแกรม
การออกก าลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวานของอ านาจ
ท านายในโมเดลที่ดีที่สุด (R2=0.78R2Adjusted= 0.78 ; B 
= 0.70, 95 % Cl = 37.6-39.2, ß = 0.70, p < 0.001) 

4.2) ด้านทรัพยากรการจัดการ (4M) ใน
หน่วยบริการปฐมภูมิ ต่อการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
โปรแกรมการออกก าลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็น
อ านาจโมเดลที่ ดี ที่ สุ ด  (R2=0.83 R2Adjusted=0.83 
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R2changed=0.04 ; B=0.25, 95 % Cl=42.3-43.8, ß=-
0.24, p < 0.001) 

4.3)  ด้ านผลส า เ ร็ จ โ ป ร แกร ม  ( ก า ร
ด าเนินการ) การออกก าลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ส า ม า ร ถ ท า น า ย โ ม เ ด ล ที่ ดี ที่ สุ ด  ( R2= 0. 84 
R2Adjusted=0.83 R2changed= 0.01 ; B = 0.12, 95 % Cl 
=29.3-30.7, ß = 0.10, p < 0.001) 

4.4) ด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
โปรแกรมการออกก าลังกายเพื่อควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือดผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยมีข้ันตอนการประเมิน 2 
ส่วน กล่าวคือ การทดลองน าโปรแกรมการออกก าลัง
กายในผู้ป่วยโรคเบาหวานซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วไปใช้ และการประเมินผล
โปรแกรมการออกก าลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ประเมินพบว่าผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าร่วมโปรแกรมออก
ก าลังกายในผูป้่วยเบาหวานมีระดับน้ าตาลในเลือดหลัง
เข้าร่วมกิจกรรมโปรแกรมออกก าลังกาย ในผู้ป่ วย
เบาหวานอย่างมีนัยส าคัญ 0.05 
 
วิจารณ์และสรุปผล 
 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นกลวิธีหน่ึง
ในการวางแผนและด าเนินการกิจกรรมต่างๆ การน า
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์มาใช้ ในการจัดการ
โปรแกรมการออกก าลงกายในผู้ป่วยเบาหวานเป็นวิธี
หน่ึงท่ีหน่วยบริการปฐมภูมิจะด าเนินงานด้านการ
ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานสามารถ
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
และป้อง กันภาวะแทรกซ้อนของโรค เบาหวาน 
นอกจากน้ันแล้วการเข้าร่วมกิจกรรมออกก าลังกายจะ
ปรับมโนทัศน์ผู้ป่วยเบาหวานที่มีความคิดจะคอยแต่
พึ่งพิงเพียงยาและการติดตามการรักษาจากหน่วย

บริการปฐมภูมิเท่าน้ัน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมป้องกัน
ดูแลสุขภาพตนเอง เกิดความเชื่ออ านาจในตนเองว่าจะ
ท าให้ภาวะเบาหวานดีขึ้นได้ด้วยตนเอง และเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวร  รับเอาพฤติกรรม
ออกก าลังกายมาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ ากัน คู่มือ
บริหารจัดการโปรแกรมออกก า ลังกาย ในผู้ ป่ วย
เบาหวานเป็นเครื่องมือหน่ึงที่หน่วยบริการปฐมภูมิจะ
สามารถเป็นแนวทางในการสร้างและด าเนินการ
โปรแกรมการออกก าลังกายในผู้ป่วยเบาหวานใน
หน่วยงานของตนเองได้ 

ผลการประเมินประสิทธิผลการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์โปรแกรมการออกก าลังกาย ในผู้ป่วย
เบาหวาน พบว่าระดับน้ าตาลในเลือดหลังเข้าร่วม
กิจกรรมโปรแกรมการออกก าลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน
แสดงว่าการบริหารจัดการโปรแกรมออกก าลังกายใน
ผู้ป่วยเบาหวานในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด
ผู้ป่วยเบาหวานในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด
ผู้ป่วยเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพและนอกจากน้ี
เ ม่ือพิจารณาน้ าหนักน้ าตาลสะสม (HBA1C),ระดับ
ไขมันแคลเลสเตอรอล (Cholesterol) และไขมันไม่ดี 
(low-density lipoprotein cholesterol : LDL-C) มี
การด าเนินการเชิงกลยุทธ์ โปรแกรมการออกก าลังกาย
มีประสิทธิภาพคือพบว่าความแตกต่างระหว่างก่นและ
หลังเข้าร่วมกิจกรรมโปรแกรมการออกก าลังกายมี
ความแตกต่างลดลง ของผู้ป่วยเบาหวานหลังเสร็จสิ้น
กิจกรรมโปรแกรมออกก าลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน 
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาวิจัยในเรื่องน้ี โดยจัดกลุ่มตัว
แปรใหม่ๆ ที่ มีผลต่อการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
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โปรแกรมการออกก าลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
รวมทั้งการจัดกลุ่มค าถามใหม่ที่สามารถน ามาวิเคราะห์
เพื่อให้เกิดผลที่ชัดเจนมากขึ้น 

2. เพื่อการค้นพบที่น่าสนใจนอกเหนือจากการ
ศึกษาวิจัยในครั้งน้ีซ่ึงมีบางปัจจัยที่น่าจะน ามาศึกษาต่อ

ยอดการออกก าลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวานอาทิ  
ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ และ
สภาพแวดล้อมในด้านอ่ืนๆ มาอภิปรายผลในการวิจัย
เพิ่มเติมต่อไป 
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survey, an observation, an interview, and a focus group. Research results were presented by means 
of a descriptive analysis. The research results have indicated that Burapha Phiram Temple was 
constructed in 1807 and it was granted by the king as an area for constructing religious buildings and 
its status was raised from a community temple to a royal temple on  January 29, 1988. At present, it 
plays a role as a center of providing quality of life development of Buddhist monks and householders 
who participate in religious activities in 4 patterns of human development: 1) the development of 
human virtue of almsgiving, 2) the development of human virtue of observing the precepts, 3) the 
development of mind and concentration, and 4) the development of wisdom. Burapha Phiram 
Temple acts its roles through the coordination between Buddhist monks and householder.  

Keywords: Burapha Phiram Temple, Patterns of human development, Community, Organization 

บทน า 

 
 พระพุทธศาสนามีความผูกพันกับชาวไทยมา
เป็นเวลาช้านานเป็นสถาบันที่มีความส าคัญในการให้
ความหมายเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกันของชาติเป็นที่มาของวัฒนธรรมค่านิยมและ
ระเบียบประเพณีที่ส าคัญเป็นสถาบันที่มีส่วนส าคัญใน
การอบรมระเบียบสังคมผ่านกระบวนการและสถาบัน
ต่างๆ(สมบูรณ์ สุขส าราญ,2527 : 7) จนถือได้ว่าเป็น
ศาสนาประจ าชาติไทย ความเจริญรุ่งเรืองของชาวไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเกิดจากการเก้ือหนุนจาก
สถาบันพระพุทธศาสนามาโดยตลอดจนอาจกล่าวได้ว่า
พระพุทธศาสนามีความผูกพันกับประชาชนชาวไทย
นั บ ตั้ ง แ ต่ เ ด็ ก ถึ ง ผู้ ใ ห ญ่ บ ท บ า ท ข อ ง ส ถ า บั น
พระพุทธศาสนา ครอบคลุมไปถึงด้านการอบรม
เผยแพร่จริยธรรมการจัดการศึกษาและการให้การ
สงเคราะห์แก่ประชาชน เม่ือเป็นเช่นน้ีศาสนาพุทธจึงมี
ความส าคัญต่อชาติเป็นอย่างยิ่งเน่ืองจากร้อยละ95
ของประชากรในประเทศนับถือพระพุทธศาสนา

ประเพณีพิธีกรรมตลอดจนวัฒนธรรมต่างๆของชาว
ไทยล้วนมีต้นก าเนิดมาจากพระพุทธศาสนา(กรมการ
ศาสนา,2529 : 109) 

วัด โดยทั่วไปหมายถึงสถานที่ทางศาสนา
ส าหรับประกอบศาสนพิธีต่างๆรวมทั้งเป็นที่พ านักของ
สงฆ์และนักบวชวัดไทยหมายถึงวัดพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทยถือเป็นศาสนสถานของพุทธศาสนิกชนคือ
เป็นสถานที่ส าหรับสงฆ์และฆราวาสปฏิบัติศาสนกิจ
ร่วมกันและเป็นปูชนียสถานคือมีสิ่งที่ควรเคารพบูชา
เก่ียวกับพระพุทธเจ้าได้แก่พระพุทธรูปซ่ึงประดิษฐาน
อยู่ในโบสถ์วิหารและมณฑปพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ
อยู่ในพระสถูปเจดีย์หรือพระปรางค์และพระธรรมค า
สอนของพระพุทธเจ้าซ่ึงเก็บรักษาไว้ในหอพระธรรม
หรือหอไตรอีกทั้งวัดยังเป็นที่พ านักอาศัยของพระสงฆ์
ด้วย(สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนเล่มที่28, 2547 : 
10)วัดเป็นแหล่งกลางของชีวิตทางศาสนาและสังคม
เป็นแหล่งกลางสมาคมเป็นท่ีมาแห่งวัฒนธรรมเป็น
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ศูนย์กลางของการด ารงชีวิตประจ าวันและเป็นสถานที่
ที่ช่วยแก้ปัญหาต่างๆของครอบครัวไทยในชนบท(ทิน
พันธ์ นาคะตะ,2539 : 16)วัดคือสถานที่ทางศาสนามี
เสนาสนะและอาคารวัตถุต่างๆ เป็นที่พ านักอยู่อาศัย
ศึกษาปฏิบัติธรรมวินัยและประกอบศาสนกิจของ
พระภิกษุสงฆ์ตลอดจนเป็นที่บ าเพ็ญกุศลต่างๆของ
พุทธบริษัท (กรมการศาสนา,2542 : 106 - 107)วัด
เป็นส่วนหน่ึงของสถาบันสงฆ์เป็นสถานที่ของพระสงฆ์
ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ เป็นสถานที่ร่มรื่น สงบ เหมาะ
แก่การบ าเพ็ญสมณธรรมของพระภิกษุสามเณร
ประชาชนทั่วไปวัดเป็นสถาบันอุดมคติเพราะเป็นตัว
เปลี่ยนทัศนคติพื้นฐานมนุษย์เปลี่ยนแปลงทางสังคม
โดยตั้งสังคมอริยะสงฆ์ซ่ึงเป็นปัญญาและกรุณาเป็น
ตัวน ามีความบริสุทธ์ิและสะอาดเป็นพื้นฐาน(มาณี
ไชยธีรานุวัฒศิริ และคณะ,2541 : 1) วัดเป็นสถานท่ี
ทางศาสนา เป็นที่พ านักและประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาของพระสงฆ์(พิสิฎฐ์ุ บุญไชย  และทรงคุณจันท
จร,2540 : 3) 

วัดในอดีตได้รับการก าหนดที่ตั้งวัดที่ต่างกัน
ไปตามคตินิยมในพุทธศาสนาคือ วัดประเภทหน่ึงได้รับ
การสร้างขึ้นภายในเมืองเพื่อใช้เป็นศาสนสถานส าหรับ
พระสงฆ์ฝ่ายคันถธุระได้พ านักเรียกว่าวัดประเภท
คามวาสีคืออยู่ร่วมกับหมู่บ้าน ส่วนวัดอีกประเภทหน่ึง
ไปตั้งอยู่ในเขตป่านอกเมืองซ่ึงไกลออกไปประมาณ
500ชั่วคันธนู   เป็นศาสนสถานส าหรับพระสงฆ์ฝ่าย
วิปัสสนาธุระเรียกว่าวัดประเภทอรัญวาสีคืออยู่ตามป่า
ห่างจากชุมชน(จุลทรรศน์ พยาฆรานนท์,2547 : 26 - 
27)วัดตั้งอยู่ท่ามกลางวิถีชีวิตและสังคมของชุมชนวัด
ต้องสร้างความรู้สึกทั้งทางวัดและประชาชนว่าวัดเป็น
ของชาวบ้านความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชาวบ้านหรือ
ชุมชนน้ันไม่สามารถแยกออกจากกันได้โดยเบื้องต้นซ่ึง

วัดเกิดขึ้นจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ของชาวบ้านและได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดขึ้นมา
(พระราชวรมุนี,2530 : 4) 

วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นสถานที่
ศึกษาที่ชาวบ้านส่งบุตรหลานมาศึกษาเล่าเรียนกับ
พระสงฆ์เพื่อรับการฝึกอบรมศีลธรรมและวิชาการ
ต่างๆ เป็นสถานที่ก่อก าเนิดและเป็นศูนย์กลางของ
ศิลปกรรมแขนงต่างๆ เช่นจิตรกรรม  ประติมากรรม  
สถาปัตยกรรมและวรรณกรรมตลอดถึงเป็นศูนย์กลาง
ของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม   เป็นสถานสงเคราะห์
บุตรหลานชาวบ้านที่ยากจนได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียน
ตลอดจนผู้ใหญ่ที่ยากจนได้มาอาศัยเลี้ยงชีพเป็น
สถานที่ส าหรับพระสงฆ์ให้ค าปรึกษาแนะน าแก้ไข
เก่ียวกับปัญหาชีวิตและความทุกข์ต่างๆของชาวบ้าน  
เป็นสถานที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทและความขัดแย้ง
ที่ เ กิดมีแก่ประชาชนโดยพระสงฆ์เป็นผู้ช่วยแก้ไข
ปัญหาเป็นสถานบัน เทิ งที่ จั ด งานเทศกาล ง าน
สนุกสนานรื่นเริงและมหรสพต่างๆ ส าหรับชาวบ้าน 
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้าน และผู้เดิน
ทางผ่านไปมาเน่ืองจากวัดมีสถานที่ที่ มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยสะอาดและร่มรื่นเป็นสถานที่ นัด
พบปะสังสรรค์ของชาวบ้านเพราะวัดเป็นจุดศูนย์กลาง
ของหมู่บ้านที่ชาวบ้านใช้ เป็นที่ นัดพบปะกันเป็น
สถานที่แจ้งข่าวเผยแพร่ข่าวสารและสื่อสัมพันธ์กิจการ
ต่างๆของชุมชนเพื่อประชาชนได้รับทราบเป็นสถานที่
จัดกิจกรรมของชุมชนด าเนินกิจการของชุมชนและเป็น
สถานที่ที่ก านันผู้ใหญ่บ้านเรียกลูกบ้านมาประชุมเพื่อ
บอกแจ้งกิจกรรมต่างๆเป็นสถานพยาบาลเพื่อรักษาผู้
เจ็บป่วยตามภูมิปัญญาของคนไทยสมัยก่อนโดยวัดเป็น
แหล่งต ารายาและต าราแพทย์ มีพระสงฆ์ท าหน้าที่เป็น
หมอรักษาคนเจ็บป่วย เป็นสถานที่พักอาศัยของผู้
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เดินทาง  เน่ืองจากผู้เดินทางไกลไม่มีที่พักอาศัยก็ได้
อาศัยวัดเป็นที่พักค้างคืน ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์
ของพระสงฆ์ เป็นคลังพัสดุ ส าหรับเก็บเครื่องใช้ต่างๆ 
ซ่ึงชาวบ้านจะได้ใช้ร่วมมือกันเม่ือมีงานท่ีวัด หรือขอ
ยืมไปใช้เม่ือคราวมีงาน  และวัดเป็นสถานที่ประกอบ
พิธีกรรมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินชีวิตของพุทธศาสนา   (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข , 
2528 : 175 - 179) 

วัดบูรพาภิราม มีพระพุทธรัตนมงคลมหามุนี 
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่หรือหลวง
พ่อโต  เป็นพระยืนปางประทานพร  สูง 67 เมตร 55 
เซนติเมตร เป็นพระพุทธรูปยืนปางประทานพรองค์สูง
ที่สุดในประเทศไทยและสูงที่สุดในโลก เป็นที่เคารพ
สักการบูชาของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดและ
จังหวัดใกล้เคียงในแต่ละวันจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอ
พรกับพระพุทธรัตนมงคลมหามุนีอยู่ตลอดทั้งวัน การ
ท าบุญที่จัดขึ้นภายในวัดเช่น งานบวช งานกฐิน งาน
ศพ ทางวัดบูรพาภิรามจะอ านวยความสะดวกในเรื่อง
ของสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ ช่วยแนะน าและช่วย
จัดงานให้ส าเร็จราบรื่นเสมอมา (ประจวบ ศิริเมือง
,2558 : สัมภาษณ์) การจัดงานประเพณีที่ส าคัญของ
จังหวัด ของหมู่บ้าน การจัดในวัดดีกว่าที่อ่ืน เพราะมี
ทางที่จะให้คนได้ท าบุญหรือท าความดี ละเว้นความชั่ว
อบายมุขต่างๆ ได้มากกว่าจัดข้างนอก (วรกิจ จุฑางกูร
,2558 : สัมภาษณ์) นอกจากน้ีทางวัดบูรพาภิรามได้
ประสานงานกับหน่วยราชการให้ความร่วมมือในการ
เผยแผ่ความรู้ทางธรรม ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือข้อ
ขัดแย้งระหว่างชาวบ้านรอบๆ วัด ให้ค าปรึกษาและ
แนะน า การท างานของกลุ่มอาสาสมัครในหมู่บ้าน เช่น 
กลุ่มหนุ่มสาว กลุ่มแม่บ้าน จัดให้วัดเป็นสถานที่
ประชุมและอบรมทางวิชาชีพ พร้อมทั้งทางวัดได้จัด

อุปกรณ์อ านวยความสะดวกให้ (พระมหาปุ่น สิริโสภ
โณ,2558: สัมภาษณ์) 

ชุมชนที่อยู่อาศัยรอบวัดบูรพาภิราม เป็น
ชุมชนเมืองที่ มีอาคารบ้านเรือนและประชากรอยู่
หนาแน่นพอสมควร ชาวบ้านรอบวัดมีการประกอบ
อาชีพที่แตกต่างกันไป มีชีวิตความเป็นอยู่แบบตัวใคร
ตัวมันคนบ้านใกล้กันไม่ค่อยจะรู้จักกัน ขาดความ
ใกล้ชิดและความเป็นกันเอง การพบปะติดต่อขึ้นอยู่กับ
ผลประโยชน์มากกว่าความใกล้ชิดสนิทสนม ดังน้ันวัด
บูรพาภิรามจึงเป็นศูนย์รวมของชุมชนรอบวัดในการจัด
กิจกรรมประเพณีพิธีกรรมต่างๆ จึงท าให้ชุมชนรอบวัด
ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 

ปัจจุบันวัดบูรพาภิรามได้ผลิตพระภิกษุที่มี
คุณภาพและคุณธรรมสามารถน าหลักธรรมค าสอน
ของพระพุทธองค์อบรมสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนได้
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด าเนินการเผยแผ่ศาสนธรรม
ด้วยการเทศน์การอบรมเชิงบรรยายให้ประชาชนตาม
โอกาสและสถานที่ต่างๆ ทั้งในวัดและนอกวัด และได้
ร่ ว ม กับปร ะช า ชน จั ด กิ จ ก ร ร ม วั นส า คั ญ ท า ง
พระพุทธศาสนาและกิจกรรมประเพณีที่ส าคัญของ
ชุมชนเป็นประจ า  จะเห็นได้ว่าวัดบูรพาภิรามได้ให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติธรรมกับองค์กรต่างๆ ใน
จังหวัดเป็นอย่างดี และยังให้ความอนุเคราะห์แก่ชุมชน
ได้มาประกอบประเพณีพิธีกรรมร่วมด้วยดีตลอดมา จึง
ส่งผลให้ วัด กับชุมชนองค์กร มีความผูกพันกันทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมในด้านศาสนาวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเน่ืองจากอดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากน้ันแล้ววัด
บูรพาภิรามยังเป็นวัดพระอารามหลวง เป็นวัดที่มีพระ
ใหญ่ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่มีผู้คนกราบไหว้
ศรัทธา เป็นวัดที่มีเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายมหานิกายอาศัย
อยู่ มีการอบรมวิปัสสนาภาวนาจัดการศึกษาทั้งทาง
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โลกและทางธรรม จัดงานประเพณีพิธีกรรมที่ส าคัญ 
และเป็นสถานท่ีเผยแผ่พุทธศาสนา เป็นต้น ด้วย
เหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะเป็นพระภิกษุประจ าวัด
บูรพาภิราม ได้เห็นความส าคัญและประโยชน์ของวัด
บูรพาภิรามที่ มีต่อชุมชน องค์กรต่างๆ  ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยประวัติความ
เป็นมา บทบาทหน้าที่ที่สัมพันธ์กับชุมชนและองค์กร
ต่างๆ เพื่อเป็นรูปแบบการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของวัด
บูรพาภิรามที่สัมพันธ์กับชุมชนและองค์กรในจังหวัด
ร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ต่อเน่ือง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดบูรพาภิ
ราม 
 2.เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของวัดบูรพาภิราม
ที่สัมพันธ์กับชุมชนและองค์กรในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 3.เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนามนุษย์ จาก
บทบาทหน้าที่ของวัดบูรพาภิรามที่สัมพันธ์กับชุมชน
และองค์กรในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง วัดบูรพาภิราม (พระอารม

หลวง) : รูปแบบการพัฒนามนุษย์จากบทบาทหน้าที่ที่
สัมพันธ์กับชุมชนและองค์กรในจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น
ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  ( Qualitative Research) 
ท า ก า ร ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล จ า ก เ อ ก ส า ร 
(Document)  และ เ ก็บ ข้อมูลภาคสนาม  (Field 
Study) ใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก 

(In-depth Interview) การสัมภาษณ์ที่ มีโครงสร้าง 
( Structured Interview)  แ ล ะ ไ ม่ มี โ ค ร ง ส ร้ า ง 
(Unstructured  Interview) การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (Participant Observation) และไม่มีส่วนร่วม 
(Non-Participant Observation) การสนทนากลุ่ม 
(Focused Group) พื้นที่ที่ท าการวิจัย คือ วัดบูรพาภิ
ราม เน้ือหาในการวิจัย แบ่งแยกการวิจัยออกเป็น 10 
ประเด็น ได้แก่ 

1. งานกฐินพระราชทาน 
2. งานนมัสการพระพุทธรัตนมงคลมหามุนี 
3. งานประเพณีเก่ียวกับการตาย 
4. งานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 
5. งานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
6. งานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก

สามัญ 
7. งานการปฏิบัติหน้าที่รองเจ้าคณะจังหวัด

ฝ่ายเผยแผ่ 
8. งานการอบรมจิตตภาวนาญาติโยมตลอด

พรรษา 
9. งานการสอนศีลธรรมในสถานศึกษา 
10. งานการประสานงานกับองค์กร  ใน

จังหวัดร้อยเอ็ด 
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พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี (หลวงพ่อโต) วัดบูรพาภิ

รามประธานวางผ้าไตรจีวรไว้บนพานแว่นฟ้า  
หน้าพระสงฆ์รูปที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   

 
 
 
 
 
 

ขบวนไฟพระราชทานพระครูเอกุตรสตาธิคุณรับกัณฑ์
จอบกัณฑ์หลอนจากศรัทธาสาธุชน 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการสรุปตีความโดย
ใช้เทคนิคด าเนินการตรวจสอบแบบสามเส้า 
(Methodological Triangulation) มีการตรวจสอบ

ข้อมูลทั้งจากสถานที่ที่ท าการวิจัย จากผู้รู้และเอกสาร
ที่เก่ียวข้อง และน าเสนอข้อมูลโดยการพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) เพื่ออธิบายรูปแบบ
การพัฒนาบทบาทหน้าที่ที่สัมพันธ์กับชุมชนและ
องค์กรในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฏี กรอบแนวคิด
วรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และผลการวิจัย
ในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ โดยศึกษาวิจัยจากกิจกรรม
ทั้ง 10 กิจกรรม ที่ด าเนินการโดยวัดบูรพาภิราม
ระหว่างปี 2558 – 2559  

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนามนุษย์

จากบทบาทหน้าที่ของวัดบูรพาภิรามที่สัมพันธ์กับ
ชุมชนและองค์กรในจังหวัดร้อยเอ็ด สรุปผลการศึกษา 
ดังน้ี 

ผลการวิจัยเรื่องวัดบูรพาภิราม (พระอารม
หลวง) : รูปแบบการพัฒนามนุษย์จากบทบาทหน้าที่ที่
สัมพันธ์กับชุมชนและองค์กรในจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ดขึ้นตรงต่อมณฑลลาวกาวและต่อมาได้จัดตั้ง
เป็นมณฑลร้อยเอ็ดภายหลังจังหวัดร้อยเอ็ดได้ไปขึ้น
ตรงต่อมณฑลนครราชสีมา ในปี พ.ศ. 2469ส่วนวัด
บูรพาภิรามได้สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.2350  และต่อมา
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือ พ.ศ. 2481แล้ว
ภายหลังได้รับการยกฐานะจากวัดราษฎร์เป็นพระ
อารามหลวง เม่ือวันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ. 2531 

 
ในปัจจุบันน้ีวัดบูรพาภิรามมีบทบาทหน้าที่ที่

สัมพันธ์กับชุมชนและองค์กรในจังหวัดร้อยเอ็ด อยู่10 
ประการ คือ 

 
1. งานกฐินพระราชทาน 
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2.งานนมัสการพระพุทธรัตนมงคลมหามุนี 
3. งานประเพณีเก่ียวกับการตาย 
4. งานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 
5. งานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
6. งานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก

สามัญ 
7. งานการปฏิบัติหน้าที่รองเจ้าคณะจังหวัด

ฝ่ายเผยแผ่ 
8. งานการอบรมจิตตภาวนาญาติโยมตลอด

พรรษา 
9. งานการสอนศีลธรรมในสถานศึกษา 
10.  งานการประสานงานกับองค์กร ใน

จังหวัดร้อยเอ็ด 
ในการปฏิบัติงานของวัดบูรพาภิรามทั้ง 10 

ประเด็น ที่กล่าวมาแล้วน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษา
ตามโครงสร้างพฤติกรรมทางสังคม 8 ประเด็น คือ 

1. คน หรือ บุคคล (Who) 
2. เครื่องมือเครื่องใช้ (What) 
3. ทุน (Capital) 
4. สิ่งแวดล้อม (Environment) 
5. กฎ กติกา มารยาท (Low, Ethics) 
6. วิธีการ ขั้นตอน  (Process) 
7. ผลงาน (Output) 
8. อุปสรรค,ปัญหา (Problem) 
(สมชาย ล าดวน. 2559 : 6) 
 
ในพฤติกรรมทั้ง 8 ประเด็นน้ี เ ม่ือน าไป

ศึกษางานของวัดบูรพาภิรามทั้ง 10 ประเด็นน้ัน
ปรากฏสาระ ดังน้ี 

1. ด้านคนหรือบุคคล งานของวัดบูรพาภิ
รามจะมีบุคคลเข้าร่วมงานทุกงานแบ่งออกเป็น2 ส่วน 

คือพระสงฆ์สามเณรของวัดบูรพาภิรามและฆราวาสทั้ง
หญิงและชายเด็กและผู้ใหญ่ ฝ่ายพระสงฆ์จะเข้า
ร่วมงานในฐานะผู้ประกอบพิธีกรรมหลักเช่น การ
เทศน์ การสวดมนต์ เป็นต้น ส่วนญาติโยมฆราวาสจะ
เป็นผู้ร่วมงานในเชิงสนับสนุนส่งเสริมในกิจการงาน
ต่างๆ ของวัดบูรพาภิรามยกเว้นบางงานที่ฝ่ายฆราวาส
จะเป็นผู้น าในการจัดการ เช่น งานกฐินพระราชทาน 
ส่วนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และงานจัดการศึกษา
ต่างๆ พระสงฆ์จะเป็นผู้น าในด้านประเพณีพิธีกรรม
ฝ่ายฆราวาสจะเป็นผู้สนับสนุนด้านจตุปัจจัยไทยธรรม 
เข้าลักษณะการร่วมมือร่วมใจระหว่างพระสงฆ์ กับ
ฆราวาสเพื่อให้งานด าเนินการไปด้วยความราบรื่น
เรียบร้อยความร่วมมืออย่างน้ีจะเห็นได้โดยทั่วไปทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา
ที่พุทธบริษัททั้ง4คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา มี
สามัคคีธรรมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันในทุกงานที่
ร่วมกันจัดขึ้น 

2. ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ ในงานของวัด
บูรพาภิรามทั้ง 10 ประเด็นน้ัน จะมีเครื่องมือเครื่องใช้
ทั้งที่ มีลักษณะร่วมกันและแตกต่างกัน  เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มีลักษณะร่วมกันคือ เครื่องใช้ที่พระสงฆ์ใช้
ประกอบพิธีกรรมเช่น ตาลปัตร ธรรมาสน์ คัมภีร์ใบ
ลาน บทอาราธนาศีล อาราธนาธรรม บทสวดชัยมงคล
คาถา บทการให้ศีล บทกรวดน้ าอุทิศส่วนกุศล พร้อม
เครื่องมือเครื่องใช้คือ ภาชนะส าหรับใส่น้ าเพื่อหยาด
อุทิศส่วนกุศล นอกจากน้ีก็มีจตุปัจจัยไทยธรรม 
ภัตตาหาร ยารักษาโรค ไตรจีวร และอาคารสถานที่กุฎี 
วิหาร ทั้งหมดน้ีเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทุกงานต่างก็
ต้องมีสิ่งเหล่าน้ี 

เครื่องมือเครื่องใช้เฉพาะงานหรือเฉพาะ
กิจเช่น งานกฐินพระราชทาน จะมีผ้าไตรที่เป็นของ
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พระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
นอกจากน้ีพระสงฆ์ที่เข้าสู่พิธีกรรมจะต้องใช้ตาลปัตร
พิเศษคือ ใช้ตาลปัตรพัดยศของท่านเจ้าคุณ ท่านพระ
ครู หรือมหาเปรียญ ในทุกรูปในการตั้งโต๊ะหมู่เพ่ือ
รองรับผ้าไตรพระราชทานก็จัดการเป็นพิเศษกว่างาน
ธรรมดาทั่วไป ด้านเสื้อผ้าอาภรณ์ของผู้เข้าร่วมงาน
กฐินพระราชทานข้าราชการทุกคนต้องแต่งชุดปกติ
ขาวโดยพร้อมเพียงกันเริ่มตั้งแต่ข้าราชการชั้นผู้น้อย
เช่นส านักงานพระพุทธศาสนาส านักงานวัฒนธรรม ครู 
เทศบาล เป็นต้น ในงานน้ียังมีการติดตั้งพระบรมฉายา
ลักษณ์ไว้ที่หน้าพระอุโบสถในวันงานเป็นพิเศษกว่างาน
อ่ืนๆ ในฝ่ายพระสงฆ์จะใช้บทสวดมนต์พิเศษกว่างาน
อ่ืนๆ คือบทการถวายอดิเรกแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

3. เงินทุนท่ีใช้ในงานต่างๆ ของวัดบูรพาภิ
รามน้ันจะแยกออกเป็น 2 ประเภท คือเงินงบประมาณ
จากทางราชการและเงินบริจาคจากผู้มีศรัทธาให้การ
สนับสนุนงาน ส าหรับเงินงบประมาณจากทางราชการ
น้ันมีจ านวนไม่มากนักจะได้รับจากงานการศึกษา งาน
ครูสอนศีลธรรมและงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่วน
งานที่เหลืออีก 7งานจะเป็นทุนหรือค่าใช้จ่ายจากฝ่าย
เจ้าภาพงานและผู้ร่วมสมทบบริจาคแม้บางงานที่ได้รับ
งบประมาณจากรัฐบาลก็ยังไม่เพียงพอยังต้องพึ่ งจาก
เงินบริจาคเข้ามาสมทบเช่น งานการศึกษา อาคาร3 
ชั้น ส าหรับใช้เรียนใช้สอนน้ันต้องพึ่งเงินบริจาคเป็น
จ านวนมากงบประมาณจากรัฐบาลเพียงแต่จ่ายค่า
เงินเดือนแก่ครูอาจารย์และถวายค่าปัจจัย 4 แก่
พระสงฆ์ สามเณร เพียงบางส่วนเท่าน้ันเงินทุนในงาน
บางอย่างเช่น งานศพจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่ กับ
เจ้าภาพว่ามีฐานะดีฐานะด้อยอย่างไรในงานศพที่
เจ้าภาพมีเงินมากก็ได้บริจาคเงินก้อนหน่ึงให้เป็นทุน

แก่สถาบันต่างๆ ทางสังคม ส่วนทุนการศึกษาเล่าเรียน
ของพระสงฆ์ สามเณร ทางวัดบูรพาภิรามได้จัดสรรทุน
ให้เป็นพิเศษในบางส่วนเช่น ทุนในการสอบเป็นมหา
เปรียญ เป็นต้น 

4. สิ่งแวดล้อมในการท างานของวัดบูรพาภิ
รามหมายถึง สิ่งแวดล้อมด้านเวลาและสถานที่ เวลา
และสถานที่ ในการท างานถ้าดูเฉพาะสถานที่ การ
ท างานของวัดบูรพาภิรามส่วนใหญ่จะกระท าภายในวัด
ยกเว้นเพียง 2 งานที่กระท านอกวัดคือ งานสอน
ศีลธรรมในสถานศึกษาและงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เพราะงานสอนศีลธรรมน้ันพระสงฆ์ต้องออกไปสอน
นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ดและงาน
เผยแผ่พระพุทธศาสนาน้ันพระสงฆ์โดย เฉพาะเ จ้า
อาวาสวัดบูรพาภิรามคือ ท่านเจ้าคุณพระสุขุมวาทเวที
จ าเป็นต้องเดินทางออกไปเผยแผ่ทั่วจังหวัดร้อยเอ็ด 
ทั้งระดับอ าเภอ และระดับต าบล 

ในเรื่องเวลาของการท างานน้ันอาจ
แบ่งเป็น2 ลักษณะ คืองานในระยะส้ัน และงานใน
ระยะยาว งานระยะสั้นเช่น งานเผาศพ งานนมัสการ
พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี งานกฐินพระราชทาน งาน
ดังกล่าวน้ีอาจจะเสร็จภายใน2 หรือ 3 วัน ส่วนงาน
ระยะยาวจะมีทั้งยาวมากและยาวน้อยเช่น งานอบรม
จิตตภาวนาญาติโยมตลอด3 เดือน ที่ใช้เวลา 1 ปี คือ
งานครูสอนศีลธรรม และงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
งานที่ใช้ระยะยาวนานมากกว่างานอ่ืนๆ คืองานจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญต้องใช้เวลาถึง 
6 ปี คือตั้งแต่ ม.1 - ม.6 

ความจริงแล้วงานของวัดบูรพาภิรามที่
ไ ด้ ศึ กษาทั้ ง หมด น้ัน เ ป็ น ง านที่ ต้ อ ง จั ด กระท า
ต่อเน่ืองกันไปทุกปี อย่างไม่ว่างไม่เว้นจึงถือได้ว่า วัด
บูรพาภิรามมีงานที่จะต้องกระท าอยู่ตลอดปีหมุนเวียน
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กันไปไม่มีเว้นไม่มีว่างนับเป็นภาระหน้าที่อันหนักหน่วง
ของทางวัดที่มีต่อชุมชนและสังคมของจังหวัดร้อยเอ็ด 

5. กฎ กติกา มารยาท ในการท างานของวัด
บูรพาภิรามจะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ กฎ กติกา โดยทั่วไป
และกฎ กติกา เฉพาะกิจในงานน้ันๆ กฎ กติกา โดย
ทั่ วๆ  ไป ในการท างานจะ เป็นหลักค าสอนของ
พระพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในธรรมะหมวดต่างๆ เช่น ใน
หมวด2 คือ หมวดธรรมอันท าให้งาม 2 อย่าง ได้แก่ 
ขันติและโสรัจจะ หมายถึงว่าจะท างานทุกอย่างให้
ส าเร็จต้องใช้ความอดทนคือขันติและความมีระเบียบ
เรียบร้อยคือความสงบเสงี่ยมและอีกข้อ1 เป็นธรรมมี
อุปการะมาก 2 อย่าง คือสติและสัมปชัญญะ อธิบาย
ว่าการท างานทุกอย่างจะต้องท าอย่างคนมีสติคือตื่น รู้ 
อยู่ เสมอและต้องท างานอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมได้แก่  
สัมปชัญญะจะได้ไม่หลงไม่ลืมซ่ึงจะท าให้เป็นผลเสียแก่
การท างานน้ันๆ 

กฎ กติกา เฉพาะกิจเป็นระเบียบแบบ
แผนที่สังคมบัญญัติขึ้นมาเพื่อใช้โดยเฉพาะในงานน้ันๆ 
เช่นระ เบี ยบการ จัดงานศพ ระ เบี ยบงานกฐิน
พระราชทาน ประเพณีบุญผะเหวด งานต่างๆ ดังกล่าว
น้ีจะต้องมีระเบียบของสังคมที่ช่วยกันสร้างไว้ระเบียบ
น้ีเป็นของมนุษย์ช่วยกันสร้างขึ้นเพื่อใช้เฉพาะงานน้ันๆ 
ท าให้ งานที่กระท า น้ันส าเร็จลุล่วง ไปด้วยความ
เรียบร้อยเราอาจจะเรียก กฎ กติกา ดังกล่าวน้ีว่าเป็น
วัฒนธรรมของวิถีชีวิตมนุษย์ในแต่ละถิ่นที่เป็นสมมติ
บัญญัติของสังคมไม่ใช่เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่
เรียกว่า กฎ กติกา โดยทั่วไป ซ่ึงแตกตัวเป็นธรรมะ
หมวด 2 หมวด3 และหมวด4ดังที่กล่าวมาแล้ว 

6. วิธีการ ข้ันตอน ในการท างานของวัด
บูรพาภิราม ทั้ง 10 ประเด็นน้ันมี วิธีการ ขั้นตอนใน
การกระท าโดยสรุปมี 3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นเตรียมการ หรือขั้นเตรียมงานจะต้อง
ท าก่อนวันงานมีการเตรียมองค์ประกอบของงานคือ 
เตรียมบุคคลในการท างาน ก าหนดวันเวลาและสถานที่
ในการด าเนินงานเตรียมเงินทุนที่จะใช้ในการท างาน
เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ทุกอย่าง นอกจากน้ันยังจัด
วางกฎ กติกา และระเบียบในการท างานทั้งหมดน้ี
จะต้องจัดเตรียมให้พร้อมก่อนถึงวันงาน 

ขั้นด าเนินการ เม่ือถึงวันงานจะมีการ
ด าเนินการทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามการเตรียมการ
ที่ได้จัดเตรียมไว้ซ่ึงมี 3 ขั้นตอนด้วยกัน คือ 1) ขั้นเริ่ม
งาน อาจจะเริ่มด้วยวิธีการต่างๆ เช่น วิธีการเปิดงาน 
เช่น งานการศึกษาต่างๆ ในตอนเปิดเทอมครั้งแรก เริ่ม
งานด้วยขบวนแห่ เช่น งานบุญผะเหวดจะเริ่มต้นด้วย
การแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองแล้วตามด้วยการแห่ข้าว
พันก้อน หลังจากน้ันจึงจะมีการเทศน์2) ขั้นด าเนินการ 
กล่าวคือ เม่ือเริ่มเปิดงานแล้วก็การด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ไปตามก าหนดการที่วางไว้ตามวันเวลาจนสิ้นสุด
ก าหนดการน้ันๆ3) ขั้นสรุปผลงาน ได้แก่การทบทวน
ตรวจสอบการท างานทั้งหมดว่ามีผลเป็นอย่างไรจะ
ตรวจสอบทั้งผลบวก คือ ประโยชน์และคุณค่าที่ได้รับ
และผลลบคือ อุปสรรคและปัญหาในการท างานครั้งน้ี
เม่ือพบอุปสรรคและปัญหาต่างๆ แล้วจะได้เตรียม
หาทางแก้ไขในการท างานครั้งต่อๆ ไป 
 7. ด้านผลงาน กิจกรรมทั้ง 10 กิจกรรมของ
วัดบูรพาภิราม  ย้อมได้รับผลทั้งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม เช่น การจัดการศึกษาทั้ง 3 ด้าน ได้ผลที่
เป็นรูปธรรมคือ พระสงฆ์  สามเณรได้ยกระดับ
การศึกษาท้ัง 3 ด้าน ได้รับวุฒิบัตรทางด้านดารศึกษา
ทั้งด้านบาลี ธรรม และวุฒิสามัญ ผลที่เป็นนามธรรม
คือ พระสงฆ์ สามเณร คฤหัสถ์ ได้รับการพัฒนาความ
เป็นมนุษย์ทั้งจิตใจและปัญญา 
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 8. อุปสรรคและปัญหา จากการด าเ นิน
กิจกรรมทั้ง 10 กิจกรรม ทางวัดได้ประสบอุปสรรค
และปัญหาท้ังทางด้านบุคคล ด้านเงินทุน  ด้านเวลา 
ด้านสถานที่ รวมทั้งด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ  
 ในการพัฒนามนุษย์ ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการ
พัฒนามนุษย์ 4 อย่างคือ   
 1. พัฒนาด้านทาน 
 2. พัฒนาด้านศีล 
 3. พัฒนาด้านสมาธิ 
 4. พัฒนาด้านปัญญา 
 โดยน าเอารูปทั้ง 4 น้ีไปตรวจสอบคนที่
ร่วมงานในศาสนกิจต่าง ๆ ของวัดบูรพาภิราม  บุคคล
ที่ร่วมงานมีท้ังฝ่ายสงฆ์และสามเณรและฝ่ายคฤหัสถ์  
บุคคลเหล่าน้ีจะพัฒนาชัดเจนในด้านรูปธรรมคือ ทาน
และศีล  ทั้งสองด้านน้ีจะหนุนน าให้เกิดการพัฒนาด้าน
นามธรรมคือ สมาธิและปัญญา 

อภิปรายผล 
การศึกษาวิจัยเรื่อง วัดบูรพาภิราม (พระ

อารามหลวง):รูปแบบการพัฒนามนุษย์จากบทบาท
หน้าที่ที่สัมพันธ์กับชุมชนและองค์กรในจังหวัดร้อยเอ็ด 
เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดบูรพาภิราม เพื่อ
ศึกษาบทบาทหน้าที่ของวัดบูรพาภิรามที่สัมพันธ์กับ
ชุมชนและองค์กรในจังหวัดร้อยเอ็ด และเพื่อการศึกษา
รูปแบบการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของวัดบูรพาภิรามที่
สัมพันธ์กับชุมชนและองค์กรในจังหวัดร้อยเอ็ด ผล
การศึกษาในประเด็นต่างๆ เหล่าน้ีปรากฏอยู่ในบทที่ 4 
โดยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังน้ี 

จากงานวิจัยด้านประเพณีชาวคุ้มวัดบูรพาภิ
ราม พบว่า ชาวคุ้มวัดบูรพาภิรามมีประเพณีที่ จัดถือ
ปฏิบัติกันอยู่2 อย่าง คือ ประเพณีเก่ียวกับศาลเจ้าพ่อ
มเหศักดิ์ดานุภาพซ่ึงมีการมากราบไหว้ขอพรของ

ชุมชนในทุกๆ วันและงานประเพณีประจ าปี ประเพณี
ตามกาลเวลาตรงกับฮีต 12 ของชาวอีสานประเพณีทั้ง 
12 เดือนน้ัน ชาวคุ้มจะจัดกันเป็นประจ าทุกปีได้แก่ 
เช่น ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีบุญเข้ากรรม 
ประเพณีบุญออกพรรษา   นอกจากน้ีชาวคุ้มยังมี
ประเพณีประจ าชีวิต เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย โดยเฉพาะที่
ขาดไม่ได้คือ ประเพณีจัดงานศพ ซ่ึงชาวคุ้มได้จัดงานน้ี
ที่วัดบูรพาภิรามซ่ึงมีอยู่มิได้ขาดซ่ึงทางวัดบูรพาภิรามก็
ได้อ านวยความสะดวกในการท าบุญทุกๆ อย่าง อัน
สอดคล้องกับเอกสารของมหามกุฎราชวิทยาลัย (มหา
มกุฎราชวิทยาลัย,2536 : 6-7) ที่กล่าวไว้ว่า วัดตั้งอยู่
ท่ามกลางวิถีชีวิตและสังคมของชุมชนวัดต้องสร้าง
ความรู้สึกทั้งทางวัดและประชาชนว่าวัดเป็ นของ
ชาวบ้านการท าบุญในโอกาสต่างๆ ทั้งที่จัดที่วัดหรือ
บ้านทางวัดจะต้องอ านวยความสะดวกหรือช่ วย
แนะน าหรือช่วยจัดให้กิจกรรมเก่ียวกับประเพณีสังคม
ร่วมของหมู่บ้านก็จะจัดขึ้นภายในวัดโดยเจ้าอาวาส
เป็นผู้น าฝ่ายสงฆ์ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้น าของ
ประชาชนชาวบ้านร่วมกัน 

ในงานกฐินพระราชทาน วัดบูรพาภิราม
ปี2558 ในงานน้ีมีโครงสร้างของบุคคล 2 ฝ่าย คือ 
คณะสงฆ์และสาธุชน สาธุชนน้ันประกอบด้วยประธาน
ในพิธีถวายผ้าพระกฐิน คือ นางวัลภา ศรีรักษา เป็น
ต้น ถือว่าเป็นฝ่ายทายก คือผู้ให้ ส่วนคณะสงฆ์เป็น
ฝ่ายปฏิคาหก คือผู้รับต่างก็มีหน้าที่ที่จะต้องกระท าไป
ตามก าหนดกฎเกณฑ์ของงานกฐินตั้งแต่ต้นจนจบการ
ท าหน้าที่ดังกล่าวน้ีสอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างและ
หน้าที่ ซ่ึง Parson (1966 : 352) ได้เสนอแนวคิดว่า
การกระท ามีความส าคัญอย่างมากในการอธิบายและ
ศึกษาระบบสังคม การกระท า คือการกระท าร่วมกัน
ระหว่างผู้กระท า สถานการณ์ จุด มุ่งหมายหรื อ
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จุดประสงค์ วิธีการและแนวคิดของผู้กระท า เม่ือขยาย
ความให้กระจ่างผู้กระท าหมายถึง บุคคลที่ประสบ
สถานการณ์ต่างๆ และรู้ จักควบคุมสถานการณ์มี
วิธีการต่างๆ เพื่อไปสู่จุดหมายต่างๆ ที่ตั้งไว้ 

เรื่องงานบุญผะเหวด มีการประดับตกแต่ง
ศาลาการเปรียญด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย ใบมะพร้าว 
และผลไม้ต่าง ๆ เป็นการน าเอาธรรมชาติต่าง ๆ มาใช้
ในงาน ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีนิเวศวัฒนธรรมของ 
Kroeber (1952 : 22-51) ที่เสนอว่า องค์ประกอบทาง
วัฒนธรรมมีการน าเอาเทคโนโลยีและทรัพยากรทาง
ธรรมชาติมาใช้งานบุญผะเหวดของชาวอีสาน  ภาค
กลางเรียกว่าเทศมหาชาติ ภาคเหนือเรียกว่าการฟัง
ธรรมหลวง ภาคใต้เรียกว่าฟังธรรมมหาชาติ สภาพ
อย่างน้ีแสดงว่างานบุญผะเหวดมีแพร่กระจายไปทั่ว
ประเทศไทย  ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการแพร่กระจาย
ทางวัฒนธรรมที่  Seymour Smith (1986 : 77-78) 
สรุปสาระว่า วัฒนธรรมย่อมแพร่กระจายไปสู่ชุมชน
ต่าง ๆ ได้   

เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน 
งานวิจัยครั้งน้ีได้มีข้อมูลเชิงประจักษ์ในเรื่องน้ีทั้งใน
เรื่อง งานกฐินพระราชทาน งานนมัสการพระพุทธรัต
นมงคลมหามุนี งานบุญผะเหวด งานประเพณีการตาย 
และงานอบรมจิตตภาวนาญาติโยมตลอดพรรษา งาน
ในงานเหล่าน้ีถือเป็นภาระหน้าที่ของทางวัดบูรพาภิ
ร ามที่ จ ะ ต้ อ ง ร่ วมกร ะท า กับบ ร รด าญาติ โ ย ม
พุทธศาสนิกชนบ้านใกล้เรือนเคียง  เป็นงานที่ จัด
กระท ากันตามประเพณี คืองานบุญผะเหวด และงาน
ฉลองพระพุทธรัตนมงคลมหามุนี ตลอดจนงานกฐิน
พระราชทานถือเป็นงานประจ าปีที่ต้องจัดกระท ากัน
ทุกปีมิได้ขาด  จัดเป็นประเพณีตามกาลเวลา ส่วนงาน
ประเพณีการตาย ถือว่าเป็นประเพณีประจ าชีวิตของ

มนุษย์ที่ต้อง เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย ส าหรับงานอบรมจิตต
ภาวนาแก่ญาติโยมน้ัน จัดเป็นประเพณีตามโอกาส ใน
ที่น้ีคือโอกาสในการเข้าพรรษา 3 เดือน ของพระภิกษุ 
สามเณร ทั้งหมดน้ีคือลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างวัด
กับชุมชนใกล้เคียงรอบๆ วัดซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพระมหาทนงชัย บูรณพิสุทธ์ิ (2546 : 183-185) 
โดยมีสาระสรุปว่า วัดกับชุมชนมีความสัมพันธ์เก้ือกูล
สืบเ น่ืองมาตั้ งแต่อดีตจวบปัจจุบันใน3 ด้าน คือ
ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ ความสัมพันธ์เชิงภาระหน้าที่  
และความสัมพันธ์ที่เป็นไปตามวัฒนธรรม ประเพณี 
และพิธีกรรมทางศาสนา โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวมี
รากฐานมาจากหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่
มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของสังคมและชุมชนไทย 

ในการศึกษาการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของ
วัดบูรพาภิรามที่สัมพันธ์กับชุมชนและองค์กรในจังหวัด
ร้อยเอ็ดได้จัดให้มีโครงสร้างรูปแบบการพัฒนามนุษย์
จ านวน4 รูปแบบคือ พัฒนาพฤติกรรมด้านทานมีอามิส
ทานการให้วัตถุสิ่งของ เป็นต้น การพัฒนาพฤติกรรม
ด้านศีลมีปาฏิโมกข์สังวรศีลคือ ศีล5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 
227 เป็นต้น รูปแบบที่ 3การพัฒนาด้านจิตใจหรือ
สมาธิมีสมาธิชั่วคราวหรือขณิกสมาธิ เป็นต้น รูปแบบที่ 
4 การพัฒนาด้านปัญญามีการแสดงธรรมการฟังธรรม 
เป็นต้น  รูปแบบการพัฒนามนุษย์ทั้ ง  4น้ีน า ไป
ตรวจสอบงานพัฒนามนุษย์ทั้ งฝ่ ายพระสงฆ์ และ
ฆราวาสในการร่วมงาน 10 งานของวัดบูรพาภิราม 
การพัฒนามนุษย์ดังกล่าวน้ีคล้ายคลึ งกับงานของ
ไอศูรย์  อินทร์ เพชร (2554 : 136-140)  วิ จัยเรื่อง
บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม สรุปสาระว่า
บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคมน้ันพระสงฆ์มี
ความสัมพันธ์กับสังคมโดยใช้หลักศาสนาช่วยรากฐาน
ความเจริญแก่สังคมในด้านการปกครองด้านการศาสน
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ศึกษา ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการ
สาธารณูปการและด้านการสาธารณสงเคราะห์เพื่อ
ช่วยส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นม่ันคงแก่สังคมส่งเสริม
ให้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อ
มุ่งให้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคมมีความเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจอันจะท าให้การ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันน้ันมีความเจริญรุ่งเรืองและสงบ
สุข 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
 เรื่องความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัดกับชุมชนใน
ประเทศไทยในกรณีงานฉลองพระพุทธรัตนมงคลมหา
มุนี งานบุญผะเหวด และงานประเพณีการตาย ในงาน
ทั้งหลายน้ีทางชุมชนได้เชื่อมโยงกับทางวัดบูรพาภิราม
ท าให้เกิดความช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่างวัดกับบ้าน
ท าให้งานได้ส าเร็จลุล่วงไปเป็นอย่างดีสมควรที่วัดและ
ชุมชนทั่วประเทศไทยจะได้น าไปเป็นแนวทางในการ
ประสานกลมเกลียวกันระหว่างวัดกับบ้าน   

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาบทบาทและหน้าที่ของ

องค์กรทางราชการและองค์กรเอกชนที่เก่ียวข้องกับ
กิจกรรมของทางวัดโดยพิจารณาการพัฒนาขององค์กร
และบุคลากรเหล่าน้ันในแง่การพัฒนามนุษย์ทั้ง4ด้าน 
คือ พัฒนาพฤติกรรมด้านทาน พัฒนาพฤติกรรมด้าน
ศีล พัฒนาพฤติกรรมด้านสมาธิและพัฒนาพฤติกรรม
ด้านปัญญา 

2.2 ควรศึกษาความเก่ียวข้องระหว่างวัด
กับการศึกษาในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับเด็กเล็กจนถึง
ระดับมัธยมปลายและการศึกษาธรรมะและบาลีใน
ส านักต่างๆ 
 
บทสรุป 

บทความวิจัยเรื่องน้ี  เป็นการศึกษา
วิเคราะห์งานศาสนกิจของวัดบูรพาภิราม (พระอาราม
หลวง) อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด ศาสนกิจที่ศึกษา
มี 4 กลุ่ม  คือ กลุ่มการศึกษา 3 เรื่อง คือ การศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีและการศึกษาปริยัติธรรมแผนกสามัญ กลุ่ม
ประเพณีพิธีกรรม  กลุ่มการเผยแพร่พระพุทธศาสนา  
และกลุ่มการประสานงานกับองค์กรและชุมชน  โดยได้
น าโครงสร้างพฤติกรรมทางสังคม 8 อย่าง คือ เรื่องคน  
เรื่องวัสดุอุปกรณ์  เรื่องทุน  เรื่องเวลาและสถานที่ 
เรื่องกฎกติกามารยาท  เรื่องวิธีการขั้นตอน  เรื่อง
ผลงาน และเรื่องอุปสรรคปัญหา  น ามาเป็นแนวทาง
ในการวิเคราะห์ศาสนากิจดังกล่าวน้ัน  แล้วสุดท้ายได้
น ารูปแบบการพัฒนามนุษย์ 4 ด้าน คือ ด้านทาน ด้าน
ศีล ด้านสมาธิ  และด้านปัญญา  มาตรวจสอบกิจกรรม
ทุกอย่างในศาสนกิจทั้งหมดว่ามนุษย์ผู้ เข้าร่วมใน
ศาสนกิจเหล่าน้ันทั้งฝ่ายพระสงค์ สามเณร และฝ่าย
ฆราวาสญาติโยม  มีความก้าวหน้าในมนุษยธรรมทั้ง
ทางกายและทางจิตใจ  เป็นอย่างไรบ้าง ซ่ึงได้รับผล
เป็นที่น่าพึงพอใจ 
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การพัฒนาความสามารถในการแกป้ญัหาและความเชื่อม่ันในตนเองของเดก็ปฐมวัยโดย
การจัดประสบการณ์แบบ EAP กับแบบ High/scope 

 
ศิริวรรณ ชุ่มขุนทด มนตรี วงษ์สะพาน 

Siriwan Khoomkuntod Montre Wongsapan 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการการแก้ปัญหาและความเชื่อม่ันในตนเองของเด็ก

อนุบาลชั้นปีที่ 3 โดยใช้การจัดประสบการณ์แบบ EAP 2) เพื่อศึกษาพัฒนาการการแก้ปัญหาและความเชื่อม่ันในตนเอง
ของเด็กอนุบาลชั้นปีที่3 โดยใช้การจัดประสบการณ์แบบ High/Scope 3) เพื่อเปรียบเทียบการแก้ปัญหาและความ
เชื่อม่ันในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 3 ระหว่างการเรียนรู้โดยการจัดประสบการณ์แบบ EAP กับ แบบ High/Scope 
กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กอนุบาลชั้นปีที่ 3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 
2 ห้อง รวม 60 คน ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 2 
กลุ่มๆ ละ จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) แบบวัดการแก้ปัญหา 2) แบบวัดความเชื่อม่ันในตนเอง 3) แผนการ
จัดประสบการณ์แบบ EAP และ 4) แผนการจัดประสบการณ์แบบ High/Scope วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และค่าสถิติ t-test แบบ Dependent Samples ผลการวิจัยพบว่า 1) 
การแก้ปัญหาและความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 3 โดยใช้การจัดประสบการณ์แบบ EAP มีพัฒนาการ
สูงขึ้น 2) การแก้ปัญหาและความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่  3 โดยใช้การจัดประสบการณ์แบบ 
High/Scope มีพัฒนาการสูงขึ้น3) การแก้ปัญหาและความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 3 โดยการเรียนรู้โดย
ใช้การจัดประสบการณ์แบบ High/Scope และแบบ EAP แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการ
แก้ปัญหาและความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่  3 หลังเรียนโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบ High/scope 
สูงกว่าแบบ EAP โดยสรุปการจัดประสบการณ์แบบ EAP และแบบ High/Scope ส าหรับเด็กปฐมวัยมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
ส่งผลให้เด็กมีทักษะในการแก้ปัญหาและความเชื่อม่ันในตนเองดีขึ้น ดังน้ันจึงควรส่งเสริมให้ครูน าไปใช้เพื่อจัด
ประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย ให้มีความพร้อมที่จะเรียนในระดับสูงขึ้นต่อไป 
 

ค าส าคัญ: ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย,ความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัย,การจัดประสบการณ์
แบบ EAP, การจัดประสบการณ์แบบ EAP High/scope 
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Abstract 
 
 This research aimed: 1) to study the development of the problem solving ability and self-
confidence of the third year kindergarten students using EAP learning experience. 2) to study the 
development of the problem solving ability and self-confidence of the third year kindergarten 
students using High/Scope learning experience. 3) to compare the problem solving ability and self-
confidence of the third year kindergarten students between organizing EAP and High/Scope learning 
experiences. The samples were the third year kindergarten students of SarasasWitaedNakhon 
Ratchasima School under Office of the Private Education Commission studying in the first semester 
of the academic year 2014. There were 2 classes total of 60 students which were selected by cluster 
random sampling. The samples were divided into 2 experimental groups and each group consisted 
of 30 students. The research instruments were 1) problem solving test 2) self-confidence test 3) EAP 
learning experience plans 4) High/Scope learning experience plans. Data analysis employed mean (
 ) , standard deviation (S.D), and t-test (dependent samples). The results revealed that 1) the 
problem solving ability and self-confidence of the third year kindergarten students after using EAP 
learning experience was higher. 2) the problem solving ability and self-confidence of the third year 
kindergarten students after using High/Scope learning experience was higher3) the problem solving 
ability and self-confidence of the third year kindergarten students after using EAP and High/Scope 
learning experience was significant difference at .05 level, the problem solving ability and self -
confidence of the third year kindergarten students after using High/Scope learning experience was 
higher than after using EAP learning experience. In conclusion, teachers should be encouraged to 
organize High/Scope learning experience for early childhood in order to help them ready to learn in 
the higher level. 

 
Keywords : Problem Solving Ability,Confidence of Early Childhood, EAP Learning,High/Scope 
Learning, 
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บทน า  
การศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับแรกเพื่อวางรากฐานชี วิตของเด็ ก ไทยให้
เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์มีพัฒนาการสมวัยอย่าง
สมดุลทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา
บนพื้นฐานความสามารถและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาของ
สมองอย่างเต็มที่รวมทั้งเตรียมเด็กให้พร้อมที่จะเรียนรู้
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้นอันจะ
น าไปสู่ความเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติ
ต่อไปการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กบน
พื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ที่สนองธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละ
บุคคลภายใต้บริบททางวัฒนธรรมอารยธรรมและวิถี
ชี วิตทางสังคมซ่ึงมีลักษณะเฉพาะและแตกต่ าง
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 2)  
สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐม วัย
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ที่ผ่านมาพบว่า 
ส่วนมากมีปัญหาและข้อบกพร่องในด้านกา รคิด
แก้ปัญหา แก้ปัญหาไม่เป็นและขาดความเชื่อม่ันใน
ตนเอง ท าให้ไม่มีความกล้าแสดงออก ไม่กล้าตัดสินใจ 
และไม่สามารถน าประสบการณ์หรือความรู้ที่พบเจอ
แล้วมาใช้กับสถานการณ์ใหม่ได้ ขาดทักษะการคิดเห็น
ได้จากคะแนนการวัดความสามารถและการสังเกตโดย
ครูผู้สอน ทั้ ง น้ีอาจมีสาเหตุ จากรูปแบบการ จัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนดังกล่าว
โดยเฉพาะชั้นอนุบาล 3 ยังไม่มีความเหมาะสม ซ่ึง
จะต้องให้มีการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยได้ท า
กิจกรรมท่ีจะฝึกการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความ
เชื่อม่ันในตนเองให้มากขึ้นอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ 
แนวทางในการแก้ปัญหาการคิดแก้ปัญหาไม่ได้และ

ขาดความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 
3 จากการศึกษาเอกสาร ต ารา รวมทั้งงานวิจัยที่
เก่ียวข้องแล้ว พบว่าการจัดประสบการณ์แบบ EAP 
กับ แบบไฮ/สโคป  (High/Scope) จะช่วยให้ เ ด็ ก
ปฐมวัยคิดแก้ปัญหาได้ดี และมีความเชื่อม่ันในตนเอง
ซ่ึงการจัดประสบการณ์แบบ EAP คือ การเรียนแบบ
การจัดประสบการณ์ ที่เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ ท่ี
ส่งเสริมกระบวนการคิดและปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ ที่
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ง่ายและเร็ว เหมาะที่
ผู้สอนจะน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้อย่างหลากหลายรูปแบบและการสอนประกอบด้วย 
6 ขั้นตอน คือ 1) อุ่นเครื่อง (Warm - up) เป็นการ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม เตรียมความ
พร้อมกลุ่มการเรียน โดยจัดกิจกรรมและสร้ าง
บรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้เกิดขึ้น 2) แนะน า
ปัญหา (Problem Identification) ครูจะร่วมก าหนด
ขอบเขตปัญหา และน าเสนอปัญหาแก่ผู้ เรียนด้วย
อุบายสร้างสรรค์อันแยบคาย โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วม (Participation) ในทุกขั้นตอน 3) ไตร่ตรองทาง
แก้เฉพาะตน (Individual Exploration) หลังจากเกิด
มโนภาพเก่ียวกับปัญหา ผู้เรียนจะคิดค้นหาทางออก
จากมุมมองของตนซ่ึงมีบริบทแห่งภาวะและฐานะแห่ง
ตนหรือจุดยืนซ่ึงแตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขเฉพาะ
แต่ละปัจเจกบุคคล 4) ระดมสมองทางออกโดยกลุ่ม 
(Group work) การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
จากกลุ่ม และมุมมองที่หลากหลาย 5 ) สื่อสารหา
ทางออก (Communication) จัดกิจกรรมเพื่อฝึกการ
ตัดสินใจ การเสนอความคิด และพัฒนาทักษะการ
วิพากษ์วิจารณ์ 6) ถอดรหัสปรับใช้ (Debriefing) จัด
กิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเอง (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. 2555 : 145 – 155 )  
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การจัดประสบการณ์แบบไฮ/สโคป (High/Scope) 
ตามแนวคิดของเพียเจท์ (Piaget) จะมีหลักการที่
ส าคัญคือนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากการท างานหรือ
ปฏิบัติด้วยตัวของนักเรียนเองโดยมีกระบวนการที่ให้
นักเรียนมีการวางแผนเลือกสิ่งที่จะท างานด้วยตัวเอง
เริ่มการปฏิบัติตามแผนการท างานตามที่ตนเองได้
วางแผนไว้และการทบทวนผลงานของตนว่าท าส าเร็จ
ได้อย่างไรมีปัญหาและสามารถแก้ไขให้ส าเร็จไอย่างไร 
(พัชรี ผลโยธิน. 2550 : 25 - 27) ซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี 1) 
การวางแผน (Plan) หมายถึง การสนทนาร่วมกัน
ระหว่างครูกับเด็กและเด็กกับเด็กเก่ียวกับสิ่งที่ เด็ก
ต้องการท าด้วยตนเอง ในการวางแผนเพื่อจัดเตรียม
กิจกรรมสนองความคิดเด็ก อีกทั้ งช่วยให้เด็กปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยความรู้สึกที่กิจกรรมจะแสดงได้ภาพ ตาม
จุดประสงค์ท่ีวางไว้ การวางแผนกิจกรรมจะแสดงได้
ด้วยภาพเด็กหรือสัญลักษณ์ประจ าตัว 2) การปฏิบัติ 
(Do) หมายถึง การท ากิจกรรมตามที่เด็กวางแผนไว้ 
โดยมีครูเป็นผู้ ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการ
ความคิดในจังหวะที่เหมาะสม สามารถท างานด้วยตัว
เด็กเองหรือร่วมกับเพื่อนโดยอิสระตามเวลาที่ครู
ก าหนดให้รวมท้ังช่วยกันเก็บและจัดส่ิงของให้เข้าที่
เ รียบร้อยหลังจัดกิจกรรมเสร็จ 3) การทบทวน 
(Review) หมายถึง การจัดกิจกรรมสนทนา อภิปราย
ถึงผลงาน ที่เด็กท าและทบทวนว่าสามารถปฏิบัติตาม
แผนท่ีวางไว้หรือไม่ มีการเปลี่ยนแปลงการท างานแต่
ละครั้งอย่างไร (Schweinhart. 1987 : 59-95)  
ไฮ/สโคป (High/scope) ในระดับปฐมวัยเป็นการ
เรียนรู้แบบลงมือกระท าโปรแกรมที่พัฒนาเด็กอย่าง
เหมาะสมกับพัฒนาการการเรียนรู้แบบลงมือกระท า
เป็นการเรียนรู้ ซ่ึ ง เด็ ก ได้ จัดกระท า กับ วัต ถุ ไ ด้ มี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลความคิดและเหตุการณ์จนกระทั่ง

สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านประสาท
สัมผัสทั้งห้ามีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน การสนับสนุน
จากผู้ใหญ่รวมถึงการจัดบรรยากาศให้เอ้ืออ านวยต่อ
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การเรียนรู้แบบลงมือ
กระท าน้ันจะประสบความส าเร็จได้เม่ือผู้ใหญ่และเด็ก
มีปฏิสั มพัน ธ์ที่ ดี ต่ อ กัน และ เ น้นให้ ผู้ ใหญ่สร้าง
บรรยากาศที่อบอุ่นและปลอดภัยให้แก่เด็ก การมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กน้ันเป็นการสร้างความม่ันใจ
ให้กับเด็ก เด็กจะกล้าพูดกล้าแสดงออกและกล้า
ปรึกษาปัญหาผู้ใหญ่จะต้องใส่ใจแม้แต่เรื่ องเล็กๆ 
น้อยๆ และไม่เบื่อหน่ายท่ีจะตอบค าถามของเด็ก (กุล
ยา ตันติผลาชีวะ. 2545 : 40 - 45 ; อ้างอิงมาจาก 
HohmannandWeikart. 1995 : 16) จากการศึกษา
สภาพปัญหา หลักการ แนวคิดรวมทั้งเอกสารงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาและ
ความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัยโดยการจัด
ประสบการณ์แบบ EAP กับแบบ High/scope 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพัฒนาการการแก้ปัญหาและ
ความเชื่อ ม่ันในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่  3 
ระหว่างการเรียนโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบ EAP  
 2. เพื่อศึกษาพัฒนาการการแก้ปัญหาและ
ความเชื่อ ม่ันในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่  3 
ระหว่างการเรียนโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบ 
High/Scope  
 3. เพื่อเปรียบเทียบการแก้ปัญหาและ
ความเชื่อ ม่ันในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่  3 
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ระหว่างการเรียนรู้โดยการจัดประสบการณ์แบบ EAP 
กับ แบบ High/Scope  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 เด็กท่ีได้รับการจัดประสบการณ์แบบ EAP 
กับแบบ High/Scope มีความสามารถในการในการ
แก้ปัญหาและความเชื่อม่ันในตนเองแตกต่างกัน 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยใช้กระบวนการวิจัยแบบทดลอง 
(Experimental Research) แบบ  Pretest Posttest 
Design (สมนึก ภัทธิยธนี. 2544 : 39) โดยมีลักษณะ
การทดลองดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 แบบแผนการทดลองแบบ One group 
Pretest - Posttest Design  

กลุ่ม Pretest Treatment Posttest 
กลุ่ม

ทดลอง 
T1 X T2 

  
เม่ือ T1 หมายถึง การทดสอบก่อนการทดลอง

(Pretest) 
 X หมายถึง การสอนด้วยแผนการจัดการ

เรียนรู้ 
 T2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน (Post – 

test) 
 
 
 
 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 4 ชนิด ดังน้ี 
 1. แผนการจัดประสบการณ์แบบ EAP 
จ านวน 4 แผน แผนละ 5 กิจกรรม รวม 20 กิจกรรม 
กิจกรรมละ 30 นาที รวม 10 ชั่วโมง 

 2. แ ผ น ก า ร จั ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ แ บ บ 
High/Scope จ านวน 4 แผน แผนละ 5 กิจกรรม  
รวม 20 กิจกรรม กิจกรรมละ 30 นาที รวม 10 ชั่วโมง 
 3. แบบทดสอบความสามารถในการ
แก้ปัญหา ชนิด 3 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
 4.แบบวัดความเช่ือม่ันในตนเอง จ านวน 
20 ข้อ 
 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ท าการสอน
ด้วยตนเองกับเด็กอนุบาลชั้นปีท่ี 3/1 จ านวน 30 คน 
และเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 3/2 จ านวน 30 คน โรงเรียน
สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2556 ใช้เวลาทดลอง 10 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการ ดังน้ี  
 1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้แบบวัดการแก้ปัญหาและ
แบบวัดความเชื่อม่ันในตนเอง    
 2. ด าเนินการจัดประสบการณ์ให้เด็กทั้ง 2 
กลุ่ม โดยจัดประสบการณ์กลุ่มทดลองที่ 1 ใช้แผนการ
จัดประสบการณ์แบบ EAP และจัดประสบการณ์กลุ่ม
ทดลองที่  2 ใช้ แผนการ จัดประสบการ ณ์แบบ 
High/Scope ด าเนินกิจกรรมไปทีละแผน พร้อมทั้ง
เก็บคะแนนไว้ทุกแผนจนครบทุกแผน  
 3. หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองทั้ง 2 กลุ่ม 
ท าแบบวัดหลังเรียน (Post-test) กับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 
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2 กลุ่มโดยใช้แบบวัดการแก้ปัญหาและวัดความเชื่อม่ัน
ในตนเองชุดเดิมกับการท าแบบวัดก่อนเรียน (Pre-
test)  
 4. น าผลการวัดการแก้ปัญหา ที่ได้จากการ
วัดการแก้ปัญหาและแบบวัดความเชื่อม่ันในตนเองที่
ได้จากการวัดก่อนและหลังเรียนไปวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าผลการทดลองไปวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการค านวณ ดังน้ี  
  1. วิเคราะห์พัฒนาการการแก้ปัญหาและ
ความเชื่อ ม่ันในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่  3 
ระหว่างการเรียนโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบ EAP 
โดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ (%) คะแนนเฉลี่ย (�̅�𝑥) ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
  2. วิเคราะห์พัฒนาการการแก้ปัญหาและ
ความเชื่อ ม่ันในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่  3 
ระหว่างการเรียนโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบ 
High/Scope โดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ (%) คะแนนเฉลี่ย 
(�̅�𝑥) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
  3. วิเคราะห์เปรียบเทียบการแก้ปัญหาและ
ความเชื่อ ม่ันในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่  3 
ระหว่างการเรียนรู้โดยการจัดประสบการณ์แบบ EAP 
กับ แบบ High/Scope โดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ (%) 

คะแนนเฉลี่ย (�̅�𝑥) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และค่า t – test (Dependent Samples)  
 
ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์พัฒนาการด้านการแก้ปัญหา
และความเช่ือม่ันในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 3 
ระหว่างการเรียนโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบ EAP 
 ผู้วิจัยได้น าแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบ EAP ไปจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ 
เด็กอนุบาลชั้นปีที่ 3/1 จ านวน 30 คน จ านวน 4 แผน 
แผนละ 5 กิจกรรม รวม 20 กิจกรรม กิจกรรมละ 30 
นาที รวม 10 ชั่วโมงแล้วให้นักเรียนท าแบบทดสอบ
การแก้ปัญหา และแบบทดสอบวัดความเช่ือม่ันใน
ตนเอง จากน้ันบันทึกผลคะแนนไว้ ซ่ึงหลังจากการจัด
กิจกรรมด้านแผนการจัดประสบการณ์เสร็จแล้วน ามา
หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลปรากฏ ดัง
ตาราง 2 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์พัฒนาการการแก้ปัญหาและ
ความเชื่อ ม่ันในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่  3 
ระหว่างการเรียนโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบ EAP 
 
 

 
แผนฯแบบ EAP 

 

คะแนนเฉลี่ย  
 

ร้อยละ 
(%) 

 
 

S.D 
การ

แก้ปัญหา 
(15 คะแนน) 

ความเชื่อมั่น 
ในตนเอง 

(15 คะแนน) 

คะแนน 
ท้ายแผน 

(20 คะแนน) 

 
�̅�𝑥 
 

แผนที่ 1 12.00 12.03 16.76 40.79 81.58 3.78 
แผนที่ 2 12.20 12.40 17.10 41.70 83.40 1.62 
แผนที่ 3 12.30 12.86 17.20 42.36 84.72 1.88 
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แผนฯแบบ EAP 

 

คะแนนเฉลี่ย  
 

ร้อยละ 
(%) 

 
 

S.D 
การ

แก้ปัญหา 
(15 คะแนน) 

ความเชื่อมั่น 
ในตนเอง 

(15 คะแนน) 

คะแนน 
ท้ายแผน 

(20 คะแนน) 

 
�̅�𝑥 
 

แผนที่ 4 12.50 12.70 18.26 43.46 86.92 1.33 
เฉลี่ย 12.25 12.49 17.33 42.08 84.16 2.15 

จากตารางท่ี 2 พบว่าคะแนนเฉล่ียด้านการแก้ปัญหา
และความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 3 
จากการเรียนโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบ  EAP 
โดยรวมมีคะแนนเฉล่ีย 42.80 คิดเป็นร้อยละ 84.16 
และคะแนนแผนที่  1 ถึงแผนที่  4 มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 
(แผนที่ 1 �̅�𝑥= 40.79คิดเป็นร้อยละ 81.58, แผนที่ 2 
�̅�𝑥= 41.70คิดเป็นร้อยละ 83.40, แผนที่ 3 �̅�𝑥= 42.36
คิดเป็นร้อยละ 86.92, แผนที่ 4 �̅�𝑥= 43.46คิดเป็นร้อย
ละ 84.16)   
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์พัฒนาการการแก้ปัญหาและ
ความเชื่อ ม่ันในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่  3 
ระหว่างการเรียน โดยใช้การจัดประสบการณ์แบบ 
High/Scope  ผู้วิจัยได้น าแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบ High/scope ไปจัดกิจกรรมให้กับกลุ่ม

ตัวอย่าง คือ เด็กอนุบาลชั้นปีที่ 3/2 จ านวน 30 คน 
จ านวน 4 แผน แผนละ 5 กิจกรรม รวม 20กิจกรรม 
กิจกรรมละ 30 นาที รวม 10 ชั่วโมง แล้วให้นักเรียน
ท าแบบทดสอบการแก้ปัญหา และแบบทดสอบวัด
ความเชื่อม่ันในตนเอง จากน้ันบันทึกผลคะแนนไว้ ซ่ึง
หลังจากการจัดกิจกรรมด้านแผนการจัดประสบการณ์
เสร็จแล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
ปรากฏดังตาราง 3 
 
ตาราง 3  ผลการวิเคราะห์พัฒนาการการแก้ปัญหา
และความเช่ือม่ันในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่  3 
ระหว่างการเรียนโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบ 
High/Scope  
 
 

 
แผนฯแบบ EAP 

 

คะแนนเฉลี่ย  
 

ร้อยละ 
(%) 

 
 

S.D 
การแก้ปัญหา 
(15 คะแนน) 

ความเชื่อมั่น 
ในตนเอง 

(15 คะแนน) 

คะแนน 
ท้ายแผน 

(20 คะแนน) 

 
�̅�𝑥 
 

แผนที่ 1 12.67 12.78 18.00 43.45 86.90 1.20 
แผนที่ 2 12.30 12.80 18.56 43.66 87.32 1.14 
แผนที่ 3 12.47 12.50 17.97 42.94 85.88 2.47 
แผนที่ 4 13.10 13.07 18.50 44.67 89.34 2.29 
เฉลี่ย 12.64 12.79 18.26 43.68 87.36 1.78 
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จากตารางท่ี 3 พบว่าคะแนนเฉล่ียด้านการแก้ปัญหา
และความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 3 
จากการเ รียนโดย ใช้ การ จัดประสบการ ณ์แบบ 
High/Scope โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย 43.68คิดเป็น
ร้อยละ 87.36และคะแนนจากแผนที่ 1 ถึงแผนที่ 4 มี
ค่าเฉลี่ยสูงขึ้น (แผนที่ 1 �̅�𝑥= 43.45, คิดเป็นร้อยละ 
86.90แผนที่ 2 �̅�𝑥= 43.66, คิดเป็นร้อยละ 87.32แผน
ที่ 3 �̅�𝑥= 42.94, คิดเป็นร้อยละ 85.88แผนที่ 4 �̅�𝑥= 
44.67คิดเป็นร้อยละ 89.34)  

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการแก้ปัญหา
และความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 3 
ระหว่างการเรียนรู้โดยการจัดประสบการณ์แบบ EAP 
กับ แบบ High/scope 

ผู้วิจัยได้น าแผนการจัดประสบการณ์การ
เ รี ย นรู้ แ บบ  EAP และแบบ  High/scope ไป จัด
กิจกรรมให้กับกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงได้ผลการเปรียบเทียบ
การแก้ปัญหาและความเช่ือม่ันในตนเองของเด็ก
อนุบาลชั้นปีที่  3 ระหว่างการเรียนรู้ โดยการจัด
ประสบการณ์แบบ EAP กับ แบบ High/scope โดยใช้
วิธีทางสถิติ t-test ผลปรากฏดังตาราง 4 
 
ตาราง 4 การเปรียบเทียบการแก้ปัญหาและความ
เชื่อม่ันในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 3 ระหว่างการ
เรียนรู้โดยการจัดประสบการณ์แบบ EAP กับ แบบ 
High/Scope 
 

ด้าน 
การจัด 

ประสบการณ์ 
N 

คะแนนเต็ม 
�̅�𝑥 S.D. t p 

การแก้ไขปัญหา 
EAP 30 20 14.63 2.20 

0.27** .000 High/ 
scope 

30 20 15.00 2.25 

ความเชื่อม่ันใน
ตนเอง 

EAP 30 20 13.97 1.88 
0.44** .000 High/ 

scope 
30 20 14.03 1.85 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตาราง 4 พบว่า การเปรียบเทียบการ
แก้ปัญหาและความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กอนุบาลชั้น
ปี ที่ 3 ระหว่าง การเรียนรู้โดยการจัดประสบการณ์
แบบ EAP กับ แบบ High/Scope แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการแก้ปัญหาและ
ความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 3 หลัง
เรียนโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบ High/scope สูง
กว่าแบบ EAP 

สรุปผล  
1. การแก้ปัญหาและความเชื่อม่ันในตนเอง

ของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 3 โดยใช้การจัดประสบการณ์
แบบ EAP มีพัฒนาการสูงขึ้น 

2. การแก้ปัญหาและความเชื่อม่ันในตนเอง
ของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 3 โดยใช้การจัดประสบการณ์
แบบ High/Scope มีพัฒนาการสูงขึ้น 
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3. การแก้ปัญหาและความเชื่อม่ันในตนเอง
ของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 3 โดยการเรียนรู้โดยใช้การจัด
ประสบการณ์แบบ High/Scope และแบบ EAP 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
การแก้ปัญหาและความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กอนุบาล
ชั้นปีที่ 3 หลังเรียนโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบ 
High/scope สูงกว่าแบบ EAP 
 
อภิปรายผล 
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและความ
เ ชื่ อ ม่ั น ในต น เ อง ข อ ง เ ด็ ก ป ฐ ม วัย โ ด ย ก า ร จั ด 
ประสบการณ์แบบ EAP กับแบบ High/scope สามารถ
อภิปรายผลได้ ดังน้ี 
 
 1. การแก้ปัญหาและความเชื่อม่ันในตนเอง
ของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 3 โดยใช้การจัดประสบการณ์
แบบ EAP มีพัฒนาการสูงขึ้น ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีก็
เพราะว่า ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการเขียนแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 และศึกษาคู่มือหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2546 (ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี) เป็น
อย่างดี โดยการศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวทางของ
รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ EAP ที่เป็นนวัตกรรม
การเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ง่ายและเร็ว 
เหมาะที่ผู้สอนจะน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย เป็นการสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ที่เหมาะสม ครูร่วมก าหนดขอบเขตปัญหา 
และน าเสนอปัญหาแก่ผู้เรียนด้วยอุบายสร้างสรรค์อัน
แยบคาย โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เด็กได้ไตร่ตรอง
ทางแก้เฉพาะตน มีการสอบทานความรู้ ช่วยให้ผู้เรียน
เข้าใจการกระท าระหว่างกันของประสบการณ์เดิมกับ

ประสบการณ์ใหม่ ที่ก่อให้เกิดข้อสรุปหรือมิติใหม่ใน
สนามประสบการณ์ของผู้เรียนดังที่กล่าวมาน้ีจึงท าให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการการแก้ปัญหาและความเชื่อม่ันใน
ตนเองสูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของจิราพร 
ปั้นทอง (2550 : 102) ได้ศึกษาความเชื่อม่ันในตนเอง
ของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดประสบการณ์การเล่า
นิทานประกอบเชิดหุ่นมือ จุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบ
ความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์การเล่านิทานประกอบเชิดหุ่นมือ ผล
ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า  เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด
ประสบการณ์การเล่านิทานประกอบเชิดหุ่นมือมีความ
ม่ันใจในตนเองสูงกว่าการจัดประสบการณ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ ธนา
ภร สุขยิ่ง (2553 : 39-62) ที่ได้ศึกษาผลของการจัด
กิจกรรมละครสร้างสรรค์ที่มีต่อความเชื่อม่ันในตนเอง
ของเด็กพบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมละคร
สร้างสรรค์มีความเชื่อม่ันในตนเองสูงกว่าก่อนการจัด
กิจกรรมละครสร้างสรรค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และพบว่าความเชื่อม่ันในตนเองเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 10.11 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการกล้า
แสดงออกเพิ่มขึ้นสูงที่สุดรองลงมาคือด้านการปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมและด้านความภาคภูมิใจในตนเอง
ตามล าดับ 
 2. การแก้ปัญหาและความเชื่อม่ันในตนเอง
ของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 3 โดยใช้การจัดประสบการณ์
แบบ High/Scope มีพัฒนาการสูงขึ้น ผลการวิจัยเป็น
เช่นน้ีก็เพราะว่า ผู้ วิจัยได้ศึกษาแนวทางการเขียน
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 และศึกษาคู่มือ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 (ส าหรับ
เด็กอายุ  3-5 ปี) เป็นอย่างดี โดยการศึกษาทฤษฎี  
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หลักการ แนวทางของรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 
High/Scope ท่ีสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถได้ 
ซ่ึ ง ในการ จัดประสบการ ณ์แบบ High/Scope มี
หลักการที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือกระท าผ่านมุมเล่น
ที่หลากหลายโดยมีมุมพื้นฐานอยู่ 5 มุมให้เด็กได้แก่มุม
หนังสือมุมบล็อกมุมบ้านมุมศิลปะและมุมของเล่นและมี
กระบวนการท างานคือวางแผนปฏิบัติทบทวนด้วยสื่อ
กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก หลัก
ในการจัดประสบการณ์ที่ส าคัญสามารถสรุปเป็นวงล้อ
แห่งการเรียนรู้เน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติ สร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ใหญ่ – เด็ก เกิดการกระตุ้นส่งเสริมในการ
แก้ปัญหาให้มีการจัดสิ่งแวดล้อม สร้างพื้นที่ สื่อการเก็บ
ฝึกให้เป็นกิจวัตรประจ าวัน และมีการประเมินผลดังที่
กล่าวมาน้ีจึงท าให้ผู้เรียนมีคะแนนการทดสอบหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จินดา
พร แก้วลายทอง (2551 : 90-93) ได้ศึกษาผลของการ
จัดกิจกรรมตามแนวคิดไฮสโคปที่มีต่อความสามารถใน
กาแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า (1) 
ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ ได้รับ
การจัดกิจกรรมตามแนวคิด High/Scope หลังได้รับ
การจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ความสามารถในการ
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบ
ปกติ หลังได้รับการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัด
กิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) 
ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ ได้รับ
การจัดกิจกรรมตามแนวคิด High/Scope หลังได้รับ
การจัดกิจกรรมสูงกว่าความสามารถในการแก้ปัญหา
ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของเจริญตา จาดเจือจันทร์ (2556 : 53-71) 

ที่ศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮ -
สโคป เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย
พบว่า เด็กปฐมวัยหลังที่ได้รับการจัดการประสบการณ์
โดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวคิดไฮ -สโคป มีความคิด
สร้างสรรค์อยู่ในระดับสูง และเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
ไฮ-สโคป มีความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. การแก้ปัญหาและความเชื่อม่ันในตนเอง
ของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 3 โดยการเรียนรู้โดยใช้การจัด
ประสบการณ์แบบ High/Scope และแบบ EAP 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
การแก้ปัญหาและความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กอนุบาล
ชั้นปีที่ 3 หลังเรียนโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบ 
High/scope สูงกว่าแบบ EAP อาจเน่ืองมาจากการจัด
ประสบการณ์แบบ  High/Scope กฎกติการะเบียบ
วิธีการในการจัดกิจกรรม มีขั้นตอนกระบวนการ
วางแผน ปฏิบัติและทบทวน ซ่ึงมีขั้นตอนท่ีชัดเจนเป็น
รูปธรรม และกิจกรรมด าเนินด้วยการปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกับผู้อ่ืนท าให้เกิดพัฒนาการในการเรียนรู้มีความ
กล้าที่จะเผชิญปัญหา สามารถตัดสินใจแก้ปัญหา และมี
ความเชื่อม่ันในตนเอง จากการที่ ได้ร่ วมกิจกรรม
สอดคล้ อ ง กับคุณลั กษ ณะ อั นพึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
สถานศึกษาที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เป็นคนดีคนเก่งและ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขการสร้างความสัมพันธ์
เรียนรู้บทบาทของตนเองว่าควรปฏิบัติตนได้อย่างมี
ความสุข เม่ือต้องอยู่ร่วมกับกับผู้อ่ืน การปฏิบัติตนใน
การท างาน การใช้ปฏิบัติกิจกรรม มีทัศนคติที่ดีต่อกัน
กับคนทั่วไปกล้าตัดสินใจ กล้าคิดแก้ปัญหา มีความกล้า
แสดงออก ซ่ึงท าให้เด็กมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เพิ่ม
มากขึ้น สามารถท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพส่งผลต่อเด็กๆ ให้มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาและความเชื่อม่ันในตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วิพาพร บุญวงษ์ (2551 : บทคัดย่อ)ที่
ศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเห็นคุณค่าใน
ตนเองและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
กา ร จั ด ป ร ะ สบการณ์แบบไฮ /ส โคป กับการ จัด
ประสบการณ์แบบปกติผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรม
การเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์แบบไฮ/สโคป กับการจัดประสบการณ์
แบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 โดย
พฤติกรรม การเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดประสบการณ์แบบไฮ/สโคปสูงกว่าการจัด
ประสบการณ์แบบปกติ 2) ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัยท่ีได้รับการจัดประสบการณ์แบบไฮ/สโคป กับ
การจัดประสบการณ์แบบปกติแตกต่างกันอย่ าง มี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบไฮ/สโคปสูงก
ว่าการจัดประสบการณ์แบบปกติ สอดคล้องกับวณิชยา 
วิเศษนันท์ (2555 : 82-84) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบ
พัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดไฮ/สโคป (High/Scope) กับ
การจัดประสบการณ์ตามปกติมีความมุ่งหมายเพื่อ
เปรียบเทียบพัฒนาการด้านสังคมของเด็กชั้ นเด็ ก
ปฐมวัยระหว่างการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮ/สโค
ปกับการจัดประสบการณ์ตามปกติ พบว่า1) เด็กปฐมวัย
หลังการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮ/สโคปมีค่าเฉลี่ย
พัฒนาการด้านสังคมมากกว่าก่อนการจัดประสบการณ์
ตามแนวคิดไฮ/สโคปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.
05 2) เด็กปฐมวัยที่ ได้รับการจัดประสบการณ์ตาม
แนวคิดไฮ/สโคปมีพัฒนาการด้านสังคมสูงกว่าเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามปกติอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และสอดคล้อง กับ
ผลการวิจัยของ Jensen (2005 : 88-92) ได้ศึกษาการ
สร้างเครื่องมือเพื่อพัฒนาการของเด็กก่อนเรียนวัย 
พบว่าผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายและ
พัฒนาการพฤตกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การพัฒนาตามแนวคิด High-scope เหมาะสมและ
สมควรน าไปใช้กับการพัฒนาการดานต่างๆ ของเด็ก
ต่อไป 

โดยสรุปการจัดประสบการณ์แบบ EAP และ
แบบ High/Scope ส าหรับเด็กปฐมวัยมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงส่งผลให้เด็กมีทักษะในการแก้ปัญหาและความ
เชื่อม่ันในตนเองดีขึ้น ดังน้ันจึงควรส่งเสริมให้ครูน าไปใช้
เพื่อจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย ให้มีความพร้อม
ที่จะเรียนในระดับสูงขึ้นต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
 1.1 ครูผู้สอนควรศึกษาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  พุทธศักราช  2546  และแนวทางการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยให้เข้าใจ
 1.2 ครู ผู้สอนต้องศึกษาทฤษฎี  หลักการ 
และ รู ป แบบการ จัด กิ จกร ร ม ก าร ส อ น ก า ร จั ด
ประสบการณ์แบบ EAP กับการจัดประสบการณ์แบบ 
High/Scope เพื่อให้เข้าใจวิธีการและกระบวนการใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 1.3 ครูผู้สอนควรน าการจัดประสบการณ์
ตามแนวคิดEAP กับ High/Scope ไปใช้ใน 
การจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยซ่ึงจะช่วยให้เด็กมี
ทักษะในการแก้ปัญหาและพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเอง
ได้ 
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 1.4 การจัดประสบการณ์ตามแบบ EAP กับ 
High/Scope ในชั่วโมงแรกๆ เด็กยังไม่เข้าใจเก่ียวกับ
การแก้ปัญหา และขาดความเชื่อม่ันในตนเอง ดังน้ันครู
ควรชี้แจงวิธีด าเนินการการปฏิบัติตนการคิดแก้ไข
ปัญหา โดยครูอาจจะสร้างสถานการณ์จริงเพื่อให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้ 

 1.5 การท ากิจกรรมกลุ่มเด็กบางคนมักไม่
ค่อยร่วมกิจกรรมและให้ความช่วยเหลือเพื่อน ครูผู้สอน
ควรกระตุ้นให้ เด็กเ ข้าร่วมกิจกรรมและให้ความ
ช่วยเหลือปรึกษาหารือกันในระหว่างกิจกรรม 

1.6 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมควรเน้น
เด็กในทุกระดับชั้น การจัดกิจกรรมควรเป็นกิจกรรม
กลุ่มที่เน้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วมผู้เรียนสามารถก าหนด
แสดงความคิดเห็นและแสดงศักยภาพของตนเองได้
อย่างเต็มที่  ครูต้องให้เวลากับเด็กเน่ืองจากเด็กต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมซ่ึงครูต้อง
อดทนในการบอกย้ าพฤติกรรมที่ เหมาะสมและไม่
เหมาะสมและคอยให้การเสริมแรงแก่เด็ก 

 1.7 การน าแผนการจัดประสบการณ์ตาม
แบบEAP และHigh/Scope ไปใช้ครูผู้สอนต้องเตรียม
สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมและท าความเข้าใจกิจกรรม
การ เ รี ยนการสอนแต่ละขั้น  เพื่ อ ให้ สามารถจัด
ประสบการณ์ตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 

 2.1 ควรท าการศึกษาการจัดประสบการณ์
ตามแบบ EAPและHigh/Scope กับเด็กชั้นอ่ืนๆ หรือ
ประยุกต์ใช้กับวิชาอ่ืนๆ 

 2.2 ควรท าการศึกษาการจัดประสบการณ์
ตามแบบEAP และ High/Scope ที่ส่งผลต่อตัวแปรอ่ืน
ในระดับปฐมวัยและระดับชั้นอ่ืนๆ 
  2.3 ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบการ
จัดประสบการณ์ตามแบบ  EAP กับการจัดประสบ 
การณ์การเรียนรู้แบบอ่ืนๆ 
  2.4 ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบการ
จัดประสบการณ์ตามแบบ High/Scope กับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบอ่ืนๆ 
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รูปแบบการจดัการความเสี่ยงทางการเงินของเกษตรกรฟาร์มไก่เนื้อ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย 

Financial risk Management Model of chicken Agriculturist farmer in 
Northeastern of Thailand. 

 
รัศมีเพ็ญ  นาครินทร์1 ถนอมศักดิ์  สุวรรณา2 และอุมาวรรณ วาทกิจ3 

Rassamepen  Nakarin1 Thanoamsuk Suwatna2 and Umarwan  watikit3  
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อส ารวจสภาพปัญหาการจัดการความเสี่ยงทางการเงินของ
เกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย  2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการ
จัดการความเสี่ยงทางการเงินของเกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย และ 3) เพื่อน าเสนอ
รูปแบบการจัดการความเสี่ยงทางการเงินของเกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย ซ่ึงเป็น
การวิจัยแบบ ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเจาะจง   โดยใช้ในการเก็บรวบร วมข้อมูลจากผู้บริหารฟาร์มไก่เ น้ือในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 338 คน ผ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
โดยวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 5 ด้านได้แก่ ด้านต้นทุนของเงินทุน ,ด้าน
สถานะทางการเงิน,ด้านการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ,ด้านการวางแผนก าไรและด้านการบริหารสินค้าคงเหลือ  
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาการจัดการความเสี่ยงทางการเงินของเกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 2) ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการจัดการความเสี่ยงทาง
การเงินของเกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือประกอบด้วย ด้านต้นทุนของเงินลงทุน ด้านการบริหารสถานะทางการเงิน ด้านการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียน ด้านการวางแผนก าไร และด้านการบริหารสินค้าคงเหลือ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และ3) เพื่อน าเสนอรูปแบบการจัดการความเสี่ยงทางการเงินของเกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในประเทศไทย ได้แก่ กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยง กลยุทธ์ตอบสนองความเสี่ยง และกลยุทธ์การควบคุม  
ค าส าคัญ : รูปแบบการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน, ฟาร์มไก่เน้ือ 
___________________________________________ 
1สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2คณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3คณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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Abstract 
 
 The purposes of the research 1) to study the conditions and problems of financial risks 
management of broiler chicken farmers in northeastern of Thailand, 2) to analyze the key factors 
affecting the effectiveness financial risks management of  broiler chicken farmers in northeastern of  
Thailand and 3) To present the financial risk management model Northeastern Thai Broiler Farmers 
in Thailand.  The sample consists of broiler chicken farmers in northeastern of Thailand A whole 
chicken small, medium and large of 338 managers, Stakeholders and qualified as a sample of 10 
members total of 348 samples. The statistics used in this study are the statistics used were the 
number (Frequency) percent (Percentage), SD (Standard Deviation) and factor analysis (Factor 
Analysis). The results showed that. 1) Problems of financial risk management of northeastern broiler 
farms in Thailand. The overall level is moderate. 2) Key factors affecting the financial risk management 
of broiler chicken farmers include: Cost of investment Financial Management Management of working 
capital Profit planning and inventory management. At the 0.05 level of significance and 3) Researchers 
have developed a presentation of their Financial risk Management Model of chicken Agriculturist 
farmer in Northeastern of Thailand, the concept FRMWCCC-PD-IDMC or FRM ASRA Model (Financial 
Risk Management: A-Avoid, S-Share, R-Reduce, A-Accept Model) 
 
Keywords : Financial risk Management Model, chicken Agriculturist farmer 
 
 
บทน า 
 วิถีการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจใดๆ 
ของประชากรในประเทศไทยได้เปล่ียนรูปแบบการ
ด า เ นิ น วิ ถี เ ป็ น ใ ช้ ร ะบบการ แลก เป ล่ี ยนหรื อ มี
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจ
อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร เป็นการท าเกษตร 
ที่เข้าไปท าสัญญา พึ่งพิง หรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
กับธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่ทุกๆ ด้าน ได้แก่ พาณิชย์
เกษตร หรืออุตสาหกรรมการเกษตรท่ีจ าเป็นในรูปแบบ
ของโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือน าสู่

กระบวนการแปรรูปอาหารให้ถึงมือผู้บริโภค การ
บ ริ โ ภ คส่ วน ใหญ่ จ ะผ่ านกร ะบวนการ ผลิ ต เชิ ง
อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลาย
น้ า เริ่มตั้งแต่การน าวัตถุดิบจากไร่นาและฟาร์มมาป้อน
เป็นปัจจัยการผลิตทางตรงที่ส าคัญและในปัจจุบันด้วย
ความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจที่ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการ
รับประทานสัตว์ใหญ่เน่ืองจากมีราคาแพงจากสภาพ
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และหันมาบริโภคสัตว์เล็กเน่ืองจากมี
ราคาที่ประหยัดโดยเฉพาะอาหารที่นิยมบริโภคมากน่ัน
คือ ไก่เ น้ือ ที่ก าลังเป็นที่ต้องการทางตลาดลูกค้าที่
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เพิ่มขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการเชิงอุตสาหกรรมไก่เ น้ือมี
ปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นด้วย แต่เม่ือศึกษาต้นทุนการผลิต
เริ่มจากต้นน้ าจะมีค่าใช้จ่ายสูง [1] จากการศึกษาข้อมูล
ได้ แ หล่ ง ข้ อ มู ลจากสถ าบั นอาห าร  กร ะ ทร วง
อุตสาหกรรม พบว่าอุตสาหกรรมไก่ มีตลาดไก่เน้ือของ
ประเทศไทย แยกตลาดไก่เน้ือแบ่งออกเป็น 2 ตลาด 
คือ ตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ ซ่ึง
ผลผลิตส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60 ของปริมาณการ
ผลิตทั้งหมด จ าหน่ายภายในประเทศ ส่วนที่เหลืออีก
ประมาณร้อยละ 40 ปริมาณการผลิต ส่งออกจ าหน่าย
ยังต่างประเทศในรูปไก่แปรรูปธุรกิจไก่เน้ือปัจจุบัน
ด าเนินการในลักษณะ Circular Integration มีการ
ประกอบธุรกิจในลักษณะ Vertical Integration โดย
แยกเป็นธุรกิจการผลิตและรับซ้ือพืชอาหารสัตว์ การ
ผลิตอาหารส าเร็จรูป การผลิตและจ าหน่ายเวชภัณฑ์ มี
ฟาร์มลูกเล้า และฟาร์มไก่เน้ือของตนเอง มีโรงฆ่าและ
ช าแหละไก่ มีตลาดขายส่งและขายปลีกไก่ช าแหละ มี
ธุรกิจส่งออกเน้ือไก่แช่แข็ง มีโรงงานแปรรูปเน้ือไก่ เพื่อ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิดเพื่อการจ าหน่ายตลาด
ภ าย ในและ ต ลาดต่ า งป ร ะ เ ทศ  ทั้ ง น้ี วิ ถี ต ล า ด
อุตสาหกรรมไก่เน้ือ ปรากฏดังน้ี ผู้เลี้ยงไก่เน้ือรายย่อย
หรือรายเล็ก คิดเป็นร้อยละ 10, ผู้เลี้ยงไก่เน้ือสัญญา
ผูกพัน คิดเป็นร้อยละ 15 และผู้เลี้ยงไก่เน้ือรายใหญ่คิด
เป็นร้อยละ 75 ซ่ึงจะน าไก่เน้ือส่งต่อให้แก่โรงฆ่าไก่เน้ือ
เพื่อน าไปสู่กระบวนการแปรรูปต่อไป ด้วยอัตราการ
เลี้ยงไก่เน้ือที่มีการขยายตัวเพิ่มและมีฐานการบริโภคทั่ว
โลกเพิ่มขึ้นแต่สภาพการณ์ของตลาดไก่เน้ือที่ต้องใช้เงิน
ลงทุนที่สูงมากกว่าการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม
ประเภทอ่ืนๆ เช่น ฟาร์มเลี้ยงสุกร ,ฟาร์มเลี้ยงปลา ,
รวมถึงฟาร์มต่างๆทั้งสัตว์เล้ียงและพืชชนิดต่างๆ ซ่ึง
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เน้ือจะมีต้นทุกการลงทุนที่สูงกว่า

การท าอุตสาหกรรมฟาร์มประเภทอ่ืนๆ เพราะมีภาระ
การลงทุนภายใต้เงื่อนไขเกษตรพันธะสัญญาของผู้รับ
ซ้ือไก่เน้ือ และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ควบคุม ซ่ึง
จากข้อมูลด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิเกษตรกรฟาร์มไก่
เน้ือต้องรับภาระต้นทุนในการด าเนินการไม่น้อยกว่า 
98% ของต้นทุนการลงทุนทั้งหมด ดังน้ันปัญหาการ
จัดการความเส่ียงทางการเงินของเกษตรกรฟาร์มไก่ 
สภาพหน้ีสินที่เกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือต้องแบกภาระจาก
การลงทุนท าธุรกิจฟาร์มไก่เน้ือ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนในประเทศไทยได้เห็นรูปแบบการ
จัดการความเสี่ยงทางการเงินของเกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือ
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและจัดการความเสี่ยงทาง
การเงินในอนาคต  และช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้
ลงทุนใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารการเงินที่สามารถ
ป้องกันความเสี่ยงในสิ่งที่ สามารถควบคุมและไ ม่
สามารถควบคุมได้ จึงเป็นที่มาท าให้ผู้ วิจัยได้ศึกษา
รูปแบบจัดการความเสี่ยงทางการเงินของเกษตรกร
ฟาร์มไก่เน้ือภาคตะวันออกเฉียงเหลือในประเทศไทย 
เพื่อให้ได้แนวทางจัดการความเสี่ยงทางการเงินในการ
ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เน้ือต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        1. เพื่อส ารวจความคิดเห็นสภาพปัญหาการ
จัดการความเสี่ยงทางการเงินของเกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย 
        2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
การจัดการความเสี่ยงทางการเงินของเกษตรกรฟาร์มไก่
เน้ือภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย 
        3. เพื่อน าเสนอรูปแบบการจัดการความเสี่ยงทาง
การเงินของเกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือในประเทศไทย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
          เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method 
Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เป็นการศึกษาคุณลักษณะ การบริหาร
การเงิน การสนับสนุนภาครัฐ ที่มีผลต่อการป้องกัน
ความเสี่ยงทางการเงินของเกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย มีขอบเขตการวิจัย 
ประกอบด้วย 
         1. ประชากร คือ สถานประกอบการของ
อุตสาหกรรมไก่เน้ือแบบมีพันธะสัญญาทุกขนาดที่ตั้งใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่เป็นสถาน
ประกอบการที่มีอุตสาหกรรมไก่เน้ือ ประกอบด้วย กลุ่ม
ผู้บริหารอุตสาหกรรมไก่เน้ือหรือผู้จัดการฟาร์มขึ้นไป มี
จ านวน 2,225 คน หน่วยงานภาครัฐได้แก่ นักวิชาการ
หรือนายสัตวแพทย์หรือผู้ควบคุม จ านวน 10 คน  
สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค จ านวน 20 คน คณะท างาน
เครือข่ายเกษตรพันธะสัญญา จ านวน 15 คน องค์กร
อิสระ จ านวน 5 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 2,275 คน [3]  
         2. กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลซ่ึงก าหนด
โดย วิ ธีการสุ่ มแบบหลายขั้ นต อน ( Multi-Stage 
Random Sampling) มีขั้นตอนดังน้ี ขั้นตอนที่ 1 กลุ่ม
ตัวอย่างใช้หลักการค านวณของ เครจซ่ี และ มอร์แกน 
[4] หาจ านวนตัวอย่างที่เหมาะสม โดยผู้วิจัยก าหนดให้
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (α) = .05 ที่ระดับความ
เชื่อม่ัน 95% สรุปได้ว่าในการวิจัยครั้งน้ีใช้กลุ่มตัวอย่าง
ตั้งแต่ 338 และเชิงคุณภาพสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือ
ผู้ จัดการฟาร์มขึ้นไป  300   คน  นักวิชาการหรือ
นายสัตวแพทย์ผู้หรือผู้ควบคุมจ านวน 10 คน  สหพันธ์
องค์กรผู้บริโภคจ านวน   10  คน คณะท างานเครือข่าย

เกษตรพันธสัญญา จ านวน 15  คน ตัวแทนเครือข่าย
เอ็นจีโอจ านวน 3 คน รวมจ านวน 338  คน [5] 
        3. กลุ่มเป้าหมายเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้วิธีแจกแบบสอบถามให้ผู้บริหารหรือ
ผู้จัดการฟาร์มตอบแบบสอบถาม จากการรวมกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี โดยใช้จ านวนทั้งหมด 
338 กลุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้และการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ 1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อน าไปจัดท ากรอบเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย และกรอบในการเขียนค าสัมภาษณ์ 2) น า
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่พัฒนาขึ้นไปปรึกษาอาจารย์
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
ความครอบคลุมเน้ือหา (Content validity) ค่าอยู่
ระหว่าง 1 คะแนน ความถูกต้องในส านวนภาษาได้
คะแนน 1 คะแนน ความสอดคล้องได้คะแนน 0.81- 1 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 1 คะแนนน าค่าดังกล่าวพร้อม
แบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญ มาใช้เป็นแนวทางส าหรับ
ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 3) น า
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ ได้แก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อนามา
วิเคราะห์หาความเที่ยง (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิ
แ อ ล ฟ า ข อ ง ค ร อ น บ า ค  ( Cronbanch’s Alpha 
Coefficient) ของแบบสอบถามทั้งฉบับคือ 0.973 โดย
วิเคราะห์รายข้อ (Item Analysis) เพื่อตัดค าถามที่ไม่
สมบูรณ์ทิ้ง เพื่อให้ได้ข้อค าถามที่มีคุณภาพ ปรากฏผล
ว่าได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) 
อยู่ระหว่าง 0.972 -0.974 และแบบสอบถามที่ มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Check-List) จะ
ค านวณหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ด้วยวิธี
วิ เ ค ร าะห์ ส่ วน เ บี่ ย ง เ บนมาต ร ฐ า น  (Standard 
Deviation : SD) ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.416 – 1.792 
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จากน้ันจึงน าแบบสอบถามที่ได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่ อ ไปการห าค วาม เ ชื่ อ ม่ั น  เ ค รื่ อ ง มื อ วิ จั ย เ ป็น
แบบสอบถามที่มีลักษณะการตอบเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าสามารถค านวณหาค่าความเชื่อม่ันโดยการ
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α–coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) ดังน้ี 1) ค่าดัชนีความ
ความสอดคล้องของข้อค าถาม ( Index of Item – 
Objective Congruence : IOC) โดยใช้วิธีของ โรวิเนล
ลี และแฮมเบลตัน (Rovinelli & Hambleton) ซ่ึงมี
เกณฑ์ในการพิจารณาค่า IOC [5] และ 2 ) กิจกรรม
การประชุมเพื่อสร้างรูปแบบร่วมกันโดยเป็นการสนทนา
กลุ่ม (Focus group) ของผู้แทนกลุ่มที่มีส่วนเก่ียวข้อง
ร่วมกันอภิปรายและสร้างเป็นแนวทางปฏิบัติ 
 
ผลการวิจัย 
ผลการวิจัย ปรากฏ ดังน้ี 
        ต อนที่ 1  วิ เ ค ร าะห์ ส ถ านภ าพของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ จ านวน (Frequency) 
และ ร้อยละ (Percentage) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 243 คน ร้อยละ 71.89 
ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีการศึกษาต่ าก ว่า
ปริญญาตรี จ านวน 219 คน ร้อยละ 64.79 รายได้ที่
ได้รับ (ต่อปี) ส่วนมากมีรายได้ต่ ากว่า 100 ,000 บาท 
จ านวน 209 คน ร้อยละ 61.83 ส่วนรายจ่ายด าเนิน
กิจการ (ต่อปี) ผู้ตอบแบบสอบถาม ตั้งแต่ 500,001 – 
1,000,000 บาท 181 คน ร้อยละ 53.55 ล าดับ 
 จากข้ อ มูลฟาร์ม ไ ก่ เ น้ื อ  ส่ วนใหญ่ ขนาด
อุตสาหกรรม ขนาดเล็ก จ านวน 317 คน ร้อยละ 93.79 
ส่วนใหญ่จ านวนพนักงานที่มีในโรงงานอุตสาหกรรม มี
พนักงาน 1-10 คน จ านวน 318 คน  ร้อยละ 94.08  
ส่วนใหญ่อายุฟาร์มไก่เน้ือต่ ากว่า 10 ปี จ านวน 211 

คน ร้อยละ 62.43  ส่วนใหญ่ส าหรับข้ อก าหนด
มาตรฐานฟาร์มไก่เ น้ือตามองค์ประกอบ ดัง น้ี  มี
องค์ประกอบของฟาร์มตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
ครบทุกด้าน ร้อยละ 92.90 ส่วนใหญ่ฟาร์มได้มาตรฐาน
ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ก าหนด ร้อยละ 75.44 ส่วนใหญ่
มีการจัดการสิ่งแวดล้อม มีระบบการสนับสนุนสังคม
และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 72.78 ส่วนใหญผู่้มีส่วนได้ส่วน
เสียกรณีผู้รับซ้ือไก่เน้ือจากฟาร์ม ผู้รับซ้ือไก่เน้ือได้ตัด
ราคาไม่เป็นตามเงื่อนไข เช่นตัดราคาน้ าหนักไม่ได้
มาตรฐาน, ตัดราคาค่าความชื้น ร้อยละ 81.36 และ
ส่วนใหญ่ผู้ฃ ฟาร์มถูกปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐานตาม
ค าชี้แนะหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 78.9  ตามล าดับ  
        ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยข้อที่ 1 “เพื่อส ารวจความคิดเห็นสภาพปัญหา
การจัดการความเสี่ยงทางการเงินของเกษตรกรฟาร์มไก่
เน้ือภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย” พบว่า 
สภาพปัญหาทางการจัดการความเสี่ยงทางการเงินของ
เกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือในปัจจุบัน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (�̅�𝑥= 3.06) ส าหรับผลการพิจารณา
เป็นรายด้านเรียงล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ได้ดังน้ี ด้านการบริหารสถานะทางการเงิน ((�̅�𝑥= 
3.24) รองลงมา คือ ด้านการวางแผนก าไร ((�̅�𝑥 = 3.12)  
ด้านการบริหารสินค้าคงเหลือ ((�̅�𝑥= 3.06) และ ด้าน
ต้นทุนเงินลงทุน ((�̅�𝑥= 2.93) ตามล าดับ 
        ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยข้อที่ 2 “เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญที่ส่ งผล
กระทบต่อการจัดการความเสี่ยงทางการเงินของ
เกษตรกรฟาร์มไก่เ น้ือภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
ประเทศไทย”  โดยใช้สถิติ การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor 
Analysis) แบบ Exploratory factor analysis เลือก
วิธี Principal Component Analysis และหมุนแกน
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ด้วยวิธี Varimax Orthogonal Rotation เพื่อสกัดตัว
แปรส าคัญที่มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปร
ส าคัญที่ เรียกว่า Factor Loading ที่ มีค่าตั้งแต่ 0.30 
ขึ้นไป ส าหรับกลุ่มผู้บริหาร จึงจะถือได้ว่าเป็นตัวแปรที่
ส าคัญจริงๆ ทั้งน้ีผู้วิจัยเลือก Factor Loading ที่มีค่า
ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติ
มาก ท่ีสุ ด  จากปั จ จัยคั ดสรร ( Selected Factors) 
ทั้งหมด 28  ข้อ จากตัวแปรด้านการจัดการความเสี่ยง
ทางการเงิน ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านต้นทุนเงิน
ลงทุน 2) ด้านสถานะทางการเงิน 3) ด้านการบริหาร
ทุนหมุนเวียน 4) ด้านการวางแผนก าไร และ 5) ด้าน
การบริหารสินค้าคงเหลือโดยการวิเคราะห์ปัจจัยโดยใช้
สถิติ Factor Analysis พบว่ามี  12 ปัจจัยส าคัญที่มีค่า
ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป ซ่ึงใช้ตัวแปรส าคัญที่ถูกเลือกเพื่อใช้
ในการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการความเสี่ยง
ท า ง ก า ร เ งิ น ข อ ง เ ก ษ ต ร ก ร ฟ า ร์ ม ไ ก่ เ น้ื อ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทยของผู้บริหารฟาร์ม
ไก่ สรุปได้ดังน้ี 
ปัจจัยส าคัญเรียงล าดับจากมากไปน้อย น้ าหนกั 
1. มีการจัดระบบบัญชีรายงานก าไร
ขาดทุน 

0.81 

2. มีสินทรัพย์ที่ เ ป ลี่ ย นเ ป็น เ งิ น สด
เพี ย งพอต่อห น้ีที่ ต้ อง จ่าย เ ม่ือค รบ
ก าหนด 

0.81 

3. มี ก า ร จั ด ห า ทุ น จ า ก ก า ร กู้ ยื ม
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 

0.80 

4. มีการจัดหาทุนจากการกู้ยืมระยะยาว
อายุสัญญาเกินกว่า 1 ปี 

0.80 

5. มีการจัดระบบบัญชีรายงานเงินสด 
เงินฝากธนาคารลูกหน้ีสินค้าแสดงฐานะ
ทางการเงิน 

0.79 

ปัจจัยส าคัญเรียงล าดับจากมากไปน้อย น้ าหนกั 
6. มีการวางแผนการใช้สินทรัพย์และ
เงินทุนในการด าเนินงาน 

0.79 

7. มีการจัดสัดส่วนของเงินทุนหมุนเวียน
เป็นระบบ 

0.77 

8. มีความสามารถช าระหน้ีได้เม่ือครบ
ก าหนด 

0.75 

9. มีความสามารถน าก าไรจ่ายดอกเบี้ย
ทันก าหนด 

0.75 

10. มียอดขายคุ้มกับค่าวัตถุดิบกรณีเกิด
ราคาเปลี่ยนแปลง 

0.75 

11. มีการวางแผนประมาณการสินค้าที่
ต้องผลิตได้ทันตามความต้องการของ
ลูกค้า 

0.73 

12. มีความสามารถในการจัดการทุน
และหน้ีสิน 

0.72 

 
        การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยในตอนที่ 3 น้ี ผู้วิจัยได้ใช้ตัวแปรซ่ึงเป็นปัจจัยคัด
สรร (Selected Factors) ทั้งหมด 12  ข้อ จากตัวแปร
ต่างๆ ของระดับการจัดการความเสี่ยงทางการเงินของ
เกษตรกรฟาร์มไก่เ น้ือภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
ประเทศไทย     ด้านกระบวนจัดการความเสี่ ยง 
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ค้นหาความเสี่ยงทาง
การเงิน  2) การประเมินความเสี่ยงทางการเงิน 3) การ
จัดการความเสี่ยงทางการเงิน และ4) การประเมินความ
เสี่ยง โดยการวิเคราะห์ปัจจัยโดยใช้สถิติ Factor 
Analysis เพื่อวิเคราะห์ส ารวจหรือค้นหาตัวแปรส าคัญ
แบบ Exploratory factor analysis เลือกวิธี Principal 
Component Analysis และหมุนแกนด้วยวิธี Varimax 
Orthogonal Rotation เพื่อสกัดตัวแปรส าคัญที่ มีค่า
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สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรส าคัญที่ เรียกว่า 
Factor Loading เพื่อสกัดตัวแปร จึงได้การจัดการ
ความเสี่ยงทางการเงิน ประกอบด้วย 1. ด้านค้นหา
ค ว า ม เ สี่ ย ง ท า ง ก า ร เ งิ น   (Financial Risks 
Identification) 2. การประเมินความเสี่ยงทางการเงิน 
(Risk Assessment) 3. ด้านการจัดการความเส่ียงทาง
การเงิน (Risk Management) 4. ด้านการสรุปผลความ
เสี่ยง (Risk Evaluation) เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ
คะแนนปัจจัยที่มีผล Factor Score Coefficient ตั้งแต่ 
0.70 ขึ้นไป ที่ ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาให้เป็นตัวแปร
ส าคัญเพื่อน าไปสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความเสี่ยงทางการเงินของเกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทยพบว่ามี  13 ปัจจัย
ส าคัญ สรุปได้ดังตารางที่ 2 
รายการ ปัจจัยส าคัญ น้ าหนัก 
Factor 
load ≥ 
0.70 

RM 3 มีการใช้กลยุทธ์ป้ อง กัน
ความเสี่ยงไม่ให้เกิดซ้ า เช่นการมี
ค่าใช้ จ่ายยารักษาโรคเพิ่มจะ
สั่งซ้ือก่อนราคาเพิ่ม 

0.86 

FRI 2 มีการสรุปปัญหาความเสี่ยง
ทางการเงิน 

0.83 

RA 2 มีการประเมินความเส่ียง
ทางการเงินตามแผนที่ก าหนด 

0.83 

RE6 มีการสรุป รายงานจากการ
ประเมินผลความเสี่ยง 

0.83 

FRI1 มีการสรุปปัญหาความเส่ียง
ทางการเงิน 

0.81 

RA 4 สามารถประเมินความเสี่ยง
ท า ง ก า ร เ งิ น ทั น ที เ ม่ื อ เ กิ ด
อุบัติการณ์ 

0.81 

รายการ ปัจจัยส าคัญ น้ าหนัก 
RE5 มีการทบทวนตัวชี้วัดในการ
ประเมินความเสี่ยงในฟาร์ม 

0.81 

RM 6 มีปฏิบั ติ ต ามมาต ร ก าร
ป้องกันความเสี่ยงตามแนวทาง
หน่วยราชการก าหนด 

0.77 

RM 5 มีกลยุทธ์แบ่งแยกความ
เสี่ยงเพื่อลดค่าใช้จ่ายฟาร์มต่อ
ราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลง        

0.74 

RA6 มีก าหนดมาตรการป้องกัน
ความเสี่ยงทางการเงินในฟาร์ม 

0.73 

RM 4 มี กลยุ ท ธ์ ก า ร ลดความ
สูญเสียเม่ือเกิดเหตุการณ์ 

0.72 

RA1 มีการวางแผนก าหนดความ
เสี่ยงทางการเ งิ นที่ค าด ว่ าจะ
เกิดขึ้น 

0.71 

RA 5 มีแนวทางป้องกันการเกิด
อุบัติการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

0.71 

 
       ส่วนที่ 3 เป็นการวิเคราะห์สภาพปัญหาทางการ
จัดการความเสี่ยงทางการเงินของเกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือ
ในปัจจุบันเป็นส่วนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการความเสี่ย งทาง
การเงินของเกษตรกรฟาร์มไก่เ น้ือ วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลจากเน้ือหาและจับประเด็นที่สัมภาษณ์ 
จะเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยข้อที่ 3 “เพื่อน าเสนอรูปแบบการจัดการความเสี่ยง
ท า ง ก า ร เ งิ น ข อ ง เ ก ษ ต ร ก ร ฟ า ร์ ม ไ ก่ เ น้ื อ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย” ตอนน้ีเป็นการ
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
จากส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 โดยขั้นแรกผู้วิจัยได้น ามา
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จัดท าเป็นร่างรูปแบบการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
ของเกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
ประเทศไทย และในขั้นต่อไปได้น ารูปแบบดังกล่าวไป
น าเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 10 คน ช่วยกันวิพากษ์ 
หลังจากแก้ไขและปรับปรุงตามค าเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ผู้วิจัยจะได้น ามาเสนอและ แสดง
ขั้นตอนการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการความ
เสี่ยงทางการเงินของเกษตรกรฟาร์มไก่เ น้ือในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดังน้ี 
        ขั้นท่ี 1 สร้างและพัฒนาร่างรูปแบบการจัดการ
ความเสี่ยงทางการเงินของเกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย ประกอบด้วย (1) 
การบริหารต้นทุนเงินลงทุน  FRM (FRMCCFE: FRM 
Financial risk management Cost of Capital  
Financial Exposure) ได้แ ก่ ด้านต้นทุนเงิ นล งทุ น 
(FRMCC) ด้านสถานะทางการเงิน (FRMFE) (2) การ
บริหาร เ งิ นทุนห มุนเ วียน  FRM (FRMWC : FRM 
Working Capital) ได้แก่ เงินทุนหมุนเวียน (Working 
Capital) (3) การบริหารก าไรต่อหน้ีสิน  FRM(FRMPD 
: FRM  Profitability of planning to total Debt  
perspective ได้แก่ ด้านการวางแผนก าไรต่อหน้ีสิน 
(FRMPD) และ (4) การบริหารสินค้า ทุนและหน้ีสิน  
FRM ( FRM ICD : FRM  Inventory turnover of 
Capital and total Debt  perspective)  
         ขั้นที่ 2 น าร่างรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม
ของร่างรูปแบบการจัดการความเส่ียงทางการเงินของ
เกษตรกรฟาร์มไก่เ น้ือภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
ประเทศไทยที่ได้พัฒนาขึ้นมาแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 10 ท่าน  เพื่อรับรองรูปแบบ 
        ขั้นที่ 3 สรุปประเด็นในการบริหารความเสี่ยง
จะต้องมีวัตถุประสงค์ การบ่งชี้ เหตุการณ์ (Event 

Identification) การท าธุร กิจมักมีความไม่แน่นอน
เกิดขึ้นตามมา องค์กรไม่สามารถม่ันใจได้ว่าเหตุการณ์
ใดเหตุการณ์หน่ึงจะเกิดขึ้นหรือไม่หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ว่าจะเป็นอย่างไร ในกระบวนการบ่งชี้ เหตุ การ ณ์
ผู้บริหารควรต้องพิจารณาเก่ียวกับองค์ประกอบ คือ 1) 
ปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากรที่ปฏิบัติงาน กฏหมาย 
ภาษีอากร ระบบงานและสิ่งแวดล้อม 2) แหล่งความ
เสี่ยงทั้ งจากภายในและภายนอกองค์กร และ 3) 
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยแบ่ง
ตามประเภทของเหตุการณ์ และรวบรวมเหตุการณ์
ทั้งหมดในองค์กรที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงาน เพื่อช่วย
ให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุการณ์และมีข้อมูลที่เพียงพอเพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับ
การประเมินความเสี่ยง ต่อไปน้ีด้านการจัดการความ
เสี่ยงทางการเงินของผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปได้ดังน้ี 
        1. ก า ร บ ริ ห า ร ต้ น ทุ น เ งิ น ล ง ทุ น  FRM 
(FRMCCFE: FRM Financial risk management Cost 
of Capital  Financial Exposure) ได้แก่ การจัดการ
ต้นทุนเงินลงทุน (Financial risk management cost 
of capital) และ  การ จัดการสถานะทางการเงิน 
(Financial risk management financial exposure 
        2. การบริหารเงินทุนหมุนเวียน FRM (FRMWC 
:FRM Working Capital) ได้แ ก่ การจัดการเ งิ นทุ น
หมุนเวียน (Working Capital) 
        3. การบริหารก าไรต่อหน้ีสิ  FRM (FRMPD  : 
FRM  Profitability of planning to total Debt ) 
ได้แก่  การวางแผนก าไรต่อหน้ีสิน (FRMPD) 
        4. การบริหารสินค้าคงเหลือและต้นทุน FRM ( 
FRM ICD : FRM  Inventory turnover of Cost) ได้แก่ 
การจัดการสินค้าคงเหลือและต้นทุน(FRMICD 
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        จากข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ของผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้ด าเนินการสังเคราะห์แก้ไขและปรับปรุงตามค า
เสนอแนะ มีปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อรูปแบบการจัดการ
ความเสี่ยงทางการเงินของเกษตรกรไก่เ น้ือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย ผู้วิจัยได้น าเสนอ
ปัจจัยที่ส่งผลในการน าข้อมูลไปสร้างและพัฒนาเป็น

รูปแบบการจัดการความเสี่ยงทางการเงินที่เรียกว่า The  
FRM:ASRA Model ในการ จัดการความเสี่ ย งทาง
การเงินจากปัจจัยส าคัญส่งผลกระทบภายใต้กลยุทธ์ใน
การจัดการ 3 ด้านได้แก่ กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยง กล
ยุทธ์ตอบสนองความเสี่ยง และกลยุทธ์การควบคุม 
 

 

การจัดการความ
เส่ียงทางการเงิน 

ปัจจัยส าคัญส่งผลกระทบต่อความเส่ียงทางการเงิน 

กลยุทธ์ป้องกันความเส่ียง 
กลยุทธ์ตอบ 
สนองความ 

เส่ียง 
กลยุทธ์การควบคุม 

การบริหารต้นทุน 
เงิน 
ลงทุน 

1) ส ารวจสภาพแวดล้อมพื้นที่ตั้ง
ฟาร์มไก่เน้ือให้เหมาะสมและถูกต้อง
ตามกฎข้อบังคับ 
2)ใช้ทุนส่วนของเจ้ามากกว่าจัดหา
จากหน้ีสิน 
3) จัดหาเงินทุนจากส่วนของเจ้าของ 
70% เงินทุนจากหน้ีหน้ี ไม่เกิน 
30% 
4) การขยายทุนหรือเพิ่มอัตราสินค้า 
(ลูกไก่) จากเงินทุนส่วนก าไรมาก่อน
การตัดสินใจก่อหน้ี 

1) จัดหาเงิน 
ทุนที่อัตราดอกเบี้ย
เหมาะสมกับ
ความสามารถจ่าย
ช าระหน้ีได้ 
2) มีการจ าหน่าย
จัดส่งสินค้าทันต่อ
ความต้องการลูกค้า 

1) แหล่งเงินทุนระยะสัญญา
ผ่อนช าระมากกว่า 1 ปี
เหมาะกับการขยายกิจการที่
ส่งผลให้เกิดผลตอบแทน
มากกว่าหน้ีที่ต้องจ่ายช าระ 
2) มีสินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็น
เงินสดเพียงพอต่อหน้ีที่ต้อง
จ่ายเม่ือครบก าหนด 

การบริหารเงินทุน
หมุน 
เวียน   

1) มีการวางแผนการใช้สินทรัพย์
และเงินทุนในการด าเนินงาน 
2) มีการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้
ช่องทางจ าหน่ายอ่ืนๆ ใช้เงินทุนจาก
ก าไรสะสมเพื่อปรับปรุง 

1) มีการจัดสัดส่วน
ของเงินทุนหมุน 
เวียนเป็นระบบ 
2) มีการจัดสรรยอด 
ขายต่อต้นทุนวัตถุดิบ 

1) มีการจัดระบบบัญชี เงิน
สด เงินฝากธนาคาร และ
ลูกหน้ีสินค้าแสดงฐานะทาง
การเงิน 

การบริหารก าไรต่อ
หน้ี 
สิน 

1) การสร้างความสามารถน าก าไร
จ่ายดอกเบี้ยทันตามก าหนด 
2) มีรายได้ อ่ืนๆของฟาร์มไก่เ น้ือ
เพียงพอต่อหน้ีสิน 

1) มียอดขายคุ้มค่า
กับค่าวัตถุดิบกรณี
เกิดราคา
เปลี่ยนแปลง 

1)มีความสามารถช าระหน้ี
เงินต้นเม่ือครบก าหนดได้ 
2) มีสัดส่วนก าไรของฟาร์ม
ต่อหน้ีสินทั้งหมด  
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การจัดการความ
เส่ียงทางการเงิน 

ปัจจัยส าคัญส่งผลกระทบต่อความเส่ียงทางการเงิน 

กลยุทธ์ป้องกันความเส่ียง 
กลยุทธ์ตอบ 
สนองความ 

เส่ียง 
กลยุทธ์การควบคุม 

การบริหารสินค้า
คงเหลือคงต่อ
ต้นทุนทางตรง 

1) มีการวางแผนประมาณการสินค้า
ที่ต้องผลิตได้ทันตามความต้องการ
ของผู้รับซ้ือ(ลูกค้า) 
2) มีกลยุทธ์เปิดช่องทางการค้าสร้าง
พันธมิตรคู่ค้าของกลุ่มลูกค้าผู้บริโภค
ไก่เน้ือ 

1) มีความ 
สามารถจัดการทุน
และหน้ีสิน 

1) มีระบบจัดการสินค้าต่อ
ต้นทุนวัตถุดิบ 
2) มีการวัดผล รายงาน 
ก ากับติดตาม และปรับปรุง 
กระบวน 
การบริหารให้พอเพียง 

อภิปรายผลการวิจัย 
     การวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการความเสี่ยงทาง
การเงินของเกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือในประเทศไทย เป็นวิธีการวิจัยแบบผสม Mixed 
Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และการ วิ จัย เชิ งปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยในส่วนของผู้บริหารจะ
ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยมีรายละเอียดที่จะชี้แจง
และอภิปรายดังต่อไปน้ี 
      1. สภาพปัญหาทางการจัดการความเสี่ยงทาง
การเงินของเกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือในปัจจุบัน ปรากฎว่า 
ด้านการบริหารสถานะทางการเงิน พบว่า มีการ
จัดระบบบัญชีรายงานก าไรขาดทุน มีการจัดระบบบัญชี
รายงานเงินสด เงินฝากธนาคารลูกหน้ีสินค้าแสดงฐานะ
ทางการเงิน  และมีสินทรัพย์ที่ เปลี่ยนเป็นเ งินสด
เพียงพอต่อหน้ี ท่ีต้องจ่ายเ ม่ือครบก าหนด และมี
ความสามารถช าระหน้ีได้เม่ือครบ ผู้บริหารได้มีการ
เตรียมการด าเนินงาน การวางแผนทางการเงิน การ
ตัดสินใจเก่ียวกับการลงทุนและการจัดหาเงินทุน ซ่ึงจะ
ท าให้ ธุรกิจสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเ น่ือง ซ่ึง

สอดคล้องกับสงวน ช้างฉัตร (2547) ได้ศึกษาค้นคว้า
เรื่องการบริหารความเสี่ยงของโครงการ ผลของ
การศึกษาสรุปได้ดังน้ี ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงมี 4 
ด้าน คือ 1) ความเสี่ยงด้านงบประมาณ 2) ความเสี่ยง
ด้านค่าใช้จ่าย 3) ความเสี่ยงด้านการก าหนดปฏิบัติการ 
4) ความเสี่ยงด้านเทคนิค จากการศึกษาได้พบขั้นตอน
การบริหารความเสี่ยงว่าการบริหารความเสี่ยงมีขั้นตอน
ส าคัญ  8 ขั้นตอนคือ 1) การก าหนดโครงสร้างพื้นฐาน
การจัดการ 2) การก าหนดของเขตการบริหารความ
เสี่ยงของโครงการ 3) การวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของ
โครงการ 4) การระบุความเสี่ยง 5) การวิเคราะห์ความ
เสี่ยง 6) การวางแผนควบคุมความเสี่ยง 7) การควบคุม
ความเสี่ยง และ 8) การตรวจติดตามสรุปได้ ว่าการ
บริหารความเสี่ยงของโครงการจึงเป็นเรื่องส าคัญเพราะ
ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุลงได้ 
โครงการส าคัญจ าเป็นต้องประเมินความเสี่ยง โดย
ผู้จัดการจะต้องวางแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อระบุ
และควบคุมการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยง
ด้านการด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา การ
บริหารความเสี่ยงของโครงการควรให้ครอบคลุม 4 ด้าน 



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 2 (27) กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 2 (27) July - December 2017

423

คือ การวางแผน การจัดสรรทรัพยากร การควบคุมและ
การติดตามผลหรืออาจก าหนดมาตรฐานการบริหาร
ความเสี่ยงและคู่ มือการบริหารความเสี่ยงเพื่ อ ให้
ผู้เก่ียวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพ ด้านการวางแผนก าไร พบว่า มีการลงทุน
สินทรัพย์ประจ ามากกว่าสินทรั พย์ห มุนเ วียน มี
ความสามารถปรับราคาสินค้าเม่ือเกิดต้นทุนเพิ่มขึ้น 
และ มียอดขายคุ้ ม กับค่ า วัตถุ ดิบกร ณี เ กิด ร าค า
เปลี่ยนแปลง ทั้งอาจเป็นเพราะกิจการมีการวาง
แผนการท าก าไร เป็นการวิเคราะห์การใช้สินทรัพย์และ
เงินทุนในการด าเนินงาน เป็นการตัดสินใจลงทุนใน
สินทรัพย์ และ เ งินทุ นที่ ก่อ ให้ เ กิดต้นทุ นค ง ที่ ว่ า 
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับคุ้มกับความเสี่ยงในการ
ด าเนินธุรกิจการตัดสินใจในการลงทุนเกิดข้ึนอย่าง
แน่นอน การตัดสินใจว่าการลงทุนน้ันคุ้มกับความเสี่ยง 
เพื่อจะได้มีก าไรที่ต้องการสามารถพิจารณาได้จากอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน ซ่ึง
สอดคล้องกับเบญจพรรณ เอกะสิงห์  (2554) ได้
ศึกษาวิจัยเก่ียวกับเรื่อง “ ความเสี่ยงในการเกษตร
ระบบพันธะสัญญา ในจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน: 
ผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อย ความเชื่อมโยงต่อ
นโยบายสาธารณะ” โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส ารวจ
ความเสี่ยงด้านรายได้ ผลผลิต การตลาด และ ความ
เสี่ยงด้านอ่ืนๆในการเกษตรระบบพันธะสัญญาด้าน
ความรุนแรง 2) เพื่อศึกษาโอกาสของการเกิดขึ้น และ
สาเหตุของความเสี่ยงเหล่าน้ัน มีการประเมินผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่างๆ ในการเกษตรระบบพันธะสัญญาที่
มีต่อเกษตรกรในกลุ่มต่างๆ และชุมชนเกษตรกร โดย
เน้นกลุ่มเกษตรกรที่มีความเปราะบาง การศึกษาได้
ครอบคลุมพืชและสัตว์ในระบบเกษตรพันธะสัญญา 10 
ชนิด ได้แก่ มันฝรั่ง มะเขือเทศ ถั่วเหลืองฝักสด ข้าวโพด

หวาน ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตเมล็ด
พันธ์ุ พริก สุกร ไก่ และปลา ในกรณี ไก่ ได้แยกเป็น ไก่
ไข่ ไก่เน้ือประกันราคา และไก่เน้ือรับจ้างเลี้ยง ในกรณี
ของสุกร เป็นกรณี สุกรรับจ้างเลี้ยง ส่วนการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ครอบคลุมครัวเรือนเกษตรกร 589 ครัวเรือน
ในจังหวัดเชียงใหม่ และล าพูน ผลที่ได้จากการวิจัยสรุป
ได้ว่าโอกาสของการได้ก าไร ขาดทุน ผู้วิจัยจึงได้เก็บ
ข้อมูลด้านผลผลิต ราคา และ รายได้รวม ย้อนหลัง 10 
ปี และวิเคราะห์โอกาสของการเกิดขึ้นของระดับผลผลิต 
ราคา และรายได้รวม ณ ระดับต่างๆ เช่น ระดับต่ ามาก 
ระดับต่ า ระดับปานกลาง และ ระดับสูง โดยรวมแล้ว
พบว่า เกษตรกรยังมีโอกาสในการขาดทุนสูงอยู่ในทุกๆ 
พืชและสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้นทุนการผลิ ตมี
แนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาถึง 
โดยรวมๆ ค่าที่คาดว่าน่าจะเป็น (expected value) 
ของรายได้รวมในรอบ 10 ปี ก็ยังคุ้มกับต้นทุนเฉลี่ยที่
เกิดขึ้น ในทางทฤษฏีน้ัน เกษตรกรก็ยังจะผลิตในระบบ
การผลิตน้ันอยู่ตราบเท่าที่ ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผัน
แปรเงินสดยังเป็นบวก โดยที่ค่าอุปกรณ์ โรงเรือน หรือ 
ค่าแรงงานครอบครัว เป็นสิ่งที่ผันแปรไม่ได้ และได้
ลงทุนไปแล้ว แต่ในระยะยาว ถ้าผลตอบแทนเหนือ
ต้นทุนทั้งหมดยังไม่เป็นบวก ก็จะมีการทยอยเลิกกิจการ
ตามลาดับค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน ซ่ึงเป็นค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) หารด้วย
ค่าเฉลี่ยน้ัน พบว่ามีค่าสูงในด้านผลผลิต ซ่ึงในกลุ่มพืช 
มีค่าสูงในการปลูกพริก ส่วนในกลุ่มเลี้ยงสัตว์มีค่าสูงใน
สัตว์ทุกชนิด แต่สูงที่สุดในการเลี้ยงไก่เน้ือ ในด้านราคา
น้ัน สัมประสิทธ์ิความแปรปรวนไม่สูงมาก แต่ในด้าน
รายได้รวม ในกลุ่มพืช มีค่าสูงในการปลูกพริก และ
มะเขือเทศ ส่วนในกลุ่มสัตว์ ความแปรปรวนด้านรายได้
รวมพบว่ายังไม่สูงมากนัก แต่สูงในกลุ่มผู้เลี้ยงปลา
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คณะผู้วิจัยพบว่า ความแปรปรวนที่เกิดขึ้นโดยพิจารณา
ผู้ผลิตแต่ละรายมีสูง ผู้มีผลิตภาพการผลิตสูงคือผู้ที่
สามารถมีผลตอบแทนดี การผลิตในเกษตรพันธะสัญญา 
มีผู้ที่ได้ผลดี และผู้ที่ไม่ได้ผลดี ปะปนกัน โดยสรุปแล้ว 
พบว่าการเกษตรพันธะสัญญาได้ลดความเสี่ยงเรื่อง
ราคา แต่ความเสี่ยงด้านผลผลิต และรายได้น้ัน ไม่ได้
ลดลงและยัง พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกพืชในเกษตรพันธะ
สัญญามีความเสี่ยงด้านผลผลิตน้อยกว่ากลุ่มเลี้ยงสัตว์ 
ในด้านผลตอบแทน เกษตรกรผู้ปลูกพืช และ เกษตรกร
ผู้เลี้ยงปลาน้ัน ยังพอมีผลตอบแทนที่เป็นบวก แต่การ
เลี้ยงสุกร และ ไก่เน้ือน้ันถ้าคิดแต่ต้นทุนเงินสด ก็พอยัง
มีเหลือบ้าง แต่ถ้าคิดค่าโรงเรือน อุปกรณ์ ค่าที่ดิน และ 
ค่าแรงงานของตนเองแล้วกลับขาดทุน โดยระดับการ
ขาดทุนสูงที่สุดคือ ไก่เน้ือประกันราคา ซ่ึงสาเหตุหลักๆ 
คือ ความเสี่ยงด้านผลผลิต ที่อาจมีในด้านการจัดการ 
ด้านเทคโนโลยี และ ด้านภัยธรรมชาติ น้าท่วม ฝนแล้ง 
และ โรค แมลง ต่างๆ ด้านการบริหารสินค้าคงเหลือ 
พบว่า มีจ านวนสินค้าจ าหน่ายได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนด มีการวางแผนประมาณการสินค้าที่ต้องผลิตได้
ทันตามความต้องการของลูกค้า ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
กิจการมีการบริหารสินค้าคงเหลือตามฤดูกาลหรือ
สินค้าคงเหลือตามที่คาดการณ์ การมีสินค้าคงเหลือ
ประเภทน้ีเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นได้ สินค้าคงเหลือที่ธุรกิจ
เ ก็บส ารองไว้ น้ันเป็นการคาดการณ์ว่าจะมีความ
ต้องการสินค้าเหล่าน้ันในอนาคตในการจัดจ าหน่าย  ซ่ึง
สอดคล้องกับเธียรภัทร เลิศวัฒนวิมล  การบริหารสินค้า
คงเหลือเป็นปัจ จัยอย่ างห น่ึงที่ มีความส าคั ญต่ อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานของธุรกิจโดยส่วนใหญ่ซ่ึง
รวมไปถึงห่วงโซ่คุณค่าของการจัดหาสินค้าของธุรกิจ
เหล่าน้ันด้วย การด าเนินกิจกรรมการด าเนินงานใน

หลากหลายส่วนงานของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการตลาด 
การเงิน ล้วนแต่มีความเก่ียวข้องเชื่อมโยงกันกับการ
บริหารสินค้าคงเหลือการบริหารสินค้าคงเหลือที่ ไม่มี
ประสิทธิภาพดีพอท าให้ต้องด าเนินการในส่วนของคลัง
จัดเก็บสินค้าในปริมาณที่มากเกินไป เพื่อรอการเบิกใช้
หรือรอการขาย ความพึงพอใจของลูกค้าลดลง และ
ต้นทุนในการด าเนินงานเพิ่มมากขึ้นบางองค์กรมีระบบ
การบริหารสินค้าคงเหลือดีเลิศ และบางองค์กรมีระบบ
การบริหารสินค้าคงเหลือที่น่าพึงพอใจ อย่างไรก็ตามยัง
มีอีกหลาย ๆ องค์กรที่ยังมีระบบการบริหารสินค้า
คงเหลือไม่เป็นที่น่าพอใจ ซ่ึงเป็นสัญญาณอย่างหน่ึงที่
ชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารองค์กรไม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการบริหารสินค้าคงเหลือ โดยส่วนหน่ึงเน่ืองจากยัง
ไม่เข้าใจถึงความจ าเป็นของการบริหารสินค้าคงเหลือ 
      2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงทาง
การเงินของเกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือ ประกอบด้วย 2.1 
การค้นหาความเส่ียงทางการเงิน พบว่า ได้ก าหนด
แนวทางตรวจสอบค้นหาความเสี่ยงของฟาร์มตาม
ข้อก าหนดมาตรฐานฟาร์มไก่เน้ือ มีการส ารวจข้อมูล
เก่ียวกับการจัดการด้านสุขภาพสัตว์มีการใช้เงินทุนจาก
ส่วนของเจ้าของและกู้ยืม โดยมีการคัดกรองความเสี่ยง
ทางการเงินจากภาระหน้ีจากอัตราดอกเบี้ยกู้ยืม ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะกิจการได้เห็นความส าคัญของความสี่ยง
ได้จากการศึกษาความสูญเสียของเกษตรกรฟาร์มไก่
เน้ือจากอดีตที่ผ่านมา อาจจะเรียนรู้จากประสบการณ์
หรือความผิดพลาดจากเครือข่ายเกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือ
ที่ประสบปัญหา ซ่ึงวิธีการที่ซับซ้อนน้อยที่สุดคือการเฝ้า
ระวัง และมีระบบการรายงานเม่ือเกิดปัญหาโดยการ
สร้างระบบการรายงานอุบัติการณ์ เพื่อให้เกิดการ
ประสานงานและการตอบสนองอย่างเหมาะสม  
สอดคล้องสงวน ช้างฉัตร (2547) ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่อง
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การบริหารความเสี่ยงของโครงการ ผลของการศึกษา
สรุปได้ดังน้ี ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงมี 4 ด้าน คือ 
1) ความเสี่ยงด้านงบประมาณ 2) ความเสี่ยงด้าน
ค่าใช้จ่าย 3) ความเสี่ยงด้านการก าหนดปฏิบัติการ 4) 
ความเสี่ยงด้านเทคนิค จากการศึกษาได้พบขั้นตอนการ
บริหารความเสี่ยงว่าการบริหารความเสี่ยงมีขั้นตอน
ส าคัญ  8 ขั้นตอนคือ 1) การก าหนดโครงสร้างพื้นฐาน
การจัดการ 2) การก าหนดของเขตการบริหารความ
เสี่ยงของโครงการ 3) การวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของ
โครงการ 4) การระบุความเสี่ยง 5) การวิเคราะห์ความ
เสี่ยง 6) การวางแผนควบคุมความเสี่ยง 7) การควบคุม
ความเสี่ยง และ 8) การตรวจติดตามสรุปได้ ว่าการ
บริหารความเสี่ยงของโครงการจึงเป็นเรื่องส าคัญ 
เพราะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ
ลงได้ โครงการส าคัญจ าเป็นต้องประเมินความเส่ียง 
โดยผู้จัดการจะต้องวางแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อ
ระบุและควบคุมการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายและความ
เส่ียงด้านการด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 
การบริหารความเสี่ยงของโครงการควรใหค้รอบคลุม 4 
ด้านคือ การวางแผน การจัดสรรทรัพยากร การควบคุม
และการติดตามผลหรืออาจก าหนดมาตรฐานการ
บริหารความเสี่ยงและคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้
ผู้เก่ียวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพ 2.2 การสรุปผลความเส่ียง พบว่า มีการ
ทบทวนตัวชี้วัดในการประเมินความเสี่ยงในฟาร์ม มีการ
เปรียบเทียบผลงานบริหารความเสี่ยงกับตัวชี้ วัดที่
ก าหนด และให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการในการ
ประเมินความเสี่ยง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกิจการมีการ
ติดตามเครื่องชี้ วัดความเสี่ยงขององค์กร โดยการ
เปรี ยบ เที ยบผลงานที่ เป็ นอยู่ กับข้อ มูล เดิมและ
เปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืน สอดคล้องกับ วินัย เวียงลอ 

[9] ได้ศึกษาเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของ
โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ พบว่าการใช้เงินที่ไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของภารกิจเกิดจากกิจกรรมเร่งด่วน
ของการสั่งการจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
กิจกรรมใหม่ของชุมชนที่โรงเรียนเข้าร่วมและงานจัด
เลี้ยงต่างๆที่เกิดจากวัฒนธรรมองค์การ โรงเรียนต้องหา
งบประมาณจากองค์การอ่ืนมา สนับสนุน มากขึ้นและ
ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงินเก่ียวข้องกับความ
เสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นและการจัดล าดับการใช้
เงินที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของภารกิจ ในการ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงโรงเรียนควรจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ชัดเจน ส่วนการลดความเส่ียง 
โรงเรียนควรสรรหาบุคลากรที่มีความรู้เรื่องการเงินและ
บัญชีมาปฏิบัติหน้าที่โดยตรงและการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและต้องด าเนินการให้ถูกต้องและเป็นไปตาม
ระบบ ระเบียบ ส าหรับการยอมรับความเสี่ยง ควรจัด
งบประมาณส ารองให้ภารกิจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ให้
บรรลุผลส าเร็จ และไม่พบการด าเนินการถ่ายโอนความ
เสี่ยง ส่วนการควบคุมภายในโรงเรียนควรด าเนินการให้
เป็นระบบและสามารถควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน
ของโรงเรียนได้ 2.3 การประเมินความเสี่ยงทางการเงิน 
พบว่า มีการวางแผนก าหนดความเสี่ยงทางการเงินที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น มีการประเมินความเสี่ยงทางการเงิน
ตามแผนที่ก าหนด และมีการตรวจสอบสภาพการที่
ควบคุมไม่ได้ เช่นภาวะโรคระบาด ,โรงเรือนช ารุด ,
อุณหภูมิที่ควบคุมไม่ได้ ทั้งอาจเป็นเพราะว่ากิจการมี
กระบวนการบันทึกและปรึกษาเม่ือเกิดเหตุการณ์ทันที
หรือเกิดความเสียหายขึ้น ซ่ึงการประเมินความเสี่ยงที่ดี
จ าเป็นต้องมีข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่รวมอยู่ในแหล่ง
เดียวกัน และมีระบบการจัดการประเมินความเสี่ยงของ
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องค์การที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องไพรวัลย์ คุณาสถิต
ชัย [10] ได้ศึกษาเก่ียวกับสภาพการบริหารความเส่ียง
ของด้านการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าระดับ
การบริหารความเสี่ยงอยู่ในการปฏิบัติระดับมาก ยกเว้น
การติดตามและประเมินผลอยู่ ในระดับมาก แนว
ทางการบริหารความเสี่ยงทางด้ านการเ งินของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นน้ันคือ 1) ก าหนดนโยบาย
บริหารความเสี่ยง ต้องเป็นนโยบายและข้อบังคับ 
ผู้บริหารออกแนวทางการปฏิบัติ การก าหนดเรื่องความ
เสี่ยงในเรื่องการบริหารความเสี่ยง 2) มีการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงาน 3) มีหน่วยงานให้ค าปรึกษาส่วนกลาง การ
ปฏิบัติงานต้องมีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความ
เสี่ยง 4) เจ้าหน้าที่มีสมรรถนะในการให้บริการและควร
คัด เ ลือกผู้ปฏิบัติทางด้านการเงินและบัญชีอย่าง
รอบคอบ 5) การสื่อสารและให้ข้อมูลความเสี่ยงอย่าง
สม่ าเสมอโดยเน้นให้เห็นถึงความส าคัญของการบริหาร
ความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยงต้องได้รับการจัดการ
ทันทีและการปรับปรุงแผนการด าเนินงานที่จ าเป็น 6) 
การจัดให้มีการอบรมและใช้กลไกการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆเก่ียวกับการบริหารความ
เสี่ยงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลเพื่อส่งเสริมให้
เกิดการปฏิบัติที่เหมาะสม 7) จัดให้มีหน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง เพื่อท าหน้าที่
ช่วยเหลือในการด าเนินกาสนับสนุนการน าการบริหาร
ความเสี่ยงมาปฏิบัติและพัฒนาความสามารถในการ
บริหารความเสี่ยงของพนักงาน 8) ผู้ตรวจสอบภายในมี
บทบาทส าคัญในการท าให้ ม่ันใจว่าองค์การ มีการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
จัดการความเสี่ยง 
       3. น าเสนอรูปแบบการจัดการความเสี่ยงทาง
การเงินของเกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือภาคตะวันออกเฉียง 

เหนือในประเทศไทย ได้กลยุทธ์จัดการความเสี่ยงทาง
การเงิน ดังน้ี 
 
 
 
   
 
 
 
 
3.1 กลยุทธ์ WCCC – Strategies   

     เป็นกลยุทธ์ที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ก าหนดแผนการด าเนินงานและการน าไปปฏิบัติไ ม่
เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอกอันส่งผลกระทบต่อฟาร์มไก่
เน้ือในการบริหารแผนกลยุทธ์ฟาร์มต้องส ารวจ ศึกษา
ทิศทางก่อนการลงทุนว่าจะใช้การบริหารจัดการเงินทุน
จากสินทรัพย์เป็นสัดส่วนเท่าใดและใช้เงินทุนจากการ
กู้ยืมเท่าใด โดยแยกประเด็นการบริหารได้แก่ (1.1) กล
ยุ ท ธ์ ก า ร บ ริ ห า ร เ งิ น ทุ น ห มุ น เ วี ย น  ( Working 
Capital“WC”) ต้องค านึงถึงความไม่แน่นอนในอนาคต
เก่ียวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ ส่งผลกระทบการจัดหา
เงินทุนที่กู้ยืมซ่ึงอาจจะประสบปัญหาอัตราดอกเบี้ยผัน
ผวนตามภาวะเศรษฐกิจ ดังสมการอัตราส่วน(Ratio) 
คือทุนหมุนเวียน (Working Capital) เท่ากับ สินทรัพย์
หมุนเวียน (Current Assets)  หัก หน้ีสินหมุนเวียน 
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ภาพที่ 1 กรอบกลยุทธ์และรูปแบบการจัดการความ
เสี่ยงทางการเงินของเกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย 
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(Current Liabilities) แสดงว่าสินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็น
เงินสดต้องมีเพียงพอต่อหน้ีสินที่ต้องจ่ายช าระระยะสั้น
ไม่เกิน 1 ปี (1.2) การบริหารต้นทุนของเงินทุน(Cost of 
Capita “CC”) เกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือต้องพิจารณาการ
จัดหาเงินทุนจากแหล่งใดโดยการจัดหารเงินทุน ได้แก่ 
แหล่งเงินทุนภายนอก จากการกู้ยืมซ่ึงจะแยกเป็นกู้ยืม
ระยะสั้นและกู้ยืมระยะยาวที่ เรียกว่า เจ้าหน้ี หรือ 
แหล่งเงินทุนภายใน จากการจัดสรรเงินทุนส่วนของ
เจ้าของและก าไรสะสมที่เกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือบริหาร
จากรายรับหักรายจ่ายหรือยอดขายหักต้นทุนขายหัก
ค่าใช้จ่ายหักดอกเบี้ยและภาษีจะได้ก าไรสุทธิหลังหัก
ภาษีที่ถูกสะสมมาตั้งแต่เริ่มด าเนินงานฟาร์มไก่เ น้ือ
จนถึงปัจจุบัน 
        3.2 กลยุทธ์ PD – Strategies 
            เป็นกลยุทธ์ที่เก่ียวข้องกับความสามารถใน
การท าก าไร กับห น้ีสินที่ต้ อง จ่ายช าระ กล่าวคื อ
ความสามารถท าก าไร (Profitability = P) ส าหรับ
เกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ต้อง
บริหารยอดขายหักต้นทุนขายหักค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีซ่ึงผลลัพธ์ที่ได้คือก าไร
สุทธิ ที่เกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือต้องจัดการน าไปบริหาร
หน้ีสินให้ทันตามก าหนดระยะเวลา เพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อความเสี่ยงที่จะถูกเจ้าหน้ีฟ้องร้องได้ และ
สัดส่วนของก าไรที่ท าได้ต้องมีเพียงพอต่อหน้ีสินที่ต้อง
จ่ายช าระพร้อมดอกเบี้ย น้ันคือ หน้ีสิน (Debt = D) 
หากมีความสามารถในการบริหารจัดการก าไรต่อหน้ีสิน
ที่ต้องจ่ายช าระได้ย่อมส่งผลต่อความเสี่ยงทางการเงิน
น้อยด้วย อีกทั้งภาวะดอกเบี้ยที่ เป็นปัจจัยส าคัญที่
เกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือต้องยอมรับความเสี่ยงน้ันคือ การ
ผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปตามนโยบายทางการ
เ งิ นจ ากสภ าวะ เ ศ รษฐ กิจที่ เ ป ลี่ ย นแปล ง ด้ ว ย 

ความสามารถการท าก าไร ซ่ึ งเป็นเป้ าหมายของ
เกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือให้เกิดความอยู่รอด หากฟาร์มไก่
เน้ือเผชิญความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
ซ่ึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือฟาร์มไก่เน้ืออาจไม่
สามารถช าระหน้ีสินและภาระผูกพันเม่ือถึงก าหนด 
เน่ืองจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ 
หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถ
จัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินไปกว่าระดับที่
ยอมรับได้ ดังน้ันกลไกกลยุทธ์ความเสี่ยงจะเริ่มจากการ
ประเมินกระแสเงินสดและฐานะสภาพคล่องในแต่ละ
ช่วงเวลาที่ฟาร์มไก่เ น้ืออาจมีความต้องการเงินทุน
แตกต่างกันเพื่อรองรับการครบก าหนดของการกู้ยืม 
การลดหน้ีสินประเภทอ่ืนลงหรือการเพิ่มขึ้นของ
สินทรัพย์  โดยอาจมีเครื่องมือใช้ เป็นแบบจ าลอง
ตั้งสมมติฐาน เพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบว่า ฟาร์มไก่
เ น้ือจะยังคงมีสภาพคล่องที่เพียงพอหรือไม่ภายใต้
กระแสเงินสดที่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเกษตรกรฟาร์ม
ไก่เน้ือในการต่ออายุสัญญาเม่ือครบก าหนด และยังเป็น
การประมาณการความต้องการสภาพคล่องภายใต้
สมมติฐานที่แตกต่างกันตามภาวะเศรษฐกิจและ
เหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ ที่ส่งผลต่อความสามารถท า
ก าไรกับหน้ีสินที่ต้องจ่ายเม่ือครบก าหนด 
        3.3 กลยุทธ์ IDMC – Strategies  
            เป็นกลยุทธ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารสินค้า
คงเหลือ (Inventory= I) การบริหารวัตถุดิบทางตรง 
(Direct Material = DM)  และการควบคุม ( Control 
= C ) กล่าวคือ เกษตรกรฟาร์มไก่เ น้ือจะต้องมีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันเหตุการณ์ภายใต้
สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนจากผลกระทบภายนอกได้แก่ 
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ(ไก่เน้ือ) จากราคาตกต่ า
หรือการถูกตัดราคาจากการหักค่าความชื้นหรื อ
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ค่าธรรมเนียมต่างๆที่อาจจะเพิ่มขึ้นราคาวัตถุดิบที่
เ ป ลี่ ย นแปลง เพิ่ ม ขึ้ น ต ามกล ไกร าค า จึ ง ต้ อ ง มี
กระบวนการการบริหารดังน้ี  
             3.3.1 ส ารวจความต้องการของลูกค้า เพื่อ
เตรียมการสินค้าคงเหลือและจัดส่งสินค้า(ไก่เน้ือ)ที่จะ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันตามก าหนด 
การรักษาสินค้าให้มีมาตรฐานตามก าหนดของเงื่อนไข
สัญญา 
            3.3.2 ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านกลไกราคา
วัตถุดิบเพื่อการพยากรณ์และวางแผนจัดหาวัตถุดิบหรือ
การรวมกลุ่มเกษตรกรฟาร์มไก่เ น้ือการจัดซ้ือให้ มี
อ านาจต่อรองกับ Suprier (ผู้ขายวัตถุดิบ) 
            3.3.3 มีการควบคุมระบบการเลี้ยงไก่เน้ือตาม
ต้องจัดเลี้ยงเป็นรุ่นๆโดยวางแผนเป็นระบบ JIT (Just 
in Time)    
         3.4. รูปแบบ FRM : ASRA– Model 
              เป็นรูปแบบที่ เ ก่ียวข้องกับกลยุทธ์การ
จัดการป้องกัน ลด การจัดการ ประเมินผลและการ
ติดตามสรุปผลของความเสี่ยงทางการเงิน (Financial = 
F) ซ่ึงผลกระทบต่อการจัดการฟาร์มไก่เน้ือได้แก่ อัตรา
ดอกเบี้ย ราคาวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิต ค่าแรงงานค่า
น้ ามัน ค่าวัสดุใช้ไปในการผลิต เป็นต้น ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk = R) เป็นสภาพการณ์ภายใต้ความไม่แน่นอนของ
เหตุการณ์ที่สามารถส่งผลต่อเกษตรกรฟาร์มไก่เ น้ือที่
ต้องแบบรับภาระต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายผันแปร ซ่ึงส่งผลต่อ
ก าไรขาดทุนที่จะได้รับหากการเตรียมจัดการฟาร์มไม่ดี
เกษตรกรอาจเกิดภาวะขาดทุนสะสมต่อเน่ืองท าให้ขาด
ความสามารถในการจ่ายช าระหน้ีหรือถูกเ จ้าหน้ี
ฟ้องร้องได้ ต้องมีกระบวนการจัดการ (Management 
= M) เริ่มตั้งแต่เกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือต้องเรียนรู้และ

พัฒนากระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจ
ประกอบไปด้วย 4.1 การค้นหาความเสี่ยงทางการเงิน 
(Financial Risks Identification) ประกอบด้วย  1) มี
การก าหนดแนวทางตรวจสอบค้นหาความเส่ียงของ
ฟาร์ม (Data)  2) มีการส ารวจปัญหาความเส่ียงทาง
การเงิน  3) มีการสรุปปัญหาความเสี่ยงทางการเงิน ซ่ึง
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการความ
เสี่ยงทางการเงินฟาร์มไก่เน้ือที่น าไปสู่การจัดการความ
เสี่ยง  4.2 การประเมินความเสี่ยงทางการเงิน (Risk 
Assessment) หมายถึงจะต้องมีการประเมินปัจจัยจาก
สภาพการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลต่อระดับความเสี่ยงทาง
การเงินและใช้เครื่องมือประเมินผลจากตัวชี้วัดที่ส่งผล
กระทบและความสามารถของเกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือที่
ยอมรับความเสี่ยงทางการเงินได้เพียงใด 4.3 การ
จัดการความเส่ียงทางการเงิน (Risk Management) 
หรือการตอบสนองความเสี่ ยง  ( Risk Response) 
หมายถึง วิธีการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติเพื่อป้องกัน ลด 
หลีกเล่ียงหรือยอมรับ การกระจายหรือถ่ายโอน ภาวะ
ความเสี่ยงจากสภาพเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ภายใต้ความไม่แน่นอนเกษตรกรฟาร์มไก่เ น้ือต้อง
ประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้  4 .4 การสรุปผลความเ สี่ยง (Risk Evaluation) 
หมายถึง การสรุปรายงานปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่
ค้นพบหรือประสบเม่ือเกิดเหตุการณ์มาส่งผลรวมถึง
อาจมีกระบวนการที่ก าลังเผชิญมีการจัดการเบื้องต้นใน
การแก้ไขอย่างไร 
       จากประเด็นกระบวนการจัดการความเสี่ยงทาง
การเงินที่เกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือได้เผชิญเป็นส่วนส าคัญ
ของการน าไปสู่การสร้างและพัฒนาเป็นรูปแบบการ
จัดการความเสี่ยงทางการเงินของเกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย ผู้วิจัยได้คัด
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กรองผลจากปัจจัยส าคัญสู่การพัฒนาเกิดรูปแบบการ
จัดการความเสี่ยงทางการเงิน เรียกว่า FRM:ASRA 
Model ( Financial Risk Management : A- Avoid, 
S-Share, R- Reduce, A- Accept Model) ซ่ึ ง  ASRA 
สามารถน าไปใช้ปฏิบัติในการจัดการฟาร์มไก่เน้ือภายใต้
สภาวะการณ์ท่ีไม่แน่นอนกับเหตุการณ์ต่างๆที่ จะ
เกิดขึ้นซ่ึงการเผชิญความเสี่ยงทางการเงินทุกตัวแปรมี
ความสัมพันธ์ ดังน้ี 
       1 .  FRM:A (Financial Risk Management by 
Avoid) เป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางการเงินโดย
หลีกเลี่ยงการจัดหาเงินทุนจากการกู้ยืมหน้ีสินซ่ึงเป็น
ภาระของเกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือต้องจ่ายดอกเบี้ยและ
เงินต้นเม่ือครบก าหนดโดยเฉพาะแหล่งเงินทุนที่มี
ต้นทุนสูง 
        2 .  FRM:S (Financial Risk Management by 
Share) เป็นกลยุทธ์การกระจายหรือถ่ายโอน การ
โยกย้ายจะช่วยจัดการความเสี่ยงทางการเงินที่ก าลัง
เผชิญ โดยใช้การร่วมจัดการ (Share) การร่วมหรือแบ่ง
ความรับผิดชอบกับผู้อ่ืนในการจัดการความเสี่ยงจะ
ส่งผลกระทบต่ออัตราความรุนแรงของโอกาสความ
เสี่ยงให้ลดลง เป็นส่วนส าคัญที่ต้องสนับสนุน เก้ือกูล ซ่ึง
กันและกัน 
       3 .FRM : R (Financial Risk Management by 
Reduce) เป็นกลยุทธ์การลดการด าเนินการที่ต้องใช้
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นต้องจ่ายรวมถึงลดการ
ขาดสภาพคล่องทางการเงินซ่ึงเป็นส าคัญส าคัญในการ
ด าเนินกิจการให้อยู่รอดและเติบโต อีกทั้งลดโอกาสท่ี
อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ ยอมรับได้ 
     4 .  FRM: A (Financial Risk Management by 
Accept) เป็นกลยุทธ์ความเส่ียงที่เหลือในปัจจุบันอยู่

ภายในระดับที่ต้องการและยอมรับได้แล้ว โดยไม่มีการ
ด าเ นินที่ส่ งผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยงมากขึ้นก ว่า
ความสามารถของเกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือรับภาระได้ ใช้
การบริหารจัดการก าไรหรือรายได้อ่ืนๆ มาจัดการความ
เสี่ยงจากความผันผวนของปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอก เน้นการบริหารจัดการที่คุ้มค่า ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เน้นการพึงพาตนเอง จัดรวมกลุ่ม
เกษตรกรฟาร์มไก่ให้ มีอ านาจต่อรองต่อกับผู้ข าย
วัตถุดิบ ใช้การสร้างเครือข่ายร่วมรับผิดชอบ มีแนวทาง
จัดการระเบียบข้อบังคับให้เป็นแนวปฏิบัติ ซ่ึงการ
ยอมรับจะท าให้เกิดความเสี่ยงด้านต้นทุนต่างๆและไม่
เกินกว่าก าลังความสามารถของฟาร์มไก่เน้ือที่มีขนาด
แตกต่างกัน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ รูปแบบ
การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน เรียกว่า FRM:ASRA 
Model ( Financial Risk Management : A- Avoid, 
S-Share, R- Reduce, A- Accept Model) ซ่ึ ง  ASRA 
สามารถน าไปใช้ปฏิบัติในการจัดการฟาร์มไก่เน้ือภายใต้
สภาวะการณ์ที่ ไม่แน่นอนกับเหตุการณ์ต่างๆที่ จะ
เกิดขึ้นซ่ึงการเผชิญความเสี่ยงทางการเงินทุกตัวแปรมี
ความสัมพันธ์ ดังน้ี 

1. FRM:A (Financial Risk Management by 
Avoid) เป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางการเงินโดย
หลีกเลี่ยงการจัดหาเงินทุนจากการกู้ยืมหน้ีสินแหล่ง
เงินทุนที่มีต้นทุนสูง 

2. FRM:S (Financial Risk Management by 
Share) เป็นกลยุทธ์การกระจายหรือถ่ายโอน การโยกย้าย
จะช่วยจัดการความเสี่ยงทางการเงินที่ก าลังเผชิญ โดยใช้
การร่วมจัดการ (Share) การร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบ
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กับผู้อ่ืนในการจัดการความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่ออัตรา
ความรุนแรงของโอกาสความเสี่ยงให้ลดลง 

3. FRM : R (Financial Risk Management by 
Reduce) เป็นกลยุทธ์การลดการด าเนินการที่ต้องใช้
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นต้องจ่ายรวมถึงลดการขาด
สภาพคล่องทางการเงินซ่ึงเป็นส าคัญส าคัญในการด าเนิน
กิจการให้อยู่รอดและเติบโต 

4. FRM: A (Financial Risk Management by 
Accept) เป็นกลยุทธ์ความเสี่ยงที่ เหลือในปัจจุบันอยู่
ภายในระดับที่ต้องการและยอมรับได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 
        1. การวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการความเสี่ยง
ท า ง ก า ร เ งิ น ข อ ง เ ก ษ ต ร ก ร ฟ า ร์ ม ไ ก่ เ น้ื อ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย  สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรฟาร์มไก่
เน้ือได้ โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร
เครือข่ายผู้เลี้ยงไก่เน้ือให้ทันสมัยและพัฒนากลยุทธ์
ด้านเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานให้ฟาร์มไก่เน้ือเกิดความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 
        2. ผู้สนใจสามารถศึกษารูปแบบการจัดการความ
เสี่ยงทางการเ งินของเกษตรกรฟาร์มไก่เ น้ือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย แล้วน าไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการแข่ งขั นของ
เกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือ มีการแลกเปลี่ยนสินค้า วัตถุดิบ 
วัสดุต้นทุนผันผวนร่วมกัน รวมกันซ้ือ รวมกันด าเนิน
ธุรกิจ และที่ส าคัญคือพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่เ น้ือให้ มี
มาตรฐานสากลมากขึ้น 
        3. การเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทางธุร กิจใน
ระดับต่างๆ  จะเป็นอีกหนทางหน่ึงที่จะท าให้ธุรกิจมี
ความก้าวหน้าและมีผลก าไรเพิ่มขึ้น โดยฟาร์มไก่เน้ือ

ต้องช่วยเหลือกันเอง มีความม่ันคงต้องเป็นพี่เลี้ยง พี่
สอนน้อง เพื่อให้เดินไปพร้อมๆ กัน 
        4. การท าการวิจัยเพื่อเป็นการวางกรอบนโยบาย
จากภาครัฐในการให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ
ฟาร์มไก่เน้ือ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ การ
มีส่วนร่วมของกลุ่มสถาบันการเงินที่ส่งเสริมการลงทุน
แก่เกษตรกรฟาร์มไก่เน้ือให้มีโอกาสแหล่งเงินทุนที่มี
ดอกเบี้ยเหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะ 
        1. ด้านต้นทุนเงินลงทุน ควรมีการจัดหาทุนจาก
การกู้ยืมระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เพื่อที่จะการวางแผน
ทางการเงิน การตัดสินใจเก่ียวกับการลงทุนและการ
จัดหาเงินทุนได้อย่างต่อเน่ืองในระยะยาว         
        2. ด้านการบริหารสถานะทางการเงิน ควรมี
ความสามารถน าก า ไร จ่ายดอกเบี้ ยทันก าหนด
ความสามารถในการช าระหน้ีสินหรือภาระผูกพันที่
กิจการต้องจ่ายเม่ือครบก าหนด 
       3 ด้านการบริหารทุนหมุนเวียน ควรมีการมีการ
จัดสัดส่วนของเงินทุนหมุนเวียนเป็นระบบให้ทราบ
ฐานะความเสี่ยงในการช าระหน้ีเม่ือครบก าหนด และ
การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดรายได้เพียงพอต่อภาระ
หน้ีสินที่ต้องจ่ายช าระพร้อมดอกเบี้ย 
       4. ด้านการวางแผนก าไร ควรมียอดขายต่อ
ค่าใช้จ่ายคงที่ของฟาร์ม เพราะจะท าให้ลดต้นทุนในการ
ด าเนินงาน 
        5. ด้านการบริหารสินค้าคงเหลือ มีสินค้าคงเหลือ
ที่จ าหน่ายไม่หมด กิจการต้องการบริหารสินค้าคงเหลือ
เป็นการจัดการสินค้าคงเหลือให้เกิดประสิทธิภาพไม่ให้
สินค้าคงเหลือมากเกินไป 
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แนวทางจัดการศึกษาส าหรบัเด็กและเยาวชนนอกระบบการศกึษาจังหวัดตาก 
Proposed Educational Provision Guidelines for Out-of-School Children  

at Tak Province 
 

พัชราภา ตันติชูเวช 
Patcharapa Tantichuwet 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอก
ระบบการศึกษาในจังหวัดตาก และ 2) เพื่อน าเสนอแนวทางจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
จังหวัดตาก โดยใช้ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาเป็นกรอบแนวคิดของงานวิจัย ผู้วิจัยเลือกกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจงและการสโนว์บอล และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างจ านวน 30 ข้อ สัมภาษณ์
เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจ านวน 38 คน ตัวแทนครอบครัวและตัวแทนชุมชน 
และผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัยพบว่า 

1) ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาแบ่งเป็น 2 ปัจจัยคือ 1) ปัจจัยจาก
กลุ่มเป้าหมาย เช่น ทัศนคติที่มีต่อการเรียน การปรับตัว การแต่งงาน และ 2) ปัจจัยจากครอบครัว ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม เช่น ทัศนคติของครอบครัวที่มีต่อการศึกษา ปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ความล าบากในการ
เดินทางไปโรงเรียน 

2) แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษามีแนวทางที่ส าคัญคือ 1)การ
จัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นตามบริบทของผู้เรียน2)การจัดการศึกษาที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน3) 
การจัดการศึกษาเพื่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 4)การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 5)การ
จัดการศึกษาทางเลือกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน 
 
ค าส าคัญ  การจัดการศึกษา เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
 
 
 
 
____________________________________ 
1อาจารย์ ดร. วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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Abstract 

This researcharticle aims to 1) to analyze the factors that influence to out-of-school children 
(OOSC)at Tak province and 2) to propose educational provision guidelines for out-of-school children 
at Tak province. The Bronfenbrenner's ecological theory of human development was applied as a 
conceptual framework for this research article. Purposive sampling technique was employed and the 
snowball technique was used to select the subjects. Data were collected by in-depth interviews of 
38 secondary school dropouts, their family representatives, and community representatives,  and 
professional at Tak Province. The results were as follows. As for the factors affecting their dropout 
decisions, it was found that there were divided into two factors: (1) their personal factors, for example, 
their attitudes toward education, adjustability, marriage, etc., and (2) their family, community, and 
environmental factors, for example, their parental attitudes towards the target group ,  family 
economic condition,  and difficulties in traveling to school. The proposed educational provision 
guidelines for out of school children are the following: 3.1) educational management should be 
flexible based on the context of the learners; 3. 2) educational management should emphasize 
individual differences among learners; 3.3)educational provision should aim for the development of 
life skills and careers; 3.4) participation of all sectors in educational management is required; and 3.5) 
alternative education should be provided to promote lifelong learning. 

Keywords: Proposed Educational Provision Guidelines, Out-of-School Children (OOSC) 
 

บทน า 
 จากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ซ่ึงริเริ่มจากการประชุม 
Rio+20 (United Nation Development Programme, 
2016) เป็นเป้าหมายหลักของการประชุม โดยมีวาระ
ร่วมกันคือการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable 
Development Goals: SDGs)  ถือเป็นทิศทางร่วมกัน
ของโลกอนาคตโดยเริ่มต้นในปี ค.ศ. 2015 ถึง ค.ศ. 
2030 หรือตรงกับปีพ.ศ. 2558 – 2573 ประกอบด้วย
เป้าหมายหลัก (goals) 17 ประการ และเป้าประสงค์ 
(targets) อีกจ านวน 169 ข้อ ทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืนและเป้าประสงค์น้ีจะครอบคลุมไปด้วย 3 เสา
หลักคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ทั้งน้ีเน้ือหาการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ครอบคลุมจะ
ยึดถือหลักส าคัญว่า “No one left behind” หรือจะ
ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง และประเทศไทยเป็นหน่ึงใน 193 
ประเทศที่เข้าร่วมการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยเช่นกัน 
 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็น
ธรรม เป็นหน่ึงในเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาที่
ยั่งยืนของโลก โดยเป้าหมายด้านการศึกษาจัดเป็น
เป้าหมายที่ 4 ของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซ่ึงเป้าหมายที่ 4 
มีสาระส าคัญคือ การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่าง
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เท่าเทียม ทั่วถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตแก่ทุกคน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 
2559) ท้ังน้ีการวางเป้าหมายการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า เด็กและเยาวชน
หญิงชายในทุกคนทุกกลุ่มในสังคมต้องได้รับความเสมอ
ภาคทางการศึกษา ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่า
เที ยม กัน สร้ าง โอกาสทางการศึ กษาเพิ่ มขึ้ น ใน
ร ะ ดั บ อุด มศึ กษาทั้ ง ส ายสา มัญและ สายอาชีพ 
ครอบคลุมไปจนถึงการจัดการเรียนรู้กับประชากร
นอกเหนือวัยเรียนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong 
learning) 

ภายหลังจากการสิ้นสุดลงของการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium 
Development Goals) ในปี พ.ศ. 2558 ด้านการศึกษา
ผลพบว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายข้างต้น โดยยังคงมีเด็ก 
และเยาวชนวัยเรียนมากกว่า 59 ล้านคนทั่วโลกที่ยังอยู่
นอกระบบการศึกษา (Out-of-school children) และ
เด็ก 18 ล้านคนอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซ่ึงผลการ
ส ารวจดังกล่าวสอดคล้องกับการประชุมที่ จัดโดย
องค์การยูเนสโกร่วมกับองค์การยูนิเซฟในเรื่อง “Asia 
summit on flexible learning strategies for Out-
of-school children: นวัตกรรมการเรียนรู้ เ พ่ือเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษาแห่งเอเชีย” ซ่ึงข้อมูล
ขององค์การยูเนสโกปี พ.ศ. 2556 พบว่า เด็กวัย
ประถมศึกษาของไทยที่หลุดจากระบบการศึกษาเกือบ 
300,000 คน ส่งผลต่อความเสียหายทางเศรษฐกิจของ
ไทยท้ังทางตรงและทางอ้อม คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 1-3 
ของจีดีพีในทุกปี ส่งผลให้ประเทศไม่สามารถหลุดจาก
กับดักประเทศรายได้ปานกลางไปอย่างน้อย 25-30 ปี  
เช่น ประเทศติมอร์ เลสเต ท่ีพบปัญหาเด็กและเยาชน

นอกระบบการศึกษาฉุดอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูงถึงร้อยละ 4 ต่อปี (ปารัชญ์, 2559) ดังน้ัน
องค์การสหประชาชาติจึงประกาศให้เป้าหมายการลด
จ านวนเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
เป็นศูนย์เปอร์เซนต์ภายในปี พ.ศ. 2573 เพื่อตอบสนอง
เป้าหมายข้อที่ 4 ใน 17 ข้อของเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงที่มีสถิติเด็กไทย
ห ลุด ออกจากร ะบบการศึ กษา  ( Out-of-school 
children) เป็นจ านวนมาก ดังจะเห็นได้จากปี พ.ศ. 
2549 พบว่ามีนักเรียนชั้น ป1 เข้าสู่ระบบการศึกษา
จ า น ว น  633,852 ค น  แ ล ะ เ ม่ื อ เ ข้ า สู่ ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาในปีการศึกษา 2555 พบว่าจ านวนผู้เรียน
เหลือ 624,911 คน และเม่ือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ในปีการศึ กษา 2557 พบ ว่า เหลือ นัก เ รี ยนที่ จบ
การศึกษาเพียง 536,318 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 84.65 
จากตัวเลขดังกล่าวจะพบว่าจ านวนนักเรียนที่เข้าเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และจบถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 หายไปจากระบบการศึกษาจ านวน 97,534 คน
(ณัฐพงษ์ เพลาแก้ว, มปป.) 

จากปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา
ที่มีจ านวนมาก ประเทศไทยได้ตอบรับกับแนวทางการ
แก้ปัญหาดังกล่าวดังจะเห็นได้จากการเข้าร่วมปฏิญญา
อาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษา
ให้กับเด็กที่ตกหล่น โดยสาระส าคัญของปฏิญญามี 3 
ประการคือ ประการที่หน่ึง การให้ค านิยามของเด็กตก
หล่น (Out-of-school children) ว่าหมายถึงเด็กที่อายุ
ต่ ากว่า 18 ปีประกอบด้วยเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียน เด็กที่ไม่
มีโอกาสเข้าเรียน เด็กที่เสี่ยงต่อการออกจากโรงเรียน
กลางคัน และเด็กที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน ประการ
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ที่สอง คือ ความสอดคล้องและการจัดกิจกรรมแบบ
ยืดหยุ่น เพื่อให้ม่ันใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษา
และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นประชาคมโลกที่ มี
ประสิทธิภาพได้ และประการสุดท้ายคือ การมีรูปแบบ
กิจกรรมเพื่อให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม และเป้าหมายของปฏิญญาอาเซียนคือ 
การให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียนที่ออกกลางคันทุก
สภาพปัญหารวม 8,814 คน และก าหนดมาตรการ
ช่วยเหลือดูแลให้กลุ่มดังกล่าวกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

จังหวัดตาก เป็นหน่ึงในห้าจังหวัดที่ถูกจัดเป็น
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 80 ของพื้นที่ แยก
การปกครองออกเป็นต าบล รวม 14 ต าบล มีประชากร
หลากหลาย ได้แก่ ชาวไทยบนพื้นที่สูง (ม้ง) ประชากร
พื้นราบ ผู้อพยพย้ายถิ่น และคนต่างด้าว ซ่ึงอยู่อาศัย
กระจัดกระจายและมีบริบทแตกต่างกัน สภาพชุมชน
โดยส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมือง สภาพทางเศรษฐกิจอยู่ใน
เกณฑ์ดี มีสถานศึกษารวมจ านวน 110 แห่ง มีจ านวน
ผู้เรียนในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2558 รวม
จ านวนทั้งสิ้น 79,352 คน และมีจ านวนผู้เรียนที่ออก
นอกระบบการศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 777 คน (ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1, 2559) 

จ านวนผู้เรียนที่ออกนอกระบบการศึกษา
จ านวน 777 คนดังกล่าว เม่ือจ าแนกผู้เรียนที่ออกนอก
ระบบการศึกษาตามระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่า
เป็นผู้ เ รียนระดับประถมศึกษาที่ออกนอกระบบ
การศึกษาจ านวน 179 คน ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
จ านวน 598 คน ซ่ึงจ าแนกออกเป็นระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่ออกนอกระบบการศึกษาจ านวน 125 คน 
และผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ ออกนอก

ระบบการศึกษาจ านวน 473 คน (ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1, 2559) จากข้อมูล
ดังกล่าวพบว่าจ านวนผู้เรียนที่ออกนอกระบบการศึกษา
ในร ะดั บ การ ศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ านพบ ในร ะดั บ ช้ั น
มัธยมศึกษามากที่สุด โดยเม่ือคิดเป็นร้อยละของผู้เรียน
ที่ออกนอกระบบการศึกษาในระดับประถมศึกษาพบว่า
คิดเป็นร้อยละ 23.03  ขณะที่ระดับมัธยมศึกษาคิดเป็น
ร้อยละ 76.97 

จากสถิติจ านวนผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาที่
ออกนอกระบบการศึกษาสูงถึงร้อยละ 76.97 น้ันจะ
ส่งผลในระยะยาวต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศรวมถึงส่งผลการพัฒนาประเทศต่อไปใน
อนาคต ทั้งน้ีเพราะประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ (aging society) ภายในปี พ.ศ. 2568 แต่ใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยมีสถิติเด็กเกิดน้อยลง และ
เด็กที่เกิดน้อยลงเม่ือถึงวัยเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลับออกนอกระบบการศึกษาเป็นจ านวนมาก ซ่ึงการที่
เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาทั้งที่ก าลังอยู่
ในวัยศึกษาเล่าเรียนถือเป็นความด้อยโอกาสในรูปแบบ
หน่ึงที่จะส่งผลให้อนาคตประเทศไทยขาดแคลนก าลัง
แรงงานที่ส าคัญที่จะใช้ในการพัฒนาประเทศและจะ
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว  

จากสภาพปัญหาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา
ออกนอกระบบการศึกษาข้างต้น ประกอบกับความ
หลากหลายทางคุณลักษณะของประชากร รวมถึงการ
เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย ผู้วิจัยจึง
เลือกศึกษาจังหวัดตากเป็นจังหวัดน าร่องในการศึกษา
ปัญหาเรื่องของเด็กตกหล่นหรือเด็กที่อยู่นอกระบบ
การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์สองประการคือ เพื่ อ
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอก
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ระบบการศึกษา และน าเสนอแนวทางจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ทั้งน้ีเพื่อ
ทราบถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนออกนอก
ระบบการศึกษาและเสนอแนวทางจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในจังหวัดตาก 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชน
ออกนอกระบบการศึกษา 
 2. เพื่อน าเสนอแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “แนวทางจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจังหวัดตาก” มี
กรอบแนวคิดการวิจัยที่ส าคัญดังน้ี 

1. ทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยคือ
ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาของบรอนเฟนเบรนเนอร์  
( Bronfenbrenner’s ecological system theory) 
กล่าวคือ ระบบสิ่ งแวดล้อมที่ มีผลต่อคุณลักษณะ
พื้นฐานของเด็กและเยาวชน และมีผลต่อตัดสินใจใน
ด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนคือครอบครั ว 
โรงเรียน และชุมชน (ระบบ microsystem) ซ่ึงการ
ตัดสินใจศึกษาต่อทั้งในรูปแบบการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ
การตัดสินใจไม่ศึกษาต่อและออกนอกระบบการศึกษา 
ระบบสิ่งแวดล้อมของเด็กและเยาวชนเหล่าน้ีล้วน
แล้วแต่มีผลต่อการตัดสินใจทั้งทางตรงและทางอ้อม 
รวมถึงเม่ือเด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา
แล้วการตัดสินใจกลับเข้ ามาศึ กษาต่อ อีกครั้ ง ใ น
การศึกษารูปแบบใดๆ ทั้ งการศึกษานอกระบบ 

การศึกษาตามอัธยาศัย หรือการประกอบอาชีพใน
อนาคต ระบบสิ่งแวดล้อมเช่น ครอบครัว โรงเรียน และ
ชุมชนย่อมมีผลโดยตรงต่อเด็กและเยาวชน 

2. หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา
และการดูแลเด็กและเยาวชน เช่น สภาพความเป็นอยู่ 
สวัสดิการในด้านต่างๆ เป็นต้น ทั้งในส่วนของภาครัฐ
และภาคเอกชนจะเป็นเสมือนระบบ macrosystemที่
ดูแลภาพใหญ่ทั้งหมดของเด็กและเยาวชนทั้งที่อยู่ใน
ระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา ดังน้ันการ
น าเสนอแนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษาเพื่อให้เกิดผลจริงและ
เป็นรูปธรรมจึงจ าเป็นต้องมีบุคคลท่ีเป็นตัวแทนใน
หน่วยงานดังกล่าวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวาง
แนวทางร่วมกันกับผู้วิจัย จากแนวคิดของบรอนเฟน
เบรนเนอร์ผู้วิจัยจึงมีกรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงดัง
ภาพที่ 1 
 

ภาพที่ 
1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีการศึกษา 
ผู้วิจัยแสดงวิธีการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 
 วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา 
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 กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้วิจัยเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยด้วย
วิธีการเลือกสถานศึกษาที่มีเด็กและเยาวชนออกนอก
ระบบการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 
sampling) จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากใน
จังหวัดตาก จากน้ันติดต่อสถานศึกษาเพื่อขอข้อมูลของ
เด็กและเยาวชนที่ออกจากระบบการศึกษา ภายหลัง
ติดต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้จากสถานศึกษา ผู้วิจัยใช้การ
สุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอล ( snowball sampling 
technique) จากกลุ่มเป้าหมายที่ได้จากการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงในข้างต้น ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายที่ได้จากการ
สุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลจะต้องออกจากระบบ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และไม่ได้ศึกษาต่อทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยเช่นเดียวกันกับกลุ่มเป้าหมาย โดย
กลุ่มเป้าหมายและครอบครัวมีความพร้อมในการให้
ข้อมูลกับผู้วิจัย  
  ผู้ วิ จัย วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่ งผลให้เด็กและ
เยาวชนออกนอกระบบการศึกษาโดยใช้ วิ ธี ก าร
สัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth interview) กับเด็กและ
เยาวชนที่ออกจากระบบการศึกษา และตัวแทนของ
ครอบครัว โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นเด็ก
และเยาวชนที่ออกจากระบบการศึกษา ตัวแทนของ
ครอบครัว และตัวแทนชุมชนของเด็กและเยาวชนที่
ออกจากการศึกษาในระบบในระดับมัธยมศึกษา และ
ไม่ได้ เข้ ารับการศึ กษาต่อทั้ งการศึ ก ษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใน
จังหวัดตาก     
  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา รวมจ านวน 
38 คน (กลุ่มเป้าหมายที่ออกนอกระบบการศึกษา 1 
คน ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ทั้งกลุ่มเป้าหมาย 1 คน และ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับตัวแทนครอบครัว
ของกลุ่มเป้าหมาย 1 คน และตัวแทนชุมชนของ
กลุ่มเป้าหมาย 1 คน) ซ่ึงผู้วิจัยจะเลือกสถานศึกษาที่มี
ต้นสังกัดแตกต่างกัน เพื่อให้มีความหลากหลายและเป็น
ตัวแทนของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษามาก
ที่สุด 
  ทั้งน้ีผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ครู - อาจารย์ที่เป็นครู
ประจ าชั้นของเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบ
การศึกษาถึงคุณลักษณะพื้นฐาน และปัจจัยที่ เป็น
สาเหตุของเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบการศึกษา
เ พื่ อ ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล แ บ บ ส า ม เ ส้ า  ( data 
triangulation) อีกครั้ง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกการ
สัมภาษณ์ ซ่ึงผู้วิจัยมีขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือดังน้ี 

1) ศึกษาเอกสารที่ เ ก่ียวข้องกับปัจจัยที่
ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาจาก
เว็บไซต์ และเอกสารที่เป็นที่เชื่อถือได้จากหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
จากน้ันวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis)ข้อมูลที่
ส าคัญและเก่ียวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชน
ออกนอกระบบการศึกษา 

2) น าข้อมูลที่ส าคัญและเก่ียวข้อง (key 
word)ดังกล่าวมาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง
ร ว ม จ า น ว น  30 ข้ อ เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์
กลุ่มเป้าหมาย โดยข้อค าถามจะครอบคลุมในประเด็นที่
เก่ียวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอก
ระบบการศึกษา  

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1)   ผู้ วิ จัยศึกษาเอกสารและงานวิ จัยที่
เก่ียวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอก
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ระบบการศึกษาจากเว็บไซต์ และเอกสารที่เป็นที่เชื่อถือ
ได้จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
องค์การยูเนสโก เป็นต้น เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

2) ติดต่อประสานงานกับส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เขต 1 เพื่อติดต่อข้อมูล
สถานศึกษาที่มีผู้เรียนออกนอกระบบการศึกษา จากน้ัน
ผู้วิจัยติดต่อสถานศึกษาเพื่อขอเก็บข้อมูลพื้นฐานของ
เด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาโดยการสัมภาษณ์จากครู-อาจารย์ที่เคย
สอนหรือเป็นครูประจ าชั้นเด็ กที่ออกนอกระบบ
การศึกษา เช่น ข้อมูลที่อยู่อาศัยปัจจุบัน สาเหตุที่
ผู้เรียน (เด็กและเยาวชน) ออกจากระบบการศึกษา 

3) ติดต่อเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบ
การศึกษา และครอบครั ว  จากข้ อ มูลที่ ไ ด้ จ า ก
สถ านศึ กษ า  แบบ เ ฉพาะ เ จ าะ จ ง  ( purposive 
sampling)เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับคุณลักษณะ
พื้นฐานของเด็กและเยาวชน และครอบครัว รวมถึง
ปัจจัยท่ีท าให้ออกจากระบบการศึกษา และตรวจสอบ
ข้อมูลซ้ าจากตัวแทนเพื่อนบ้านหรือชุมชนที่ใกล้เคียง 
จากน้ันใช้เทคนิคการสโนว์บอล (snowball sampling 
technique)กับกลุ่มเป้าหมายที่สัมภาษณ์ เพื่อค้นหา
เด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบการศึกษาเพิ่มเติม 
รวมจ านวนบุคคลที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งสิ้น 38 
คนซ่ึงอยู่อาศัยในอ าเภอเมือง อ าเภอสามเงา และ
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

4) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
และการศึกษาเอกสารมาตรวจสอบความสอดคล้องของ
ข้อมูลแบบสามเส้ า (data triangulation) จาก น้ัน
จัดท าข้อสรุปเก่ียวกับคุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและ

เยาวชนนอกระบบการศึกษา และปัจจัยที่ส่งผลให้เด็ก
และเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา 

การตรวจสอบข้อมูล 
 ผู้ วิ จัยใช้ วิ ธีการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า 
(data triangulation) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
ของข้อมูลคุณลักษณะเชิงลึก และปัจจัยที่ เด็กและ
เยาวชนออกนอกระบบการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบการศึกษา 
ตัวแทนครอบครัว ตัวแทนชุมชน และครูที่เคยสอนเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษา  
 วัตถุประสงค์ข้อ 2 เพื่อน าเสนอแนวทางการจัด
การศึกษาส าหรับ เด็ กและ เยาวชนนอกระบบ
การศึกษา 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ วิ จัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth 
interview) กับบุคคลที่ท างานเก่ียวข้องในด้านการ
วางแผน หรือวางนโยบาย หรือมีประสบการณ์โดยตรง
กับการจัดการศึกษาส าหรับ เด็กและเยาวชนทั้ ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย และเด็กที่ออกนอกระบบการศึกษา ในหัวข้อ
เรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็ กและ
เยาวชนที่ออกนอกระบบการศึกษา” เพื่อน าข้อสรุปที่
ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาจัดท าเป็นข้อเสนอแนว
ทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ท างานด้านการวางแผน
และนโยบายทางการศึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
เ น้ือหาอีกครั้ ง  ส าหรับเกณฑ์ที่ ใช้ ในการคัด เ ลือก
กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์เชิงลึกมีดังน้ี 
  เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่สัมภาษณ์
เชิงลึก 
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1. มีประสบการณ์ในการท างานที่เก่ียวข้อง
ทั้ ง ในส่วนของการวางแผนเชิงนโยบาย หรือการ
ปฏิบัติ งานด้านการศึ กษาทั้ งการศึ กษาในระ บบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่าง
น้อย 5 ปีหรือ 

2. ตัวแทนครู อาจารย์ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มี
ประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 5 ปี 
  ส าหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเน้ือหาคือมีประสบการณ์
ในการวางแผนงานด้านการศึกษาและนโยบายทางการ
ศึกษาอย่างน้อย 5 ปี 
  โดยงานวิจัยเรื่องน้ีมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์รวมจ านวน 5  คนและผู้ ทร งคุณวุฒิที่
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเน้ือหาจ านวน 1 คน 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  คือแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน 11 ข้อ 
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์ผลการวิจัยที่ได้จาก
ข้อ 1 ของงานวิจัยประกอบกับแนวคิดและทฤษฎีระบบ
นิเวศวิทยาของบรอนเฟนเบรนเนอร์ที่ใช้ในงานวิจัย 
และพัฒนาเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดยมีวัตถุประสงค์
เ พ่ือหาแนวทางการจัดการศึกษาที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้มากที่สุด  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ใช้
ในการวิจัย ดังต่อไปน้ี 

1) ติดต่อประสานงานกับหน่วย ง านที่
เ ก่ียวข้องในทุกภาคส่วนในการวางแผนงาน หรือ

นโยบายหรือมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย และการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชน
ที่ออกนอกระบบ โดยคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่ เป็ น
ตัวแทนในการจัดการศึกษาหรือวางนโยบายเก่ียวกับ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจากภาครัฐบาล 
และภาคเอกชน อาทิ  ส านักงานเลขาธิการสภ า
การศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย องค์กรพัฒนาเอกชน แบบ
เฉพาะเจาะจง รวมจ านวน 5 คน แบบเฉพาะเจาะจง
(purposive sampling) เพื่ อสั มภาษณ์เชิ งลึ ก  ( in-
depth interview) 

2) ภ า ย ห ลั ง จ า ก ไ ด้ ข้ อ ส รุ ป เ ก่ี ย ว กั บ
คุณลักษณะเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา และปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออก
นอกระบบการศึกษาแล้ว ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลดังกล่าว
พร้อมทั้งสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth interview) กับ
ผู้ ทร งคุณวุฒิ ในประ เด็น เ รื่อง  “แนวทางการ จัด
การ ศึ กษาส าห รั บ เ ด็ กและ เย าวชนนอกระ บบ
การศึกษา”  

3) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจัดท า
ข้อสรุป และให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ท างานเก่ียวข้องกับการ
วางนโยบายและแผนงานด้านการศึกษา ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของเน้ือหาอีกครั้ง ก่อนน าเสนอเป็นแนว
ทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา  

การตรวจสอบข้อมูล 
การตรวจสอบข้อมูลการน าเสนอแนวทางการ

จัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาผู้วิจัยใช้ วิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธี
รวบรวมข้อมูล (methodological triangulation)โดย
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ให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ในการวางแผนงาน
ด้านการศึกษาและนโยบายทางการศึกษาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ผลการ
สัมภาษณ์อีกครั้งว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ภายหลังจากผู้ วิจัยใช้ วิธีการแบบสามเส้า 
(data triangulation) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้อง
ของข้อมูลแล้ว ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายด้วยการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุปทั้งในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 
2ของการวิจัย 
 
ผลการศึกษา  
ผู้วิจัยสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การศึกษาได้
ดังน้ี 
วัตถุประสงค์ข้อที่1คือเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้
เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ตัวแทน
ครอบครัว และตัวแทนชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย 
สามารถวิเคราะห์ได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชน
ออกนอกระบบการศึกษาเกิดจาก 2 ปัจจัย คือ 

1. ปัจจัยจากกลุ่มเป้าหมาย 
ปัจจัยจากกลุ่มเป้าหมายมีหลายประการที่

ส่งผลต่อการออกนอกระบบการศึกษา มีดังน้ี 
1.1 ทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่ มีต่อ

การศึกษาเช่น การไม่ให้ความส าคัญและไม่เห็น
ประโยชน์ของการเรียนการไม่ชอบเรียนหนังสือ ขี้เกียจ
เรียนอยากท างานมากกว่าเรียน หัวไม่ดี เรียนไม่เก่ง 
เรียนไม่เข้าใจ เบื่อการเรียน ไม่อยากเรียน 

1.2 การปรับตัว ทั้งการปรับตัวภายใน
สถานศึกษา เช่น ด้านการเรียนและการเข้ากับเพื่อนใน
ชั้นเรียนและการปรับตัวในชีวิตประจ าวันเม่ือต้องย้าย
ถิ่นฐานไปเรียนหนังสือต่างถิ่น 

1.3 การมีคดีความ เช่น การทะเลาะ
วิวาทในโรงเรียน เรื่องชู้สาว การขโมยเงินของครูและ
เพื่อนนักเรียน 

1.4 การแต่งงานมีครอบครัว การหนีตาม
แฟน รวมถึงการตั้งครรภ์ขณะเรียนของฝ่ายหญิง และ
การท าให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ของฝ่ายชาย 

1.5 สุขภาพร่างกายของกลุ่มเป้าหมาย 
เช่น ปวดหัว อาเจียน 

 
2. ปัจจัยจากครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

2.1 ปั ญ ห า ท า ง ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง
ครอบครัว ท าให้จ าเป็นต้องออกจากการเรียนเช่น การ
ไม่มีคนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนเน่ืองจากบิดา
มารดาเสียชีวิตหรือแยกทางกัน การไม่มีเงินมากพอ
ส าหรับการเรียนต่อ 

2.2 ทั ศนคติ ข อ งบิ ด า ม าร ด า ที่ มี ต่ อ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย  โ ด ย บิ ด า ม า ร ด า มี ทั ศ น ค ติ ว่ า
กลุ่มเป้าหมายไม่มีความสามารถหรือศักยภาพมาก
พอที่จะเรียนหนังสือได้ รวมถึงการให้ความห่วงใยที่มาก
จนเกินไป (overprotection) กับกลุ่มเป้าหมายจนไม่
สามารถไว้วางใจเม่ือกลุ่มเป้าหมายต้องไปโรงเรียน 

2.3 ทัศนคติด้านการให้ความส าคัญกับ
การศึกษาของสมาชิกในครอบครัว และคนในชุมชน 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าสมาชิกในบางครอบครัว
เช่น บิดา มารดา และคนในชุมชน ไม่ให้ความส าคัญกับ
การศึกษา การให้กลุ่มเป้าหมายเข้าศึกษาเป็นเพราะ
อายุถึ ง เกณฑ์ที่ต้องเข้าเรียนและเม่ือเรียนจนจบ
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ระดับชั้นประถมศึกษา หรือการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 3) ก็ควรออกจากการเรียนมาช่วย
ครอบครัวท างาน เช่นเดียวกันกับครอบครัวอ่ืนๆ ใน
ชุมชนก็ออกจากการเรียนก่อนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)  

2.4 สิ่งแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมายที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น เพื่อนเกเร การติด
รุ่นพี่ การติดเที่ยวเล่น การออกนอกระบบการศึกษา
ของเพื่อนของกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายออก
นอกระบบการศึกษาตามเพื่อน 

2.5 การเดินทางเพื่อไปโรงเรียน เน่ืองจาก
พื้นที่ในชุมชนเป็นพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร (บน
ภูเขาสูง บนดอย) ต้องเดินทางหลายวิธีหลายต่อ เช่น 
การขึ้นรถโฟวิล การต่อเรือ การเดินเท้า จึงจะเข้าถึง
โรงเรียนท าให้ไม่สะดวกต่อการเดินทางเพื่อไปโรงเรียน 
ซ่ึงการเดินทางแต่ละครั้งใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 
ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ เพื่อน าเสนอแนวทางการจัด
การศึกษาส าหรับ เด็ กและ เยาวชนนอกระบบ
การศึกษา  
 ผู้วิจัยสรุป และสังเคราะห์ค าตอบที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยมีประเด็นที่ส าคัญ
เรียงตามล าดับได้ 5 ประเด็นดังน้ี 

3.1 บทบาทของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
ในการป้องกันการออกจากระบบการศึกษาของเด็กและ
เยาวชน 

บทบาทของครอบครัว 
ครอบครัวมีบทบาทส าคัญที่สุดทั้ง

ในการพัฒนาบุตรหลานผ่านระบบการศึกษาหรืออาจ
น าไปสู่การน าบุตรหลานออกนอกระบบการศึกษาและ
น าพาบุตรหลานให้เป็นแรงงาน ดังน้ันครอบครัวควร

ต้องตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุตรหลาน
ผ่านระบบการศึกษา (ซ่ึงอาจเห็นผลช้าเม่ือเทียบกับการ
ออกนอกระบบการศึกษาและเข้าสู่แรงงาน) ครอบครัว
ควรวางแผนสร้างครอบครัวตั้งแต่ก่อนแต่งงาน เน้นการ
พัฒนาให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะการ
พัฒนาเซลล์สมองตั้งแต่แรกเกิดถึง 8 ขวบ โดยโรงเรียน
ต้องมีส่วนร่วม เช่น การให้ครูพูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อ
ท าให้ผู้ปกครองหรือครอบครัวตระหนักถึงความส าคัญ 
และคุณค่าของการศึกษาและเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการ
น าบุตรหลานออกนอกระบบการศึกษา โดยครอบครัว
ควรผลักดันให้บุตรหลานอยู่ในระบบการศึกษาอย่าง
น้อยในระดับการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3)  

บทบาทของโรงเรียน  
ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูต้องมี

ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
เรียนรู้และใส่ใจผู้เรียน สร้างความผูกพันระหว่างครูกับ
ศิษย์เพื่อป้องกันการออกนอกระบบการศึกษารวมถึง
การให้ครูพูดคุยกับครอบครวัเพื่อป้องกันการออกนอก
ระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชน โดยท าให้
ครอบครัวเห็นคุณค่าและความส าคัญของการศึกษา 
นอกจากน้ี ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
(ชก) ควรท าหน้าท่ีช่วยเหลือและป้องกันนักเรียนที่มี
แนวโน้มจะออกนอกระบบการศึกษาอย่างจริงจังและ
เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนคงอยู่ ในระบบ
การศึกษาต่อไปได้ 

บทบาทของชุมชน  
ชุมชนควรสร้างความตระหนักใน

การเห็นความส าคัญของการเรียนโดยใช้การศึกษาเป็น
ฐานในการพัฒนาชุมชน และเป็นพื้นฐานในการด าเนิน
ชีวิตที่ดี โดยครอบครัวแต่ละครอบครัวต้องร่วมมือกัน



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 2 (27) กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 2 (27) July - December 2017

442

 
 

เปลี่ยนแปลงชุมชน รวมถึงการมีผู้น าชุมชนซ่ึงเป็นคนใน
ชุมชนที่มีศักยภาพเป็นครูผู้สอนแทนครูในเมืองหรือครู
ต่างถิ่น ทั้งน้ีเพราะจะรู้และเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน
ได้ดีกว่า รวมถึงการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและ
เป็นการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนโดยคน
ในชุมชนที่เป็นอาสาสมัครและเห็นถึงความส าคัญของ
คนในชุมชน ซ่ึงผู้ที่จะเปล่ียนแปลงชุมชนได้ควรเป็น
บุคคลในชุมชนที่เป็นนักบูรณาการและรู้ข้อมูลในชุมชน
เป็นอย่างดี สามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ดี 

 
3.2 หน่วยงานที่ควรมีบทบาทในการช่วยเหลือ 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วนมีบทบาท
ต่อการพัฒนาคุณภาพชี วิตของเด็ กและเย าวชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐ อาทิ หน่วยงาน
ส่งเสริมสวัสดิการครอบครัว การพัฒนาชุมชน โดยควร
มีระบบติดตามภายหลังการออกนอกระบบการศึกษา
ของเด็ก พัฒนาคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือด้านจิตใจ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ หรือ
หากเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาประกอบ
อาชีพเกษตรกร องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท) 
ควรให้ความรู้หรือจัดอบรมเป็นหลักสูตรระยะสั้นให้
ความรู้ เ ก่ียวกับด้ านการเกษตร เป็นต้น ซ่ึงการ
ช่วยเหลือในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษาผ่านการให้การศึกษาตาม
อัธยาศัย  

นอกจากหน่วยงานภาครั ฐข้ า งต้นแล้ ว 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยยังเป็นเพียงผู้ท าหน้าที่จัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนนอกระบบ

การศึกษาให้ดีขึ้นและหากเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาต้องการประกอบอาชีพนอกเหนือจาก
กระทรวงที่เก่ียวข้องข้างต้นแล้ว กรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงานควรมีบทบาทในการจัดหางานที่
เหมาะสม ทั้งน้ีการด าเนินงานต่างๆ ข้างต้นจะส าเร็จ
และเกิดขึ้นได้จริงจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ  

 ส าหรับบทบาทขององค์กร เอกชน เ ช่น 
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือยูเนสโก้ (UNESCO)  ยังมีบทบาท
ในการช่วยเหลือด้านการเงินในการสนับสนุนคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเพื่อให้กลับ
เข้าสู่การศึกษาในระบบ โดยผ่านส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีโครงการที่ส าคัญ 
อาทิ “Strengthening Education Systems For Out 
of School Children Project”เป็นต้น 

 
3.3 การ จัดการศึ กษาที่ เ หมาะสมกับความ

ต้องการของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาใน
ด้านการศึกษาต่อในอนาคต และบุคคล/หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

การศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการของ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ควรเป็น
การศึกษาที่จัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล เช่น กลุ่มเด็กที่มี
ปัญหาเฉพาะด้าน เป็นต้น โดยการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยต้องสามารถพัฒนา
รายวิชาเลือก และออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนตัวอย่างกรณีศึกษาเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษาที่เป็นเด็กต่างด้าวจังหวัด
ตาก หากผู้เรียนต้องการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย การ
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จัดการศึกษาควรจัดให้เรียนผ่านส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่เน้น
ทักษะอาชีพ แต่หากผู้ เ รียนต้องการกลับไปอยู่ที่
ประเทศพม่า การจัดการศึกษาจะจัดผ่านศูนย์การ
เรียนรู้ในไทยท่ีสอนเป็นภาษาพม่า และใช้หลักสูตร
การศึกษานอกระบบของพม่า เป็นต้น 

นอกจากน้ี ยังควรเป็นการจัดการศึกษาโดย
ใช้ชุมชนเป็นฐาน เป็นการศึกษาที่เด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษามีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง เช่น 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในชุมชน โดยสถานศึกษาในชุมชนต้อง
ส า ม า ร ถ จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด้ ท้ั ง  3 รู ป แ บ บ ต า ม
พระราชบัญญัติการศึกษา มาตรา 12 คือ การศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ส าหรับหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องกับการ จัด
การศึกษาท่ีเหมาะสมกับความต้องการของเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษาสามารถแบ่งได้ 2 กรณี
ตามความต้องการของเด็กและเยาวชน คือ 1) กรณีที่
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาต้องการ วุฒิ
การศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และศูนย์การเรียนรู้จะมีบทบาท
ในการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับวุฒิการศึกษา รวมถึง
ภาคเอกชน เช่น องค์กรเอกชนเพื่อสาธารณะประโยชน์ 
(NGO) มีส่วนร่วมในการพัฒนาครูที่สอนผู้เรียนเด็กต่าง
ด้าวในศูนย์การเรียน และ 2)กรณีท่ีเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษาต้องการประกอบอาชีพหรือพัฒนา
ด้านอาชีพและไม่ต้องการกลับไปศึกษาต่อ ส านักงาน
ส่ง เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจะมีบทบาทในการฝึกอาชีพให้กับผู้เรียนโดย
ควรท างานร่วมกันกับกระทรวงแรงงาน  

3.4 วิธีการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อ
ป้องกัน ช่วยเหลือ หรือพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ออก
นอกระบบการศึกษา และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การจัดการศึกษาในระบบ 
 โ ร ง เ รี ย น ค ว ร เ น้ น ร ะ บ บ การ

ช่วยเหลือผู้เรียน ใส่ใจผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยเฉพาะ
ผู้เรียนท่ีมีแนวโน้มออกนอกระบบการศึกษาผ่านระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในโรงเรียน (ชก) ที่สามารถท างาน
ได้จริง ระบบครูที่ปรึกษาและครูประจ าชั้น และครูแนะ
แนว ซ่ึงควรให้การแนะแนวชีวิตกับเด็กและเยาวชนที่มี
แนวโน้มเป็นกลุ่มเสี่ยงจะออกนอกระบบการศึกษา จัด
ชั้นเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างกัน และครูควรมีทักษะของความใส่ใจ เข้าใจ
ผู้เรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและผู้เรียน ให้
ความส าคัญการแนะแนวมากขึ้นครูควรมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของจิตวิทยาเด็ก และภาษาท้องถิ่น เช่น 
ภาษาพม่า  

 นอกจาก น้ี  การ เปลี่ ยน วิ ธีการ
จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การเรียนการสอนที่เน้นการลงมือ
ปฏิบัติ (learning by doing)มากยิ่งขึ้น รวมถึงวิธีการ
วัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพของผู้เรียน ท า
ให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข และสนุกกับการเรียน  

 ทั้งน้ีการจัดการศึกษาในระบบควร
เชื่อมโยงกับการศึกษานอกระบบเพื่อป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ครบ
วงจร 
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การจัดการศึกษานอกระบบ  
 การจัดการศึกษานอกระบบควรจัด

ตามพระราชบัญญัติการศึกษามาตรา 12 และจัดเป็น
หลักสูตรระยะสั้นเพื่อรองรับความต้องการของเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษา และคนในชุมชน ส าหรับ
บทบาทส าคัญของผู้เรียนในการศึกษานอกระบบคือ 
การรับผิดชอบการเรียนของตนเองแทนการให้ครู
ช่วยเหลือหรือรอความช่วยเหลือจากครู ในขณะที่
บทบาทของครูส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยควรเข้าใจลักษณะการจัด
การศึกษาที่ เหมาะสมกับบริบทของผู้ เรียนโดยจัด
การศึกษาให้มีความยืดหยุ่น เช่น ผู้เรียนไม่จ าเป็นต้อง
ครบกลุ่มในบางพื้นที่ การเรียนการสอนออนไลน์ เป็น
ต้ น  แ ละ มีค วามห ลา ก หล าย  ส ามาร ถ เ ข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายท่ี เป็นเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาได้ทั้งในด้านของหลักสูตรและวิธีการเรียน
การสอน โดยการสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
วิธีการส าคัญในการเข้าถึงผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลให้เข้าถึง
การศึกษาได้ ยืดหลักการจัดการศึกษาแบบ “การสมัคร
ไม่มีรอบ สอบไม่มีรุ่น” ทั้งน้ีครูผู้สอนควรเป็นคนใน
พื้นที่หรือชุมชน เช่น ครูภูมิปัญญา จะมีความเหมาะสม
ในการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษาได้ดี 

การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
 หน่วยงานทุกภาคส่วนมีบทบาท

ส าคัญในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยควรสร้าง
นิสัยให้คนไทยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และเรียนรู้ตลอดชี วิต 
( lifelong learning)  จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของคนในชุมชนเพื่อพัฒนาด้านอาชีพของ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาและคนในชุมชน
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการเรียนรู้เช่น 

ก า ร มีฟ รี ไ ว ไฟ  ( free Wi-Fi) ห้ อ ง ส มุ ดปร ะชาชน 
อินเทอร์ เ น็ตต าบล การใช้  mobile literacy (การ
เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี เช่น แท็บเล็ต โทรทัศน์ดาวเทียม 
อินเทอร์เน็ต) เพื่อสร้างแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนหรือ
ศูนย์การเรียนรู้โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากชุมชน โดย
ชุมชน เพื่อชุมชน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนอย่างแท้จริง 

 ส าหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ
ช่วยเหลือและป้องกันทั้งการศึกษาในระบบและนอก
ระบบ ควรเป็นหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐบาล 
และองค์กรเอกชน ควรท างานให้มีระบบที่เชื่อมโยงกัน 
เป็นเอกภาพและมีฐานข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อป้องกัน
การสับสนของข้อมูลในเรื่องเดียวกันแต่มีข้อมูลแตกต่าง
กัน 
 

3.5 แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิข้างต้น 
ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางการจัดการศึกษา
ที่ เ หมาะสมส าหรับ เด็ กและ เยาวชนนอกระบบ
การศึกษา โดยแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษามีแนวทางที่ส าคัญดังน้ี 

3.5.1 การจัดการศึกษาที่ มีความยืดหยุ่น 
(flexibility)ตามบริบทของผู้เรียน 

  จากข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา
พบว่า เกิดจากสองปัจจัยคือ ปัจจัยจากกลุ่มเป้าหมาย 
และปัจจัยจากครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซ่ึง
ตัวอย่างปัจจัยที่ เ กิดขึ้นมีหลายประการ อาทิ การ
ปรับตัวในสถานศึกษา การมีคดีความติดตัว การ
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แต่งงาน ปัญหาสุขภาพ ทัศนคติที่มีต่อการศึกษา สภาพ
เศรษฐ กิจ การ เดินทางไปสถานศึกษา เป็นต้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านการปรับตัว และการ
เดินทางไปสถานศึกษาทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายใน
งานวิจัยพักอาศัยอยู่ ในพื้นที่สู งบนเขาหรือพื้นที่ที่
ยากล าบากต่อการเดินทางรวมถึงไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
และอินเทอร์เน็ต ดังน้ันแนวทางการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจังหวัด
ตากจึงควรเป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นตาม
สภาพและบริบทของผู้ เรียนที่ มีลักษณะปัจจัยส่วน
บุคคลแตกต่างจากเด็กและเยาวชนทั่วไป และแตกต่าง
จากเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจังหวัดอ่ืน ทั้ง
ในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร เน้ือหาสาระ วิธีการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล อีกทั้งในเรื่องของการจัดการศึกษาที่ควร
ต้องมีทั้งการศึกษาในระบบร่วมมือกับการศึกษานอก
ระบบ การให้ทักษะความรู้ทางด้านวิชาการและทักษะ
อาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาที่ท างานแล้ว 

3.5.2 การจัดการศึกษาที่เน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล (individualdifferences) ของผู้เรียน 

  เน่ืองจากผู้เรียนแต่ละคนมีวิถีชี วิต
ภายหลังออกนอกระบบการศึกษาแตกต่างกัน ทั้งจาก
การแต่งงานมีครอบครัว และการท างาน ดังน้ันการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
จึงต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบท
ของผู้เรียนที่แตกต่างกัน การจัดการศึกษาที่เหมาะสม
กับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในจังหวัดตาก 
นอกจากควรมีความยืดหยุ่นในการจัดการศึกษาแล้วยัง
ควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

3.5.3 การจัดการศึกษาเพื่อการด ารงชีวิต
และการประกอบอาชีพ(life and career) 

  จากข้อมูลคุณลักษณะเชิงลึกของ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาด้านวิถีชี วิต
ภายหลังออกจากระบบการศึกษา และแนวโน้ม
การศึกษาต่อในอนาคต  และข้อมูลจากการวิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่ งผลให้ เด็กและเยาวชนออกนอกระบบ
การศึกษาพบว่า ภายหลังผู้เรียนซ่ึงเป็นเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษาออกจากสถานศึกษาแล้วส่วนใหญ่
ไม่ต้องการกลับเข้าศึกษาต่อในระบบเพราะมีครอบครัว 
และประกอบอาชีพแล้ว ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทั้ง
ในจังหวัดตากและต่างจังหวัดตัวอย่างอาชีพ เช่น 
เกษตรกร รับจ้างทั่วไป พนักงานรักษาความปลอดภัย 
เป็นต้น ดังน้ันแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษา จึงควรเป็นการ จัด
การศึกษาบนฐานของการท างาน เพื่อพัฒนาการ
ด ารงชีวิต สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจ าวันและการ
ประกอบอาชีพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิถี
ชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาแทนการจัดการศึกษาที่เน้นเพียงวิชาการแต่
เพียงอย่างเดียวเพราะไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ทั้ ง น้ี
การศึกษาบนฐานการงานอาชีพต้องสามารถเทียบโอน
ไปที่คุณภาพของการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ 

3.5.4 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า  ( participatory education 
management)  

 เน่ืองจากเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาทุกคนปฏิเสธการกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
ในโรงเรียน และมีเพียง 5 คนจาก 38 คนเท่าน้ันที่ให้
ข้อมูลว่าหากมีโอกาสต้องการศึกษาต่อในส านักงาน
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ส่ง เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ดังน้ันการจัดการศึกษาส าหรับเด็ กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษาจึงต้องไม่ใช่บทบาทหน้าที่
ของโรงเรียนแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ต้องเป็นหน้าท่ีของ
ทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชน และ
สังคมที่เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาอาศัยอยู่ 
ซ่ึงตัวอย่างของการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน เช่น การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้  ศูนย์
การศึกษาขึ้นในชุมชน โดยคนในชุมชน วัตถุประสงค์ใน
การศึกษา และหลักสูตรออกแบบเพื่อรองรับความ
ต้องการของคนในชุมชน และมีภาครัฐให้การสนับสนุน
การด าเนินงานและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องในการจัด
การศึกษาดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม ทั่วถึง มี
คุณภาพ (quality) จึงจะท าให้การจัดการศึกษาโดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเกิดขึ้นและด าเนินการได้
อย่างต่อเน่ือง (continuity)และยั่งยืน (sustainability) 

3. 5. 5ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ท า ง เ ลื อ ก 
(alternative education)  

 การจัดการศึกษาทางเลือกเป็นการจัด
การศึกษาเพื่อผู้เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาท่ีไม่ต้องการศึกษาต่อในระบบโรงเรียน มี
ลั กษณะที่ ส า คั ญคื อการ ออกแบบหลั กสู ต รที่ มี
ลักษณะเฉพาะตามความต้องการของผู้ เรียน เป็น
การศึกษาท่ีไม่แยกส่วนระหว่างวิถีชีวิตออกจากการ
เรียนรู้ ซ่ึงเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาสามารถ
ประกอบอาชีพและเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองใน
เรื่องที่ตนถนัดหรือสนใจได้ ซ่ึงถือเป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning)ของผู้เรียน 
 
 
 

สรุปและอภิปรายผล  
 ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบ
การศึกษาแบ่งเป็น 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยที่ เ กิดจาก
กลุ่มเป้าหมาย เช่น ทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อ
การศึกษา การปรับตัว และปัจจัยจากครอบครัว ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อมน้ันสามารถอภิปรายได้ดังน้ี 
 ด้านปัจจัยจากกลุ่มเป้าหมาย เช่น ทัศนคติที่มีต่อ
การเรียน พบว่าเป็นปัจจัยที่เกิดจากกลุ่มเป้าหมายที่
ไม่ให้ความส าคัญและเบื่อกับการเรียน รวมถึงทัศนคติ
ของพ่อแม่และชุมชนที่ไม่ให้ความส าคัญต่อการเรียน
ของบุตรหลานย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจออกกลางคัน
ของกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย จอห์น เอ็ม บริดจ์แลน์ด
(2006)  ( John M. Bridgeland) John J. Dilulioและ
คาเรนเบิร์ก มอรีซัน (Karen Burke Morison) ได้ศึกษา
สาเหตุ ของการออกกลา งคั น  เ รื่ อง  The Silent 
Epidemic: Perspective of High School Dropouts 
(2006) พบว่า การออกกลางคันของกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ ไม่ได้มีสาเหตุจากผลการเรียนตกต่ า โดยร้อยละ 
70 ให้สัมภาษณ์ว่าสามารถส าเร็จการศึกษาได้หากมี
ความพยายาม และร้อยละ 45 ให้เหตุผลว่าเกิดจาก
ความเบื่อหน่ายและรู้สึกแย่กับการเรียนในโรงเรียนร้อย
ละ 32 ให้เหตุผลว่าต้องเรียนซ้ าชั้นและยังพบอีกว่า 
ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่ได้สนใจกับการ
เรียนของกลุ่มตัวอย่างมากนัก เช่นเดียวกับการศึกษาใน
ประเทศไทยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค์ (2548) ที่ศึกษาสาเหตุการออก
กลางคันของนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ปี
การศึกษา 2544-2546 ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุแรกที่
ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาคือ การไม่เห็น
ความส าคัญของการศึกษาในสาขาวิชาที่เรียน รองลงมา
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คือ การไม่ได้รับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์วางตัวไม่เหมาะสม และปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ของครอบครัว 
 ส าหรับปัจจัยที่เกิดจากการปรับตัวในสถานศึกษา 
ได้มีการศึกษาของ สุปราณี เทศนาเรียง, สุภกร หาญสูง
เนิน, และพชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร (2557) ที่ศึกษารูปแบบ
การลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการศึกษาพบว่า
นอกจากปัจจัยที่เกิดจากครูไม่มีจิตวิทยาในการท าความ
เข้าใจกับนักศึกษาแล้ว หน่ึงในปัญหาการออกกลางคัน
ของนักศึกษายังเกิดจากการปรับตัวไม่ได้ในสถานศึกษา
ของนักศึกษาอีกด้วย 
 ขณะที่ปัจจัยจากครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
พบว่ามีงานวิจัยจ านวนมากที่พบว่าครอบครัว ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุ อาทิ การศึกษาปัจจัยทาง
ครอบครัวและพฤติกรรมทางสังคมที่มีผลต่อการออก
กลางคันของนักศึกษาโรงเรียนอาชีวะเอกชนในจังหวัด
เชียงใหม่ของ ภุมริน บุญทวี (2548)ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยทางครอบครัวส่งผลต่อการออกกลางคันของ
นักศึกษาในโรงเรียนอาชีวะเอกชนเป็นอย่างมาก 
นักศึกษาที่ไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนเกิดจาก
ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว สถานภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจ ความคาดหวังของครอบครัวที่ มีต่อ
นักศึกษา รวมถึงการที่พ่อแม่ ผู้ปกครองไม่เชื่อม่ันและ
ไว้ใจลูกมีผลท าให้นักศึกษาขาดแรงจูงใจในการเรียน 
ครอบครัวไม่เห็นความส าคัญ ขณะที่พฤติกรรมด้าน
สังคมที่ถือเป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า การเที่ยว
กลางคืน การตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม การใช้ยาเสพติด 
เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ออกจากการเรียนกลางคัน 

 สอดคล้องกับการศึกษาของ โกมล จันทวงษ์ 
(2558) ที่ศึกษาปัจจัยสาเหตุการออกกลางคันของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุ
การออกกลางคันเกิดจากปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง ครอบครัว และสถานศึกษาเช่นเดียวกันกับ
ข้างต้น แต่งานวิจัยเรื่องน้ีมีปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม
เพิ่มเติม กล่าวคือ ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ทัศนคติท่ีไม่ดีต่อสาขาที่เรียน เบื่อหน่ายต่อการ
เรียนการสอน ปัจจัยจากครอบครัว เช่น ฐานะยากจน 
และปัจจัยจากสถานศึกษาที่มีผลมากที่สุดคือหลักสูตร
และการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนไม่เหมาะสม 
อาจารย์ขาดความมุ่งม่ัน ไม่มีจิตวิทยาการสอน และ
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพสิ่งแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาไม่น่าเรียน กิจกรรมการเรียนไม่ส่งผลต่อ
การเรียนรู้  และการเดินทางมาเรียนไม่สะดวก มี
ค่าใช้จ่ายสูง    
 ส าหรับปัจจัยด้านชุมชน และสิ่งแวดล้อม ก็เป็นอีก
ส า เ ห ตุ ห น่ึ ง ที่ ส่ ง ผ ลต่ อ ก า ร อ อ ก ก ล า ง คั น ของ
กลุ่มเป้าหมายในงานวิจัย สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ พิมพ์ วาสนา (2555) ที่ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้
ภาวะเสี่ยงการออกกลางคันของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงรายเขต 2 
ผลพบว่าตัวบ่งชี้ภาวะเสี่ยงการออกกลางคันที่มีผลมาก
ที่สุดคือ เจตคติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน รองลงมาคือ 
ครอบครัว ผู้ปกครอง เช่นเดียวกับ ธงชาติ สอนค า 
(2554) ที่ศึกษาปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน
โรงเรียนบ้านกล้อทอสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 และพบว่า สังคมและ
สิ่งแวดล้อมเป็นด้านที่ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคัน
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ของนักเรียนมากที่สุด โดยคนในชุมชนมีความเชื่อว่าไม่
ต้องเรียนก็มีชีวิตอยู่ได้ เพ่ือนที่ไม่เรียนต่อในชุมชนมี
จ านวนมาก บ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน และต้องการใช้
ชีวิตอิสระตามเพื่อน 

จากการอภิปรายผลการศึกษาและงานวิ จัยที่
เก่ียวข้องข้างต้น จึงสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลต่อการออกนอกระบบการศึกษาของเด็กและ
เยาวชนคือ ปัจจัยจากกลุ่มเป้าหมาย และปัจจัยจาก
ครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซ่ึงถือได้ว่าเป็นระบบ
สิ่งแวดล้อมในระดับ microsystem ตามแนวคิดของบ
รอนเฟนเบรนเนอร์ที่ส่งผลกระทบต่อบุคลิกลักษณะ 
ความคิด ทัศนคติและการตัดสินใจของเด็กและเยาวชน
โดยตรง รวมถึงการออกนอกระบบการศึกษาของเด็ก
และเยาวชนเช่นกัน 

แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษาผลการศึกษาพบ ว่าการ จัด
การศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
ควรมีความยืดหยุ่น (flexibility)ตามบริบทของผู้เรียน 
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการจัดการศึกษา
บนพื้นฐานของการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ 
จัดการศึกษาทางเลือก โดยเน้นทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม ทั่วถึง 
และมีคุณภาพ เป็นการเรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ืองตลอด
ชีวิตถึงแม้จะออกนอกระบบการศึกษาแล้วก็ตาม 

ผลการศึกษาดังกล่าวอภิปรายผลได้ว่า สอดคล้อง
กับแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs)เป้าหมายที่  4 ด้านการศึกษาขององค์ การ
การศึ กษา  วิทย าศ าสต ร์  แ ละ วัฒนธร ร มแห่ ง
สหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ที่กล่าวว่า 
การศึกษาต้องมีความเท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตกับทุกคน (United Nations,n.d.) 

นอกจากน้ีผลการศึกษายังสอดคล้องกับหลัก
พื้นฐานทางการศึกษาของปฏิญญาอาเซียน 7 ประการ 
คือ 1)การเข้าถึงการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนทุก
คน (Accessibility) โดยปราศจากเรื่องเพศ เชื้อชาติ 
สัญชาติ การไร้ความสามารถ ความห่างไกลของพื้นที่ 
ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม สังคม และปัจจัยอ่ืนๆ  2)
การจัดการศึกษาต้องมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
และยืดหยุ่น (Flexibility)  ทั้ งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ การให้ความรู้ทั้งในด้านวิชาการ
และทักษะอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มคนชาย
ขอบหรือไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา เช่น กลุ่มเป้าหมาย
ในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดตาก เป็นต้น 3) การจัดการ
ศึ ก ษ า อ ย่ า ง มี คุ ณ ภ า พ  ( Quality)  โ ด ย ค รู ที่ มี
ประสิทธิภาพ หลักสูตร วิธีการ สื่อการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล สิ่งอ านวยความสะดวก และการ
มีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนของเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษา 4) สิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึง
การศึกษาและโอกาสทางการศึกษาส าหรับประชาชน
ทุกคนโดยไม่แบ่งแยก (Inclusive) 5) การจัดการศึกษา
โดยเสมอภาค (Equity)มีความมุ่งม่ันในการสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาการกีดกันทางการศึกษาทุกรูปแบบ 
ความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาคในการเข้าถึ ง
การศึกษา รวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
และผลการเรียนรู้ 6) การศึกษาจะต้องเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง (Continuity) และจะเป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้เด็ก
และเยาวชนเข้าถึงโรงเรียน และท าให้เด็กอยู่ในระบบ
โรงเรียนได้ โดยไม่ออกจากโรงเรียน 7)การจัดการศึกษา
ต้องเป็นสิ่งที่ต่อเน่ือง และเป็นกลไกที่ เกิดขึ้นอย่าง
ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จึงจะท า
ใ ห้ เ กิ ด ค วา มยั่ ง ยื น  ( Sustainability)  ใ นการ จั ด
การศึกษา (Miyazawa, I.,n.d) เช่นเดียวกันกับแนว



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 2 (27) กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 2 (27) July - December 2017

449

 
 

ทางการจัดการศึกษาบนพื้นฐานของการด ารงชีวิต และ
การประกอบอาชีพ การจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นส าหรับ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา และการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ข้อเสนอคณะกรรมการก ากับทิศทางการท างานด้าน
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาแห่งเอเชียแปซิฟิก 
( ไกรยศ  ภัทราวาท ,  2559)  โดย มีแนวทางการ
ด าเนินงานท่ีส าคัญกับเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา คือ 1) สนับสนุนการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้
ที่ยืดหยุ่น และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมโอกาสในการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ 2) สนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิต
และ ทักษะอาชีพ ให้ เด็ กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาเพื่ อ ให้ สามารถประกอบอาชีพ ได้  3) 
สนับสนุนการใช้นวัตกรรมทางการเงินการคลังเพื่อเปิด
ช่องว่างทางการเงินที่จ าเป็นต่อการขจัดปัญหา การ
สร้างภาคี 4)การสร้างภาคีการท างานระหว่างภาครัฐ
และเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่เพื่อแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคทางการศึกษาที่หลากหลายส าหรับเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษา 5)ขจัด 7 ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
คือ ความไม่เท่าเทียมทางเพศ ความพิการ ชนกลุ่มน้อย 
การบังคับใช้แรงงานเด็ก ผลกระทบจากภัยพิบัติและ
สงคราม สถานะไร้สัญชาติ และการอพยพย้ายถิ่นฐาน 
และ 6)ส่งเสริมให้รัฐบาลจัดส่งข้อมูลสถิติเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษาให้แก่สถาบันสถิติแห่ง
องค์การยูเนสโก (UIS) 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังน้ี 

1. 1เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาที่
จังหวัดตากเพียงจังหวัดเดียว ดังน้ันในการวิจัยครั้ง

ต่อไปจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในจังหวัดอ่ืนๆ ทั้งที่อยู่
ในภูมิภาคเดียวกันและต่างภูมิภาคเพื่อเปรียบเทียบ
ข้อมูลเก่ียวกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่
อยู่ต่างถิ่นฐานกับจังหวัดตากและเพื่อเป็นแนวทางจัด
การศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาในแต่ละจังหวัดหรือในแต่ละภูมิภาคน้ัน 

1.2 ความหมายของเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาในงานวิจัยเรื่องน้ีหมายความถึงเฉพาะเด็ก
และเยาวชนในระบบการศึกษาที่ออกนอกระบบ
การศึกษาเพราะการออกกลางคันและไม่ศึกษาต่อ
เท่าน้ัน ดังน้ันการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาข้อมูลของ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ออกนอกระบบ
การศึกษาด้วยสาเหตุต่างๆ แต่ยังคงเลือกศึกษาต่อใน
รูปแบบการศึกษาอ่ืนทั้งการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อทราบถึงสาเหตุและปัจจัยที่
ไม่ศึกษาต่อในระบบการศึกษา 

1.3 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการศึกษากับเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ เคยศึกษาในระบบ
การศึกษามาก่อนและออกจากระบบการศึกษากลางคัน 
ไม่นับรวมถึง เด็กและเยาวชนที่ ไม่เคยเข้าสู่ ระบบ
การศึกษาตั้งแต่แรก ดังน้ันในงานวิจัยครั้งต่อไปจึงควร
ศึกษากับเด็กและเยาวชนที่ ไม่เคยเข้าศึกษาในระบบ
การศึกษามาก่อน อาทิ เด็กเร่ร่อน เด็กไร้สัญชาติ เพื่อ
ศึกษาคุณลักษณะของเด็กและเยาวชน และจัดการ
ศึกษาที่เหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มดังกล่าว
ต่อไป  
2. ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

2.1 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือมีบทบาทใน
การจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงาน
ส่ง เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
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อัธยาศัย ศูนย์การเรียนรู้ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 
เป็นต้น สามารถน าผลการศึกษาวิจัยที่ ได้ ไปเป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษาในจังหวัดตากโดยค านึงถึง
ความต้องการของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
เป็นส าคัญ  และอาจปรับแนวทางการจัดการศึกษาให้
เหมาะสมกับบริบทของเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาของจังหวัดอ่ืนๆ ต่อไป  

2.2 แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ มี
ลักษณะเฉพาะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดตากและ
จังหวัดอ่ืนที่มีลักษณะบริบทใกล้เคียงกัน ควรเน้นการมี

ส่วนร่วมของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เป็นหลัก
ส าคัญ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการในด้านวิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็นส าคัญ และ
เพื่อให้การจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษาเกิดขึ้นได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพควรมี
หน่วยงานรัฐบาลและเอกชนให้การสนับสนุนและให้
ความรู้ในเรื่องที่เก่ียวข้อง เช่น ข้อกฎหมายในการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
งบประมาณ บุคลากรในการให้ความรู้กับชุมชนหรือ
ตัวแทนชุมชน วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา เป็นต้น 
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การพัฒนารปูแบบศิลปหตัถกรรมพืน้บ้าน ในจังหวัดมหาสารคาม 
Development of folk arts and crafts styles. In Mahasarakham 

PrathetPatchangkhata 
 

ประเทศ   ปัจจังคะตา1 
 Prathet  Patchangkhata 1 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ในจังหวัดมหาสารคาม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพใช้
แบบสัมภาษณ์ในการศึกษาข้อมูลเชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างหัตถกรรมจากหวายบ้านวังไผ่ ต าบลลาดพัฒนา อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม โดยมีความมุ่งหมายคือ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและศักยภาพของกลุ่มศิลปหัตถกรรม
พื้นบ้าน ในจังหวัดมหาสารคาม 2. เพื่อพัฒนารูปแบบศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในจังหวัดมหาสารคาม 
 ผลการวิจัยพบว่าแนวทางในการพัฒนามีดังน้ี 1.ด้านวัตถุดิบ ควรหาแหล่งปลูกและจ าหน่ายหวายหลายๆ
แหล่งที่อยู่ใกลกั้บแหล่งผลิตหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และเพื่อให้ได้หวายในปริมาณและคุณภาพ
ตามที่ต้องการ 2.ด้านอุปกรณ์ ควรมีการน าอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีทันสมัยมาช่วยในการผลิตเพื่อให้เกิดความ
สะดวกสบาย ย่นระยะเวลา และไม่เปลืองแรง ลดความเหน่ือยล้าให้กับสมาชิกในกลุ่ม  3.ด้านขั้นตอนการผลิต ควรมี
การสมัครสมาชิกเพิ่มเพื่อมาช่วยย่นระยะเวลาในการผลิตลง เน่ืองจากในแต่ละขั้นตอนน่ันควรมีผู้ช่วย จะท าให้ผลิตได้
รวดเร็วมากขึ้น 4.ด้านการออกแบบลวดลาย ควรเน้นลายที่เป็นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เหมาะกับกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ 
หรือมีการจัดโครงการอบรมผู้ประกอบการในด้านการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ มีการประชุมระดมความคิด น าเสนอ
แนวคิดสร้างสรรค์เพื่อ ได้รูปแบบ ลวดลายใหม่ ๆ 5.ด้านต้นทุนการผลิต หาแหล่งผลิตหวายส่งออกที่มีหวายหลากหลาย
คุณภาพให้เลือกและต้องเป็นตลาดที่ใกล้เคียงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าน้ ามันรถ ค่าเดินทาง 6.ด้านการตลาด ควรจะมี
การประชุมกันเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนารูปแบบศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน หาช่องทางประชาสัมพันธ์ ค้นหาตลาด
ใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม แนวทางในการพัฒนาดังกล่าวน้ีเป็นการแนะน าจากผู้วิจัยที่น าปัญหาที่พบเจอ
น้ันมาหาแนวทางแก้ไขในเบื้องต้น แต่ในทางปฏิบัติแล้วน้ันเจ้าของกิจการคงมีทางออกในการแก้ปัญหาที่ดีอยู่แล้วด้วย
ความที่มีประสบการณ์ในการท างานมาอย่างยาวนาน  
ค าส าคัญ : การพัฒนารูปแบบ  , ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 
 
 

                                                             
1 อาจารย์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาลัยสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
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Abstract 
 Research entitled Development of Styles of Folk Handicrafts in Maha Sarakham province is 
the qualitative research. A set of interview forms was used for collecting in-depth data from 
statements of a sample producing rattan handicrafts of Ban Wang Phai village, Lat Phattana Sub-
District, ศิลปะพื้นบ้านเ, Maha Sarakham Province. Research purposes were these: 1)to study the current 
situation, difficulties, and potential of the groups producing folk handicrafts in Maha Sarakham 
Province. 
  Research results have revealed the ways to develop them as follows: 1)in terms of 
materials, each group producing folk handicrafts should search for sources of rattan plantation and 
distribution where are near its production firm in order to reduce a cost of transportation and gain an 
appropriate quantity and quality, 2) in terms of equipment, each should use a set of modern 
technological equipment in its production process in order to enhance extra comfort, save time, save 
energy, and reduce exhaustion for each member of the group, 3) in terms of production process, 
each group should recruit new members in order to save production time since each process should 
has its staff to finish it rapidly, 4) in terms of patterned design, each group should emphasize the 
designs of patterns which are based on contemporary arts and culture and can go together with 
customer groups who are the new generation or should organize a training program for entrepreneurs 
in product development including a brain storming, a presentation of creative ideas in order to find 
new forms or new patterns, 5) in terms of the cost of production for export where have a wide variety 
of qualities for alternative selection and they are near its production firm in order to save the cost of 
production, the cost of petrol and the cost of transportation, and 6) in terms of marketing, each group 
should frequently organize consultations on folk handicrafts development in order to search for the 
appropriate public relation, emerging markets where are larger scale than the old markets leading to 
a large increase in income. 
  The ways to develop folk handicrafts as mentioned before are the suggestions of 
the researcher who encountered with difficulties and has revealed them initially but entrepreneurs 
may have the appropriate ways for solving their problems since they have gained a lot of experience 
for a long time. 
 
Key words: Development of styles, folk handicraft  
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 บทน า 
 ศิลปะพื้นบ้านเป็นงานที่มีคุณค่าต่อคนไทย
ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเป็น
รากเหง้าส าคัญของศิลปะประจ าชาติ ทั้งตะวันออกและ
ตะวันตก เฉพาะในประเทศไทยน้ันศิลปหัตถกรรม
พื้นบ้านเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่สะท้อนวัฒนธรรมหรือ
วิถีชีวิตของประชาชนทั่วไป สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า
ทางด้านต่างๆ เช่น ด้านการใช้สอย ศิลปะพื้นบ้านสร้าง
ขึ้นเพื่อใช้สอย มีการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการ
ใช้สอยมาโดยตลอด มีความผูกพันกับชีวิตความเป็นอยู่
ของมนุษย์เป็นอย่างมาก ศิลปะพื้นบ้านโดยส่วนรวมจะ
สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ทางด้านใช้สอยเป็นหลัก เม่ือ
ผู้สร้างมีความช านาญมีประสบการณ์มากขึ้น จึงได้เพิ่ม
คุณค่าในเรื่องของความงามเข้าไปอีก เป็นคุณค่าทาง
สุนทรียภาพ ในเรื่องของรูปทรง โครงสร้างลวดลายและ
วัสดุเข้าประกอบในความงามน้ันด้วย ทางด้านการ
แสดงออกของศิ ลปะ และทางอารมณ์ เป็นการ
แสดงออกของผลงานศิลปะพื้นบ้านที่ปรากฏออกมา
ตามลักษณะนามธรรมและรูปทรง โครงสร้าง ลวดลาย 
วัสดุ นอกจากน้ันยังเกิดจากลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น
ซ่ึงการสร้างศิลปะพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่นโดย
ส่วนมากแล้วใช้วิธีการ วัสดุ ให้สะดวกกับการใช้สอย
ผสมกับความเชื่อทางด้านต่างๆ ของท้องถิ่นน้ันๆ โดย
จะสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของการด ารงชีวิต ของ
ท้องถิ่นวัฒนธรรม สภาพทางภูมิศาสตร์ศิลปะพื้นบ้าน
ไม่ควรขาดคุณค่าอันเกิดจากลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น 
เพราะจะท าให้ขาดความน่าสนใจและหมดคุณค่าใน
ที่สุด (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ,  2540 : 256) 
 ปัจจุบันศิลปะพ้ืนบ้านหรือศิลปะชาวบ้าน
ได้รับความสนใจค่อนข้างกว้างขวาง โดยเฉพาะ
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านได้รับการพัฒนาเป็นสินค้าหน่ึง

ต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP มากมายหลายชนิด
กระจายอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆ ซ่ึงมีความโดเด่นแตกต่าง
กันไป (วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร. 2548 : 83) การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นปัจจัยหน่ึงในกระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความส าคัญต่อการ
ขยายตลาดสินค้า เป็นการสนองความต้องการใหม่ หรือ
สร้างตลาดกลุ่มเป้าหมายใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
 จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดหน่ึงที่มี
ผู้ผลิตผลงานหัตถกรรมหลายชนิดและบางอย่างก็ได้รับ
ความสนใจจากผู้บริโภคได้รับแต่เป็นที่น่าเสียดายว่า 
งานศิลปหัตถกรรมที่ผลิตออกมาเป็นจ านวนมากน้ัน 
ผู้ผลิตไม่ได้น าภู มิปัญญาพื้ นบ้ านมาประสาน กับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วสร้างขึ้นบนพื้นฐานของ
วัฒนธรรมดั้งเดิมให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร จึงท าให้
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไม่แสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
เหมือนในอดีตที่ผ่านมา (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ,  2527 : 164) 
ด้วยเหตุน้ีหากมีหน่วยงานหรือสถาบันการ ศึกษา เข้า
ไปให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้ถูกต้องแก่ประชาชนก็
จะเกิดประโยชน์ในอนาคต จากข้อความน้ีเขียนอย่าง
กว้างๆ แสดงให้เห็นความเก่ียวเน่ืองและความเชื่อมโยง
ระหว่างศิลปะพื้นบ้านของไทยกับวัฒนธรรมและกระแส
ของการเคลื่อนไหวของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในโลก
ตะวันตก เพื่อชี้ให้เห็นว่าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไม่ใช่สิ่ง
ที่ล้าสมัย มีผู้สนใจและให้ความส าคัญทั่วโลก ซ่ึงปัจจุบัน
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านท าขึ้นมามากมายหลายอย่าง 
และยังมีปัญหาเก่ียวการผลิตรูปแบบเดิมๆ ผลิตอออก
มาลอกเลียนแบบกันมาไม่ได้รับการพัฒนา อาจ
เน่ืองมาจากรูปแบบไม่ทันสมัย ฝีมือไม่ประณีตจึงท าให้
จ าหน่ายไม่ได้ท าให้ผลผลิตล้นตลาด ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้
ผู้วิจัยสนใจศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และศักยภาพ
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ของกลุ่ มศิ ลปหัตถกรรมพื้ นบ้ านพัฒนารูปแบบ
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในจังหวัดมหาสารคาม 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1 .  เพื่ อศึ กษาสภาพปัจ จุบัน  ปัญหาและ
ศักยภาพของกลุ่มศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน ในจังหวัด
มหาสารคาม 
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านใน
จังหวัดมหาสารคาม 
 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษาการพัฒนารูปแบบศิลปหัตถกรรม
พื้นบ้าน ในจังหวัดมหาสารคาม โดยมีการศึกษา
เบื้องต้น ( Primary  Research ) จากการศึกษาค้นคว้า 
และรวบรวมเอกสารทางวิชาการ   ต ารา รายงาน 
แนวความคิด และบทความจากวารสารต่างๆ ที่เป็น
หลักการ แนวความคิด และทฤษฎี  ที่เก่ียวข้อง เอกสาร
ที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ีเพื่อก่อให้เกิดกรอบแนวคิด แนวทางใน
การศึกษา  และการศึกษาข้อมูลภาคสนาม ( Field 
Study )ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาการอนุรักษ์และการต่อยอด
ของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้าน การศึกษาครั้งน้ี มีผู้ที่
ให้ข้อมูลหลัก ( Key Informants ) กลุ่มผู้น าชุมชน
อย่างเป็นทางการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นอกจากน้ีผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาจากเอกสาร ต าราต่าง ๆ และงานวิจัยอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อน ามาประกอบการวิเคราะห์ 
  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งตามประเภท
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลดังน้ี 

 1. กลุ่มผู้ปฏิบัติ ( Casual  Informants ) 
และกลุ่ มบุ ค คลทั่ ว ไ ป  (  General Informants ) 
เครื่องมือที่ใช้คือ  
     1. 1  แบบส ารวจ (Basic Survey) ใช้
ส ารวจพื้นที่ ที่จะศึกษาเก่ียวกับข้อมูลพื้นฐาน การ
เข้าถึง ความน่าสนใจ จากสภาพการณ์ที่ได้พบเห็นแล้ว
บันทึกลงในแบบส ารวจ 
  1.2 แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ( 
Non Participant Observation )เป็นการสังเกตสภาพ
ทั่วไปของชุมชน ซ่ึงได้แก่การเดินทางเข้าถึงชุมชน สิ่ง
อ านวยความสะดวก  รวมทั้งบริเวณใกล้เคียง ตลอดจน
กิจกรรมของชุมชนเป็นข้อมูลพื้นฐานและเพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร 
  1.3 แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
 ( Un-Structure Interview ) เพื่อรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย โดย
ก าหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ และสนทนากับกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลอย่างกว้าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกและให้
เป็นธรรมชาติมากที่สุด 
                     1 .4  แนวทางการสนทนากลุ่ ม  ( 
Focus Group ) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการ
จัดกลุ่มสนทนาและร่วมปรึกษาหารือ เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้ให้ข้อมูลในกลุ่ม
ต่างๆ 
 2 .  ก ลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ผู้ รู้  (  Key 
Informant ) ซ่ึงเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ส่วนราชการที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากหัตถกรรมหวายทั้งหมด 
10 คน เครื่องมือที่ใช้คือ 
  2.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structure Interview) เป็นประเด็นค าถามที่ผู้วิจัยใช้
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ส าหรับการสอบถามกับผู้ให้ข้อมูลอย่างกว้าง และ
สามารถที่จะเจาะลึกได้โดยทันที 
  นอกจากน้ีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใน
การรวบรวม บันทึกข้อมูลได้แก่ 
  2.2 แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม ใช้
บันทึกข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต การสนทนา และการ
สัมภาษณ์ ประเด็นข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้จากกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล ตลอดจนข้อสังเกต ข้อสงสัย และการวิเคราะห์
ข้อมลของผู้วิจัยเอง 
  2.3  กล้องถ่ายภาพ และเทปบันทึก 
เสียง ส าหรับบันทึกข้อมูล และเหตุการณ์ที่ส าคัญ เพื่อ
น ามาทบทวนความเขา้ใจระหว่างการวิเคราะห์ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น  
  1 .  ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก  ( In-depth 
Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ทั้งชนิดไม่มีโครงสร้าง
(Un-Structure Interview) และแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structure Interview) 
  2. การส ารวจ เพื่อส ารวจข้อมูลของชุมชน
ชื่อเสียง ซ่ึงจะน ามาเลือกตามเกณฑ์ตัวอย่าง และข้อมูล
พื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน  
  3. การสนทนากลุ่ม ( Focus Group ) เป็น
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการจัดกลุ่มสนทนาและ
ร่วมปรึกษาหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และแสดง
ความคิดเห็นระหว่างผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มต่างๆ  
  4. การตรวจสอบสามเส้า(Triangulation)  
  ซ่ึงเป็นการตรวจสอบแหล่งของข้ อ มูล 
แหล่งของที่มาที่จะพิจารณาในการตรวจสอบได้แก่ 
แหล่งเวลา หมายถึงถ้าข้อมูลต่างเวลากัน จะเหมือนกัน
หรือไม่และแหล่งบุคคล หมายถึงถ้าบุคคลให้ข้อมูล

เปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ เพื่อให้ทราบ
ข้อมูลตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้  
 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  หลังจากผู้ วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล 
ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่
รวบรวมมาได้ วิธีที่ นิยมใช้ในการตรวจสอบความ
ถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลในการวิจัยเชิง
คุ ณ ภ า พ  คื อ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ บ บ ส า ม เ ส้ า
(Triangulation)  ซ่ึงเป็นการตรวจสอบแหล่งแหล่งของ
ข้อมูล แหล่งของที่มาที่จะพิจารณาในการตรวจสอบ
ได้แก่ แหล่งเวลา หมายถึงถ้าข้อมูลต่างเวลากัน จะ
เหมือนกันหรือไม่และแหล่งบุคคล หมายถึงถ้าบุคคลให้
ข้อมูลเปล่ียนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ เพื่อให้
ทราบข้อมูลตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  เ ม่ือวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จแล้ว ผู้วิจัย
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยในเชิงคุณภาพ
ทางวัฒนธรรม สรุปให้ตรงประเด็นตามความมุ่งหมาย
ของการวิจัย และน าเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนา
วิเคราะห์ ( Descriptive Analysis ) 
 
ผลการวิจัย 
      การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในจังหวัดมหาสารคาม สรุปผล
การศึกษาตามความมุ่งหมายของการวิจัยดังน้ี 
  1. สภาพปัญหาของการพัฒนารูปแบบ
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในจังหวัดมหาสารคาม 
   1.1 ด้านวัตถุดิบ วัตถุดิบหายาก มี
จ ากัด และต้องใช้เวลานานในการขนส่งวัสดุ วัตถุดิบที่มี
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คุณภาพดีจะถูกซ้ือตัดหน้าไปก่อน ท าให้เหลือวัตถุดิบที่
มีคุณภาพรองลงมา 
   1.2 ด้ านอุปกร ณ์  อุปกร ณ์ ไ ม่ มี
คุณภาพ เก่า ช ารุด การใช้งานต้องใช้อย่างระมัดระวัง 
เน่ืองด้วยอายุของสมาชิกแต่ละคนที่มีอายุมาก ท าให้มี
อุปสรรคในการใช้เรี่ยวแรงกับอุปกรณ์บางชนิด 
   1.3 ด้านขั้นตอนการผลิต มีขั้นตอน
ที่ตายตัว และใช้เวลานานในการผลิตออกมาแต่ละชิ้น 
ฤดูฝนคืออุปสรรคต่อการสานหวายเพราะท าให้หวาย
บวมน้ าและขึ้นรูปยาก 
   1.4 ด้านการออกแบบลวดลายจะ
ท าลวดลายแบบเดิม ไม่มีลวดลายใหม่หรือร่วมสมัย 
และสมาชิกไม่มีความรู้ด้านการออกแบบลวดลาย 
   1.5 ด้านต้นทุนการผลิต ต้นทุนรวม 
20,000 บาท แต่ก าไรคงที่ มีคู่แข่งขายตัดราคา การ
ผลิตสินค้าไม่ทัน จ านวนสมาชิกไม่เพียงพอต่อการผลิต 
   1.6 ด้านการตลาด ไม่มีความรู้ด้าน
การขาย รวมถึงการประชาสัมพันธ์เป็นแบบปากต่อปาก 
ขายตามตลาดประจ า ท าให้รายได้น้ันคงที่ หรือน้อยลง
กว่าเดิม ขาดการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการขยายตลาด
ไปยังตลาดที่ใหญ่กว่า หรือขยายตลาดไปที่ภาคอ่ืนๆที่มี
แหล่งขายสินค้าขนาดใหญ่และเป็นที่นิยม 
 สรุปได้ ว่าสภาพปัญหาโดยภาพรวมของ
กลุ่มหัตถกรรมจักสานหวาย  พบว่ามีปัญหาดังน้ีคือ  
ปัญหาหลักของกลุ่มหัตถกรรมจักสานหวายคือด้าน
วัตถุดิบที่มีอย่างจ ากัด ด้านอุปกรณ์ที่ยังไม่ทันสมัย ด้าน
การออกแบบลวดลาย ในกลุ่มไม่มี นักออกแบบ
ผลิตภัณฑ์มืออาชีพเป็นของตนเอง โดยส่วนใหญ่จะคิด
แบบเองหรือดูแบบจากหนังสือบ้าง  ไม่มีหลักในการ
ออกแบบ  การสนับสนุนจากภาครัฐมีน้อยมาก  หรือมี
เข้ามาก็ไม่ตรงจุด  การจ้างนักออกแบบมาเองค่าใช้จ่าย

สูงเกินไป  สมาชิกกลุ่มขาดความกระตือรือร้นในการ
ผลิตชิ้นงานใหม่ๆเพราะเป็นอะไรที่ยุ่งยากกว่าที่เคยท า
มา  และปัญหาที่กลุ่มประสบคือการไม่สามารถรองรับ
การผลิตชิ้นงานจ านวนมากๆได้  เน่ืองจากเป็นงานท า
มือที่ต้องใช้เวลา  และขั้นตอนกระบวนการผลิตต้อง
อาศัยสภาพดินฟ้าอากาศด้วย  บางครั้งจึงมีปัญหาใน
การผลิตไม่ทัน ต้นทุนสูงก าไรน้อย การตลาดยังเป็น
ตลาดเดิมที่แค่ส่ง 
  2.แนวทางการพัฒนาของกลุ่มจักสาน
หวายวรวิทย์เฟอร์นิเจอร์ 
   2.1 ด้ าน วัตถุ ดิบ  พบ ว่าหวาย มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะน ามาสานเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ 
เช่น ธรรมมาสน์ โต๊ะรับแขก โซฟา ควรหาตลาดส่งออก
หวายที่ใกล้เคียงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง หรือหา
แหล่งที่ปลูกหวายในบริเวณใกล้เคียง จังหวัดใกล้เคียง 
และหาตลาดส่งออกหวายเพิ่มเติม เพื่อที่จะได้หวายที่มี
คุณภาพในปริมาณมาก 
   2.2 ด้านอุปกรณ์ พบว่าควรมีการ
จัดเตรียมอุปกรณ์ส ารองไว้เพื่อช่วยแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปหาซ้ืออุปกรณ์ใหม่ ควร
มีการน าอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีทันสมัยมาช่วยในการ
ผลิตเพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ย่นระยะเวลา และ
ไม่เปลืองแรง ลดความเหน่ือยล้าให้กับสมาชิกในกลุ่ม 
   2.3 ด้านขั้นตอนการผลิต พบว่า
ควรที่จะรับสมัครสมาชิกเพิ่มเพื่อมาช่วยย่นระยะเวลา
ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เน่ืองจากในแต่ละ
ขั้นตอนน่ันควรมีผู้ช่วย จะท าให้ผลิตได้รวดเร็วมากขึ้น 
   2.4 ด้านการออกแบบลวด ลาย
พบว่าควรเน้นลายที่เป็นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เหมาะ
กับกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ ควรการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบ หรือมีการจัดโครงการอบรมผู้ประกอบ 
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การในด้านการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ มีการประชุม
ระดมความคิด น าเสนอแนวคิดสร้างสรรค์เ พ่ือ ได้
รูปแบบ ลวดลายใหม่ ๆ  

 
ภาพประกอบที่ 1 ลายและสีของผลงานในปัจจุบัน 

 
ภาพประกอบที่ 2 ลวดลายและสีของการพัฒนา     

รูปแบบหัตถกรรมหวาย 

 
ภาพประกอบที่ 3 (ซ้าย) รูปแบบที่ใช้ในปัจจุบัน (ขวา) 

ลวดลายที่ได้รับการออกแบบและน าไปใช้ 
   2.5 ด้านต้นทุนการผลิต พบว่าควร
หาแหล่งผลิตหวายส่งออกที่มีหวายหลากหลายคุณภาพ
ให้เลือกและต้องเป็นตลาดที่ใกล้เคียงเพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่าย ค่าน้ ามันรถ ค่าเดินทางอ่ืน ๆ หรือควรศึกษา

วิธีการปลูกหวาย เพาะพันธ์ุหวายเพื่อน ามาปลูกในพื้นที่
ใกล้เคียงในหมู่บ้านเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิต
ในระยะยาว 
   2.6 ด้านการตลาด พบว่าควรจะมี
การประชุมกันเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนารูปแบบ
เฟอร์นิเจอร์ หาช่องทางประชาสัมพันธ์ ค้นหาตลาด
ใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม เช่นตลาดใหญ่
ในเมืองทองธานี เพื่อน ารายได้ส่วนหน่ึงไปลงทุน
เพิ่มเติมและขยายกลุ่ม และพัฒนาความสามารถในการ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์หวายที่มีคุณภาพ 
 สรุปได้ว่าการพัฒนารูปแบบศิลปหัตถกรรม
พื้นบ้านในจังหวัดมหาสารคามแบ่งเป็น 6 ด้าน  คือด้าน
วัตถุดิบควรจะหาตลาดเพิ่มหรือหาวิธีปลูกเองเพื่อที่จะ
ลดต้นทุนเพิ่มก าไร ด้านอุปกรณ์ควรจะมีเทคโนโลยีเข้า
มาช่วยในการผลิตมากขึ้น จัดเตรียมอุปกรณ์ส ารองไว้
รองรับปัญหาอุปกรณ์ช ารุดเสียหาย ด้านขั้นตอนการ
ผลิต ควรที่จะหาผู้ช่วยในแต่ละหน้าที่เพื่อความรวดเร็ว
ในการผลิต สร้างยอดขายเพิ่ม ด้านการออกแบบ
ลวดลาย จะมีแนวทางทั้งการพัฒนาแบบระยะสั้นและ
ระยะยาว  ระยะสั้นคือจ้างนักออกแบบหรือไม่ก็ให้นัก
ออกแบบของโรงงานเฟอร์นิเจอร์ออกแบบมาให้เลย  
ส่วนระยะยาว  คือการฝึกอบรมให้สมาชิกกลุ่มสามารถ
เป็นนักออกแบบเองได้ซ่ึงคงต้องใช้เวลาในการฝึกฝน
พอสมควร  หรือการส่งเสริมให้บุตรหลานของกลุ่ม
สมาชิกเรียนทางด้านการออกแบบหรือด้านศิลปะ  
อาจจะเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากแต่ถ้าหากท าได้จะเป็น
การสานต่อภูมิปัญญา รวมถึงยังจะสามารถน าภู มิ
ปัญญาดั้งเดิมมาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  
ถือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนด้วย ในด้าน
ต้นทุนการผลิตน้ันควรจะเลือกตลาดหวายที่ใกล้เคียง
สามารถขนส่งได้สะดวกรวดเร็วเพื่อลดต้นทุนหรือศึกษา
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วิ ธีปลูกหวายเพื่ อลดต้นทุนได้ ในระยะยาว ด้าน
การตลาดต้องมีการประชุมวางแผน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของสมาชิก พัฒนารูปการการตลาด หาตลาด
ใหญ่กว่าน้ี หาวิธีประชาสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 จากผลการศึกษาครั้งน้ีสรุปได้ว่าการพัฒนา
รูปแบบศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในจังหวัดมหาสารคาม 
ควรจะมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  ที่มีลวดลายร่วมสมัย 
เจาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติ กลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น ออกมา
และส่งออกขายตลาดขนาดใหญ่ เช่นตลาดนัดเมืองทอง
ธานี หรือตามห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ต่างจังหวัด 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ
ศิลปหัตถกรรมพื้ นบ้ านในจังห วัดมหาสารค าม 
ผลการวิจัยครั้งน้ีน าไปสู่การอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1.สภาพปัญหาของการพัฒนารูปแบบ
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในจังหวัดมหาสารคาม 
  1.1 ด้านวัตถุดิบ ปัญหาหลักของกลุ่ม
จักสานหวายคือวัตถุดิบที่คุณภาพไม่เท่ากัน จ านวนที่สั่ง
ในแต่ละครั้งก็ไม่เท่ากัน ท าให้ต้องผลิตเฟอร์นิเจอร์
ออกมาตามจ านวนทั้งหมดที่มี การที่จะหาแหล่งตลาด
ส่งออกหวายใหม่ ๆ น่ัน ผู้น ากลุ่มไม่มีเครือข่ายจาก
ตลาดส่งออกหวายจากที่ อ่ืนเลยท าให้ติดต่อหาแหล่ง
ใหม่ ๆได้ยากล าบาก  
  1.2 ด้ าน อุปกรณ์ ปัญหาหลั กด้ าน
อุปกรณ์คืออายุการใช้งานที่มีอย่างจ ากัด ประกอบกับ
ความช านาญในการใช้อุปกรณ์ของสมาชิกในแต่ละคนมี
ไม่เท่ากัน เพราะประสบการณ์ต่างกัน ท าให้การใช้
อุปกรณ์น่ันเกิดความเสี่ยงที่จะช ารุด เสียหาย ได้อย่าง
ง่ายดาย 

  1.3 ด้านขั้นตอนการผลิต ปัญหาหลัก
ของขั้นตอนการผลิตคือสมาชิกแต่ละคนที่ฝื มือไ ม่
เท่ากัน คุณภาพของหวายก็ไม่เท่ากัน ท าให้คุณภาพ
สินค้าเลย 
ด้อยลง เพราะคนที่ท ามานานอย่างหัวหน้ากลุ่มก็จะท า
ออกมาได้สวยงาม มีคุณภาพ แต่ถ้ าสมาชิก ให ม่
ประสบการณ์ยังไม่มากรูปแบบเฟอร์นิเจอร์จะแตกต่าง
ออกไปอย่างเห็นได้ชัด 
  1.4 ด้านการออกแบบลวดลายปัญหา
หลักของการออกแบบลวดลายคือไม่มีนักออกแบบ
ผลิตภัณฑ์มืออาชีพเป็นของตนเอง ส่วนใหญ่จะคิดแบบ
เองโดยที่ ไม่มีหลักในการออกแบบหรือดูแบบจาก
หนังสือ  การสนับสนุนจากภาครัฐก็มีน้อยมาก  หรือมี
เข้ามาก็ไม่ตรงจุด  การจ้างนักออกแบบมาเองค่าใช้จ่าย
ก็สูงเกินไป ความคิดสร้างสรรค์ของสมาชิกในกลุ่มน้ันมี
ความสามารถไม่เท่ากัน การสานลวดลายน้ันเป็นลาย
เดิม ๆ ที่เคยท า ไม่มีการคิดลายใหม่ ๆ ออกมา  
  1.5 ด้านต้นทุน ปัญหาหลักคือ ต้นทุน
รวมทุกอย่าง 20,000 บาท น้ัน ได้คุณภาพหวายที่ไม่
เท่ากัน และมีจ านวนจ ากัด ท าให้ก าไรที่ได้รับเม่ือหัก
ต้นทุนแล้วเหลือเฉลี่ยเดือนละ 15,000-50,000 บาท 
บางเดือนขายได้น้อยหักต้นทุนออกไปก าไรไม่ เหลือ
พอที่จ่ายค่าแรงสมาชิกในกลุ่ม ควรหาวิธีเพิ่มตลาด
พัฒนารูปแบบการขาย 
  1.6 ด้านการตลาด ปัญหาหลักคื อ
สมาชิกกลุ่มไม่สนใจในการผลิตชิ้นงานใหม่ๆเพราะเป็น
เรื่องยาก อีกทั้งยังขาดความกระตือรือร้นด้านการตลาด  
เพราะกลุ่มไม่ค่อยให้ความส าคัญสิต่อนค้าน้ันเป็นยี่ห้อ
ของตนเอง  ช่องทางการขายก็เป็นช่องทางเดิมคือรอ
ขายเฉพาะเวลาที่ มีการจัดงานแสดงสินค้า ไม่เสาะ
แสวงหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อให้เกิดรายได้มาก
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ขึ้ น  สมาขิ ก ในกลุ่ ม ส่ วน ใหญ่ มี ก า ร ศึ กษ า น้ อ ย  
ความสามารถในการหาช่องทางการขายใหม่  เช่น  ทาง
ออนไลน์  ก็เป็นเรื่องที่ไกลตัวและเป็นไปได้ยากส าหรับ
สมาชิกกลุ่มหัตถกรรมจักสานหวาย ลูกหลานก็ไม่ได้
สนใจศิลปหัตถกรรมจักสานหวายเท่าที่ควร ปล่อยให้
สมาชิกในกลุ่มที่มีอายุมากแล้วดูแลกิจการไปตามรูป
แบบเดิม ๆ ไม่มีการออกแบบสินค้าใหม่ เพราะขาด
ความรู้ด้านการออกแบบอย่างถูกหลักสอดคล้องกับผล
ศึกษาวิจัยของสาธิตา ยะเดหวา(2553 : 47) ศึกษา
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทาจากต้นกระจูดของ
กลุ่มทอเสื่อกระจูดบ้านป่าหมู่ที่4 อ าเภอควนเนียง
จังหวัดสงขลาพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีปัญหาขาดความรู้
และทักษะในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์การขาดเงินทุน
ขาดอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยในการผลิตและขาดการ
บริหารจัดการกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ 
 2.แนวทางพัฒนารูปแบบศิลปหัตกรรม
พื้นบ้านอีสานในจังหวัดมหาสารคาม 
  2.1 ด้านวัตถุดิบ ควรมีการศึกษาองค์
ความรู้เก่ียวกับการเพาะพันธ์ุหวาย ปลูกหวาย เพื่อน า
องค์ความรู้มาประยุกต์ ใช้ ในการลดต้นทุนหวาย 
เน่ืองจาก การสั่งหวาย มีข้อจ ากัดด้านจ านวน ด้านการ
ขนส่ง และคุณภาพที่ไม่เท่ากัน ควรแก้ปัญหาด้วยการ
ปลูกหวายเองในบางส่วนเพื่อแก้ปัญหาวัตถุดิบไ ม่
เพียงพอ แล้วคุณภาพไม่เท่ากัน   
  2.2 ด้านอุปกรณ์ ควรมีการประชุมการ
สาธิตการใช้อุปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมแก่สมาชิกใน
กลุ่มให้ มีความช านาญในการใช้ อุปกรณ์ได้ อย่ าง
ปลอดภัย คล่องแคล่ว รวดเร็ว และรู้วิธีดูแลรักษาไม่ให้
เสื่อมสภาพเร็ว และควรมีการเตรียมอุปกรณ์ส ารองไว้ 
เพื่อแก้ปัญหาอุปกรณ์เสื่อม ช ารุดระหว่างการผลิตได้
อีกด้วย 

  2.3 ด้านขั้นตอนการผลิต ควรมีการ
ซักซ้อมฝีมือของสมาชิกในกลุ่มอยู่เสมอเพื่อให้ร่างกาย
และสมองได้จดจ าวิธีการผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้เกิดความ
ช านาญ ลดความผิดพลาด ย่นระยะเวลาการผลิต ควร
จะมีรับสมัครสมาชิกเพิ่มเพื่อเป็นผู้ช่วยในแต่ละหน้าที่
ในการผลิตเพื่ออ านวยความสะดวกแก่คนที่ท าหน้าที่
ผลิตหลัก 
  2.4 ด้านการออกแบบลวดลาย ควรมี
การจัดโครงการอบรมจ้างนักออกแบบมืออาชีพเป็น
วิทยากรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการออกแบบลวดลาย
ของสมาชิกในกลุ่ม ให้รู้หลักการออกแบบอย่างถูกวิธี 
และฝึกฝนความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม ให้ มี
ความสามารถออกแบบได้ ให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการระดมสมอง คิดนอก
กรอบออกจากรูปแบบลวดลายเดิม ๆ 
  2.5 ด้านต้นทุน ควรหาแหล่งผลิตหวาย
ส่งออกเพิ่มเติมหลาย ๆ ที่ หรืออยู่จังหวัดใกล้เคียงที่จะ
สามารถสั่งซ้ือ ขนส่งรวดเร็ว อยู่ในภาคอีสานด้วยกัน 
ลดค่าใช้จ่าย ค่าน้ ามันรถ เป็นอีกหน่ึงทางเลือกที่จะ
สั่งซ้ือ ถ้าอีกทีหน่ึงสั่งซ้ือไม่ได้ตามเป้า ก็มาสั่งอีกที่หน่ึง
เพื่อให้ได้ตามเป้าที่ก าหนดไว้ได้ 
  2.6 ด้านการตลาด ควรจะมีการประชุม
กันเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์ 
หาช่องทางประชาสัมพันธ์ ค้นหาตลาดใหม่ที่ ใหญ่
กว่าเดิมเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม ต้องสร้างความไว้วางใจ
และเชื่อใจโดยการจ่ายค่าจ้างตรงเวลาและต้องปลูกฝัง
ให้กลุ่มหัตถกรรมจักสานหวายค านึงเรื่องการสร้างแบ
รนด์เป็นส าคัญ 
 สอดคล้องกับผลศึกษาของวิภา แก้วปานกัน
(2552: 160-163)ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนา
หัตถกรรมเครื่องจักสานไม้ไผ่ในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อ
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สร้างเศรษฐกิจให้ชุมชนพบว่าแนวทางการพัฒนา
หัตถกรรมเครื่องจักสานไม้ไผ่มีแนวทางการด าเนินงาน
คือ 1) พัฒนาทางด้านวัตถุดิบ 2) พัฒนาวิธีการจัดท า
ผลิตภัณฑ์ 3) พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์4) การ
พัฒนาด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ซ่ึงแนวทางส าคัญในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์มี4 ด้านได้แก่(1) ด้านปัจจัยการผลิต
มุ่งส่งเสริมให้ผู้ผลิตเลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ
ในท้องถิ่นการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตพัฒนา
ประสิทธิภาพทักษะฝีมือและแรงงานการผลิต(2) ด้าน
ผลิตภัณฑ์พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การแปรรูปและ
การบรรจุหีบห่อให้ถือระดับที่ ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานการมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน(3) การ
สร้างสมดุลของการผลิตกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ(4) การสร้างและพัฒนาองค์
ความรู้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ในเรื่องการพัฒนาการผลิตและแปรรูปการตลาด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
    1.1 ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาของ
การพัฒนารูปแบบศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในจังหวัด
มหาสารคาม มี 6 ด้าน คือ ด้านวัตถุดิบ ด้านอุปกรณ์ 
ด้านขั้นตอนการผลิต ด้านการออกแบบลวดลาย ด้าน
ต้นทุน ด้านการตลาด ซ่ึงหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น 

อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น  ผู้ประกอบการ  หน่วยงานการศึกษา 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนางาน
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า
ได้อย่างสูงสุด 
   1.2 ผลการวิจัยพบว่า แนวทางพัฒนา
รูปแบบศิลปะหัตกรรมพื้ นบ้าน อีสานในจังหวัด
มหาสารคาม จ าเป็นที่จะต้องค านึงถึง ด้านวัตถุดิบ ด้าน
อุปกรณ์ ด้านขั้นตอนการผลิต ด้านการออกแบบ
ลวดลาย ด้านต้นทุน ด้านการตลาดที่มีคุณภาพ พัฒนา
ชุ ม ช น อุ ต ส า ห ก ร ร ม จั ง ห วั ด แล ะก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม
อุตสาหกรรมระห ว่างประเทศสามารถน าไปวาง
ยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการค้าระดับชุมชน
และระดับส่งออกได้ 
   1.3 ผลการวิจัยพบว่า เฟอร์นิเจอร์ที่ท า
จากหวายน้ันมีความแข็งแรง ทนทาน สวยงาม สามารถ
ผลิตออกมาเป็นเฟอร์นิเจอร์อ่ืน ๆ ได้อย่างหลากหลาย 
เป็นผลิตภัณฑ์ท ามือที่สามารถส่งออกขายไปยังตลาด
ต่าง ๆ ได้ ซ่ึงกลุ่มลูกค้าที่ชอบสินค้าท ามือน่ันมีจ านวน
มาก เฟอร์นิเจอร์ท่ีท าด้วยหวายจึงมีราคาสูงและเป็น
ประโยชน์กับสิ่งแวดล้อม โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์
อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานที่
ส่งเสริมการส่งออก สามารถน าไปใช้ต่อยอดและ
ปรับปรุงเป็นเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบที่แตกต่างและ
เหมาะสมชนิดอ่ืนๆได้ 
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บทเรียนจากเรือ่งเล่าและการกระท าการของผูห้ญิงที่เปน็เมียนอ้ยใน 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่อง “บทเรียนจากเรื่องเล่าและการกระท าการของผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยในละครคลับฟรายเดย์เดอะ
ซีรีส์” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องเล่าและการกระท าการของผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยในละครคลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์ 
โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยในละครคลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์จ านวน 9 ตอน และใช้แนวคิด
ทฤษฎีการเล่าเรื่องแนวคิดทฤษฎีโครงสร้าง-ผู้กระท าการเป็นแนวทางการวิเคราะห์เพื่อให้เห็นความผูกโยงระหว่าง
โครงสร้างและการกระท าการของผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยจากน้ันน าข้อมูลมาตีความและถอดรหัสเน้ือหาตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า เรื่องเล่าของผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยที่ปรากฏในละครคลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์มีการเล่าเรื่องใน 
4 ประเด็น คือ 1. การเป็นเมียน้อยที่ต้องการครอบครอง 2. การเป็นเมียน้อยโดยไม่ได้ตั้งใจ 3. การเป็นเมียน้อยโดย
ยินยอมหรือยอมรับสิ่งที่เป็น4. การเป็นเมียน้อยที่ถูกหลอกลวงส่วนการกระท าการของผู้หญิงที่เป็นเมียน้อย พบว่า มี 4
ประเด็นคือ 1. ไม่ยอมรับและเดินจากไป 2. ต้องการครอบครองเป็นของตน3. แอบซ่อนตนเองไม่ให้คนอ่ืนรู้4. ยินยอม
ต่อการตกเป็นเมียน้อย 

จากผลการศึกษาเรื่องเล่าและการกระท าการของผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยในละครคลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์ 
สะท้อนให้เห็นว่า ผู้หญิงที่ตกอยู่ในสถานะของเมียน้อยก็เป็นบุคคลที่ไม่แตกต่างจากคนอ่ืนที่มีความรู้สึกนึกคิด ทั้งในแง่
ของความต้องการที่จะครอบครอง ความผิดพลาดที่เกิดจากความไม่ตั้งใจ ยินยอมหรือยอมรับในสิ่งที่เป็น หรือถูก
หลอกลวงจนต้องเป็นเมียน้อย และสะท้อนถึงความพยายามเป็นผู้กระท าการท่ามกลางการประทับตราจากคนอ่ืน 

 
 

____________________________________________________ 
1 อาจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต ์คณะศลิปะศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
2 3 4 สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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พยายามด าเนินความสัมพันธ์กับคนอ่ืนด้วยวิธีการที่แตกต่างกันด้วยการยอมรับ ยินยอม ด าเนินต่อไป หยุด
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น หรือแอบซ่อนเรื่องเล่าและการกระท าการเหล่าน้ีจึงผูกโยงกับบรรทัดฐานทางสังคม ความถูกกับ
ความผิด หรือการยอมรับได้และไม่ได้จากตนเองและคนอ่ืน ซ่ึงมีลักษณะเป็นคู่ตรงกันข้าม แต่ที่สุดก็อยู่ที่การตัดสินใจ
เลือกทางเดินของผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

ค าส าคัญ :เรื่องเล่า การกระท าการ ละครคลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์ 
 

Abstract 
 

The research entitled “Reflection on Narrative and Agency of Mistresses the Thai Drama, 
Club Friday the Series” aims to study the narrative and agency of women who become mistresses in 
the Thai drama broadcast on television. The qualitative method was employed for the investigation 
of female characters who decide to become mistresses in the Thai drama called Club Friday the 
Series. Nine episodes were examined. The theories onnarrative and structure-agency were adopted 
for the analysis to draw the links between the structure and agency of mistresses. The data were 
interpreted and decoded to answer research questions. 

The finding show that the narrative about mistresses in Club Friday the Series can be 
categorized into four types : (1) the mistresses who want the men to themselves, (2) ) the mistresses 
whodo not intend to become ones, (3)the mistresses who are willing to become ones or accept the 
status quo, and (4) the mistresses who aretricked into becoming the other woman in the relationship. 
The agency can be categorized into four types : ( 1 )  the mistressesdo not accept the situation and 
walk away, ( 2 )  the mistressesare possessive, ( 3 ) the mistresseshide the fact that they are mistresses 
from others, and (4)the mistressesaccept the circumstances. 

Based on these finding, it can be said that woman who are mistresses also have feeling like 
others who do not find themselves in this situation. Some mistresses in Club Friday the Series are 
proprietorial; some do not intend to be trapped in the situation; some accept the situation they find 
themselves in; some mistresses are tricked and trapped. It should be noted that the mistresses try 
to become agents while being ‘labelled’ by others. They resort to different ways of interaction: some 
accept the situation; some give in to the situation; some continue the relationship; some put a stop 
to the relationship; or some hide the relationship from everyone around them. Their behavior is 
associated with social norms, righteousness, self-acceptance or approval from others and self-
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approval, which is a binary opposition. The woman themselves are the ones carving their own paths 
since they become mistresses due to different reasons. 

 
Keywords :  Narrative, Agency, Club Friday The Series 

 
บทน า 
 เสียงของเมียน้อยเป็นเสียงหน่ึงที่ปรากฏใน
สังคมท่ามกลางเสียงต่างๆ ที่เราได้ยินในชีวิตประจ าวัน 
ซ่ึงมักจะเป็นเสียงที่ไม่ได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่ 
เป็นเสียงที่สังคมประทับตราตามสถานะของการเป็น
เมียน้อย ดังที่ บงกช เศวตาม์ (2533: 9) กล่าวว่า เมีย
น้อยมีภาพลักษณ์ของการเป็นผู้หญิงที่ไม่ประพฤติตนให้
เป็นไปตามบรรทัดฐานและความคาดหวังของสังคม 
ตรงกันข้ามกับความเป็นกุลสตรี อีกทั้งถูกมองว่าเป็นภัย
ต่อสถาบันครอบครัว เมียน้อยจึงถูกมองว่าเป็นอ่ืนและ
ถูกเบียดขับจากสังคม 
 ละครคลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์เป็นละครที่
น าเสนอผ่านโทรทัศน์ มีการน าเสนอเรื่องราวของเมีย
น้อยจากชีวิตจริงน าเสนอเรื่องราวปัญหาความรักจาก
ชีวิตจริงของผู้ชมทางบ้าน มีการคัดเลือกและปรุงแต่งให้
มีความน่าสนใจ ดังที่  กาญจนา แก้วเทพ(2551: 5) 
กล่ า ว ว่ า  ล ะ ค ร โท รทั ศ น์ ส ามาร ถมอ ง เ ห็ น มิ ติ
ความสัมพันธ์ของการเล่าเรื่องกับการสร้างอารมณ์ได้
อย่างง่ายที่สุด  อีกทั้งมีการน าเสนอเรื่องราวชีวิตจริง
ของผู้ชมทางบ้าน  เรื่องที่ เล่าก็ มีความน่าสนใ จ
เช่นเดียวกับตัวละครที่ถูกประพันธ์ด้วยปลายปากกา
ของนักเขียน 
 ในส่วนของเรื่องเล่าและการกระท าการถือ
เป็นแนวคิดทฤษฎีที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการศึกษาเรื่องเล่า
และการกระท าการของผู้หญิงที่ เป็นเ มียน้อยตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย แก่นส าคัญของเรื่องเล่าอยู่ที่

การให้ความส าคัญกับเสียงของคนที่ถูกประทับตราหรือ
เป็นชายขอบได้มีโอกาสในการเป็นผู้กระท า ส่วนการ
กระท าการมีจุดเน้นที่การกระท าของผู้หญิงที่เป็นเมีย
น้อยภายใต้บริบทหรือเหตุการณ์เพื่อท าความเข้าใจ
ความหมายที่เมียน้อยเป็นผู้กระท า 
 ดังน้ัน “บทเรียนจากเรื่องเล่าและการกระท า
การของผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยในละครคลับฟรายเดย์
เดอะซีรีส์”จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาเรื่องเล่าและการ
กระท าการของผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยในละครคลับฟราย
เดย์เดอะซีรีส์ พิจารณาผ่านวัจนภาษาและอวัจนภาษา 
โดย ใช้ แนวคิดทฤษฎี เ ก่ียว กับการ เล่ า เรื่ อง และ
โครงสร้าง-ผู้กระท าการที่จะท าให้เห็นการกระท าและ
เรื่องที่ผู้หญิงเลือกจะเล่าเพื่อสะท้อนชีวิตผู้หญิงแต่ละ
คนไม่ว่าเรื่องที่เล่าและการกระท าน้ันจะเป็นจริงหรือไม่
ก็ตาม  
 
ค าถามการวิจัย 
 1. เรื่องเล่าของผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยในละคร
คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์เป็นอย่างไร 
 2. การกระท าการของผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยใน
ละครคลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์เป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาเรื่องเล่าของผู้หญิงที่เป็นเมีย
น้อยในละครคลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์ 



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 2 (27) กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 2 (27) July - December 2017

466

 2.  เพื่อศึกษาการกระท าการของผู้หญิงที่เป็น
เมียน้อยในละครคลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์ 
 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษา“บทเรียนจากเรื่องเล่าและการ
กระท าการของผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยในละครคลับฟราย
เดย์เดอะซีรีส์”เป็นการศึกษาในวิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่ให้
ความส าคัญกับการท าความเข้าใจเรื่องที่เล่าและการ
กระท าการของผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยในละครคลับฟราย
เดย์เดอะซีรีส์และน าข้อมูลมาตีความเพื่อท าความเข้าใจ
ความหมายแฝงที่อยู่ภายใต้ปรากฏการณ์น้ัน 
 ข้อมูลที่ใช้ศึกษาเริ่มต้นจากการส ารวจเน้ือ
เรื่องในละครคลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์ซ่ึงข้อมูลเบื้องต้น
พบว่ามีจ านวน 8 ฤดูกาล 52 ตอน และพบว่าเน้ือเรื่อง
ที่มีตัวละครเอกหญิงที่เป็นเมียน้อยน้ันปรากฏจ านวน 3 
ฤดูกาล 9 ตอน ได้แก่  

ฤดูกาลที่ 4 จ านวน 2 ตอน คือ 1)หรือรักแท้
จะแพ้ความต้องการ (เรื่องราวจากคุณนิติ) และ2)หรือ
รักแท้จะแพ้ความต้องการ (เรื่องราวจากคุณแอร์) 
 ฤดูกาลที่ 6 จ านวน 4 ตอน คือ 3) ผิดที่...รัก
เกินไป4) ผิดท่ี...รักคนหลอกลวง 5) ผิดที่...รักคนผิด 
และ 6) ผิดที่...เพื่อนรัก 
 ฤดูกาลที่ 7 จ านวน 3 ตอน คือ 7) รักแท้มี
จริง 8) Home และ 9) รักลวง 
 การเลือกกลุ่มข้อมูลแบ่งข้อมูลออกเป็นสอง
ส่วน ได้แก่ กลุ่มข้อมูลหลักคือตัวละครเอกหญิงที่เป็น
เมียน้อย และกลุ่มข้อมูลรองคือตัวละครในเรื่องที่
เก่ียวข้องกับตัวละครเอกหญิงที่เป็นเมียน้อย 

ทฤษฎีที่ใช้เป็นแนวทางการวิเคราะห์มาจาก
แนวคิดทฤษฏีการเล่าเรื่อง แนวคิดทฤษฏีโครงสร้าง-
ผู้กระท าการ เน้ือหาหรือช้อมูลท่ีน ามาใช้ในการศึกษา

มาจากเน้ือหาของละครคลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์ที่มีตัว
ละครเอกเป็นผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยมาใช้ในงานวิจัย 
จ านวน 3 ฤดูกาล 9 ตอน โดยน าเน้ือหาของละครมา
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 การน าเสนอผลของการศึกษาเรื่อง“บทเรียน
จากเรื่องเล่าและการกระท าการของผู้หญิงที่เป็นเมีย
น้อยในละครคลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์” มีการน าเสนอใน 
3 ประเด็นคือ 1) เรื่องเล่าของผู้หญิงที่เป็นเมียน้อย 2) 
การกระท าการของผู้หญิงที่เป็นเมียน้อย 3)  สรุปผล
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
1)เรื่องเล่าของผู้หญิงที่เป็นเมียน้อย 
 การวิเคราะห์เรื่องเล่าในเชิงเน้ือหาที่ถูกน ามา
เล่า มีการพิจารณาจากเหตุการณ์ที่เ กิดขึ้นจากการ
กระท าและบทสนทนาปรากฏรูปแบบของเรื่องเล่าไว้
ดังน้ี 
 ประเด็นที่หนึ่ง การเป็นเมียน้อยที่ต้องการ
ครอบครอง มีจ านวน 7 ตอน ดังน้ี 1. หรือรักแท้จะแพ้
ความต้องการ (เรื่องราวจากคุณนิติ) 2. หรือรักแท้จะ
แพ้ความต้องการ (คุณแอร์) 3. ผิดที่...รักคนหลอกลวง 
4.ผิดที่...รักคนผิด 5.ผิดที่...เพื่อนรัก 6.Home 7.รักลวง  
1. หรือรักแท้จะแพ้ความต้องการ (เรื่องราวจากคุณนิติ) 
 ตัวละคร “ฟ้า” เป็นผู้หญิงที่เอาแต่ใจตัวเอง
สูง อยากได้ ส่ิงใดก็ต้องได้จนได้เจอกับนิติ ที่ ถู กใจ 
ประกอบกับฟ้าขาดความรักจากสามีจึงโหยหาความรัก
จากนิติที่มีภรรยาอยู่แล้ว แต่ฟ้าไม่สนใจในข้อน้ีมองข้าม
เรื่องความถูกผิดไป และพยายามจะครอบครองนิติเพื่อ
ความสุขของตนเอง ดังเช่นบทสนทนา 
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 ฟ้า : นิติคุณคิดว่าสิ่งที่ฉันท าอยู่ ฉันสบายใจมากนัก
หรือ ตอนน้ีมีแค่เรา 2 คน ฉันขอเวลาน้ีได้ไหมคะ (ฟ้า
หว่านเสน่ห์ยั่วยวนโดยการถอดเสื้อนอกออก) 

(คลับฟรายเดย์เดอะซีรี่ส์4 ตอน หรือรักแท้
จะแพ้ความต้องการ (เรื่องราวจากคุณนิติ), 

2557) 
 จากค าพูดของฟ้าในขณะที่นิติพูดคุยโทรศัพท์อยู่
กับพิม (ภรรยาของนิติ) ฟ้าก็ส่งเสียงพูดให้พิมได้ยินว่า
นิติอยู่ กับผู้หญิง อ่ืน ซ่ึงสะท้อนความต้องการเป็น
เจ้าของและพยายามให้พิมรู้ว่านิติไม่ได้มีพิมคนเดียว 
 
2. หรือรักแท้จะแพ้ความต้องการ (คุณแอร์) 
 ตัวละคร “อัม” เป็นผู้หญิงที่เคยผิดหวังจากความ
รัก มีลูกสาวคนหน่ึงชื่อ “แอร์” เม่ือแอร์เรียนจบและ
ท างาน วันหน่ึง “นนท์” ซ่ึงเป็นคนรักท่ีเปิดเผยไม่ได้
ของอัม อัมอยากครอบครองนนท์และมีนนท์อยู่ใน
สายตา จึงให้นนท์แต่งงานกับลูกสาวตัวเอง อัมจึงเป็น
เมียน้อยในทางกฎหมายโดยตั้งใจและร่วมประเวณี
อย่างลับๆ ดังเช่นบทสนทนา 
 อัม : ฉันคบกับเขามาก่อนที่เขาจะแต่งงานกับแกซะ
อีก รู้ไว้ซะด้วย  
 แอร์ : แล้วแม่ให้พี่เขามาแต่งงานกับหนูท าไม 
 อัม : ก็ฉันไม่อยากให้เขาไปยุ่งกับคนอ่ืนนะสิ 

(คลับฟรายเดย์เดอะซีรี่ส์4 ตอน หรือรักแท้
จะแพ้ความต้องการ (เรื่องราวจากคุณแอร์), 

2557) 
 บทสนทนาแสดงให้เห็นถึงการตั้งใจจะครอบครอง
นนท์ตั้งแต่แรกโดยยินยอมที่จะเป็นเมียน้อย โดยตั้งใจ 
 
 
 

3. ผิดที่...รักคนหลอกลวง 
 ตัวละคร “มะปราง” เป็นผู้หญิงสมัยใหม่ รักสนุก 
ชอบเที่ยวกลางคืน ได้เจอกับ “เภา” ในผับซ่ึงเภาเป็น
ชายหนุ่มที่มีภรรยาแล้ว มะปรางรับรู้ตั้งแต่แรกและตน
ก็ยินยอมที่จะเป็นเมียน้อย ดังบทสนทนา 
 เภา : ถ้าพี่บอกว่า พี่มีแฟนเราจะยังคุยกันอีกไหม 
 มะปราง : ได้สิ หนูคุยกับพี่ ไม่ได้คุยกับแฟนพี่  

 (คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์6 ตอน ผิดที่...รักคน
หลอกลวง,2558) 

 
บทสนทนาแสดงให้เห็นถึงการยินยอมที่จะ

เป็นเมียน้อยอย่างเต็มใจ เพื่อที่จะให้ตนได้พูดคุยและ
สานสัมพันธ์ต่อ  
 
4. ผิดที่...รักคนผิด 
 ตัวละคร “แจน” เป็นคนรักของดนัยมาก่อนแต่ดนัย
ไปแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนชื่อ “พิม” แจนจึงอยู่ ใน
สถานะเมียน้อยเน่ืองจากยินยอมให้ดนัยแต่งงานกับพิม 
เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ดังบทสนทนา 
 แจน : ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ดนัยก็ไม่ได้
เป็นของพิมคนเดียว ในชีวิตเขาก็ยังมีแจนอยู่ด้วยตลอด 
เพียงแต่พี่พิมไม่รู้เองต่างหาก 
(คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์6 ตอน ผิดที่...รักคนผิด,2558) 

บทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าแจนตั้งใจ
ค ร อบครองด นัย แต่ อดทน เพื่ อ ร อ เ วล าที่ จะ ได้
ครอบครองแล้วเปิดเผยตัวเองในที่สุดและด้วยความรัก
ที่มีต่อดนัยจึงยอมท าทุกอย่างเพื่อให้ดนัยมีความสุข 
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5. ผิดที่...เพื่อนรัก 
 ตัวละคร “เชอร์รี่” เป็นเพื่อนรักกับ “การ์ตูน” 
ตั้งแต่สมัยเรียน เชอร์รี่มักอิจฉาการ์ตูนในทุกๆ เรื่อง
โดยเฉพาะในเรื่องความรัก เชอร์รี่จึงแย่งคนรักของ
การ์ตูนมาครอบครอง ดังบทสนทนา 
 เชอร์รี่ : แล้วถ้าวันน้ี ฉันจะชนะแกบ้าง มันก็คือสิ่งที่
ฉันควรได้ตั้งแต่แรกไม่ใช่เหรอ ฉันผิดตรงไหน วันน้ีฉัน
ขอ 
 บทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความอิจฉาริษยา
ของเชอร์รี่ที่อยากได้และครอบครองคนรักของเพื่อนใน

ที่สุด 
(คลับฟรายเดย์เดอะซีรี่ส์6 ตอน ผิดที่...เพี่อนรัก, 2558) 
 
6.Home 
 ตัวละคร “ขวัญ”เป็นน้องสาวของเพื่อนของ “วี” 
ซ่ึงมีภรรยาแล้ว ขวัญและวีถูกใจกันจึงคบหา โดยที่ 
“ชา” ภรรยาของวีไม่ได้รับรู้เลยขวัญพยายามท าให้ตน
ได้พ้นจากสถานะเมียน้อย ดังบทสนทนา 
 ขวัญ : เม่ือไหร่พี่วีจะเลิกกับแฟนสักที ถ้าพี่ไม่บอก
เดี๋ยวหนูบอกเอง  

(คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์7 ตอน Home,2559) 
 บทสนทนาข้างต้นแสดงถึงการไม่ยอมให้ตนตกอยู่
ในสถานะเมียน้อย จากการที่ขวัญพยายามจะเรียกร้อง
สิทธ์ของการเป็นเมียที่ตนควรจะได้รับเพื่อให้วีเลิกกับ
ภรรยาแล้วกลับมาคบหากับตน 
 
7.รักลวง 
 ตัวละคร “เอย” เคยผิดหวังจากความรักมาก่อน 
จนวันหน่ึงมาเจอกับ “บดินทร์” ซ่ึงมีภรรยาอยู่แล้ว เอย
ประทับใจบดินทร์จนในที่สุดก็รักกัน โดยที่เอยรู้อยู่แล้ว
ว่าบดินทร์มีภรรยา ดังบทสนทนา 

 เอย : พี่ปิ่นคะ พี่บดินทร์เขาอยากจะหย่ากับพี่ใจจะ
ขาด ก็เพราะว่าพี่เป็นคนใจร้ายแบบน้ีไง ในเม่ือผู้ชาย
เขาไม่เอาก็ปล่อยไปเถอะคะ อย่ามาลีลา เอยรู้ว่าพี่ก็แค่
ไม่อยากถูกทิ้งให้อยู่คนเดียว 

(คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์7 ตอน รักลวง, 2559) 
 บทสนทนาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการหมดความ
อดทนกับการรอคอย จึงต้องมาเรียกร้องสิทธ์ิจากเมีย
หลวง (ปิ่น) เพื่อให้ตนเองหลุดพ้นจากสถานะเมียน้อย 
 
 ประเด็นที่สอง การเป็นเมียน้อยโดยไม่ได้ตั้งใจ มี 4 
ตอนดังน้ี 1. หรือรักแท้จะแพ้ความต้องการ (เรื่องราว
จากคุณแอร์) 2. ผิดที่...รักเกินไป 3.ผิดที่...รักคนผิด 
4. รักแท้มีจริง 
1. หรือรักแท้จะแพ้ความต้องการ (เรื่องราวจากคุณ
แอร์) 
 ตัวละคร “แอร์” ถูกแม่ (อัม) และสามี (นนท์) ของ
ตนหลอกลวงจนแอร์ตกอยู่ในสถานะของเมียน้อย แม่
และสามีร่วมรักกันมาก่อนที่แม่ให้สามีมาแต่งงานกับ
แอร์เพื่อที่แม่จะได้เห็นสามีอยู่ในสายตาตลอด แอร์จึง
เป็นเมียน้อยอย่างไม่ตั้งใจ ดังบทสนทนา 
 แอร์ : แม่ท ากับหนูได้ยังไง หรือว่าน่ีเป็นเวรกรรมที่
เราสองคนมีต่อกัน หนูผิดเองที่หนูเกิดมาเป็นลูกแม่(ก้ม
ลงกราบเท้าแม่ แล้วเดินจากไป)  

(คลับฟรายเดย์เดอะซีรี่ส์4 ตอน หรือรักแท้
จะแพ้ความต้องการ (เรื่องราวจากคุณแอร์), 

2557) 
บทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการรับไม่ได้

ที่ตนตกอยู่ในสถานะเมียน้อยโดยแม่ของตัวเองเป็นเมีย
หลวง  
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2. ผิดที่...รักเกินไป 
 ตัวละคร “ผึ้ง” เคยผิดหวังจากความรักมาก่อนจน
ได้มาเจอกับ “ภัทร” ซ่ึงมีภรรยาและลูกแล้ว ภัทรจึง
ตั้งใจหลอกผึ้งเพราะผึ้งมีฐานะทางการเงินที่ดี อีกทั้ง
ภัทรท าให้ผึ้งไว้ใจทุกอย่าง สุดท้ายแล้วผึ้งก็ต้องมารับรู้
ความจริง ว่าตนเป็นเมียน้อยโดยไม่ได้ตั้งใจ ดังบท
สนทนา 
 ผึ้ง : ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ผึ้งไม่รู้ด้วยซ้ าว่าผึ้งอยู่กับ
คนหรืออยู่กับผี เพราะสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดมันไม่มี
ตัวตนเลย ไม่คิดว่าตัวเองจะโง่ได้ขนาดน้ี 
(คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์6 ตอน ผิดที่...รักเกินไป,2558) 

 
 บทสนทนาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการรับไม่ได้และ
เสียใจที่ตนตกอยู่ในสถานะเมียน้อยโดยไม่ได้ตั้งใจ ผึ้ง
เลือกที่จะหยุดความสัมพันธ์และเดินออกจากชีวิตภัทร
ไป 
 
3. ผิดที่...รักคนผิด 
 ตัวละคร “พิม” เป็นเมียหลวงที่จดทะเบียนสมรส
อย่างไม่รู้ตัวว่าตนน้ันอยู่ในสถานะเมียน้อยมาตั้งแต่ต้น
จนมารู้ความจริงจาก “แจน” ผู้หญิงที่เป็นภรรยาของ
ดนัย ดังบทสนทนา 

ดนัย : พิมพ์ฟังนะ แจนเขาไม่ได้แย่งผมไป
จากคุณ คุณต่างหากที่ท าแบบน้ัน ผมกับแจนรักกันมา
ก่อนที่ผมจะรู้จักคุณเสียอีก 

พิม : แล้วคุณมาคบฉันท าไม มาแต่งงานกับ
ฉันท าไม...คุณไม่เคยรักฉันเลยใช่ไหม 
(คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์6 ตอน ผิดที่...รักคนผิด,2558) 
 
 บทสนทนาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการรับไม่ได้และ
เสียใจที่ตนตกอยู่ในสถานะเมียน้อย โดยไม่ได้ตั้งใจ 

ผิดหวังจากคนที่ไว้ใจมากทั้ง 2 คน สุดท้ายพิมก็เลือกที่
จะเดินออกจากชีวิตของดนัย 
 
4. รักแท้มีจริง 
 ตัวละคร “หมู” คบหากับ “เป๊บ” ชายที่มีภรรยา
แล้ว โดยที่ไม่รู้ว่าเป๊บมีภรรยามาก่อน หมูรับไม่ได้ที่จะ
อยู่ในสถานะเมียน้อยจึงเดินจากไป ดังบทสนทนา 
 หมู : พี่มาท ากับหมูอย่างน้ีได้ยังไง หมูไปท าอะไรให้
พี่เจ็บช้ าหนักหนา พี่ถึงมาท ากับหมูแบบน้ี 

(คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์7 ตอน รักแท้มีจริง,2559) 
บทสนทนาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการรับ

ไม่ได้และเสียใจที่ตนตกอยู่ในสถานะเมียน้อยโดยไม่ได้
ตั้งใจ จนตัดสินใจเดินจากไปจากสถานะน้ี 
 ประเด็นที่สาม การเป็นเมียน้อยโดยการยินยอม มี 
6 ตอน ดัง น้ี  1 . หรือรักแท้จะแพ้ความต้อ งการ 
(เรื่องราวจากคุณนิติ) 2. หรือรักแท้จะแพ้ความต้องการ 
(คุณแอร์) 3. ผิดที่...รักคนหลอกลวง 4.ผิดที่...รักคนผิด  
 
5.Home 6.รักลวง  
1. หรือรักแท้จะแพ้ความต้องการ (เรื่องราวจากคุณนิติ)  
 ฟ้า : ท าไมคุนถึงแคร์เขามากกว่าฉันอีกล่ะคะ น่ี
ตลอดเวลาที่ฉันอยู่กับคุณ ฉันมีความสุขมากเลยนะ ฉัน
ยอมเสียใจในสิ่งที่ฉันท าดีกว่ามาน่ังเสียใจในสิ่งที่ฉันยัง
ไม่ได้เริ่มท าเลยด้วยซ้ า  

(คลับฟรายเดย์เดอะซีรี่ส์4 ตอน หรือรักแท้
จะแพ้ความต้องการ (เรื่องราวจากคุณนิติ), 

2557) 
แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการยอมรับ

สถานะเมียน้อยอย่างเต็มใจ โดยไม่สนใจว่าสิ่งที่ท าน้ัน
ผิดหรือถูก  
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2. หรือรักแท้จะแพ้ความต้องการ (คุณแอร์) 
 แอร์ : แม่ท าอย่างน้ีกับหนูได้ยังไง น่ีหนูท้องอยู่ แม่
กับพี่นนท์ท าได้ยังไง  
 อัม : ฉันคบกับเขามาก่อนที่เขาจะแต่งงานกับแกซะ
อีก รู้ไว้ซะด้วย  

 (คลับฟรายเดย์เดอะซีรี่ส์4 ตอน หรือรักแท้
จะแพ้ความต้องการ (เรื่องราวจากคุณแอร์), 

2557) 
บทสนทนาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ

ของอัมในการยินยอมที่จะรับสถานะเมียน้อย โดยให้
สามีของตนแต่งงานกับแอร์ (ลูกสาว) เพื่อที่อัมจะได้มี
นนท์อยู่ในสายตา 
 
3. ผิดที่...รักคนหลอกลวง 
 วันดี (เมียหลวง): เขาบอกแล้ว เธอยังจะคุยกับเขา
อย่างงี้อีกเหรอ รู้ว่าเขามีแฟนแล้ว ก็ยังจะกล้าคุยกับเขา
อีก สมัยน้ีไอ้ต่อมศีลธรรมมันไม่มีกันแล้วหรือยังไง 
 มะปราง : หนูคุยกับพี่เขา แต่หนูไม่ได้คุยกับพี่น่ีคะ 
(คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์6 ตอน ผิดที่...รักคนหลอกลวง

,2558) 
แสดงให้เห็นถึงการตั้งใจของมะปรางที่จะ

ครอบครองเภาตั้งแต่แรก โดยยินยอมจะเป็นเมียน้อย
อย่างเต็มใจทั้งที่รู้ ว่าเภามีภรรยาแล้วโดยสนใจแต่
ความสุขความต้องการของตยเท่าน้ัน 
 
4. ผิดที่...รักคนผิด 
 แจน : แจนรอเวลามานานมาก แต่สิบปีน่ีมันไม่สาย
ไปหรอกนะคะ เพราะตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา 
ดนัยก็ไม่ได้เป็นของพี่พิมคนเดียวในชีวิตเขาก็ยังมีแจน
อยู่ด้วยตลอด เพียงแต่ว่าพี่พิมไม่รู้เองต่างหาก 
(คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์6 ตอน ผิดที่...รักคนผิด,2558) 

 บทสนทนาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการที่แจนตั้งใจ
ครอบครองดนัยตั้งแต่แรก เพื่อที่ตนจะได้ครอบครอง
ผู้ชายที่ตนรัก ซ่ึงแจนก็ยอมตกอยู่ในสถานะเมียน้อย  
 
5. Home  
 ขวัญ : เสียดายนะคะพี่วีไม่น่ามีแฟนเลย  
 ขวัญ : ก็เพราะว่าขวัญไม่อยากท าให้ใครเสียใจ แต่
ไหนๆ ก็เป็นแบบน้ีแล้ว ก็ขอโทษแฟนพี่วีไว้ล่วงหน้าเลย
ละกันนะคะ 

(คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์7 ตอน Home,2559) 
บทสนทนาข้างต้น แสดงให้ เห็นถึ งการ

ยินยอมท่ีจะรับสถานะเมียน้อยอย่างเต็มใจ ด้วยการท่ี
ขวัญรู้ว่าวีมีภรรยาอยู่แล้ว โดยขวัญยินยอมที่จะอยู่ใน
สถานะของเมียน้อยเพื่อรอเวลาที่วีและภรรยาเลิกกัน 
 
6. รักลวง 
 เอย : น่ีเอยจะต้องอยู่อย่างน้ีอีกห้าเดือนเลยหรอคะ 
เร็วกว่าน้ันไม่ได้เลยหรอคะ เอยอยากจะให้มันเป็นวันน้ี
หรือไม่ก็พรุ่งน้ีเลย  
 บดินทร์ : ถ้าอย่างน้ันพี่ขอเวลาสองเดือน พี่จะ
พยายามเร่งให้สุดชีวิตเลย ทุกอย่างมันก าลังจะจบนะ
เอย 

(คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์7 ตอน รักลวง, 2559) 
บทสนทนาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการที่เอย

ยอมรอเวลาเพื่อให้บดินทร์เลิกกับปิ่น (เมียหลวง) แล้ว
ยินยอมที่จะรออยู่ในสถานะของเมียน้อย 

ประเด็นที่สี่การเป็นเมียน้อยที่ถูกหลอกลวงมี 
6 ตอน ดังน้ี 1.หรือรักแท้จะแพ้ความต้องการ(เรื่องราว
จากคุณแอร์) 2.ผิดที่...รักเกินไป 3.ผิดที่…รักหลอกลวง 
4.ผิดที่…รักคนผิด 5.รักแท้มีจริง 6.รักลวง  
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1.หรือรักแท้จะแพ้ความต้องการ(เรื่องราวจากคุณแอร์) 
 ตัวละคร “แอร”์ ถูกแม่ (อัม) และสามี (นนท์) ของ
ตนหลอกลวง จนตนตกอยู่ในสถานะของเมียน้อยโดยไม่
ตั้งใจ เน่ืองจากแม่และสามีมีรักร่วมกันมาก่อนที่ 
 แอร์ : แม่เป็นแม่หนูนะ หนูเป็นลูกแม่จริงหรือเปล่า 
มันไม่มีแม่คนไหนท่ี มีสิทธ์ิท าเรื่องเลวๆกับลูกตัวเอง
แบบน้ีได้หรอก ท าได้ยังไง 
 แม่ : (ตบหน้าแอร์อย่างแรง) กูเป็นแม่มึงนะ ท าไมกู
จะไม่มีสิทธ์ิ 

 (คลับฟรายเดย์เดอะซีรี่ส์4 ตอน หรือรักแท้
จะแพ้ความต้องการ (เรื่องราวจากคุณแอร์), 

2557) 
แสดงให้เห็นถึงการรับไม่ได้ที่ตนต้องอยู่ ใน

สถานะเมียน้อยโดยมีแม่ตนเองเป็นเมียหลวง รับไม่ได้ที่
ตนโดนคนที่รักที่สุดทั้งสองคนหลอกลวง แอร์จึงเลือกที่
จะเดินจากไป  
 
2.ผิดที่...รักเกินไป 
 ผึ้ง : คุณปล่อยให้ฉันทนอยู่อยู่ในสภาพน้ีมาแปดปี
ได้ยังไง คุณกับสามี คุณมาหลอกฉันท าไม …ตลอดแปด
ปีที่ผ่านมาผึ้งไม่รู้เลยด้วยซ้ าว่าผึ้งอยู่กับคนหรือผี เพราะ
สิ่งที่เค้าพูดมาทั้งหมดมันไม่มีตัวตนเลยไม่คิดว่าตัวเอง
จะโง่ได้ขนาดน้ี 
(คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์6 ตอน ผิดที่...รักเกินไป,2558) 

 
แสดงให้เห็นถึงการรับไม่ได้และเสียใจที่ตนถูก

หลอกลวงจากคนรักจนต้องตกอยู่ในสถานะเมียน้อย
อย่างไม่ได้ตั้งใจ ผึ้งจึงเลือกที่จะหยุดความสัมพันธ์แล้ว
เดินออกจากชีวิตของภัทรไป 
 
 

3.ผิดที่…รักหลอกลวง 
 วันดี : น่ีเขามาบอกเธอว่าเขาเลิกกับฉันแล้ว เธอก็
เอาเขาอย่างน้ันน่ะหรอ เด็กน้อยเอ้ย เขาท ากับฉันได้ 
ท าไมเขาจะท ากับเธอไม่ได้ ผู้ชายแบบน้ีเป็นพวกมัก
มาก มันอยากได้ แล้วมันก็จะเบื่อ พอมันเบื่อ แล้วมันก็
ทิ้ง 
 มะปราง : หนูกับพี่เขาเน่ียรักกันมาก เรามีอะไรกัน
ทุกวันเลยนะ แต่หนูเชื่อค่ะว่าพี่เขาเน่ียคงไม่มีอะไรกัน
มานานแล้ว ก็อย่างว่าค่ะ แก่แบบน้ีใครเขาจะไปเอาลง 
(คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์6 ตอน ผิดที่...รักคนหลอกลวง

,2558) 
บทสนทนาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการเชื่อใจ

ในตัวของเภา และมะปรางก็หลงเชื่อเภาโดยไม่สนใจว่า
ที่จริงแล้วเภาน้ันเป็นคนอย่างไร ซ่ึงแตกต่างจากเมีย
หลวงอย่างวันดีที่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเภาอย่างดี  
และการกระท าน้ีก็แสดงให้เห็นว่า มะปรางต้องเป็นเมีย
น้อยที่ถูกหลอกลวงต่อไป 
 
4. ผิดที่…รักคนผิด 
 พิม : แล้วคุณมาคบฉันท าไม มาแต่งงานกับฉันท าไม 
เพราะเงินฉันช่วยบริษัทคุณอย่างงั้นหรอ คุณไม่เคยรัก
ฉันเลยใช่มั้ย 
 พิม : ...ท าไมฉันต้องเชื่อเธอ เธอหลอกฉัน ทั้งๆที่ฉัน
ไว้ใจเธอ แล้วเธอสองคนก็มาท าอย่างน้ีกับฉันเน่ียนะ 
เธอท าได้ยังไงแจน ฉันไว้ใจเธอนะแจน เธอท าอย่างน้ี
กับฉันได้ยังไง 
(คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์6 ตอน ผิดที่...รักคนผิด,2558) 

บทสนทนาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการรับ
ไม่ได้และเสียใจที่ตนตกอยู่ในสถานะเมียน้อยโดยถูก
หลอกลวงจากคนที่พิมพ์ไว้ใจทั้งสองคน สุดท้ายพิมก็
เลือกที่จะเดินออกจากชีวิตของดนัย  
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5. รักแท้มีจริง 
 หมู : พี่มาท ากับหมูอย่างน้ีได้ยังไง หมูไปท าอะไรให้
พี่เจ็บช้ าหนักหนา พี่ถึงมาท ากับหมูแบบน้ี 

หมู :ไปไปให้พ้น พี่ปล่อยหมูนะ ถ้าพี่ไม่ไป  
หมูไปเอง 

(คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์7 ตอน รักแท้มีจริง,2559) 
บทสนทนาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการรับ

ไม่ได้และเสียใจที่ตนตกอยู่ในสถานะเมียน้อย ถูกหลอก
มาโดยตลอด จนหมูเดินจากไปจากสถานะน้ี  
 
6. รักลวง  
 เอย : พี่จะเห็นว่าเอยโง่ก็ได้นะคะ ที่สุดท้ายเอยก็
ตอบตกลงที่จะคบกับเขาต่อ 

(คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์7 ตอน รักลวง, 2559) 
บทสนทนาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการเชื่อใจ

บดินทร์มากจนไม่นึกถึงความจริงที่เผชิญอยู่ เอยเชื่อว่า
บดินทร์จะเลิกกับภรรยาเพื่อจะมาอยู่กับตน โดยต้อง
คบกันอย่างหลบๆ ซ่อนๆ เพ่ือปกปิดสถานะของเมีย
น้อยที่ตนเป็นอยู่   

 
แผนภาพ 1 แสดงเรื่องราวของผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยใน
ละครคลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์ 
 

 
 
 จากแผนภาพ 1 สรุปได้ ว่า เรื่องราวของ
ผู้หญิงที่ เป็นเมียน้อย มีการเล่าเรื่องออกมาใน 4 

ประเด็น ได้แก่ 1. ที่ต้องการครอบครอง 2. โดยไม่ได้
ตั้งใจ 3. โดยยินยอม 4. ที่ถูกหลอกลวง ซ่ึงมีบาง
ประเด็นที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน กล่าวคือ  

การเป็นเมียน้อยโดยการยินยอมมักปรากฏ
เรื่องเล่าที่เหมือนกับประเด็นของการเป็นเมียน้อยที่
ต้องการครอบครอง เน่ืองจาก ตัวละครเอกหญิงที่เป็น
เมียน้อยยินยอมที่จะอยู่ในสถานะเมียน้อยแล้ว ก็มักมี
ความคาดหวังที่ตนจะได้ครอบครองผู้ชายที่ตนรัก
ตามมาด้วย 
 ประเด็นของการเป็นเมียน้อยโดยไม่ได้ตั้งใจ
มักปรากฏเรื่องราวในลักษณะของเมียน้อยที่เม่ือรู้ความ
จริงแล้วก็ไม่ยอมให้หลอกอีกต่อไป เน่ืองจากไม่ได้ตั้งใจ
ที่จะอยู่ในสถานะเมียน้อยตั้งแต่ต้น 
 กล่ า ว ไ ด้ ว่ าป ร ะ เด็ นของ เ มี ย น้อยที่ ถู ก
หลอกลวงน้ันก็ปรากฏเรื่องเล่าได้ทั้งประเด็นของเมีย
น้อยโดยการยินยอมและเมียน้อยโดยไม่ได้ตั้ งใจ 
เน่ืองจากแต่ละเรื่องราวมักมีเหตุและผลของการกระท า
ที่แตกต่างกันไป 
2) การกระท าการของผู้หญิงที่เป็นเมียน้อย 
 ความรักเป็นจุดเริ่มต้นน าไปสู่โครงสร้างที่
ก าหนดการกระท าการของผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยใน
ละครคลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์มี 4 ประเด็น ดังน้ี 1. ไม่
ยอมรับและเดินจากไป 2. ต้องการครอบครอง 3. แอบ
ซ่อน 4. ยินยอม  
 ประเด็นที่หนึ่ง ปรากฏการกระท าการใน
รูปแบบ ไม่ยอมรับและเดินจากไปมี 2 ลักษณะคือ  

1. ไม่ยอมรับทันทีที่รู้ว่าตนเป็นเมียน้อย 
แล้วจึงเดินจากไปมี 3 ตอน ได้แก่ 1. หรือรักเธอจะแพ้
ความต้องการ (เรื่องราวจากคุณแอร์ ) 2. ผิดที่ . ..รัก
เกินไป 3. รักแท้มีจริง   

ผู้หญิงที่เปน็เมียน้อย 

ที่ต้องการครอบครอง 

โดยการยินยอม 

ทีถู่กหลอกลวง 

โดยไม่ได้ต้ังใจ 

มองข้ามความ
จริงที่ควรเปน็ 

ไม่ยอมให้
หลอกอีกต่อไป 
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1. หรือรักเธอจะแพ้ความต้องการ (เรื่องราวจากคุณ
แอร์) 
 แอร์เริ่มสงสัยความสัมพันธ์ของแม่กับนนท์ 
จนได้มารู้ความจริงจากการเห็นแม่กับนนท์ร่วมประเวณี
อยู่ในห้องนอนดังบทสนทนา 
 แอร์ : แม่ท ากับหนูได้ยังไง หรือว่าน่ีเป็นเวร
กรรมที่เราสองคนมีต่อกัน หนูผิดเองที่หนูเกิดมาเป็นลูก
แม…่ (ก้มกราบแล้วเดินจากไป) 

(คลับฟรายเดย์เดอะซีรี่ย์4 ตอน หรือรักแท้
จะแพ้ความต้องการ (เรื่องราวจากคุณแอร์), 

2557) 
จากบทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการ

กระท า หลังจากที่รู้ว่าตนตกอยู่ในสถานะเมียน้อย แอร์
ก้มลงกราบขอขมาแม่ เพราะต้องการที่จะเดินจากไป
และจบปัญหาน้ี ด้วยตัวแอร์เอง 
 
2. ผิดที่...รักเกินไป 
 ผึ้งได้รับรู้ความจริงว่าภัทรมีภรรยาและลูก
แล้ว อีกท้ังยังหลอกลวง เรื่องครอบครัว เรื่องเงิน เธอ
จึงหยุดความสัมพันธ์กับภัทร ดังบทสนทนาต่อไปน้ี 
 ผึ้ง : ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ผึ้งไม่รู้ด้วยซ้ าว่าผึ้ง
อยู่กับคนหรืออยู่กับผี เพราะสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดมัน
ไม่มีตัวตนเลย ไม่คิดว่าตัวเองจะโง่ได้ขนาดน้ี 
(คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์6 ตอน ผิดที่...รักเกินไป,2558) 

บทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการกระท า
โดยยุติความสัมพันธ์ เพื่อจบปัญหาน้ีและพร้อมที่จะ
เดินจากไปในท้ายที่สุด 
 
 
 
 

3. รักแท้มีจริง   
 หมูได้รับรู้ความจริงว่าเป๊บมีภรรยาและลูก
แล้ว เธอจึงขอหยุดความสัมพันธ์กับเป๊บ ดังบทสนทนา 
 หมู : พี่มาท ากับหมูแบบน้ีได้ยังไง หมูไปท า
อะไรให้พี่เจ็บช้ าน้ าใจหนักหนา พี่ถึงมาท ากับหมูแบบน้ี 
ไปเลยไปให้พ้น อย่ามายุ่งกับหมูอีก  

(คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์7 ตอน รักแท้มีจริง,2559) 
บทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการรับไม่ได้ 

และเสียใจที่ตนตกอยู่ในสถานะเมียน้อยโดยไม่ได้ตั้งใจ 
จนตัดสินใจเดินออกไปจากสถานะน้ี 

2. ไม่ยอมรับกับสถานะของตนในตอน
สุดท้าย หรือไม่สามารถทนกับสถานะเมียน้อยได้อีก 
จึงเลือกเดินจากไป มีจ านวน 3 ตอน ได้แก่ 1. ผิดที่...รัก
คนหลอกลวง 2. ผิดที่...รักคนผิด 3. รักลวง 
1. ผิดที่...รักคนหลอกลวง 
 มะปรางอยู่ ในสถานะ เ มีย น้อยมา นา น
พอสมควร จนถึงวันที่สถานะเมียน้อยท าให้ชีวิตของเธอ
ต้องพบกับความวุ่นวาย จนน าปัญหามาสู่ทั้งตัวเธอและ
คนรอบข้าง ดังบทสนทนา 
 มะปราง : คนของเขามาระรานหนูยังไม่พอ 
ยังมายุ่งกับพ่อแม่ของหนูอีก มันชักจะบานปลายต่อตัว
หนูถึงคนรอบข้างหนูแล้วล่ะค่ะ เรื่องน้ีล่ะค่ะที่ท าให้หนู
ตาสว่าง หลังจากหน้ามือตามัว ไปอยู่นานพอสมควร 
(คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์6 ตอน ผิดที่...รักคนหลอกลวง

,2558) 
บทสนทนาข้างต้น แสดงให้เห็นการกระท าที่

ต้องการตัดขาดจากคนรัก โดยยุติสถานะของเมีย
น้อยลง เน่ืองจากสถานะของเมียน้อยน้ี ท าให้ชีวิตของ
มะปรางเจอแต่ความวุ่นวาย จนน าปัญหามาสู่ตัวเธอ 
และคนรอบข้าง  
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2. ผิดที่...รักคนผิด 
 พิมตัดสินใจที่จะหย่ากับดนัยเพื่อต้องการยุติ
ปัญหาที่เกิดขึ้น ดังบทสนทนา 
 พิม : เธอตั้งใจมาโดยตลอด ตั้งใจแม้แต่
กระทั่งท าลายชีวิตครอบครัวของฉันกับดนัย ถ้าวันน้ัน
ดนัยเลือกฉันไม่ได้เลือกเธอ เธอเลยท าอะไรไม่ได้ เธอก็
เลยต้องยอม ท าไมเธอถึงรอนานขนาดน้ัน เธอก็ทุกข์
ทรมานที่ไม่ได้เป็นเมียออกหน้าออกตาของดนัย เพราะ
ฉันไม่เชื่อว่าดนัยจะรักใครได้จริง นอกจากตัวเขาเอง  
(คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์6 ตอน ผิดที่...รักคนผิด,2558) 

 
บทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการกระท า

ที่พิมรับไม่ได้กับการกระท าของดนัยที่เห็นแก่ตัวไม่ยอม
เลือกใคร คนใดคนหน่ึง แต่อยากจะเก็บทั้งตนและแจน
ไว้ เพื่อยุติปัญหาของการอยู่ในสถานะเมียน้อยของพิม 
โดยให้แจนและดนัยได้ไปใช้ชีวิตร่วมกันสองคน 
 
3. รักลวง 
 เอยพึ่งรู้ว่าบดินทร์ไม่ได้มีแค่ปิ่นและเธอ แต่
ยังมีผู้หญิงอีกคน ที่บดินทร์เรียกว่าลูกเป็นเมียด้วย เธอ
จึงมาพูดคุยกับปิ่นเพื่อจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น ดังบท
สนทนา 
 ปิ่น : โถ เล่ามาตั้งนานฉันสงสารเธอมากกว่า 
ฉันบอกความจริงเธอเลยนะ ว่าเราสามคนน่ะ อยู่กัน
แบบน้ีมานานมากแล้ว พ่อแม่และลูก หรือว่าเธอ
อยากจะมาอยู่กับเราสามคน จะได้แบ่งภาระไง 

(คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์7 ตอน รักลวง, 2559) 
บทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการกระท าที่

น่ารังเกียจ ขยะแขยง ไม่อยากจะยุ่งเก่ียวกับบดินทร์
และคนรอบข้างบดินทร์อีก สุดท้ายเอยจึงไม่ยอมรับที่

จะอยู่กันแบบน้ี เอยจึงเลือกที่จะหยุดความสัมพันธ์กับ
บดินทร์และเดินจากไปในที่สุด  

ประเด็นที่สอง ปรากฏการกระท าการใน
รูปแบบ ต้องการครอบครองมี 3 ลักษณะ คือ  

1.ต่อสู้แย่งชิงมีจ านวน 5 ตอน ได้แก่ 1. หรือ
รักแท้จะแพ้ความต้องการ (เรื่องราวจากคุณนิติ) 2.ผิดที่
...รักคนหลอกลวง 3. ผิดที่...รักคนผิด 4. ผิดที่...เพื่อน
รัก 5. รักลวง 
1. หรือรักแท้จะแพ้ความต้องการ (เรื่องราวจากคุณนิติ) 
 พิม (เมียหลวง) รู้เรื่องที่นิติแอบคบหากับฟ้า 
(เมียน้อย) จึงนัดฟ้ามาแก้ไขปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้น ดังบท
สนทนา 
 ฟ้า : ถ้าต้องเป็นคนแสนดีแล้วน่าเบื่อ ฉันเป็น
แบบน้ีสนุกกว่าตั้งเยอะ อยากได้อะไรก็ต้องได้ ไม่ต้องว่ิง
เที่ยวไปขอร้องให้ใครมาเห็นใจ แล้วคุณก็ไม่ต้องเอา
ความถูกต้องมาอ้างอีกนะ มันอยู่ที่ว่าใครมองแบบไหน
ต่างหาก  
 พิม : ค าว่าเลว มันยังน้อยเกินไปส าหรับคุณ 
จริงๆ  

(คลับฟรายเดย์เดอะซีรี่ส์4 ตอน หรือรักแท้
จะแพ้ความต้องการ (เรื่องราวจากคุณนิติ), 

2557) 
บทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการกระท า

ที่ท้าทาย ทางค าพูดต่อพิมที่เป็นเมียหลวง ในการต่อสู้
แย่งชิงสามีคนเดียวกัน โดยทั้งเมียหลวงและเมียน้อย
ต้องมาต่อสู้แย่งชิงกันเพื่อจะได้ครอบครองชายที่ตนรัก  
2. ผิดที่...รักคนหลอกลวง 
 วันดี (เมียหลวง) มาเจอกับมะปราง (เมีย
น้อย) ที่ห้องน้ าและพูดคุยกันเรื่องระหว่างเภากับ
มะปราง ดังบทสนทนา 
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 มะปราง : หนูกับพ่ีเขาเน่ียรักกันมาก เรามี
อะไรกันทุกวันเลยนะ แต่หนูเชื่อค่ะว่าพี่เขาเน่ียคงไม่มี
อะไรกันมานานแล้ว ก็อย่างว่าค่ะ แก่แบบน้ีใครเขาจะ
ไปเอาลง 
(คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์6 ตอน ผิดที่...รักคนหลอกลวง

,2558) 
บทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการกระท า

ที่มะปรางตอบโต้กลับทั้งค าพูดและข้อความ ที่วันดีส่ง
มาเพื่อต่อสู้ แย่งชิงสามี คนเดียวกัน โดยการพูดจาเยาะ
เย้ยเสียดสีให้เจ็บปวดใจกันเพราะต่างฝ่ายต่างต้องการที่
จะแย่งชิงเภาผู้ชายที่รักมาครอบครองให้ได้  
 
3. ผิดที่...รักคนผิด 
 พิมกับแจนคุยถึงปัญหา ที่เกิดขึ้นระหว่างดนัย
กับแจน ดังบทสนทนา 
  พิม :  ยืนเฉยอยู่ท าไมล่ะ ตบฉันกลับสิ ดนัย
ไม่อยู่เธอไม่ต้องมาสร้างภาพเป็นคนดีนักหรอก  
 แจน : คิดว่าน่ีมันเจ็บแล้วหรอคะ ถ้าเทียบกับ
สิ่งที่แจนต้องอดทนมาตลอดสิบปี มันเจ็บกว่าตั้งเยอะ
เลยค่ะ แค่น้ีท าอะไรแจนไม่ได้หรอกค่ะพี่พิม  
(คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์6 ตอน ผิดที่...รักคนผิด,2558) 
 

บทสนทนาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการกระท า
ที่ต้องการจะให้พิมพ์รู้ว่า ตนเองต้องต่อสู้ เพื่อที่จะได้อยู่
กับดนัย หลังจากท่ีรอมาเป็นเวลานาน โดยตอบโต้ทาง
ค าพูดและอารมณ์ ที่แม้ไม่ได้กล่าววาจาที่หยาบคายแต่
ก็แฝงไปด้วยอารมณ์ ที่ทั้งเมียหลวงและเมียน้อย มี
ความรู้สึกเจ็บปวดไม่ต่างกัน  
4. ผิดที่...เพื่อนรัก 

 การ์ตูนตามเชอร์รี่มาที่ทะเล เพื่อดูให้เห็นกับ
ตาว่าคนรักของตนเองกับเพื่อนแอบคบหากันและหัก
หลังตน ดังบทสนทนา 
 เชอร์รี่ : ฉันไม่เคยหลอกแกเลยการ์ตูน แมน
เขารักฉัน แกบอกเองไม่ใช่หรอ ว่าโลกน้ีมันไม่มีที่
ส าหรับคนอ่อนแอ มันจะเป็นไรไปว่ะ ถ้าวันน้ีแกจะยอม
แพ้ฉันบ้าง แกพูดไงว่าฉันมีดีกว่าแก  
(คลับฟรายเดย์เดอะซีรี่ส์6 ตอน ผิดที่...เพี่อนรัก, 2558) 

บทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการกระท า
ที่สื่อให้เห็นว่าต้องการจะครอบครองแมน โดยการใช้
ค าพูดและก าลังในการต่อสู้เพื่อแย่งชิงแมนจากการ์ตูน 
ซ่ึงในที่สุดเชอร์รี่ก็แย่งชิงแมนมาครอบครอง  
5. รักลวง 
 หนิงมาที่คอนโดของเอยเพื่อที่ จะมาขอ
ความเห็นใจและได้คบหากับบดินทร์ต่อ ดังบทสนทนา 
 หนิง : ก็หนูรักเขาไงพี่ รักทั้งๆ ที่รู้ว่าผิด รัก
ทั้งๆ ที่รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ แต่มันเลิกรักไม่ได้ เขาคือทุกสิ่ง
ทุกอย่างในชีวิตหนู หนูยอมทุกอย่างแล้วพี่ 

(คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์7 ตอน รักลวง, 2559) 
แสดงให้เห็นถึงการกระท าที่เอยไม่ยอมให้หนิง

เข้ามายุ่งเก่ียวกับบดินทร์อีก ถึงแม้ว่าหนิงจะขอร้อง 
อ้อนวอนเอย ให้ตนคบกับบดินทร์ต่อไป  

2. เรียกร้องสิทธิ์ มี 3 ตอน 1.ผิดที่...รักคนผิด 
2. รักลวง3. Home  
1. ผิดที่...รักคนผิด 
 “แจน” เรียกร้องสิทธ์ิ โดยให้ดนัยจดทะเบียน
สมรสกับตน ดังบทสนทนา 
 ดนัย : แค่ผมหย่ากับพิม มันก็ท าร้ายจิตใจเขา
มากพอแล้ว จะให้ผมมาจดทะเบียนสมรสกับคุณอีก
หรอ  
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 แจน : คุณไม่คิดบ้างหรอว่า แจนก็อยากเป็น
เมียที่จดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
(คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์6 ตอน ผิดที่...รักคนผิด,2558) 

บทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการกระท า
ที่แจนเรียกร้องให้ดนัยจดทะเบียนสมรส อีกทั้งแจน
ต้องการหลุดพ้นจากสถานะที่เป็นเมียน้อย 
 
2. รักลวง 
 ตัวละคร “เอย” เรียกร้องสิทธ์โดยการ ให้
บดินทร์หย่ากับปิ่น (เมียหลวง) ดังบทสนทนา 
 เอย : เร็วกว่าน้ันไม่ได้แล้วหรอคะ เอย
อยากจะให้มันเป็นวันน้ี พรุ่งน้ีเลย  

 บดินทร์ : ถ้าอย่างน้ันพี่ขอเวลา สองเดือน พี่จ
พยายามเร่งให้สุดชีวิตเลย 

(คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์7 ตอน รักลวง, 2559) 
แสดงให้เห็นถึงการกระท า ที่ เอยพยายาม

เรียกร้องให้บดินทร์หย่ากับภรรยาเพ่ือให้ตนได้เป็น
ภรรยาที่ถูกต้อง  
 
3. Home  
 “ข วั ญ ” เ รี ย ก ร้ อ ง สิ ท ธ์ิ โ ด ย ใ ห้ วี  ยุ ติ
ความสัมพันธ์กับชา ซ่ึงเป็นแฟนของวี เพื่อที่ตัวเองจะได้
คบกับวีอย่างถูกต้อง ดังบทสนทนา 
 ขวัญ : พี่วีคะ เม่ือไหร่พี่วีจะเลิกกับแฟนสักที 
ถ้าพี่ไม่บอก เดี๋ยวงั้นหนูบอกเองนะ  

(คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์7 ตอน Home,2559) 
บทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการกระท า 

ขวัญพายยาม รบเร้าวีให้เลิกกับชา เพื่อท่ีจะให้ตนไม่
ต้องอยู่ในสถานะเมียน้อยอีกต่อไป  

3.สร้างปัญหา มี 5 ตอน ได้แก่ 1. หรือรักแท้
จะแพ้ความต้องการ (เรื่องราวจากคุณนิติ) 2. ผิดที่...รัก
คนผิด 3. ผิดที่...เพื่อนรัก 4. Home 5.รักลวง 
 
1. หรือรักแท้จะแพ้ความต้องการ (เรื่องราวจากคุณนิติ) 
 ตัวละคร “ฟ้า”สร้างปัญหาเพื่อให้ภรรยานิติรู้
ว่านิติแอบนอกใจมีผู้หญิงอีกคนดังบทสนทนา 
 นิติ : คุณก าลังท าให้ผมล าบากใจนะ 

(คลับฟรายเดย์เดอะซีรี่ส์4 ตอน หรือรักแท้
จะแพ้ความต้องการ (เรื่องราวจากคุณนิติ), 

2557) 
บทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าฟ้าต้องการ

ที่จะสร้างปัญหา เพื่อให้นิติมีปัญหากับแฟน และใช้
เสน่ห์ดีงดูดความสนใจ 
 
2. ผิดที่...รักคนผิด 
 ตัวละคร “แจน” สร้างปัญหาในครอบครัว
ของดนัยเพื่อให้พิม (เมียหลวง) อยู่อย่างไม่มีความสุข 
 แจน : ไม่มีใครใช้หรอกคะ ที่ทนเพราะว่าแจน
รักดนัยอะไรที่เป็นความสุขของเขาแจนท าได้ทั้งแหละ
ค่ะ แล้วพี่พิมล่ะคะจะอดทนเพื่อความสุขของดนัยได้
อย่างแจนรึเปล่าเพราะเราสองคนต้องอยู่ร่วมกันไปอีก
นานเลยคะ 
(คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์6 ตอน ผิดที่...รักคนผิด,2558) 

 
บทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการกระท า

ที่ต้องการจะครอบครองทุกอย่างของดนัย จึงท าให้
ครอบครัวของพิมและดนัยเกิดปัญหาตามมา 
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3.  ผิดที่...เพื่อนรัก 
 ตัวละคร “เชอรี่” สร้างปัญหาให้กับการ์ตูน
และแมนต้องทะเลาะกันดังบทสนทนา 
 แมน : เดี๋ยวเราไปก่อนนะเดี๋ยวสาย 
 เชอรี่ : แมนไฟล์อ่ะ เปิดไม่ได้เลยไม่รู้เป็นไร 
แล้วเราต้องรวบรวมไฟล์ส่งลูกค้าพรุ่งน้ีเช้าด้วย 
(คลับฟรายเดย์เดอะซีรี่ส์6 ตอน ผิดที่...เพี่อนรัก, 2558) 

บทสนทนาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการกระท า
ที่ตั้งใจสร้างปัญหาให้กับแมนและการ์ตูนต้องทะเลาะ
กันและผิดใจกัน และรียกร้องความน่าเห็นใจแสดงให้
ตนเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอต้องการคนมาช่วยเหลือดูแล 
 
4. Home 
 ตัวละคร “ขวัญ” เข้าไปก่อกวนชาที่วีไม่ยอม
จัดการกับปัญหารักซ้อนเสียทีดังบทสนทนา 
 ชา : คุณ น่ีคุณเข้ามาได้ยังไง 
 ขวัญ : ฉันบอกแล้วไงคะว่าฉันชอบบ้านของ
คุณ ฉันก็เลยอยากจะมาดูของจริงว่าสวยจริงๆรึเปล่า  

(คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์7 ตอน Home,2559) 
 

แสดงให้ เห็นถึงการกระท าที่ขวัญเข้าไป
ก่อกวนชา (เมียหลวง) เพื่อให้ชาเกิดความสงสัยและไม่
ไว้ใจในตัวของวี 
 
5. รักลวง 
 ตัวละคร “หนิง” สร้างความวุ่นวายให้กับชีวิต
ของเอยโดยส่งข้อความมาข่มขู่และก่อกวนและเขียน
ข้อความด่าหน้ารถของเอย 

(คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์7 ตอน รักลวง, 
2559) 

จากการกระท าของ “หนิง” ท าให้เอยต้องใช้
ชีวิตอยู่อย่างหวาดระแวง โดยส่งข้อความข่มขู่ที่ จะ
เปิดเผยสถานะของเมียน้อยในสังคมได้รับรู้ 

ประเด็นที่สามปรากฏการกระท าการใน
รูปแบบ แอบซ่อนมี 3 ลักษณะ คือ 1.การแอบซ่อน 2.
การปกปิดความผิด 3.การสร้างเรื่องหลอกลวง ซ่ึง
อธิบายดังต่อไปน้ี 

1.การแอบซ่อนมี 3 ตอน ได้แก่ 1.หรือรักแท้
จะแพ้ความต้องการ (เรื่องราวจากคุณแอร์) 2. ผิดที่...
เพื่อนรัก 3.รักลวง  
 
1.หรือรักแท้จะแพ้ความต้องการ (เรื่องราวจากคุณแอร์) 
 ตัวละคร “อัม” แอบจับมือลูบไล้นนท์(สามี
ของแอร์) และแอบร่วมประเวณีด้วยกับนนท์ 

 (คลับฟรายเดย์เดอะซีรี่ส์4 ตอน หรือรักแท้
จะแพ้ความต้องการ (เรื่องราวจากคุณแอร์), 

2557) 
จากการกระท าของอัม(แม่แอร์) แสดงให้เห็น

ถึงการกระท าที่อัมและนนท์ต่างก็แอบร่วมประเวณีและ
มีสัมพันธ์ทางเพศร่วมกันเม่ือลับสายตาแอร์ อัมยังคง
สถานะของเมียน้อยไว้อย่างหลบๆซ่อนๆเพื่อปกปิด
สถานะของตนไม่ให้แอร์และสังคมได้รับรู้ 
 
2. ผิดที่...เพื่อนรัก 
 ตัวละคร “เชอรี่” มีการกระท าการอย่างแอบ
ซ่อนในการร่วมประเวณีกับแฟนของเพื่อนรอยู่เสมอ 
โดยไม่ให้ใครรับรู้ 
(คลับฟรายเดย์เดอะซีรี่ส์6 ตอน ผิดที่...เพี่อนรัก, 2558) 

จากการกระท าของเชอรี่ แสดงให้เห็นถึงการ
กระท าที่เชอรี่ร่วมรักร่วมประเวณีกับแมนอย่างแอบ
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ซ่อน แนบเนียน ในขณะที่การ์ตูนไม่ได้สังเกตหรือ
ระแวง 
 
3. รักลวง 
 ตัวละคร “เอย” มีการกระท าอย่างแอบซ่อน
ในการร่วมประเวณีกับแฟนของเพื่อนอยู่เสมอ โดยไม่ให้
ใครรับรู้  

(คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์7 ตอน รักลวง, 2559) 
จากการกระท าของเอย แสดงให้เห็นถึงการ

กระท าที่แอบซ่อนตนเองจากเมียหลวงเพราะกลัวเมีย
หลวงของบดินทร์จะรู้สถานะของตน  

2. การปกปิดความผิด มี 1 ตอน ได้แก่ 1.รัก
คนหลอกลวง 
 
1.รักคนหลอกลวง 
 ตัวละคร “มะปราง” มีการกระท าการอย่าง
แอบซ่อนตัวและกลัวว่าคนรอบข้างจะรู้ ว่าตนอยู่ ใน
สถานะเมียน้อย 
(คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์6 ตอน ผิดที่...รักคนหลอกลวง

,2558) 
จากการกระท าของมะปราง แสดงให้เห็นถึง

การกระท าที่กลัวสถานะเมียน้อยของตนจะถูกเปิดเผย
ต่อสังคมโดยเฉพาะพ่อแม่ จนสุดท้ายแล้วมะปรางจึง
ยอมยุติความสัมพันธ์กับเภา 

3.การสร้างเรื่องหลอกลวงมี 2 ตอนได้แก่ 1.
หรือรักแท้จะแพ้ความต้องการ (เรื่องราวจากคุณแอร์)  
 
2.ผิดที่...รักคนผดิ 
1.หรือรักแท้จะแพ้ความต้องการ (เรื่องราวจากคุณแอร์) 

 ตัวละคร “อัม”(แม่แอร์) กระท าหารโดยการ
สร้างเรื่องหลอกลวงให้นนท์มาแต่งงานกับแอร์(ลูกสาว) 
เพราะจะได้ให้นนท์ได้อยู่ใกล้ชิดกับตนดังบทสนทนา 
 แอร์ : แม่ แม่ท าอย่างน้ีกับหนูได้ยังไง น่ีหนู
ท้องอยู่ แม่กับพี่นนท์ท าได้ยังไง 
 อัม : ฉันคบกับเขามาก่อนที่เขาจะแต่งงานกับ
แกซะอีก รู้ไว้ซะด้วย 

 (คลับฟรายเดย์เดอะซีรี่ส์4 ตอน หรือรักแท้
จะแพ้ความต้องการ (เรื่องราวจากคุณแอร์), 

2557) 
บทสนทนาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการกระท า

ที่จะเอาเอาความต้องการของตนเองเป็นที่ตั้งโดยน าพา
ไปสู่การสร้างเรื่องหลอกลวงต่อแอร์ลูกสาวของตน 
 
2.ผิดที่...รักคนผิด 
 ตัวละคร “แจน” กระท าการโดยการสมรู้ร่วม
คิดกับดนัย สร้างเรื่องหลอกพิมให้แต่งงานโดยหวังที่
ช่วยผลักดันธุรกิจของดนัยให้อยู่รอด ซ่ึงแจนต้องตกอยู่
ในสถานะที่จ ายอมให้ตนเป็นเมียน้อย 
 จากการกระท าของแจน แสดงให้เห็นว่าการ
กระท าที่แจนสร้างเรื่องหลอกลวงพิมร่วมกับดนัย เพื่อ
ยกระดับฐานะทางสังคมและฐานะทางการเงินของดนัย
ในการช่วยเหลือ แจนจึงยอมให้ดนัยแต่งงานกับพิม  

ประเด็นที่สี่ ปรากฏการกระท าการในรูปแบบ 
ยินยอมมี 2 ตอน ได้แก่ 1.หรือรักแท้จะแพ้ความ
ต้องการ (เรื่องราวจากคุณแอร์) 2.ผิดที่...รักคนผิด  
1.หรือรักแท้จะแพ้ความต้องการ (เรื่องราวจากคุณแอร์) 
 ตัวละคร “อัม”การกระท าการโดยการยอม
ทนเจ็บปวดที่ต้องเห็นแอร์(ลูกสาว) อยู่กับนนท์ (ชายที่
อัมรัก) 
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 ฉากที่แอร์ไปฮันนีมูนกับนนท์ อัมทุกข์ใจ แต่ก็
ต้องยอมรับสถานะเมียน้อยให้ได้ 

 (คลับฟรายเดย์เดอะซีรี่ส์4 ตอน หรือรักแท้
จะแพ้ความต้องการ (เรื่องราวจากคุณแอร์), 

2557) 
จากการกระท าของอัม แสดงให้เห็นถึงการ

กระท าที่อัมต้องทนเจ็บปวด ที่ต้องรับรู้เรื่องราวระหว่าง
แอร์กับนนท์ ท าให้อัมอึดอัดใจกับสถานะเมียน้อย 
2.ผิดที่...รักคนผิด 
 ตัวละคร “แจน” กระท าการโดยการยอมให้
คนรักของตนไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอ่ืน โดยตนต้องทน
อยู่ในสถานะเมียน้อยมาเป็นเวลานาน ดังบทสนทนา 
 แจน : ไม่แต่งได้ไหม  
 ดนัย : ผมขอโทษนะแจน ถ้าผมไม่แต่งงานกับ
เขา บริษัทที่เราสร้างมาด้วยกัน มันจะไม่เหลืออะไรเลย 
(คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์6 ตอน ผิดที่...รักคนผิด,2558) 

บทสนทนาของต้น แสดงให้เห็นถึงการกระท า
ที่แจนยินยอมให้ดนัยไปแต่งงานกับพิม เพ่ือจะได้ยก
สถานะระดับการเงิน สุดท้ายแจนต้องทนอยู่ในสถานะ
เมียน้อยอย่างจ าใจต่อไป 

 
แผนภาพ 2 แสดงประเด็นการกระท าของผู้หญิงที่เป็น
เมียน้อยในละครคลับฟรายเดย์เดอะซีรี่ย์ 
 

 
 

แผนภาพแสดงโครงสร้าง-การกระท าการของ
ผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยข้างต้น สะท้อนการกระท าการของ
ผู้หญิงที่เป็นเมียน้อย 4 ประเด็น คือ 1.ไม่ยอมรับและ

เดินจากไป 2.ต้องการที่จะครอบครอง 3.แอบซ่อน 4.
ยินยอม  

การกระท าที่ เ กิดขึ้นมักมีเหตุผลของการ
กระท าภายใต้เหตุผลของการกระท าการแต่ละประเด็น
เป็นปฏิบัติการที่สะท้อนให้เห็นความสามารถของผู้หญิง
ที่เป็นเมียน้อยในการปรับเปลี่ยนสถานการณ์ที่เก่ียวข้อง 
ซ่ึ ง เป็นสิ่ งที่ ผู้ หญิ งที่ เ ป็ น เ มีย น้อยตั้ ง ใจจะท า ใ น
สถานการณ์น้ัน ๆ เช่น ความต้องการท่ีจะเอาชนะเมีย
หลวง การเอาชนะใจคนที่ตนรักการยอมรับหรือต่อสู้กับ
สภาพที่เป็นอยู่ โดยที่การกระท าดังกล่าวก็เป็นการสร้าง
เงื่อนไข ผลิตซ้ า หรือเป็นบรรทัดฐานทางสังคมขึ้นใหม่
ด้วยในขณะเดียวกัน 
3) สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 งานวิจัยบทเรียนจากเรื่องเล่าและการกระท า
การของผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยในละครคลับฟรายเดย์
เดอะซีรีส์ พบว่า ผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยมีการเล่าเรื่องใน 
4 ประเด็น คือ 1. การเป็นเมียน้อยที่ต้องการครอบครอง 
2. การเป็นเมียน้อยโดยไม่ได้ตั้งใจ 3. การเป็นเมียน้อย
โดยยินยอมหรือยอมรับสิ่งที่เป็น4. การเป็นเมียน้อยที่
ถูกหลอกลวงส่วนการกระท าการของผู้หญิงที่เป็นเมีย
น้อย พบว่า มี 4ประเด็น คือ 1. ไม่ยอมรับและเดินจาก
ไป 2. ต้องการครอบครองเป็นของตน3. แอบซ่อน
ตนเองไม่ให้คนอ่ืนรู้4. ยินยอมต่อการตกเป็นเมียน้อย  

ผลการวิจัยดังกล่าวแตกต่างจากงานวิจัยเรื่อง
“เมียน้อย” ภาพสตรีชายขอบที่สื่อผ่านเพลงลูกทุ่ง”ใน
ผลงานของพัชนุช เครือเจริญ (2557) ที่ศึกษาภาพแทน 
บทบาททางเพศและความเป็นชายขอบของเมียน้อย
และท าให้เห็นถึงความไม่เสมอภาคทางเพศที่ผู้หญิงอ่อน
ด้อยกว่าผู้ชายไม่ว่าจะยู่ในสถานะเมียหลวงหรือเมีย
น้อย 

ต้องการ
ครอบครอง 

แอบซอ่น 

การกระท าของ
เมียน้อย 

ไม่ยอมรับและเดิน
จากไป 

ยินยอม 
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 ทั้งน้ี การวิจัยน้ีมีฐานคิดส าคัญอยู่ที่การให้
ความส าคัญกับเรื่องเล่าและการกระท าการของผู้หญิงที่
เป็นเมียน้อย เป็นการให้ความส าคัญกับเสียงและ
ประสบการณ์ของผู้เล่าในฐานะมนุษย์คนหน่ึงและเท่า
เทียมกับคนอ่ืน และเขาเหล่าน้ันก็มีโอกาสเลือกจะเล่า
และกระท าการ 
 ข้อสรุปและผลที่ ได้จากการวิจัยข้างต้นจึง
สะท้อนว่า เรื่องเล่าและการกระท าของผู้หญิงที่เป็นเมีย
น้อยเป็นผล ท่ี เ กิดจากการต่อรองหรื อการ สร้ าง
ความสัมพันธ์กับคนอ่ืน ไม่ได้ตกอยู่ในฐานะที่เป็นรอง
เพียงฝ่ายเดียว แต่เลือกจะเป็นผู้กระท าการตามอ านาจ
ของความสัมพันธ์ด้วยคนแต่ละคนก็ไม่ได้ด าเ นิน
ความสัมพันธ์แบบเส้นตรงหรือดิ่งเดี่ยว แต่มีความ
เคลื่อนไหวของความสัมพันธ์ได้หลายรูปแบบและ
กลับไปกลับมาได้ 
 อีกทั้ง ผู้หญิงที่ตกอยู่ในสถานะของเมียน้อยก็
เป็นบุคคลที่ไม่แตกต่างจากคนอ่ืนที่มีความรู้สึกนึกคิด 
ทั้งในแง่ของความต้องการที่จะครอบครอง ความ

ผิดพลาดที่เกิดจากไม่ตั้งใจ ยินยอมหรือยอมรับในสิ่งที่
เป็น หรือถูกหลอกลวงจนต้องเป็นเมียน้อย และสะท้อน
ถึงความพยายามเป็นผู้กระท าการท่ามกลางการ
ประทับตราจากคนอ่ืน พยายามด าเนินความสัมพันธ์กับ
คนอ่ืนด้วยวิธีการที่แตกต่างกันด้วยการยอมรับ ยินยอม 
ด าเนินต่อไป หยุดความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น หรือแอบซ่อน 
เรื่องเล่าและการกระท าการเหล่าน้ีจึงผูกโยงกับบรรทัด
ฐานทางสังคม ความถูกกับความผิด หรือการยอมรับได้
และไม่ได้จากตนเองและคนอ่ืน ซ่ึงมีลักษณะเป็นคู่
ตรงกันข้าม แต่ที่สุดก็อยู่ที่การตัดสินใจเลือกทางเดิน
ของผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
 การศึกษาครั้งต่อไป จึงควรมีการศึกษาจาก
ปรากฏการณ์จริงในประเด็นเดียวกันหรือมีมุมมองผ่าน
ภาพอ่ืน เช่น ในมุมของผู้ชายเป็นหลัก หรือบริบททาง
สังคมที่ ซับซ้อนหรือสามารถศึกษาได้จากสื่อ อ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากละคร เช่น ภาพยนตร์ รายการวิทยุ ข่าว 
หรือบทเพลง ในประเด็นของเมียน้อยจากมุมมองที่
แตกต่างไปจากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาได้อีกเช่นกัน 
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การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผสานแนวคิดทฤษฏคีอนสตรัคติวิสตแ์ละ
สถานการณ์จ าลอง เรื่อง รูปสีเ่หลี่ยม วิชาคณิตศาสตร์ เพือ่เสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน และความสามารถการให้เหตผุลทางคณติศาสตร์  
ของนกัเรียน ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 

Development of Learning Management Based on Constructivist Theory 
Combined with Simulation Strategy to Promote Academic Achievement 

and Reasoning Ability in Mathematical for Prathomsuksa 6 Students, 
Entitled Quadrangle, in Mathematics 

 
กาญจนา นิลนวล,1 นิราศ จันทรจิตร,2  

Kanjana Ninnun,1 Nirat Jantharajit 2  
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและข้อมูลพื้นฐานที่เก่ียวข้องส าหรับการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผสานแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์และสถานการณ์จ าลอง เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และความสามารถการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) พัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยผสานแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์และสถานการณ์จ าลอง วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่มีคุณภาพ 3) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผสานแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์และสถานการณ์
จ าลอง ได้แก่ 3.1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผสานแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์และ
สถานการณ์จ าลอง ที่มีประสิทธิภาพ  

 
 
 
 
 

____________________________________________  
1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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3.2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยผสานแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์และสถานการณ์จ าลอง และ  3.3) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยผสานแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์และสถานการณ์จ าลองกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ 
นักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 121 คน ครูและนักเรียนที่ใช้สัมภาษณ์ข้อมูล จ านวน 3 คน และ 15 คน 
ตามล าดับ กลุ่มเป้าหมายในการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ นักเรียนโรงเรยีนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ และ
โรงเรียนสังคมพัฒนา จ านวน 41 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ จ านวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามนักเรียน
เก่ียวกับสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้ 2) แบบสังเกตกิจกรรมการเรียนในชั้นเรียน 3) แบบ
สัมภาษณ์ครูและนักเรียน 4) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 6) แบบทดสอบวัดความสามารถการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 7) คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Dependent Samples t-test 
 ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี  
  1. สภาพปัญหาและข้อมูลพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า กิจกรรม
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ยังประสบปัญหาและมีความต้องการที่จะได้รับการเสริมสร้าง
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในระดับสูงขึ้น โดยผสานแนวคิดทฤษฏีที่
เหมาะสมและเชื่อมโยงกับการพัฒนาผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จมากขึ้น  
  2. ผลพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผสานแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์และสถานการณ์จ าลอง 
วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีข้ันตอนการจัดกิจกรรม ดังน้ี 1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นกิจกรรม 
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 3 ขั้นตอน คือ 2.1) การเผชิญปัญหาและสร้างความเข้าใจ 2.2) การอธิบายและวิเคราะห์
ปัญหา 2.3) การออกแบบทางเลือกแก้ปัญหา 2.4) การค้นหาและตรวจสอบค าตอบ 2.5) การน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหา 
และ 3) ขั้นการสรุปการเรียนรู้  
  3. ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ โดยผสานแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์และสถานการณ์จ าลอง 
ปรากฏดังน้ี 
   3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผสานแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์และสถานการณ์จ าลอง วิชา
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.14/82.05  
   3.2 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผสานแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์และ
สถานการณ์จ าลอง มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
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   3.3 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผสานแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์และ
สถานการณ์จ าลอง มีคะแนนเฉล่ียความสามารถการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผสานแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์และสถานการณ์จ าลอง,  
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ความสามารถการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
 

Abstract 
 
 The purpose of this research were : 1) to study current state of problems and preliminary 
information concerned with development of learning management based on constructivist theory 
combined with simulation strategy to promote academic achievement and reasoning ability in 
mathematical of Prathomsuksa 6 students, in mathematics learning, 2) to develop learning 
management based on constructivist theory combined with simulation strategy in mathematics 
learning for Prathomsuksa 6 level effectively, which composed of; 3.1) to study the efficiency of 
learning management based on constructivist theory combined with simulation strategy in 
mathematics learning at the efficiency, 3.2) to compare academic achievement of students, between 
before and after learning based on that strategy, and 3.3) to compare reasoning ability in 
mathematical of students, between before and after learning based on that strategy. The sample 
who gave pre – information for development learning management activity were 121 Prathomsuksa 
6 students for replying questionnaire, 3 teachers and 15 students were target groups for interviewing, 
and 41 students from Choomchon Yodkang and Sungkom Pattana schools were trying-out group, and 
26 students from Choomchon Yodkang school. The research instruments were comprised of : 1) 
questionnaire for the students replying about current state of leaning activities for supporting 
achievement and mathematical reasoning, 2) observing form for the classroom learning management, 
3) interviewing forms for teachers and students about problems and needs for learning management, 
4) plans for learning management based on constructivist theory combined with simulation strategy 
in mathematics for Prathomsuksa 6 level, with 8 plans, 5) a 30 - item test for students’ achievement, 
6) a 20 - item test of reasoning ability in mathematical, and 7) handbook for learning management 
based on constructivist theory combined with simulation strategy in mathematics. The statistics used 
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for analyzing data were percentage, mean, standard deviation, and Dependent Samples t-test was 
employed for testing hypotheses.  
 The results of study were as follows : 
  1. The problems state and preliminary information for development learning 
management in mathematics for Prathomsuksa 6 level, found that the students in concerned schools 
pertained in problems and needs to improve of higher academic achievement and reasoning ability 
in mathematical. By applying principles and concerned theory for integrating to accompany with 
students learning successfully.  
  2. Whereas, the results of development learning management based on constructivist 
theory combined with simulation approach in mathematics was composed of 3 steps, which were : 
1) engagement stage; 2) activities stage, that consisted of 5 sub-stage they were 2.1) confronting and 
understanding problems, 2.2) explanation and analyzing for problems, 2.3) designing of alternative 
solving, 2.4) investigating and affirming solutions, 2.5) applying knowledge for problem solving, and 3) 
concluding of knowledge stage.  
  3. The results of learning management based on constructivist theory combined with 
simulation approach in mathematics were found that : 
   3.1 Learning management based on constructivist theory combined with simulation 
strategy in mathematics for Prathomsuksa 6 level, had the efficiencies of 83.14/82.05  
   3.2 The students who learned based on constructivist theory combined with 
simulation strategy in mathematics showed higher of academic achievement than before learning, at 
the .05 level of significance. 
   3.3 The students who learned based on constructivist theory combined with 
simulation strategy in mathematics, showed higher of reasoning ability in mathematical than before 
learning, at the .05 level of significance. 
  
Keywords :  Development of Learning Management Based on Constructivist Theory Combined with 

Simulation, Academic Achievement, Reasoning Ability in Mathematical  
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บทน า 
คณิตศาสตร์มีความส าคัญต่อการพัฒนา

ความคิดของผู้เรียน ท้ังในด้านการคิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีเหตุผล เป็นระบบแบบแผน สามารถวิเคราะห์
ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตจริง ได้ถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์จึง
มีประโยชน์  ช่วยพัฒนาคุณภาพชี วิตให้ดีขึ้นและ
สามารถอยู่ ร่ ว ม กัน กับผู้ อ่ื น ได้ อย่ า ง มีค ว า ม สุ ข 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1) คุณภาพของผู้เรียน 
เม่ือจบการศึกษาคณิตศาสตร์ ต้องมีทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็น  ได้แก่ ความสามารถการ
แก้ปัญหา ด้วยวิธีการหลากหลาย การให้เหตุผล การ
สื่อสารสื่อความหมายคณิตศาสตร์ การน าเสนอ และ
การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเชื่อมโยงความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงกับศาสตร์อ่ืน (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2552 : 59) ดังน้ัน
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึง
ค านึงถึงผู้ เรียนเป็นส าคัญ  การจัดเน้ือหาสาระและ
กิจกรรมต้องสอดคล้องกับวุฒิภาวะ ความสนใจ และ
ความถนัดของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงและการปฏิบัติ ฝึกให้คิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหา (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี. 2548 : เว็บไซต์) นอกจากน้ีวิชาคณิตศาสตร์
ยังเป็นเครื่องมือช่วยฝึกการคิดของผู้เรียนได้ เพราะโดย
ธรรมชาติของคณิตศาสตร์แล้วน้ันเป็นวิชาแห่งการคิด  
โดยจะคิดอย่างยืดหยุ่น คิดเป็นข้ันตอนอย่างมีระบบ 
และเป็นเหตุเป็นผล รวมทั้งคณิตศาสตร์ยังช่วยสร้าง
เสริมคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอ่ืน  การ
สังเกต ความละเอียด การรู้จักแก้ปัญหา ได้ใช้ความรู้
ด้านคณิตศาสตร์ตลอดเวลา อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือ

ปลูกฝังให้ผู้ เรียนเป็นคนช่างสังเกต  รู้ จักคิดอย่างมี
เหตุผล มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา และมี
ระ เบี ยบ วิ ธี ใ นการคิด  (กระทรวงศึ กษา ธิ ก า ร .  
2551 : 47)  
 แต่การจัดการเรียนรู้ในระยะที่ผ่านมา เป็น
การจัดการเรียนรู้ที่ไม่ส่งเสริมความสามารถในการคิด  
การให้เหตุผล ทักษะ กระบวนการ การคิดสร้างสรรค์ 
ท าให้นักเรียนไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ดังน้ัน
จุดเน้นของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์จ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนจากการเน้นให้จดจ าข้อมูลทักษะพื้นฐาน 
เป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในหลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  มีทักษะพื้นฐาน ที่
เพียงพอในการน าไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่  
(วรณัน ขุนศรี. 2546 : 74) และจากรายงานผล การ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชน ยอดแก่งสงเคราะห์ 
อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธ์ุ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 ย้อนหลัง 2 ปี 
ในปี การศึกษา 2555 – 2556 ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ
ตามล าดับดังน้ี 29.07 และ 36.90 คะแนนที่ได้ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า และจาก
การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 
ในปีการศึกษา 2556 พบว่ายังไม่ประสบผลส าเร็จ 
เพราะนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 66.19 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
ทางโรงเรียนตั้งไว้ร้อยละ 70 และเม่ือพิจารณาเป็นราย
เน้ือหาแล้วปรากฏว่า เรื่อง รูปสี่ เหลี่ยม จะเน้นให้
ผู้เรียนฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
ผู้ เรียน บางคนสามารถหาค าตอบได้ถูกต้อง แต่ไม่
สามารถอธิบายถึงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุ
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ผลได้ ดังน้ัน ผู้เรียนจึงมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิในระดับต่ า 
และต้องการปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงข้ึน  ทั้งน้ี
สาเหตุอาจเน่ืองจากผลของการจัดการเรียนรู้ของครูไม่
ประสบผลส าเร็จ อาจเป็นเพราะคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่
เป็นนามธรรม เข้าใจยาก บางเน้ือหายากที่จะอธิบายให้
นักเรียนเข้าใจได้ง่าย ท าให้นักเรียน ไม่เข้าใจ และ
ครูผู้สอนมักจะจัดการเรียนรู้ในแนวทางที่ไม่หลากหลาย 
ผู้เรียนไม่มีโอกาสได้แสดงออกและปฏิบัติอย่างเข้าใจ 
ทั้งที่การสอนให้ผู้เรียนเกิด การคิดวิเคราะห์ และใช้
เหตุผลเป็นสิ่งส าคัญใน การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะการคิดระดับสู ง ที่ ค วร เ น้นใน วิชา
คณิตศาสตร์ (กรมวิชาการ. 2546 : 21) การคิดอย่างมี
เหตุผลนับเป็นหัวใจส าคัญของการสอนคณิตศาสตร์ มี
งานวิจัยจ านวนมากออกมายืนยันว่า การสอนนักเรียน
อย่างเข้าใจและมีเหตุผลเป็นสิ่งที่ดีกว่าการสอนแบบให้
จดจ า ถึงแม้ว่าการจ าจะช่วยให้หาค าตอบที่ถูกต้องได้
รวดเร็วกว่า แต่ถ้านักเรียนเรียนด้วยความเข้าใจจะมี
ความสามารถในการปรับไปใช้กับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ 
และสามารถจดจ าได้ดีกว่า นานกว่า เพราะนักเรียนรู้
กระบวนการที่ได้หลักการมา เพื่อใช้กับสถานการณ์
ต่างๆ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี. 2547 : 2) 
 เน่ืองจากการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฏีคอน
สตรัคติ วิสต์  (Constructivism) เป็นกิจกรรม การ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยจัด
กระบวนการให้เกิดข้ึนภายในตัวผู้เรียนสามารถสร้าง
องค์ความรู้ ผู้เรียนสร้าง (Construct) และการตระหนัก
รู้ในกระบวนการน้ัน เป้าหมาย การเรียนรู้จะต้องมา
จากการปฏิบัติงานจริง ครูจะต้องเป็นตัวอย่างและ
ฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเห็น ผู้เรียนจะต้อง
ฝึกฝนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมที่เปิด

โอกาสให้ผู้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ  วัสดุอุปกร ณ์  
สิ่งของหรือข้อมูลต่างๆ  ที่ เป็นของจริงและมีความ
สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถ
จัดกระท า ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ ทดลอง ลองผิดลอง
ถูกกับสิ่ง น้ันๆ จึงเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจขึ้น ดังน้ัน
ความเข้าใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการคิด การจัด
กระท ากับข้อมูล มิใช่เกิดขึ้นง่ายๆ จากการได้รับข้อมูล
หรือมีข้อมูลเพียงเท่าน้ัน ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
เข้าใจ จากการมีโอกาสได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง (ทิศ
นา แขมมณี. 2552 : 94) แต่นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้
ด้วยตนเองด้วยวิธีต่างๆ กัน โดยอาศัยประสบการณ์เดิม
หรือโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่ มาสร้างความรู้จาก
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็น กับความรู้ความ
เข้าใจพื้นฐานที่ มีอยู่ มาสร้างเป็นโครงสร้างทางปัญญา
ใหม่ ตามความสนใจและแรงจูงใจภายในเป็นจุดเริ่ม 
น าไปสู่ความขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive Conflict) 
ที่ท าให้เกิดกิจกรรมการไตร่ตรอง เพื่อขจัดความขัดแย้ง
น้ัน กิจกรรมการไตร่ตรองจะเริ่มด้วยสถานการณ์ที่เป็น
ปัญหา น่าสงสัย ยุ่งยาก ซับซ้อน และจบลงด้วยความ
ชั ด เ จนที่ ส าม าร ถคลี่ คล าย  ห รื ออ ธิบ ายข้ อ มู ล
สถานการณ์ดังกล่าว สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาได้ จึง
เป็นการเ น้นที่ตัวผู้ เ รียนที่จะได้กระท า  แก้ปัญหา 
ไตร่ตรอง คิดอย่างหลากหลาย การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มุ่งเน้นกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ การเรียนรู้จะเกิดขึ้นใน
สถานการณ์ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เม่ือได้เผชิญกับ
งานหรือสถานการณ์ที่ เป็นปัญหาของตนเองหาวิธี
แก้ปัญหาด้วยตัวของผู้เรียนเอง (สุมาลี ชัยเจริญ และ
คณะ. 2549 : 11-16) 

ขณะที่การออกแบบการเรียนรู้ โดย ใช้
สถานการณ์จ าลอง เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมท่ี
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เสริมสร้างให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงใน การเรียน 
ซ่ึงเป็นการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สภาพความเป็น
จริ ง  เ กิ ด ค วาม เ ข้ า ใ จ ในสถานการ ณ์ต่ า งๆ  ที่ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน ฝึกท างานเป็นกลุ่ม การ
สร้างสัมพันธ์กับสมาชิก มีการยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน การคิดวินิจฉัย แก้ปัญหา ควบคุมสถานการณ์ การ
ตัดสินใจในสถานการณ์ที่ผู้เรียนอาจพบได้ในชีวิตจริง 
(ทิศนา แขมมณี. 2547 : 370) สถานการณ์จ าลองเป็น
การจัดสภาพแวดล้อมเลียนแบบของจริง หรือให้มีความ
ใกล้ เ คี ย งสภาพความเป็นจริ งมากที่ สุ ด  การ ใช้
สถานการณ์จ าลองในการจัดกิจกรรมจึงเป็นการฝึกให้
ผู้เรียนรู้จักคิดแก้ปัญหา และตัดสินใจจากสถานการณ์ที่
ก าลังเผชิญอยู่น้ันในแนวทางที่เหมาะสม จึงนับว่าเป็น
ประโยชน์แก่ผู้เรียนมาก (สุวิทย์ มูลค า. 2546 : 74–75) 
 กิจกรรมสถานการณ์จ าลอง (Simulations) 
เป็นกิจกรรมการเรียนที่คล้ายบทบาทสมมติ (Role 
Playing) แต่จะสามารถจัดให้ผู้เรียนรายคนมีบทบาทใน
กิจกรรมมากขึ้น ให้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตนเอง
โดยตรง ซ่ึงบทบาทหน้าที่ส าคัญของผู้ สอนควร
ประกอบด้วย กิจกรรม การอธิบายของผู้สอนให้ผู้เรียน
เข้าใจรายละเอียดของสถานการณ์จ าลองที่น ามาใช้ใน
การเรียน (Explaining) การก ากับควบคุมและจัดให้
ผู้เรียนปฏิบัติหรือแสดงบทบาทในสถานการณ์จริงด้วย
ความพยายาม ความสามารถและความตั้งใจ เพื่อให้มี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติจนส าเร็จและได้รับประโยชน์จาก
กิจกรรม น้ันจริ ง  ทั้ ง ร ายบุคคลและกลุ่ มผู้ เ รี ยน 
(Refereeing) นอกจาก น้ีค วร ใ ช้ กิ จกร รมการ ใ ห้
ค าแนะน าแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่ผ่อน
คลาย มีความเป็นไปได้  
เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง 
มีโอกาสที่จะเรียนรู้ เพิ่มขึ้น  และจัดกิจกรรม การ

อภิปรายในสิ่งที่ปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง เพื่อให้เกิด
มุมมองเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง สามารถระบุส่ิงท่ี
เป็นปัญหาหรือความยุ่งยากจากสถานการณ์จ าลอง 
เข้าใจในสาระความรู้ที่เก่ียวข้องกับบทเรียนที่ต้องการ
ค้ นห าค า ต อบ  (Joyce, Weil, & Calhoun. 2011 : 
378)  

จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น 
จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนากิจกรรม การเรียนรู้โดย
ผสานแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และสถานการณ์
จ าลอง ส าหรับน าไปใช้ประกอบ การเรียน วิชาคณิตสา
สตร์ เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
ความสามารถการให้เหตุผลคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ส่วนที่ เ ก่ียวข้อง ให้ประสบ
ผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและข้อมูลพื้นฐาน
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ 
โ ด ยผสานแนวคิ ดทฤษฏี คอนสต รัค ติ วิ ส ต์ และ
สถานการณ์จ าลอง วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 

2. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
โ ด ยผสานแนวคิ ดทฤษฏี คอนสต รัค ติ วิ ส ต์ และ
สถานการณ์จ าลอง วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ที่มีคุณภาพ 

3. เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โ ด ยผสานแนวคิ ดทฤษฏี คอนสต รัค ติ วิ ส ต์ และ
สถานการณ์จ าลอง ดังน้ี 
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 3.1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผสานแนวคิดทฤษฏีคอน
สตรัคติวิสต์และสถานการณ์จ าลอง ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 75/75 

 3.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยผสานแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัค
ติวิสต์และสถานการณ์จ าลอง ระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียน 

 3.3 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยผสานแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัค
ติวิสต์และสถานการณ์จ าลอง ระหว่าง 
ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
สมมติฐานของการวิจัย  

1. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ โดยผสานแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์
และสถานการณ์จ าลอง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ โดยผสานแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์
และสถานการณ์จ าลอง มีความสามารถการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยต้องการ
ด า เ นินการ วิ จั ยต ามกร อบการ วิ จัย และ พัฒ น า 
(Research and Development) ส าหรับ ใช้พั ฒนา 
การจัดการเรียนรู้ ทั้งหมด 3 ระยะ ได้แก่   

  ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและ
ข้อมูลพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยผสานแนวคิดทฤษฏี คอนสตรัคติวิสต์
แ ละสถ านการ ณ์จ า ลอง  วิ ช าค ณิตศ าสต ร์  ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
 ขอบเขตของประชากร กลุ่มตัวอย่างและ
กลุ่มเป้าหมาย ในการวิจัยในระยะน้ี ประกอบด้วย 
 1. ประชากร ที่ ใช้ในการวิจัย และตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพปัญหา ความต้องการ 
ความสนใจ รายวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย นามน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ 
เขต 3 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 10 โรง รวม 234 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนที่ ตอบแบบ 
สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ สภาพปัญหาความ
ต้องการ ความสนใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ จ านวน 12 ห้องเรียน จาก 10 โรงเรียน 
ซ่ึงได้มาโดยการสุ่ มแบบกลุ่ ม (Cluster Random 
Sampling) จ านวน 121 คน  
 3. กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
  กลุ่มเป้าหมายนักเรียนและครูที่ ใช้
สังเกตพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ จ านวน  
5 ห้องเรียน จาก 5 โรงเรียน 
  กลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่ใช้สัมภาษณ์ 
จ านวน 15 คน  
  กลุ่มเป้าหมายครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่ใช้
สัมภาษณ์ จาก 3 โรงเรียน รวม 3 คน 
  ระยะที่ 2 การพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และทดลองใช้กิจกรรมการเรียนที่ออกแบบ
ขึ้น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
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ปีที่ 6 จ านวน 41 คน จากโรงเรียนชุมชนยอดแก่ง
สงเคราะห์ 1 ห้อง และโรงเรียนสังคมพัฒนา จ านวน 1 
ห้องเรียน ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) 
  ระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้กิจกรรม
การเรียนรู้ โดยผสานแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์
และสถานการณ์จ าลอง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 
จ านวน1 ห้องเรียน รวม 26 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบ
กลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
 2. เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เรื่อง  
รูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 3. ตัวแปรในการวิจัย 
  3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัด การ
เรียนรู้ โดยผสานแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์และ
สถานการณ์จ าลอง 
  3.2 ตั วแปรตาม ได้ แ ก่  ผล สัมฤท ธ์ิ
ทางการเรียน และความสามารถการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ 
 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 16 ชั่วโมง 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบสอบถามนักเรียน เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 14 ข้อ  
 2. แบบสังเกตกิจกรรมการเรียนใน 
ชั้นเรียน เป็นแบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง   
 3. แบบสัมภาษณ์นักเรียนและครูผู้สอน 
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง      
 4. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดย
ผสานแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และสถานการณ์

จ าลอง เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม จ านวน 8 แผนๆ ละ 2 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียน 16 ชั่วโมง 
 5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียน 
เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  

6. แบบทดสอบวัดความสามารถการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ  
 7. คู่ มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดย
ผสานแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์และสถานการณ์
จ าลอง เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม 
 
ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
 เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยด าเนิน การ
วิจัยตามกรอบการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ส าหรับใช้พัฒนาการจัด การเรียนรู้ มี
ทั้งหมด 3 ระยะ ได้แก่ 
 ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและข้อมูล
พื้นฐานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยผสานแนวคิดทฤษฏี คอนสตรัคติวิสต์และ
สถานการณ์จ าลอง วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6    
 ระยะที่ 2 การพัฒนาการจัดกิจกรรม การ
เรียนรู้และทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้ โดยผสาน
แนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์และสถานการณ์จ าลอง 
เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 41 คน จากโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 
และโรงเรียนสังคมพัฒนา ผู้วิจัยน าผล การทดลองใช้
มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือวิจัย ในประเด็นที่
ยังไม่เหมาะสมชัดเจน ให้มีความครอบคลุม สมบูรณ์
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มากขึ้น ก่อนน าไปใช้จริงกับ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ระยะที่ 3  
  ระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้กิจกรรม
การเรียนรู้ โดยผสานแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์
และสถานการณ์จ าลอง เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม กับนักเรียน
ชั้ นประถมศึกษาปีที่  6 โ ร ง เ รี ยนชุมชนยอดแก่ง
สงเคราะห์ จ านวน 26 คน โดยด าเนินการดังน้ี 
  1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)  
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
แบบทดสอบวัดความสามารถการให้ เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
  2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยผสานแนวคิดทฤษฏีคอน
สตรัคติวิสต์และสถานการณ์จ าลอง และจัดเก็บคะแนน
ระหว่างเรียน เพื่อน าไปวิเคราะห์ประสิท ธิภ าพ
กระบวนการของแผน ได้แก่ คะแนนพฤติกรรมระหว่าง
เรียน และทดสอบย่อยท้ายแผน 
  3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เม่ือ
สิ้นสุดการเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถ การให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
  4. น าข้อมูลที่ได้จากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง ไปท าการวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อ
สรุปผลตามความมุ่งหมายการวิจัยต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ วิจัยได้ วิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยตาม
ความมุ่งหมายการวิจัย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
  1. วิเคราะห์คุณภาพกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยผสานแนวคิดทฤษฎี 

คอนสตรัคติวิสต์และสถานการณ์จ าลอง ด้วยการหา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการ
ประเมินคุณภาพ และความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญ  
  2. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผสานแนวคิดทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์และสถานการณ์จ าลอง ตามเกณฑ์ 75/75 
โดยใช้สูตร E1/E2 จากคะแนนผลการเรียนระหว่างเรียน 
และคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  
  3. วิ เ ค ร า ะ ห์ ค่ า เ ฉ ลี่ ย ค ะ แ น น
ความสามารถการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  ของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
เพื่อน ามาเปรียบเทียบด้วยการทดสอบความแตกต่าง 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สภาพปัญหาและข้อมูลพื้นฐานที่ 
เก่ียวข้องกับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
โดยผสานแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์และ 
สถานการณ์จ าลอง วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 จากการสอบถามนักเรียนด้านประสบการณ์ 
การเรียนรู้ ที่ได้รับและได้ปฏิบัติในการเรียนแต่ละครั้ง 
 พบว่า กิจกรรมที่ครูจัดให้นักเรียนยังไม่สามารถ 
เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ เพื่อให้นักเรียน 
เข้าใจบทเรียนยิ่งขึ้น รวมถึงกิจกรรมที่ครูจัดส่งเสริม 
สนับสนุนให้นักเรียนใช้ความคิดให้เหตุผล ในการ 
เรียนคณิตศาสตร์ยังได้รับค่อนข้างน้อย ผู้เรียนยังไม่ 
สามารถท ากิจกรรมให้เชื่อมโยงกับบริบทข้อมูลที่ 
เก่ียวข้องได้ชัดเจน และมีข้อจ ากัดน าไปสู่การเรียนรู้ 
เรื่องใหม่ให้เข้าใจอย่างมีความหมาย และครูจะ 
กระตุ้นให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัยในบทเรียน 
ค่อนข้างน้อย รวมทั้งกิจกรรมการเรียนยังขาดการใช้ 
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ปฏิสัมพันธ์ท างานร่วมกับผู้อ่ืน โดยเฉพาะการพัฒนา 
ทักษะการคิดและใช้เหตุผล จึงส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน และความสามารถการคิดให้เหตุผลใน 
ระดับที่ต้องการพัฒนาให้สูงขึ้น  
 2. ผลพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
ผสานแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์และสถานการณ์
จ าลอง เรื่อง รูปสี่ เหลี่ยม วิชาคณิตศาสตร์  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีข้ันตอนการจัดกิจกรรม ดังน้ี 1) 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นกิจกรรม ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อย 3 ขั้น คือ 2.1) การเผชิญปัญหาและท า
ความเข้าใจ 2.2) การอธิบายปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา 
2.3) การออกแบบทางเลือกแก้ปัญหา 2.4) การค้นหา
และตรวจสอบค าตอบ 2.5)  การน าความรู้ ไป ใช้
แก้ปัญหา และ 3) ขั้นการสรุป การเรียนรู้  

3. ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ โดยผสาน
แนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์และสถานการณ์จ าลอง 
ปรากฏดังน้ี 
  3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดย
ผสานแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์และสถานการณ์
จ าลอง เรื่อง รูปสี่ เหลี่ยม วิชาคณิตศาสตร์  ชั้น
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่  6 มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ ท่ า กั บ 
83.14/82.05  
 
ตาราง 1 แสดงประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยผสานแนวคิดทฤษฏี 
คอนสตรัคติวิสต์และสถานการณ์จ าลอง เรื่อง  
รูปสี่เหลี่ยม วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม �̅�𝒙 S.D. ร้อยละ 
คะแนนการประเมินพฤติกรรมการเรียน การประเมินผลงาน 
และคะแนนการทดสอบย่อยท้ายแผนแต่ละแผน (E1) 

320 266.04  3.16 83.14 

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียน ของนักเรียนทุกคน 
(E2) 

30 24.62 0.70 82.05 

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ E1/ E2 เท่ากับ 83.14/82.05 

  3.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผสานแนวคิด
ทฤษฏีคอนสตรัคติ วิสต์และสถานการณ์จ าลอง มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 
 
 

ตาราง 2 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนก่อน
เรียนกับหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผสานแนวคิด
ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์และสถานการณ์จ าลอง 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

การทดสอบ �̅�𝒙 S.D. n t P 
ก่อนเรียน 10.42 1.24 

26 54.525*  .000 
หลังเรียน 24.62 0.70 
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  3.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผสานแนวคิด
ทฤษฏีคอนสตรัคติ วิสต์และสถานการณ์จ าลอง มี
ความสามารถการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ตาราง  3 การ เปรี ยบเทียบค่ า เฉ ล่ียของคะแนน
ความสามารถการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียน
กับหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผสานแนวคิด
ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์และสถานการณ์จ าลอง  
 
การทดสอบ �̅�𝒙 S.D. n t P 
ก่อนเรียน 7.85 1.19 

26 28.627* .000 
หลังเรียน 16.42 0.99 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผล 
ได้ดังน้ี 
  1. สภาพปัญหาและข้อมูลพื้นฐานที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
ผสานแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์และสถานการณ์
จ าลอง วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก
การสอบถามผู้เรียนเก่ียวกับประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ได้รับและได้ปฏิบัติแต่ละครั้ง พบว่ากิจกรรมที่ครูจัดให้
นักเรียน ยังไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้
ใหม่ ที่ส่งผลให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนยิ่งข้ึน รวมถึง
กิจกรรมที่ครูจัดส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจใน
การเรียนคณิตศาสตร์มากข้ึนมีค่อนข้างน้อย โดย
นักเรียนไม่สามารถท าใบงาน หรือกิจกรรมที่ครู

มอบหมายจนส าเร็จทุกครั้ง และครูมักจะกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้ซักถามข้อสงสัยในบทเรียนอยู่เสมอ มีการ
ปฏิบัติค่อนข้างน้อย รวมถึงขาดสื่อที่น่าสนใจและแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติวิชา
คณิตศาสตร์ ไม่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์การท างานร่วมกับ
คนอ่ืน ขาดการส่งเสริมทักษะทางความคิด จึงส่งผลให้
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ของโรงเรียนท่ี
ก าหนด ทั้งน้ี อาจกล่าวได้ ว่า การออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนน้ัน จ าเป็นต้องศึกษา
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยตรง ศึกษาข้อมูล
บริบทของนักเรียน โรงเรียน สภาพแวดล้อมในชั้นเรียน 
เพื่อจะน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน การจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพสูง สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้เรียน บริบทของโรงเรียน และสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 3-4) ซ่ึงสอดคล้อง
กับผลการทดสอบระดับชาติในชั้นประถมศึกษาโดย
เฉลี่ยทั่วประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า โดยเฉพาะในวิชา
คณิตศาสตร์ มีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 40 ซ่ึงลดลงจากปี
ก่อนในหลายด้าน เม่ือมองภาพรวมผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National 
Educational Test : O-NET) ใ น ปี  2552 พ บ ว่ า 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะมีปัญหาการเรียนใน
ภาพรวมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 มีเพียงผลการทดสอบ 
O-NET ตั้ งแต่ปี การศึ กษา 2550 ถึ งปี  2552 ของ
โร ง เ รี ยนในสั ง กัดส า นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่มีคะแนนเกินร้อยละ 50 ติดต่อกัน 3 ปี 
ส่วนโรงเรียนสังกัดอ่ืนก็มีคะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
34.85 ซ่ึงถือว่ายังอยู่ในระดับต่ า (ส านักงานทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติ . 2553 : 42-43) อีกทั้งสถาบัน
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ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รายงาน
ผลการประเ มินโครงการ  Timss 2007 ไ ว้ ว่า การ
ประเมินนักเรียนของไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 441 คะแนน ซ่ึงต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยนานาชาติที่ระดับ 500 คะแนน และจัดอยู่ใน
ล าดับที่ 29 ของประเทศที่เข้าร่วมประเมิน 59 ประเทศ 
ส าหรับกลุ่มเอเชียนักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า
นักเรียนในประเทศจีนไต้หวัน  เกาหลีใต้ สิงคโปร์  
ฮ่องกง ญี่ปุ่นและมาเลเซีย แต่ประเทศไทยมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่านักเรียนจากอินโดนีเซีย (ปรีชาญ เดชศรี 
และเกตุวดี กัมพลาศิริ. 2553 : 15-16) จากเหตุผลและ
เงื่อนไขดังกล่าว  จึงส่งผลให้ ได้ข้อมูลพื้นฐานที่ มี
ประโยชน์ ส าหรับการน าไปใช้วางแผนพัฒนาการจัด
กิจกรรม การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
  2. ผลพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โ ด ยผสานแนวคิ ดทฤษฏี คอนสต รัค ติ วิ ส ต์ และ
สถานการณ์จ าลอง เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม วิชาคณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีข้ันตอนการจัดกิจกรรม ดังน้ี 
1) ขั้นน า เข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นกิจกรรม ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อย 3 ขั้น คือ 2.1) การเผชิญปัญหาและท า
ความเข้าใจ 2.2) การอธิบายปัญหาและค้นหาค าตอบ 
2.3) การออกแบบทางเลือกแก้ปัญหา 2.4) การค้นหา
ค าตอบและตรวจสอบค าตอบ 2.5) การน าความรู้ที่ได้
ไปใช้แก้ปัญหา และ 3) ขั้นการสรุปการเรียนรู้ที่ปรากฏ
ผลการวิจัยเช่นน้ี อาจเน่ืองมาจากกระบวนการวิจัยครั้ง
น้ีใช้กรอบการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่เป็นการรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐานเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ การสังเกต 
สอบถาม ครูผู้สอนคณิตศาสตร์และนักเรียน มาใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวความต้องการและแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ความสามารถการ ให้ เหตุ ผลทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มา
วิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
ซ่ึงเป็นวิธีที่เหมาะสมได้ข้อมูลเพียงพอ และตรงตาม
ความต้องการ แล้วผู้วิจัยได้วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี 
เอกสารที่ควรน ามาใช้ในจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ วิสต์ ซ่ึงเป็น
แนวคิดที่ เ น้นผู้ เ รียนเป็นส าคัญมาสนับสนุน เพื่อ
ออกแบบ กิจ กร ร ม ก าร เ รี ย นรู้ ค ณิต ศ าส ต ร์  ที่
ประกอบด้วยขั้นตอนกิจกรรมการเรียน ได้แก่ ขั้นน า 
ขั้นทบทวนความรู้เดิม ขั้นปรับเปลี่ยนแนวความคิด ซ่ึง
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยคือ 1) ท าความกระจ่างและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน 2) สร้างความคิด
ใหม่ จากการอภิปราย เสนอความคิดเห็น 3) ประเมิน
ความคิดใหม่ ขั้นน าความคิดไปใช้ และ ขั้นทบทวน 
(Driver and Bell. 1986 : 443-456) และ เพื่ อสร้ า ง
บรรยากาศในการเรียนไม่ให้น่าเบื่อ ผู้วิจัยได้น าแนวคิด
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์จ าลองมาใช้
สนับสนุน ซ่ึงมีขั้นตอนการสอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการ 
ผู้สอนเตรียมสถานการณ์จ าลองที่จะใช้จัดการเรียนรู้  
ขั้นน าเสนอสถานการณ์จ าลองและแนวทางปฏิบัติ ขั้น
มอบหมายบทบาทให้ผู้เรียน ขั้นแสดง ขั้นอภิปราย และ
ขั้นสรุปและประเมินผล (สุวิทย์ มูลค า. 2546 : 78-81) 
จึงท าให้ได้ขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความ
ต้องของผู้เรียน สอดคล้องกับสภาพปัญหา บริบทของ
โรงเรียน และสอดคล้องกับความต้องการของครูผู้สอน 
โดยสรุปขั้นกิจกรรมการเรียน ดังน้ี  1) ขั้นน าเข้าสู่
บทเรียน 2) ขั้นกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 5 
ขั้นตอน คือ (1) การเผชิญปัญหาและท าความเข้าใจ (2) 
การอธิบายปัญหาและค้นหาค าตอบ (3) การออกแบบ
ทางเลือกแก้ปัญหา (4) การค้นหาค าตอบและตรวจ 
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ค าตอบ (5) การน าความรู้ท่ีได้ไปใช้แก้ปัญหา และ 3) 
ขั้นการสรุปการเรียนรู้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ฉลอม  ไชยบริบู ร ณ์  (2553 : 57–100) ที่ ได้พัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เรื่อง ความน่าจะเป็น ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์ พบว่า ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สาระการเรียน
คณิตศาสตร์และทักษะการแก้โจทย์ปัญหา โดยกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคดิวิสต์ มีขั้นตอน
ส าคัญ 5 ขั้น คือ 1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นสอน 
ประกอบด้ วย  (1) เ ผชิญสถานการณ์ปัญหาและ
แก้ปัญหาเป็นรายบุคคล (2) ไตร่ตรองระดับกลุ่มย่อย 
(3) เสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อทั้งชั้น 3) ขั้นสรุป 4) ขั้น
ฝึกทักษะและการน า ไปใช้  5) ขั้นประเ มินผล  ซ่ึง
นักจิตวิทยากลุ่มคอนสตรัคติ วิสต์ (Constructivist 
Theory) มีความเชื่อ ว่า การเรียนรู้สิ่ ง ใหม่จะต้อง
เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ผ่านการปรับโครงสร้าง
ทางปัญญาให้อยู่ในภาวะสมดุล และ การสร้างความ
ขัดแย้งทางปัญญา การใช้หลักการ Scaffolding และ
ZPD เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลงตัวและมีความสมบูรณ์ 
(Long et al. 2011: 28-44) ขณะที่กรอบแนวคิดการ
เรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองมีจุดเน้นต้องการให้
ผู้เรียนแสดงบทบาทในสถานการณ์ที่สมมติขึ้น เพื่อให้
ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจนส าเร็จและได้รับ
ประโยชน์จากกิจกรรมการปฏิบัติน้ันจริง ทั้งรายบุคคล
แ ล ะ ก ลุ่ ม ผู้ เ รี ย น  (Refereeing) (Joyce, Weil, & 
Calhoun. 2011 : 378) และเม่ือด าเนินการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยน าเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ความเหมาะสม ความถูกต้อง 
และประเมินคุณภาพ เพื่อน าผลมาปรับปรุงแก้ไข โดยมี
ผลการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อยู่ ในระดับมาก ซ่ึ งแสดง ว่า

กระบวนการเรียนรู้โดยผสานแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติ
วิสต์และสถานการณ์จ าลอง มีคุณภาพในระดับที่
ยอมรับได้ 

 3. ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ โดย
ผสานแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์และสถานการณ์
จ าลอง มีดังน้ี 
  3.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
ผสานแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์และสถานการณ์
จ าลอง เรื่อง รูปสี่ เหลี่ยม วิชาคณิตศาสตร์  ชั้น
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่  6 มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ ท่ า กั บ 
83.14/82.05 การที่ปรากฏผลเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผสานแนวคิดทฤษฏี
คอนสตรัคติ วิสต์และสถานการณ์จ าลอง เรื่อง รูป
สี่เหลี่ยม วิชาคณิตศาสตร์ ได้รับ การพัฒนาผ่านขั้นตอน
การสร้างอย่างเป็นระบบ ใช้วิธีการที่เหมาะสม โดยเริ่ม
จากการศึกษาสภาพปัญหา ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน 
ครู บริบทโรงเรียน ข้อมูลหลักสูตร หลักการทฤษฎี และ
แบบแผน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฏี 
คอนสตรัคติ วิสต์และสถานการณ์จ าลอง  โดยได้
ออกแบบกิจกรรมตามหลักการความเชื่อตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ซ่ึงเกิดการจัดโครงสร้างใหม่ทาง
ปัญญา ภายใต้ความแตกต่างของแต่ละบุคคล  ซ่ึง
แนวคิดการสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) เชื่อว่า
การจัดการเรียนรู้ตามกรอบทฤษฎีด้านการรู้ คิดจะให้
ความส าคัญในความสนใจของผู้เรียน และใส่ใจ ความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตน ผ่านกิจกรรมการใช้
ค า ถ า ม ข อ ง ต น แ ล ะ ก า ร ค้ น พ บ ค ว า ม รู้  ( Self-
questioning and Discovery) (Woolfolk. 2010 : 
312) โดยจะท าการวิเคราะห์หลักสูตรก่อนออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ และน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาปรับปรุง นอกจากน้ีผู้วิจัยยังได้
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น าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แล้วน าผลมา
ปรับปรุงแก้ไข จึงส่งผลให้ได้แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ท่ีสมบูรณ์ เหมาะสม เ ม่ือน าม าใช้สอนกับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จึงท าให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดี  มี
ความรู้ความเข้าใจในเน้ือหา เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ได้มาก
ยิ่ งขึ้น ส่งผลให้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ก าหนด สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ (2551 : 42 – 
68) ที่ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรม การเรียนรู้ วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมและ
รูปสี่เหลี่ยม โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า 
แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่ อง  การหาพื้นที่ของรูป
สามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม โดยการสอนตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.08/89.40  
  3.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผสานแนวคิด
ทฤษฏีคอนสตรัคติ วิสต์และสถานการณ์จ าลอง มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยผสานแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์และ
สถานการณ์จ าลอง ตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้น
กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 5 ขั้น คือ (1) การ
เผชิญปัญหาและท าความเข้าใจ (2) การอธิบายปัญหา
และค้นหาค าตอบ (3) การออกแบบทางเลือกแก้ปัญหา 
(4) การค้นหาค าตอบและตรวจสอบค าตอบ (5) การน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้แก้ปัญหา และ 3) ขั้นสรุปการเรียนรู้ 

เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้สร้างองค์
ความรู้และเสาะหาความรู้จากสถานการณ์จ าลองมาใช้
ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และจากการเรียนรู้จาก
สมาชิกในกลุ่ม การจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์  ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ วิสต์  
สอดคล้องกับกรอบทฤษฏีด้านการรู้คิดของ Piaget, 
Vygotsky, Dewey และ Bruner ลักษณะส าคัญทฤษฎี
การเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้  (Constructivist 
Theory) ประกอบด้วย 1) เป็นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนใช้
กระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้สร้างความคิดรวบยอดใหม่ 
โดยใช้ความคิด ความรู้ในขณะน้ัน เชื่อมโยงกับความรู้
และประสบการณ์เดิม 2) จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ แทนที่จะใช้วิธีการรับมาจากผู้สอน 3) จัดการ
เรียนรู้ผ่าน Cognitive process และ Social process 
4) ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จากสิ่งที่ปรากฏ
ในบริบทแวดล้อมที่เก่ียวข้อง 5) ความรู้และความเข้าใจ 
ได้รับการสร้างหรือพัฒนาจากภายในตัวผู้เรียนแทน 
การได้รับจากภายนอกหรือจากผู้สอน 6) สิ่งที่ผู้เรียน
เรียนรู้เกิดจากกระบวนการรวบรวมข้อมูลและ การ
ปฏิบัติของตนเอง 7) ผู้เรียนจัดระบบระเบียบข้อมูล
ความรู้และจัดซ้ าอย่างต่อเน่ือง และปรับขอบข่าย
โครงสร้าง ให้สอดรับกับความรู้ ความคิดรวบยอด
พื้นฐานเดิม 8) เป็นการเรียนด้วยการค้นหาความหมาย
และรับรู้เข้าใจข้อมูลหรือเหตุการณ์ทั้งโดยรวมและ
ส่วนย่อย 9) เป็นการเรียนรู้แบบชี้น าตนเองและปฏิบัติ
ด้วยความใส่ใจ (self-directed and active learning) 
(Woolfolk. 2010 : 313-314) นอกจากน้ันยังช่วยให้
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น ท างานอย่าง
เป็นระบบ  มีระเบียบวินัย  ความรอบคอบ  ความ
รับผิดชอบ และมีความเชื่อม่ันในตนเอง ส่งผลให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน 
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สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุมาลี ขจรไพร (2550 : 
75-109) ที่พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการ
เรียนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลัง
เรียนสูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน
อย่างมีนับส าคัญทางสถิติระดับ  .01 สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ (2551 : 42–68) 
ที่พบว่า นักเรียนที่เรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฉลอม 
ไชยบริบูรณ์  (2553 : 57–100) ที่พบว่า  การพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
มีนักเรียนร้อยละ 73.68 ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง ความน่าจะเป็น สูงกว่าร้อยละ 70 ของคะแนน
เต็ม และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Kim (2005 : 7-
19) ที่ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ท่ีมีต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ การ
เข้าใจตนเองและกลวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มี
ประสิทธิภาพมากกว่าการจัด การเรียนรู้ตามปกติ และ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มี
ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน วิชา
คณิตศาสตร์มากกว่าการจัดการเรียนรู้ตามปกติ 
  3.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผสานแนวคิด
ทฤษฏีคอนสตรัคติ วิสต์และสถานการณ์จ าลอง มี
คะแนนเฉลี่ ยความสามารถการ ให้ เ หตุ ผ ลท า ง
คณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการจัดกิจกรรม การ
เรียนรู้ โดยผสานแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์และ

สถานการณ์จ าลอง ตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นการเตรียมความ
พร้อมของนักเรียน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจใน
บทเรียนใหม่ โดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ ความรู้เดิม 
และน ามาใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ปัญหาใหม่ ด้วย
วิธีการ ที่หลากหลาย 2) ขั้นกิจกรรม เป็นการสนับสนุน
ให้นักเรียนได้เผชิญหรือรับรู้ข้อมูลความรู้ ใหม่อย่าง
เข้าใจ ตามกรอบจุดประสงค์ การเรียนรู้ในแต่ละแผน 
โดยครูเสนอสถานการณ์จ าลองที่มีเน้ือหาสัมพันธ์กับ
บทเรียนให้นักเรียนได้ท ากิจกรรม ซ่ึงมีทั้งกิจกรรมการ
เผชิญปัญหาและท าความเข้าใจ การอธิบายปัญหา
ค้นหาค าตอบ การออกแบบทางเลือกแก้ปัญหา การ
ค้นหาค าตอบ ตรวจสอบค าตอบ และการน าความรู้ไป
ใช้แก้ปัญหา ผู้วิจัยจะมุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมี
เหตุผล ฝึกให้นักเรียนเขียนอธิบายถึงสิ่งที่นักเรียนท า
เพื่อหาค าตอบ ฝึกใช้เหตุผลในการอธิบายหรืออภิปราย 
ฝึกคิดวิเคราะห์ประเมินการให้เหตุผลของผู้อ่ืน รู้จักใช้
เหตุผลเป็นเครื่องมือตรวจสอบหรือพิจารณาความ
ถูกต้อง ดังที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (2547 : 1-3) เสนอว่า การสนับสนุนให้
นักเรียนเรียนอย่างเข้าใจและมีเหตุผลเป็นสิ่งที่ดีกว่า
การสอนแบบให้จดจ า ถึงแม้ว่าการจ าจะช่วยใน การหา
ค าตอบที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วกว่า แต่ถ้านักเรียน
เรียนด้วยเข้าใจจะมีความสามารถในการปรับไปใช้กับ
สถานการณ์ใหม่ และสามารถจ าได้ดีกว่านานกว่า  
3) ขั้นการสรุปการเรียนรู้ เป็นขั้นกิจกรรมที่ครู ผู้เรียน
ร่วมกันสรุปสาระส าคัญ และประเมินผลการเรียนรู้ ตาม
ขอบเขตบทเรียนด้วยวิธีการที่เหมาะสม ซ่ึงกระบวนการ
ดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนฝึกการใช้เหตุผลในการติดสิน
ใจเก่ียวกับเน้ือหาทางที่เรียน โดยจะเริ่มจากการเรียนรู้
สิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ซับซ้อนหรือจากการให้เหตุผลที่เป็น
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รูปธรรมไปสู่นามธรรม จึงส่งผลให้มีความสามารถการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
ซ่ึงมีแนวคิดของเพียเจท์ ยืนยันสนับสนุนตามหลัก
ธรรมชาติว่า ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะสร้างภาพของ
เหตุการณ์รอบตัวให้ปรากฏ และปรับเปลี่ยนเงื่อนไข
ทางกายภาพของตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม โดย
ธรรมชาติการเรียนรู้ของบุคคลจะน ากระบวนการสร้าง
ความสมดุลด้านการรู้คิด (process of equilibration) 
ที่เก่ียวข้องกับการตอบสนอง รับรู้ข้อมูลข่าวสารความรู้ 
(assimilation) เก็บไว้ในหน่วยโครงสร้างข้อมูลทาง
สมอง (schema) พร้อมกับการปรับเปลี่ยนหน่วยข้อมูล
ดังกล่าวให้สอดรับกับข้อมูลความรู้ ใหม่ (Skempt. 
1971 ; cited in Foster. 2013 : 44) ขณะที่แนวคิด
การใช้สถานการณ์จ าลองจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเผชิญ
สถานการณ์ปัญหา และ มี โอกาสใช้ การคิ ดและ
ความสามารถเพื่อแก้ปัญหาให้บรรลุ ซ่ึงอาจสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นหรือมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อ่ืน เพื่อเปิดโอกาสให้เสนอมุมมองความคิดและ
เข้าใจในประเด็นที่ส าคัญ ผ่านการสะท้อนความคิด ที่ใช้
ความพยายามปฏิบัติหรือแก้ปัญหาให้ส าเร็จ (Larson 
& Keiper. 2011 : 195) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ Simpson (2011 : 42-56) ได้ศึกษาการจัดการ
เรียนการสอน โดยให้นักเรียนได้จ าลองสถานการณ์และ
แสดงบทบาทสมมุติ เก่ียวกับการเรียนรู้บทบาททาง
สังคมวิทยาในเรื่องลักษณะทางสังคม และโครงสร้าง
ของสังคม เพื่อสาธิตบทบาทของบุคคลและหน่วยงาน
โดยให้นักเรียนเลือกการแสดงละคร  ในห้องเรียน
ก าหนดขอบเขตสถานการณ์ให้นักเรียนศึกษา ซ่ึงพบว่า 
การแสดงบทบาทตามสถานการณ์ ให้นักเรียนได้ใช้

ความสามารถที่จะส่ือบทบาทการแสดงออกมา และ
นักเรียนเกิดการสังเกต วิเคราะห์จากเงื่อนไขส่ิงใหม่ที่ได้
เรียนรู้และค้นพบ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดย
ผสานแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์และสถานการณ์
จ าลองของครู ควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
สภาพความพร้อมทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ 
สติปัญญาและพื้นฐานความรู้เดิมแต่ละบุคคล เพื่อให้
กิจกรรมการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 1.2 ควรให้เวลานักเรียนในการท ากิจกรรม 
เพื่อฝึกความสามารถในการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
และทักษะการคิดอ่ืนๆ ดังน้ัน ควรมี 
การปรับยืดหยุ่นเวลาได้เหมาะสม  
 2. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการวิจัยโดยผสานแนวคิด
ทฤษฏีคอนสตรัคติ วิสต์และสถานการณ์จ าลอง กับ
เน้ือหาสาระอ่ืนๆ ในวิชาคณิตศาสตร์ 
  2.2 ควรน าแนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยผสานแนวคิดทฤษฏี คอนสตรัค
ติวิสต์และสถานการณ์จ าลอง ไปใช้ใน 
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในเรื่องอ่ืนๆ โดยเลือก
เน้ือหาที่เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน และบริบท 
  2.3 ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย แ บ บ
กรณีศึกษา เพื่อติดตามประเมินผลความสามารถในการ
เรียนรู้ โดยผสานแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์และ
สถานการณ์จ าลองที่พัฒนาขึ้น
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การพัฒนาหนงัสือเสียงอเิล็กทรอนกิส์ช่วยสอนทกัษะการสือ่สารภาษาจีน 
ส าหรับนักศกึษาผู้มีความบกพร่องทางสายตา 

The Development of the Assistant Electronic Audiobook in Chinese 
Communication Skills for Visual Impairment Students 

 
บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ์1ธีวรา  จันทรสุวรรณ2ณาบุญา  ต๊ะผัด3 

Bunsikan  Tangpakorn1 Teewara  Chantarasuree2  Nabuya  Tapad3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) พัฒนาหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะการฟังพูดภาษาจีนส าหรับ

นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางสายตาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ 70/70  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษาผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วย
สอนทักษะการฟังพูดภาษาจีนและ 3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาผู้ มีความบกพร่องทางสายตาที่มีต่อ
หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะการฟังพูดภาษาจีนประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นกลุ่มนักศึกษาผู้มีความ
บกพร่องทางสายตา ณ ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ านวน 8 คน ส าหรับ
กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง คือ นักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางสายตาที่มีลักษณะของลาน
สายตาแคบน้อยกว่า 30 องศา จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอน
ทักษะการฟังพูดภาษาจีน แบบประเมินคุณภาพส าหรับผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ ส าหรับนักศึกษาผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 

ผลการวิจัยพบว่า 1) หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะการฟังพูดภาษาจีนที่พัฒนาขึ้นมี ค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 74.20 / 82 ซ่ึงถือว่ามีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 70/702) คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางสายตาหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะ
การฟังพูดภาษาจีนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.0036และ 3) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาผู้ที่มีความ
บกพร่องทางสายตาที่มีต่อหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะการฟังพูดภาษาจีนอยู่ ที่ระดับดีมากที่ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.54 
 
                                                             
1สาขาภาษาจีน (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏล าปางจ.ล าปาง  โทรศัพท์ 054-316154 
2สาขาภาษาจีน (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏล าปางจ.ล าปาง  โทรศัพท์ 054-316154 
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ค าส าคัญ: หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอน ทักษะการฟังพูดภาษาจีน นักเรียนมีความบกพร่องทางสายตา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความพึงพอใจของนักศึกษา  

 
Abstract 

The objective of this research were to 1) develop the assistant audiobook in Chinese listening 
and speaking skills for visual impairment students base on quality and criteria of 70/70 standard, 2) 
to compare learning achievement pretest and after study by the assistant audiobook in Chinese 
listening and speaking skills for visual impairment students 3) to study the student satisfaction of 
visual impairment students on the assistant audiobook in Chinese listening and speaking skills at 
LampangRajabhat University. The research populations were 8 students with visual impairment 
students’ at Disability Support Service (DSS) at LampangRajabhat University. The research samples 
were 5 visual impairment students who had Homonymous visual field of less than30 degrees by using 
a purposive sampling. The research tool utilized in this study was the assistant audiobook in Chinese 
listening and speaking skills, and the quality assessment for the expert, pre-test and post-test, and 
satisfaction questionnaire for the visual impairment students. Data were analyzed by mean, standard 
deviation, and t-test. 
 The research result show that1) The efficiency of the assistant audiobook in Chinese listening 
and speaking skills that was developed was at 74.20 / 82, and efficiency index of 70/70.2) The Chinese 
academic achievement of visual impairment students after being taught was higher than pre-test by 
the assistant audiobook in Chinese listening and speaking skills and had significantly difference at 
0.0036 levels. 3) The satisfaction of visual impairment students about the assistant audiobook in 
Chinese listening and speaking skills was at 4.54.  
 
Key words: the assistant audiobook; Chinese listening and speaking skills; visual impairment students; 

learning achievement; student satisfaction 
 
บทน า 

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาท่ีสองในระบบการศึกษาของไทยน้ัน ได้รับความ
นิยมเป็นอย่างสูง เน่ืองจากมีการขยายขอบข่ายของการ
ใช้ภาษาจีนไปยังทั่วทุกมุมโลก จึงท าให้ภาษาจีนถือเป็น

ภาษาต่างประเทศที่ มีผู้เรียนเป็นอันดับที่ 2 รองจาก
ภาษาอังกฤษ จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ประจ าปี 
2556 รายงานว่า การที่รัฐบาลได้ประกาศส่งเสริมให้
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาจีนจากอดีต



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 2 (27) กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 2 (27) July - December 2017

503

จนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนที่สนใจเรียนภาษาจีนเป็น
จ านวนมากถึง 7 แสนกว่าคน ท าให้ภาษาจีนเป็นภาษา
ที่มีผู้เรียนเป็นอันดับที่ 2 รองจากภาษาอังกฤษ (ข่าว
ส านักงานรัฐมนตรี, 2556) ซ่ึงไม่เพียงแต่นักเรียนปกติ
เท่าน้ันที่สนใจเรียนภาษาจีนเพิ่มขึ้น ยังมีนักเรียนกลุ่มที่
มีความบกพร่องทางสายตาสนใจ และเลือกเรียนใน
แผนการเรียนภาษาจีน โดยผ่านโครงการโรงเรียนเรียน
ร่วม จึงท าให้การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในชั้น
เรียนที่มีนักเรียนกลุ่มที่มีความบกพร่องทางสายตาเกิด
ปัญหาขึ้น ด้วยเงื่อนไขทางด้านร่างกาย การรับรู้ และ
ศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทาง
สายตาต่างจากนักเรียนปกติ กล่าวคือ พัฒนาการ
ทางด้านทักษะทางภาษาของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสายตาน้ันจะช้ากว่านักเรียนปกติ เพราะขาด
ประสบการณ์ในการมองเห็น และท่วงท านองการพูด
สื่อสารก็ช้ากว่านักเรียนปกติ จึงจ าเป็นต้องมีรูปแบบ 
เทคนิค และสื่อการเรียนการสอนที่แตกต่างไปจาก
นักเรียนปกติโดยกลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สายตาจะอาศัยการรับรู้และการเรียนรู้ โดยผ่านทาง
เสียงหรือเน้นที่ทักษะการฟังเป็นส าคัญ และผ่านการ
รับรู้ทางปลายน้ิวสัมผัส จากรูปร่าง รูปทรง พื้นผิวและ
ขนาดของวัตถุ จึงจะสามารถสื่อสารออกเป็นค าพูดหรือ
เสียงพูดได้ ดังน้ัน สื่อและอุปกรณ์ทางการศึกษาที่
สามารถส่งเสริมการเรียนการสอน และพัฒนาศักยภาพ
ทักษะทางภาษาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สายตาน้ัน ควรเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคในการ
สร้างเสียงประกอบหรือจัดท าเป็นรูปแบบหนังสือเสียง
อิเล็กทรอนิกส์หรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อ
สามารถดึงดูดความสนใจ และสามารถให้ผู้ เรียนที่มี
ความบกพร่องทางสายตาได้ใช้ฝึกฝน เรียนรู้ ได้ด้วย
ตนเองนอกชั้นเรียน 

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่ได้ก าหนดแนวทางการ
จัดการศึกษาที่เก่ียวข้องกับสื่อการสอน โดยส่งเสริม
และสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าสื่อการเรียนการสอนที่
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) น ามาพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมี
ความรอบรู้ และเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่
จ ากัดเวลาและสถานที่ กล่าวคือ การจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพที่ดีน้ัน ควรมีสื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย สื่อที่ผู้เรียนสามารถจับต้องได้โดยตรงซ่ึง
ไม่ใช่สื่อที่ครูผู้สอนสามารถใช้ได้แต่เพียงผู้เดียว อีกทั้ง
เป็นสื่อที่ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง เน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (individual differences) 
และเน้นกระบวนการกลุ่ม (group process) เพื่อให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน อันน าไปสู่การอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

ตามประกาศนโยบายปฏิรูปการศึกษาส าหรับ
คนพิการน้ันพบว่าในปัจจุบันสื่อและอุปกรณ์ทางการ
ศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการส่ือสารทางด้านภาษาไทย
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนที่ มีความบกพร่องทาง
สายตาน้ันมีใช้อย่างแพร่หลายแต่กลับขาดแคลนสื่อทาง
การศึกษาที่ ใช้พัฒนาทักษะทางการสื่ อสา รด้ าน
ภาษาจีนอีกทั้งผู้ วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์แบบไม่ มี
โครงสร้างกับเจ้าหน้าที่ณศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษา
พิการ (DSS) มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางเ ก่ียว กับ
หนังสือหรือสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยในการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาจีนส าหรับผู้พิการทางสายตาพบว่าในปัจจุบันทาง
ศูนย์ฯยังขาดแคลนสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรื อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่สามารถช่วยในการสอนหรือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางด้านภาษาจีนเป็นอย่าง
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มากเน่ืองจากสื่อการเรียนรู้ดังกล่าวยังไม่มีผู้ใดได้ท าการ
พัฒนาขึ้น 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจ
พัฒนาหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะการ
ฟังพูดภาษาจีนขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสื่อ
ทางการ เรียนรู้  ส าหรับพัฒนาทักษะการสื่ อส าร
ภาษาจีนให้แก่นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางสายตา 
อีกทั้ งกระตุ้นและเสริมแรงให้ นักศึกษาผู้ มีความ
บกพร่องทางสายตาสามารถฝึกฝนเรียนรู้ทักษะการฟัง
พูดภาษาจีนได้ด้วยตนเองโดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและโอกาสทางศึกษาด้านการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้แก่ นักศึกษาที่ มีความ
บกพร่องทางสายตาได้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกับ
นักศึกษาปกติ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสือ
เสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะการฟังพูดภาษาจีน
ส าหรับนักศึกษาที่ มีความบกพร่องทางสายตาณ
ศู น ย์ บ ริ ก า ร ส นั บ ส นุ น นั ก ศึ ก ษ า พิ ก า ร  ( DSS) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ด้านทักษะการฟังพูดภาษาจีนของนักศึกษาผู้มีความ
บกพร่องทางสายตาจากการช่วยสอนด้วยหนังสือเสียง
อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น 

3 เ พื่ อ ศึ กษาร ะดั บ ค วามพึ งพอ ใ จของ
นักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางสายตาที่มีต่อหนังสือ
เสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะการฟังพูดภาษาจีน 

 
 
 

วิธีการศึกษา 
การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาวิจัยก่ึงทดลอง 

( quasi experimental research)  ซ่ึ ง ด า เ นิ น ก า ร
ทดลอง 
ในรูปแบบ one group pretest – posttest design  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาผู้มี
ความบกพร่องทางสายตา ณ ศูนย์บริการสนับสนุน
นักศึกษาพิการ (DSS) มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
จ านวน 8 คน 

กลุ่มตัวอย่ างที่ ใช้ ในการศึ กษา วิ จัย คือ 
นักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางสายตา ณ ศูนย์บริการ
สนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง โดยวิธีการเลื อกแบบเจาะจง (purposive 
selection) เฉพาะนักศึกษาที่มีลักษณะของลานสายตา
แคบน้อยกว่า 30 องศาลงไปจนถึง 0 องศา ซ่ึงหมายถึง
นักศึกษาที่สามารถมองเห็นวัตถุได้กว้างน้อยกว่า 30 
องศา กล่าวคือ นักศึกษาสูญเสียการมองเห็นจ าเป็นต้อง
เรียนรู้โดยผ่านการอ่านด้วยอักษรเบรลล์หรือใช้วิธีการ
สอนจากสื่อที่เน้นทักษะการฟังเป็นส าคัญ จ านวน 5 คน 

เครื่ อง มือที่ ใ ช้ ด า เ นินการ วิ จัย ใน น้ี ค รั้ ง 
ประกอบด้วย  

1. หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะ
การฟังพูดภาษาจีนที่สร้างด้วยโปรแกรมAdobe Flash 
Professional CS5 

2. แบบประ เ มินคุณภ าพห นั งสื อ เ สี ย ง
อิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะการฟังพูดภาษาจีน ด้าน
เน้ือหาและด้านการออกแบบจากผู้ เชี่ยวชาญเพื่ อ
ตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( index of item 
objective congruence: IOC) 
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3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์
ช่วยสอนทักษะการฟังพูดภาษาจีน 

4. แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางสายตาต่อหนังสือเสียง
อิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะการฟังพูดภาษาจีน 

การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภ าพ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้ด าเนินการดังน้ี 

1. การสร้างหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วย
สอนทักษะการฟังพูดภาษาจีนด้วยโปรแกรมAdobe 
Flash Professional CS5ซ่ึงได้ด าเนินการตามขั้นตอน
ดังน้ี 

 1.1ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง
กับการสร้างและพัฒนาหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย
โปรแกรม Adobe Flash Professional CS5 

 1.2 วางรูปแบบและพัฒนาหนังสือเสียง
อิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะการฟังพูดภาษาจีน โดย
ผู้ วิจัยและผู้พัฒนาได้น าจุดประสงค์การเรียนรู้ของ
รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปมาวิเคราะห์เพื่อก าหนดเน้ือหาแต่ละบทในหนังสือ
เสียงอิเล็กทรอนิกส์และจัดท าประเด็นการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ โดยให้ครอบคลุมเน้ือหา
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 1.3 น าข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
เ น้ื อ ห า แ ล ะ ด้ า น ก า ร อ อ ก แ บ บ ห นั ง สื อ เ สี ย ง
อิเล็กทรอนิกส์ มาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการ
จัดท าสตอรี่บอร์ด (story board) 

 1.4  ด าเ นินการจัดท าสตอรี่ บ อร์ ด 
(story board) รวมทั้งรายละเอียดที่เก่ียวกับการวัด
ประเมินผล 

 1.5 ด าเ นินการพัฒนาหนังสือเสียง
อิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะการฟังพูดภาษาจีน
จ านวน 10 บทเรียน 

 1.6 น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา
จ านวน3 ท่านและด้านการออกแบบอีกจ านวน3 ท่าน
เพื่อประเมินคุณภาพสื่อ (quality evaluation) โดย
ก าหนดคะแนนระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เป็น
มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท
(จรัสสมปานบุตร, 2560:61 ) 

 1.7 น าหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่าน
การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้กับผู้เรียนที่มี
คุณลักษณะ ใกล้ เ คี ย ง กับกลุ่ ม ตั วอย่ าง  เพื่ อห า
ประสิทธิภาพของหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ 70/70 โดยได้ด าเนินการหาประสิทธิภาพ
ของห นังสื อ เสี ย ง อิ เ ล็กทรอนิกส์ แบบรายบุคคล 
(individual tryout) จากการทดลองใช้กับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ มีความบกพร่องทางสาย ตาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จ านวน 3 คนโดยคัดเลือก
นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี ร ะ ดั บ ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร เ รี ย น
ภาษาต่างประเทศ ดีปานกลางและต่ าอย่างละ 1คนซ่ึง
ตรวจสอบจากระดับคะแนนภาษาต่างประเทศในภาค
เรียนที่ผ่านมา และหาประสิทธิภาพของหนังสือเสียง
อิเล็กทรอนิกส์แบบกลุ่มย่อย (small group tryout) 
โดยด าเนินการทดลองกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มี
ความบกพร่องทางสายตาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่จ านวน 6 คนโดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีระดับ
ความพร้อมในการเรียนภาษาต่างประเทศที่ดีปานกลาง
และต่ าอย่างละ 2 คนซ่ึงเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ไม่ซ้ ากับ
นักศึกษาที่ทดลองแบบรายบุคคล 

 1.8 น าผลการทดลองมาวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพของหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไป
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ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ก าหนด และด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 1.9 ได้หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วย
สอนทักษะการฟังพูดภาษาจีน ส าหรับน าไปทดลองใช้
กับ นักศึ กษา ผู้ มีค วามบกพร่ องท างส ายต าข อง
ศู น ย์ บ ริ ก า ร ส นั บ ส นุ น นั ก ศึ ก ษ า พิ ก า ร  ( DSS) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางที่มีลักษณะของลานสายตา
แคบน้อยกว่า30องศาจ านวน 5 คน 

2. การสร้างแบบประเมินคุณภาพหนังสือ
เสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะการฟังพูดภาษาจีนมี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า5 ระดับตามแนวคิด
ของลิเคิร์ท(จรัสสมปานบุตร, 2560:61 )ซ่ึงมีวิธีการและ
ขั้นตอน ดังน้ี 

 2.1 ศึกษาแนวคิด หลักเกณฑ์ วิธีการ ใน
การสร้างแบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 2.2 สร้างแบบประเมินคุณภาพหนังสือ
เสียงอิเล็กทรอนิกส์ เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนข้อค าถาม
ความคิดเห็นปลายเปิด และส่วนแสดงความคิดเห็น
ปลายเปิด โดยก าหนดคะแนนระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญเป็นมาตราส่วนประเมินค่า5 ระดับตาม
แนวคิดของลิเคิร์ท(จรัสสมปานบุตร, 2560:61 ) 

 2.3 น าแบบประเมินคุณภาพหนังสือ
เสียงอิเล็กทรอนิกส์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา
จ านวน 3 ท่านและด้านการออกแบบอีกจ านวน 3 ท่าน
เพื่อตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( index of 
item objective congruence: IOC) 

 2.4 น าข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(index of item objective congruence: IOC) พบว่า 
ประเด็นข้อค าถามของแบบประเมินมีค่าIOC มากกว่า 

0.50 โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเน้ือหาเท่ากับ 0.92 และค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบหนังสือเสียง
อิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 0.88 

 2.5 ได้แบบประเมินคุณภาพหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ส าหรับประเมิน
คุณภาพหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเ น้ือหา และด้านการออกแบบหนังสือ เ สี ย ง
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤท ธ์ิ
ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยมีวิธีการ
สร้างและวิเคราะห์แบบทดสอบดังน้ี 

 3 . 1  ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง ก า ร ส ร้ า ง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 3.2 วิเคราะห์เน้ือหาและวัตถุประสงค์
ของบทเรียน เพื่อสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จ านวน 100 ข้อ ซ่ึงได้ก าหนดค่าของคะแนน
เป็น ตอบถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน 

 3.3 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้น เสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เ น้ือหา (content validity)  และหาค่าดัช นี ค วาม
สอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้
เป็นรายข้อ (IOC) โดยพิจารณาคัดเลือกแบบทดสอบ
รายข้อที่มีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 

 3.4 น าแบบทดสอบที่ผ่านการคัดเลือก
ไปทดลองใช้กับกลุ่มนักศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะพิเศษ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเป็นนักศึกษาผู้มีความ
บกพร่องทางสายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
จ านวน 9 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย ( level of 
difficulty: p) และค่าอ านาจจ าแนก (discrimination 
index: r) ของแบบทดสอบ 
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 3.5 น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ค่าความ
ยากง่าย (level of difficulty: p) และค่าอ านาจจ าแนก 
(discrimination index: r) ของแบบทดสอบ โดยเลือก
แบบทดสอบรายข้อที่มีค่าความยากง่าย (p) ระดับดีถึง
ดีมาก(ระหว่าง 0.4 – 0.6) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
ระดับดีขึ้นไป (ตั้ งแต่  0 .4 ข้ึนไป) ซ่ึงจากจ านวน
แบบทดสอบทั้งหมด 100 ข้อ มีแบบทดสอบรายข้อที่มี
ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.4 – 0.6 และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.4 อยู่ที่จ านวน 21 ข้อ 

 3.6 น าแบบทดสอบที่ผ่านการคัดเลือก
จ านวนทั้ ง  21 ข้อ มาวิเคราะห์ค่าความเ ชื่ อ ม่ั น 
(reliability) ของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR-20 ของคู
เดอร์-ริชาร์ดสัน (จรัสสม ปานบุตร, 2560 :70 ) โดย
แบบทดสอบทั้ง 21 ข้อมีค่าความเชื่อม่ันที่ 0.91 

 3 .7  น าแบบทดสอบ วัดผลสัมฤท ธ์ิ
ทางการเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ไปทดลองใช้กับนักศึกษาผู้มี
ความบกพร่องทางสายตาของศูนย์บริการสนับสนุน
นักศึกษาพิการ (DSS) มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ที่มี
ลักษณะของลานสายตาแคบน้อยกว่า 30 องศา จ านวน 
5 คน เพื่อน าผลการทดสอบไปวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งก่อนและหลังเรียนด้วย
หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอน โดยค านวณจาก
ค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ด้วย
สถิติ t-test 

4. การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางสายตาต่อหนังสือเสียง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวิธีการและขั้นตอน ดังน้ี 

 4.1 ศึกษาแนวคิดหลักเกณฑ์วิธีการใน
การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

 4.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยก าหนดระดับความพึงพอใจ เป็นลักษณะมาตรา
ส่วนประเมินค่า5 ระดับตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert)  

 4.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้น  
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และหาค่าดัชนี
ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง  ( index of item objective 
congruence: IOC) 

 4.4 น าข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ มา
วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) พบว่า 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางสายตาต่อหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องIOC เท่ากับ 0.83 

 4.5 น าแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาต่อหนังสือเสียง
อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นน้ี ไปสอบถามนักศึกษาผู้ที่ มี
ความบกพร่องทางสายตาของศูนย์บริการสนับสนุน
นักศึกษาพิการ (DSS) มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ที่มี
ลักษณะของลานสายตาแคบน้อยกว่า 30 องศา จ านวน 
5 คน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือเสียง
อิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนการฟังพูดภาษาจีน โดย
วิเคราะห์ผลระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์จากค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
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ผลการวิจัย 
จากการพัฒนาหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์

ช่วยสอนทักษะการฟังพูดภาษาจีนส าหรับนักศึกษาผู้มี
ความบกพร่องทางสายตาน้ัน ผู้วิจัยสามารถแบ่งสรุปผล
การศึกษาเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1 ผลการหาคุณภาพและประสิทธิภาพของ
หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะการฟังพูด
ภาษาจีนส าหรับนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางสายตา 
ซ่ึงสามารถสรุปผลได้ดังตารางที่ 1-4 
ตารางที่ 1 การแสดงผลประเมินคุณภาพด้านเน้ือหา
ของหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะการฟัง
พูดภาษาจีนจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 

 
รายการประเมิน 

 
�̅�𝒙 

 
S.D. 

ระดับ
คุณภาพ 

การเข้าสู่บทเรียน 4.37 0.57 ด ี
การน าเสนอเน้ือหา 4.56 0.55 ดีมาก 
การวัดประเมินผล 4.49 0.50 ด ี

ค่าเฉลี่ยรวม 4.47 0.54 ด ี
 จากตารางที่ 1 ผลประเมินคุณภาพหนังสือ
เสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะการฟังพูดภาษาจีน
จากผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาพบว่า ผลการประเมินใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.47 และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านของการประเมิน พบว่า ด้านการ
น าเสนอเน้ือหาอยู่ในระดับดีมาก ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 
ส่วนด้านการวัดประเมินผลและด้านการน าเข้าสู่
บทเรียน อยู่ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และ4.37 
ตามล าดับ โดยผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า 
เน้ือหาและแบบฝึกควรมีลักษณะการฝึกทักษะการพูด 
จากง่ายไปหายาก ซ่ึงผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าว
มาปรับปรุงและแก้ไข เพื่อให้ได้สื่อการเรียนรู้ที่ดีมี

คุณภาพส าหรับน าไปใช้กับนักศึกษาท่ีมีความบกพร่อง
ทางสายตาต่อไป 
 
ตารางที่  2 การแสดงผลประเมินคุณภาพด้านการ
ออกแบบของหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอน
ทักษะการฟังพูดภาษาจีนจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่าน 

 
รายการประเมิน 

 
�̅�𝒙 

 
S.D. 

ระดับ
คุณภาพ 

การออกแบบ 4.23 0.61 ด ี
ระบบการควบคุม 4.57 0.50 ดีมาก 
องค์ประกอบทั่วไป 4.47 0.50 ด ี

ค่าเฉลี่ยรวม 4.42 0.54 ดี 
 จากตารางที่ 2 ผลประเมินคุณภาพหนังสือ
เสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะการฟังพูดภาษาจีน
จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบพบว่า ผลการประเมิน
ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านของการประเมิน พบว่า ด้าน
ระบบการควบคุม มีคุณภาพอยู่ ในระดับดีมาก ที่
ค่ า เ ฉ ลี่ ย เ ท่ า กับ  4 . 5 7  กล่ า วคื อ  ห นั ง สื อ เ สี ย ง
อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นน้ีมีลักษณะการใช้งานที่ง่าย
และสะดวก อีกทั้งมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนและ
สามารถทบทวนบทเรียนซ้ าๆได้เป็นอย่างดี ส่วนด้าน
องค์ประกอบทั่วไป และด้านการออกแบบ อยู่ในระดับ
ดี ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และ4.23 ตามล าดับ โดย
ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรออกแบบ
บทเรียนให้น่าสนใจ ตัวอักษรที่ใช้ให้มีความคมชัดและ
เหมาะสม ซ่ึงผู้ วิจัยได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมา
ปรับปรุงและแก้ไข เพื่อให้ได้สื่อการเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพ
ส าหรับน าไปใช้กับนักศึกษาที่ มีความบกพร่องทาง
สายตาต่อไป 
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ตารางที่  3 แสดงผลการศึกษาประสิทธิภาพด้ าน
กระบวนการ (E1=70)ของหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์
ช่วยสอนทักษะการฟังพูดภาษาจีนจากนักศึกษาผู้ มี
ความบกพร่องทางสายตาของศูนย์บริการสนับสนุน
นักศึกษาพิการ (DSS) มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
จ านวน 5 คน 

บทเรียน คะแนน
เต็ม 

จ านวน
ผู้ตอบถูก 

ร้อยละ 

บทที่ 1 50 36 72.00 
บทที่ 2 50 38 76.00 
บทที่ 3 50 38 76.00 
บทที่ 4 50 39 78.00 
บทที่ 5 50 35 70.00 
บทที่ 6 50 37 74.00 
บทที่ 7 50 38 76.00 
บทที่ 8 50 37 74.00 
บทที่ 9 50 35 70.00 
บทที่ 10 50 38 76.00 

ค่าเฉลี่ยรวม 74.20 
 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าการทดลองกับ
กลุ่มทดลองใช้ ( try out)  ที่ เ รียนด้วยหนังสือเ สียง
อิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนพบว่า ผลการทดสอบท้ายบท
ระหว่างเรียน จ านวน 10 บท มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
74.20 ซ่ึงแสดงว่าหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอน
ทักษะการฟังพูดภาษาจีนมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ผู้วิจัยได้ก าหนดให้ E1 เท่ากับ 70 
 
ตารางที่ 4 แสดงผลการศึกษาประสิทธิภาพของผล
โดยรวม (E2=70)ของหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วย
สอนทักษะการฟังพูดภาษาจีนจากนักศึกษาผู้มีความ

บกพร่องทางสายตาของศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษา
พิการ (DSS) มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ านวน 5 คน 

บทเรียน คะแนน
เต็ม 

จ านวน
ผู้ตอบถูก 

ร้อยละ 

บทที่ 1 50 41 82.00 
บทที่ 2 50 42 84.00 
บทที่ 3 50 40 80.00 
บทที่ 4 50 40 80.00 
บทที่ 5 50 42 84.00 
บทที่ 6 50 40 80.00 
บทที่ 7 50 40 80.00 
บทที่ 8 50 42 84.00 
บทที่ 9 50 41 82.00 
บทที่ 10 50 42 84.00 

ค่าเฉลี่ยรวม 82.00 
จากตารางที่ 4 แสดงการหาค่าร้อยละของ

จ านวนนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางสายตาที่เป็นกลุ่ม
ทดลองใช้(try out) สามารถท าแบบทดสอบหลังเรียน 
ประจ าแต่ละบทเรียนทั้ง 10 บทถูกต้องสูงกว่าเกณฑ์ที่
ผู้วิจัยได้ก าหนดให้ E2 เท่ากับ 70 โดยมีค่าเฉลี่ยรวม
ของร้อยละที่ตอบถูกต้อง เท่ากับ 82  

 
ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาผู้ที่มี
ความบกพร่องทางสายทั้ง ก่อนและหลังเรียนด้ วย
หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะการฟังพูด
ภาษาจีน ซ่ึงสามารถสรุปผลได้ดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลัง
เรียนของนักศึกษาผู้ที่มีความบกพร่องทางสายที่เรียน
ด้วยหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะการฟัง
พูดภาษาจีน จ านวน 5 คน 
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คะแนน
เฉลี่ย 

�̅�𝒙 S.D. t p 

ก่อนเรียน 14.80 1.10  
6.15 

 
0.0036* หลังเรียน 19.40 1.14 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
จากตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักศึกษาผู้ที่มีความบกพร่องทาง
สายตาทั้ ง ก่อนและหลั ง เ รี ยนด้ วยห นังสื อ เ สี ย ง
อิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะการฟังพูดภาษาจีน 
จ านวน 5 คน พบว่า นักศึกษาผู้ที่มีความบกพร่องทาง
สายตาท าแบบทดสอบชุดก่อนเรียน จ านวน 21 ข้อ มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.80 คะแนน และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.10 แต่เม่ือเรียนด้วยหนังสือเสียง
อิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะการฟังพูดภาษาจีนแล้ว 
นักศึกษาผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาสามารถท า
แบบทดสอบชุดหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 
19.40 คะแนน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.14  
โดยมีค่า t-test ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 
6.15 ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.0036 ซ่ึง
หมายความว่านักศึกษาผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตามี
ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยหนังสือเสียง
อิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะการฟังพูดภาษาจีนซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางสายตาที่มีต่อหนังสือ
เสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะการฟังพูดภาษาจีน
ซ่ึงสามารถสรุปผลได้ดังตารางที่ 6 
 
 
 

ตารางที่ 6 แสดงผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่ มี
ความบกพร่องทางสายตาต่อการใช้หนังสือเสียง
อิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะการฟังพูดภาษาจีน 
จ านวน 5 คน 

 
รายการประเมิน 

 
�̅�𝒙 

 
S.D. 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านเน้ือหา 4.40 0.68 ด ี
ด้านคุณภาพเสียง 4.73 0.46 ดีมาก 
ด้านการใช้งาน 4.53 0.52 ดมีาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.54 0.58 ดมีาก 
 จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาผู้ มี
ความบกพร่องทางสายตามีความพึงพอใจต่อหนังสือ
เสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะการฟังพูดภาษาจีน 
ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจที่มากที่สุด ที่
คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.54 และเม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านของการสอบถามความพึงพอใจ พบว่า ด้าน
คุณภาพเสียงและด้านการใช้งาน มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ดีมาก ที่ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.73และ4.53 ตามล าดับ 
กล่าวคือ นักศึกษาผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาพึง
พอใจต่อคุณภาพเสียงที่ใช้ในการบรรยายภาษาจีน อีก
ทั้งพึงพอใจต่อลักษณะการใช้งานที่ง่ายและสะดวกของ
หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นน้ี 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากผลการพัฒนาหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์
ช่วยสอนทักษะการฟังพูดภาษาจีนส าหรับนักศึกษาผู้มี
ความบกพร่องทางสายตา สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

1 ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ด้ า น คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิภาพของหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอน
ทักษะการฟังพูดภาษาจีนส าหรับนักศึกษาผู้ มีความ
บกพร่องทางสายตา มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 
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70/70 ที่ได้ก าหนดไว้ คือ คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาผู้
มีความบกพร่องทางสายตาทั้งหมดที่ท าแบบทดสอบ
ท้ายบทระหว่างเรียนได้ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 74.20 
และร้อยละของจ านวนนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทาง
สายตาทั้งหมดที่ตอบถูกในแต่ละข้อสูงกว่าเกณฑ์70
ที่ตั้งไว้ ทั้งน้ี เน่ืองจากหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วย
สอนทักษะการฟังพูดภาษาจีนที่ผู้วิจัย ได้พัฒนาขึ้นจาก
โปรแกรม Adobe Flash Professional CS5 ซ่ึงเป็น
โปรแกรมที่ มีประสิทธิภาพสามารถน ามาสร้างสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอน เน่ืองจากเป็นโปรแกรมที่มีการ
ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อนในการสร้างภาพเคลื่อนไหว และ
รองรับการน าภาพและเสียงมาใส่ได้อย่างสมบูรณ์ ซ่ึง
ขนาดของโปรแกรมมีขนาดที่ เล็ก สะดวกต่อการ
น าไปใช้ในการเรียนการสอน และยังมีอุปกรณ์เสริมเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรม
กับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางสายได้ใช้งานผ่าน
แป้นพิมพ์ที่ติดอักษรเบรลล์ ซ่ึงจะช่วยให้นักศึกษาที่ มี
ความบกพร่องสามารถใช้งานและเรียนรู้หนังสือเสียง
อิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนด้วยตนเองได้  นอกจากน้ัน
หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนได้ถูกสร้างขึ้นอย่าง
เป็นระบบตามแนวคิดทฤษฎีของลิเคิร์ท (Likert) โดย
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา
ภ า ษ า จี น แ ล ะ ด้ า น ก า ร อ อ ก แ บ บ อี ก ทั้ ง ยั ง ห า
ประสิทธิภาพของหนังสือ เสียงอิเล็กทรอนิกส์ กับ
นักศึกษาทั้งแบบรายบุคคล แบบกลุ่มย่อย และแบบ
ภาคสนาม เพื่ อปรับปรุ งแ ก้ ไขจนหนังสื อ เ สี ย ง
อิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจาก
น้ัน การพัฒนาหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอน ควร
ค านึงถึงความรู้พื้นฐานและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ ซ่ึงผู้เรียนสามารถเรียนรู้ จาก
หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกเวลา จึงส่งให้หนังสือ

เสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะการฟังพูดภาษาจีน
ส าหรับนักศึกษาผู้ มีความบกพร่องทางสายตา มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ซ่ึงสอดคล้อง
กับ ผลการศึกษาของ สุรภี เทพานวล (2550) ว่า การ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ดี เกิดจากการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์ เ น้ือหา 
วิเคราะห์ความสอดคล้องกับทฤษฎีความต่างระหว่าง
บุคคลจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความพอใจในบทเรียนและ
ท าให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจในเน้ือหาน าไปสู่การมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่มีประสิทธิภาพได้  และใน
การศึกษาของแมนนิมิตโพธ์ิหล่าม (2556) เก่ียวกับการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เรื่อง
ประชาคมอาเซียน ส าหรับนักศึกษาพิการทางสายตา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นน้ี มีการน าเสนอด้วยภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว วีดิทัศน์ และเสียง พร้อมมีแบบฝึกหัด
ระหว่างเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เ รี ยน โดยผู้ วิ จั ย ได้ ด า เ นิ นการพัฒนาบท เ รี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียอย่างเป็นระบบ เริ่ม
จากการวางแผนการด าเนินการสร้าง การน าเทคโนโลยี
มัลติมีเดียเข้ามาช่วยสร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียน จึงส่ง
ให้คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย
มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  

2 นักศึกษาผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา
ของศูนย์บริการส นับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ านวน 5 คน ที่ฝึกพัฒนา
ทั กษะการ สื่ อ ส า ร ภ า ษ า จี นด้ ว ยห นั ง สื อ เ สี ย ง
อิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะการฟังพูดภาษาจีน มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการ
เรียนด้วยหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะ
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การฟังพูดภาษาจีนท าให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจและ
ความสนใจต่อการเรียนรู้ภาษาจีน จนผู้เรียนเกิดความ
เพลิดเพลินระหว่างเรียน ซ่ึงในแต่ละบทเรียนจะ
ประกอบด้วยตัวอย่างและแบบฝึกหัดให้นักศึ กษา
สามารถฝึกตอบค าถามได้อย่างต่อเน่ือง จึงส่งผลให้
นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น นอกจากน้ันมี
การน าเสนอเน้ือหาประจ าบทที่กระชับและเข้าใจง่าย 
อีกทั้งการบรรยายด้วยเสียงพากย์ รวมถึงเพลงที่ใช้ใน
ประกอบประจ าบทเรียนน้ัน สามารถกระตุ้นและสร้าง
ความน่าสนใจให้แก่นักศึกษาที่มีความบกพร่องทาง
สายตาเกิดการเรียนรู้ภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภมาส บุญสมและคณะ 
(2560) ซ่ึงได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหนังสือเสียง
ระบบเดซีในวิชาอาเซียนศึกษา ส าหรับนักเรียนผู้ มี
ความบกพร่องทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอด
กรุงเทพ ซ่ึงได้ผลสรุปของการวิจัยในทิศทางเดียวกันว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เรียนด้วยหนังสือเสียงระบบ
เดซี สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ .05กล่าวคือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็น
เครื่องมือทางการศึกษาที่สามารถช่วยส่งเสริมทักษะ
การสื่อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้
เป็นอย่างดีซ่ึงสามารถสร้างความเข้าใจและแรงจูงใจ
ทางศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางสายตา
เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาผู้มีความ
บกพร่องทางสายตาที่ มี ต่ อการ ใช้ห นังสื อ เ สี ย ง
อิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะการฟังพูดภาษาจีน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมากที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ซ่ึง
เม่ือวิเคราะห์เป็นรายประเด็นจะเห็นได้ว่า นักศึกษาที่มี
ความบกพร่องทางสายตามีความพึงพอใจต่อเสียงของ
หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะการฟังพูด

ภาษาจีนอยู่ในระดับที่ดีมาก ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 
ส่วนประเด็นด้านการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 อยู่
ในเกณฑ์ความพึงพอใจระดับดี และความพึงพอใจ
ประเด็นด้านเน้ือหาอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย
เท่ า กับ  4 .40  ทั้ ง น้ี เป็น เพราะ ว่า  ห นังสื อ เสี ย ง
อิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีลักษณะ
แ บ บ มั ล ติ มี เ ดี ย  มี ทั้ ง ตั ว อั ก ษ ร  ภ า พ ก ร า ฟิ ก 
ภาพเคลื่อนไหว และสิ่งที่ส าคัญที่สุด คือการมีเสียง
บรรยายเน้ือหาท่ีเลียนแบบการพากย์เสียงการ์ตูน 
ประกอบกับมีการสอดแทรกบทเพลงในเน้ือหาของแต่
ละบทเรียน จึงสร้างความน่าสนใจและท าให้ผู้เรียนที่มี
ความบกพร่องทางสายตาเกิดความสนุกเพลิดเพลินต่อ
การเรียนภาษาจีน ดังที่ อัญญาพัชร ใจชื่น และคณะ 
(2548) กล่าวไว้ว่า การออกแบบด้านกราฟิกและเสียง
ของส่ือเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาจะสามารถเพิ่ม
ความสนใจและแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็น
อย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกับ ศิริวรรณ ฉัตรหิรัญมงคล 
(2550) ที่กล่าวว่า สื่อการเรียนรู้ท่ีสามารถผสมผสาน
ตัวอักษรและเสียงบรรยายประกอบน้ัน จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ มี
ความบกพร่องทางสายตาเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ได้
เป็นอย่างดี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไป
ใช้น้ัน ควรมีคู่มือ และค าแนะน า เพื่อให้ผู้เรียนทราบ
ขั้นตอนและวิธีการใช้ที่ถูกต้อง อีกทั้งควรค านึงถึง
ปริมาณเน้ือหาให้มีความเหมาะสม และต้องให้อิสระ
ทางด้านเวลาส าหรับการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความ
บกพร่องทางสายตา นอกจากน้ันควรมีการพัฒนากลวิธี
หรือเทคนิคในการบรรยายเน้ือหาผ่านสื่อออนไลน์ใน
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รูปแบบใหม่ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสะดวกต่อการ
เรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
 2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป
น้ัน ควรมีการวิจัยเชิงพัฒนาหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์
ช่วยสอนในทักษะด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านการอ่านภาษาจีน 
ด้านการเขียนภาษาจีน ด้านศิลปวัฒนธรรมจีน เป็นต้น

นอกจากน้ัน ควรมีการวิจัยเชิงพัฒนาเป็นชุดการเรียน
การสอนภาษาจีนที่ประกอบด้วยแบบเรียนอักษรเบล
ภาษาจีนและหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอน เพื่อ
เพิ่มศักยภาพทางการเรียนรู้ภาษาจีนให้แก่ผู้เรียนที่ มี
ความบกพร่องทางสายตาโดยผ่านทางปลายน้ิวสัมผัส
และระบบมัลติมีเดีย 
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สิ่งแวดล้อม ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3. สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและการสื่อสาร
การศึกษา, มหาวิทยาลัยนเรศวร. 



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 2 (27) กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 2 (27) July - December 2017

514

;  

การพัฒนาโมเดลการฝกึอบรมตามแนวคิดการก ากบัตัวเองเพือ่เสริมสร้างพฤติกรรม
สร้างสรรค์สังคมของนักศกึษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

Developing a Training Model Based on Self-Regulation Approach to 
Enhance Prosocial Behavior of Teacher Students under Rajabhat 

University in the Northeastern 
 

ศิริภิญญา ตระกูลรัมย์1และลักขณา สริวัฒน์2 
Siripinya Tragoonram1andLakkhana Sariwat2 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาองค์ประกอบ สภาพปัญหา และความต้องการเสริมสร้างพฤติกรรม
สร้างสรรค์สังคมพัฒนาโมเดลการฝึกอบรมตามแนวคิดการก ากับตัวเองเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคม และ
ศึกษาผลการใช้โมเดลการฝึกอบรมตามแนวคิดการก ากับตัวเองเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมของนักศึกษา
วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเปรียบเทียบนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีพฤติกรรมสร้างสรรค์
สังคมก่อนเข้าร่วมโมเดลฝึกอบรมและหลังเข้าร่วมโมเดลฝึกอบรมด าเนินการวิจัยโดยใช้หลักการวิจัยและพัฒนาดังน้ี 
ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบ สภาพปัญหา และความต้องการเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคม กลุ่มตัวอย่างคือ
นักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จ านวน 530 คน เพื่อ
ศึกษาองค์ประกอบพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคม และกลุ่มที่ 2 จ านวน 2,383คน เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และความ
ต้องการเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคม ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) 
ระยะที่ 2 สร้างโมเดลการฝึกอบรมตามแนวคิดการก ากับตัวเองเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคม กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านเพื่อให้ข้อมูลและเสนอแนะแนวทางการสร้างโมเดลการ
ฝึกอบรมตามแนวคิดการก ากับตัวเองเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคม และกลุ่มที่ 2 คือผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 
ท่านเพื่อประเมินคุณภาพของโมเดลการฝึกอบรมตามแนวคิดการก ากับตัวเองเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคม 
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง และระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช้โมเดลการฝึกอบรมตามแนวคิดการก ากับตัวเองเพื่อ
เสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมโดยเปรียบเทียบนักศึกษาวิชาชีพครูมีพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมก่อนเข้าร่วม
โมเดลฝึกอบรมและหลังเข้าร่วมโมเดลฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิทยาศาสตร์  
 
_________________________________________ 
1สาขาวิชาจิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
2คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 25 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงและการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยได้แก่ 1)แบบสอบถามองค์ประกอบพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคม และแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ของพฤติกรรมการสร้างสรรค์สังคมแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 2)  แบบสอบถามพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์สังคมด้านความเอาใจใส่และ 3) โมเดลการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคม  
 
 ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี 
  1. องค์ประกอบพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคม พบว่ามี 4 ด้านได้แก่ ด้านความเอาใจใส่ ด้านการเห็นแก่
ประโยชน์ผู้ อ่ืน ด้านการช่วยเหลือ และด้านความรับผิดชอบ ส่วนสภาพปัญหาและความต้องการการเสริมสร้าง
พฤติกรรมสร้างสรรค์สังคม พบว่า มี 1 ด้านได้แก่ ด้านความเอาใจใส่ 
  2. โมเดลการฝึกอบรมตามแนวคิดการก ากับตนเองเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์  สังคมของ
นักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วย1) แนวคิดทฤษฎีการก ากับตนเอง 2) 
จุดประสงค์ของการฝึกอบรม 3) เน้ือหากิจกรรมการเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมด้านความเอาใจใส่ซ่ึง
ประกอบด้วยการเข้าใจผู้อ่ืน การส่งเสริมผู้อ่ืน การรู้จักให้โอกาสผู้อ่ืน และการตระหนักถึงทัศนะของกลุ่มรวมทั้งหมด 
20 กิจกรรม และ 4) การวัดและประเมินผล โดยได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในระดับเหมาะสมมาก
ที่สุด  
  3. ผลการใช้โมเดลการฝึกอบรมตามแนวคิดการก ากับตัวเองเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคม 
พบว่านักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมด้านความเอาใจ
ใส่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และแผนกิจกรรมตามแนวคิดการก ากับตัวเองช่วยสร้างเสริมพฤติกรรม
สร้างสรรค์สังคมด้านความเอาใจใส่ของนักศึกษาวิชาชีพครู ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเข้าใจผู้อ่ืน การส่งเสริมผู้อ่ืน การ
รู้จักให้โอกาสผู้อ่ืน และการตระหนักถึงทัศนะของกลุ่ม 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมความเอาใจใส่ การก ากับตัวเอง โมเดลการฝึกอบรม 
 

Abstract 
 The research aimed to:Investigate factors, problem condition and needs to enhance 
prosocial behavior, develop a training model based on self-regulation approach to enhance prosocial 
behavior, and study the effect through comparison after and before the use of the model over the 
teacher students under Rajabhat University in the Northeastern. The research was conducted through 
research and development approach under 3 phases: Phase 1 was investigating factors, problem 
condition and needs to enhance prosocial behavior of teacher students under Rajabhat University in 
the northeastern with the samples of 2 groups. The first was 530 teacher students for study over the 
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factors of prosocial behavior and the second was 2,383 teacher students for study over the problem 
condition and needs to enhance prosocial behavior, obtained by Multi-stage Random Sampling 
technique, Phase 2 was creating a training model based on self-regulation approach to enhance 
prosocial behavior with the target sample of 2 groups. The first was 5 experts to provide data and 
information as a guideline to create the training model to enhance prosocial behavior and the second 
was 5 experts to assess the model, obtained by purposive sampling, and Phase 3 was on study the 
effect through the use of the model over 25 teacher students in science under 
RajabhatMahasarakham University as a sample obtained through purposive sampling and simple 
random sampling techniques. The research instruments were: 1) A questionnaire on prosocial 
behavior factors as well as a questionnaire on current condition and expected condition over 
prosocial behavior with the form of 5-level rating scale, 2) A questionnaire on prosocial behavior over 
empathy and 3) A training model based on self-regulation approach to enhance prosocial behavior.  
 The results research were as follows:  
  1. Prosocial behavior factors of teacher students consisted of 4 components including 
empathy, altruism, helping as well as responsibility, and only empathy component was as the 
problem condition and needs to enhance prosocial behavior of teacher students of 
Rajabhatuniversity in the Northeastern.  
  2. The training model based on self-regulation approach was constructed under 4 
components including 1) self-regulation approach 2) objectives 3) contents in the ways of 20 activities 
to enhance empathy focusing on understanding the others, promoting the others, giving chance to 
the others and realizing group attitude and 4) assessment, all of which was assessed by the experts 
in the level of highest appropriateness. 
  3. The effect after the use of the model over the teacher students under Rajabhat 
University in the Northeastern revealed that the empathy over the teacher students was higher than 
before at the level of .05 statistically significant difference, moreover, the activities based on self-
Regulation enabled enhance empathy comprising of understanding the others, promoting the others, 
giving chance to the others and realizing group attitude. 
 

Keywords: Prosocial Behavior, Empathy, Self – Regulation, Training Model 
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บทน า  
พฤติกรรมสร้ างสรรค์ สั งคม (Prosocial 

Behavior) เป็นพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน โดย
ผู้กระท าไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์จากการกระท าหรือ
รางวัลใดๆ และกระท าด้วยความสมัครใจ โดยใช้เงิน
หรือแรงกายช่วยเหลือ(Bar-tal.1976: 4)และเป็นการ
ตั้งใจช่วยเหลือผู้ อ่ืนหรือสังคม ให้ความส าคัญผลที่
เกิดขึ้นของผู้กระท ามากกว่าแรงจูงใจ เช่น การแบ่งปัน 
การปลอบโยน การช่วยชีวิตหรือการช่วยเหลือ เป็นต้น 
(Eisenberg and Mussen. 1977: 3) แ ล ะ เ ป็ น
พฤติกรรมที่เก่ียวกับความดีส าหรับบุคคลอ่ืนในสังคม 
พฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมเป็นพฤติกรรมที่สังคมต้อง
ปฏิบัติเป็นพฤติกรรมที่สร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้อ่ืน
ให้เกิดขึ้น เป็นพฤติกรรมที่ตรงข้ามกับพฤติกรรมที่
ต่ อต้ านทา ง สั ง ค ม  (Baumeister and Bushman. 
2008: 254) 

ปัญหาที่ส าคัญที่สุดของมนุษย์คือ ปัญหาการ
อยู่ร่วมกัน ถ้ามนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันด้วยดีทั้งระหว่าง
มนุษย์กับมนุษย์ และระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ก็จะ
มีความร่มเย็นเป็นสุขและความยั่งยืน แต่ทุกวันน้ี การ
อยู่ร่วมกันมีปัญหามาก ทั้งในระดับครอบครัว ในชุมชน 
ในองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรทางการเมือง ทาง
ราชการ ทางการศึกษา ทางการศาสนา หรือทางธุรกิจ 
ตลอดไปถึงการอยู่ร่วมกันในประเทศและในโลก และ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแวดล้อมการ
ไม่สามารถอยู่ร่วมกันด้วยดีน าไปสู่ความขัดแย้ง ความ
รุนแรง ความไม่สร้างสรรค์ ความไม่มีสมรรถภาพของ
บุคคลและองค์กรที่จะเผชิญกับสภาวะวิกฤต ท าให้เกิด
วิกฤตการณ์ที่ตัวมนุษย์เองในองค์กร และสังคม(ประเวศ 
วะสี. 2553: 455)นักจิตวิทยาพยายามคิดที่จะช่วย
ปรับปรุงสังคมให้ดีขึ้น โดยพยายามศึกษาพฤติกรรมที่

เป็นภัยต่อสังคม (Anti-Social Behavior) เช่น ศึกษา
พฤติกรรมก้าวร้าว (Aggression) เป็นต้น ผลของการ
วิ จัย ได้น ามาปรับปรุ งสั งคม ให้ดี ขึ้ น  เป็นต้น ว่ า 
ศาสตราจารย์Bandura แห่งมหาวิทยาลัย Stanford ผู้
ซ่ึงเป็นผู้พบว่าคนเราจะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวจาก
การเลียนแบบ (Modeling) ถ้าหากจะคิดแต่ ข จัด
พฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคม (Anti-Social Behavior) 
แต่เพียงอย่างเดียว สังคมก็ไม่ได้เปลี่ยนไปดังที่ต้องการ 
ดังน้ันจึงควรจะพยายามหาทางปลูกฝังพฤติกรรม
สร้างสรรค์สังคม(Prosocial Behavior) ให้แก่เยาวชน
หรือผู้เยาว์ แต่ก่อนที่จะท าก็มีความจ าเป็นที่จะศึกษา
พฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมเสียก่อน (สุรางค์โค้วตระกูล. 
2553: 401) 

ตามแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
ปัญญาสังคมของBandura เชื่อ ว่า พฤติกรรมของ
อินทรีย์ โดยเฉพาะพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้น
และเปลี่ยนไปเพราะปัจจัยทางสภาพแวดล้อมแต่เพียง
อย่างเดียว ซ่ึงยังมีปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ปัญญา ชีวภาพ 
และสิ่งภายในด้านอ่ืนๆ อีกด้วย และการเข้ามามีส่วน
ของปัจจัยดังกล่าวจะต้องเก่ียวข้องกันในลักษณะที่
ก าหนดซ่ึงกันและกัน (Reciprocal Determinism) กับ
ปัจจัยด้านพฤติกรรมและสภาพแวดล้อม (Bandura. 
1977: 9) การก ากับตนเอง เป็นแนวคิดของทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางปัญญาสังคมที่ส าคัญ Bandura เชื่อ ว่า
พฤติกรรมของบุคคลจะไม่ได้เกิดจากการได้รับของการ
เสริมแรงและการลงโทษโดยตรงจากภายนอกแต่เพียง
อย่างเดียว หากแต่ว่ามนุษย์ยังมีกระบวนการทาง
ปัญญา  (Cognitive Process) ม นุษย์ ส าม า ร ถ ใ ช้
กระบวนการน้ีเพื่อที่จะกระท าบางสิ่งบางอย่างเพื่อ
ควบคุม ความคิด ความรู้สึก และการกระท าของตนเอง 
ซ่ึงผลการที่เขากระท าน้ันก็เพื่อตัวเขาเอง ความสามารถ
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;  

ของกระบวนการทางปัญญาในการด าเนินการดังกล่าวน้ี 
Bandura เรียกว่า เป็นการก ากับตนเอง (Bandura. 
1986: 14) 

การพัฒนาคนเป็นส่ิงส าคัญซ่ึงการศึกษา
นับเป็นเครื่องมือที่ช่วยวางรากฐานพัฒนาคนในการบ่ม
เพาะให้คนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะพื้นฐานที่
จ าเป็น มีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมในการ
ประกอบการงานอาชีพ และความสามารถด ารงชีวิตได้
อย่างมีความสุข และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยัง
เสริมสร้างศักยภาพ และสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า
ในทุกระดับและมิติของการพัฒนาทั้งในระดับปัจเจก 
ชุนชน สั งคม และประ เทศ  ประ เทศไทยได้ ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาและยกระดับคุณภ าพ
การศึกษามาอย่างต่อเ น่ืองจนถึงปัจ จุบันภ าย ใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) ระบุให้มีการพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัยเพื่อมีการปฏิรูประบบสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในทุก
ช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยช่วง
วัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน
วัยเรียนวัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ทักษะชีวิตสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือ
แรงงานเพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับประเทศ ส่งเสริมผู้สูงอายุ
ให้ มีการท าง านที่ เ ห มาะสมต ามศั กยภ า พแ ละ
ประสบการณ์(ส านักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ. 2558 : 18 ) จากสาระส าคัญของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้
กล่าวถึงการพัฒนาครูทั้งระบบ ซ่ึงการเป็นครูน้ันไม่
เพียงแต่จะต้องมีความรู้ทางวิชาการเพื่อจะสอน
นักเรียนเท่าน้ัน แต่ครูยังจะต้องเป็นผู้ที่ให้ความอบอุ่น

แก่นักเรียน และต้องเป็นผู้ช่วยนักเรียนให้พัฒนาทั้ง
ทางด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์ และสังคมด้วย 
ดังน้ัน ครูต้องปฏิบัติตนให้นักเรียนมีความเชื่อและไว้ใจ
ครู พร้อมที่จะเข้าพบครูเวลาที่มีปัญหาถ้าหากจะถาม
นักเ รี ยนตั้ งแต่ประถม จนถึ ง นิสิ ต นักศึ ก ษ าขั้ น
มหาวิทยาลัย ว่ามีใครบ้างในชีวิตของนักเรียนที่นักเรียน
ยึดถือเป็นต้นฉบับ นักเรียนส่วนมากจะมีครูอย่างน้อย
หน่ึงคนยึดเป็นต้นฉบับหรือต้นแบบและนักเรียนจะ
ยอมรับค่านิยมและอุดมการณ์ของครู เพื่อเป็นหลักของ
ชีวิต อิทธิพลของครูที่นักเรียนยึดเป็นต้นฉบับจะติดตาม
ไปตลอดชีวิต(สุรางค์โค้วตระกูล.2553 : 2-3) 
 ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ผ ลิ ต ค รู ถื อ ว่ า มี
ความส าคัญยิ่งในการผลิตครูที่มีจิตวิญญาณแห่งความ
เป็นครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันแห่งหน่ึงที่ผลิต
ครูมหาวิทยาลัยมีภารกิจ ดังน้ี 1) แสวงหาความจริง 
เพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น 
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้
คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับ
แผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 3) เสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในคุณค่าความส านึกและความภูมิใจใน
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 4) เรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและ
นักการเ มืองท้องถิ่นให้ มี จิตส า นึกประชา ธิป ไตย 
คุณธรรม จริ ยธรรม และความสามารถในการ
บริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม 5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู 
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพของมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ
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;  

ชั้นสูง 6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเก้ือกูลกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น 7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนา
เทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสม
กับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนใน
ท้องถิ่นรวมทั้งแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
จั ด การ การบ า รุ ง รั กษา  กา ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน  
8) ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองจาก
พระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น (ครุสภา. 2547 : 2-3) มหาวิทยาลัย
ถือได้ว่ามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาครู แต่อย่างไรก็
ตามพฤติกรรมของครูเป็นเรื่องที่ควรให้ส าคัญ และควร
ปลูกฝังพฤติกรรมสร้างสรรค์ให้กับครู องค์ประกอบของ
พฤติกรรมสร้างสร้างสรรค์สังคมมี 4 ด้าน ได้แก่ ความ
เอาใจใส่ การเห็นแก่ประโยชน์ผู้อ่ืน การช่วยเหลือ และ
ความรับผิดชอบความเอาใจใส่เป็นองค์ประกอบแรกที่
เกิดขึ้นก่อนและมีความส าคัญมากเน่ืองจากความเอาใจ
ใส่ท าให้บุคคลเกิดความตระหนักของความทุกข์คนอ่ืน
และเป็นสิ่งที่จะช่วยบรรเทา โดยจะมีคุณลักษณะคือจะ
มุ่งเน้นไปที่คนอ่ืน บุคคลจะท าความเข้าใจบุคคลอ่ืน 
ราวกับว่าตัวเองเป็นบุคคลอ่ืน และมุ่งเป้าหมายไปที่
ความเป็นอยู่ของบุคคลอ่ืน (Bierhoff. 2002 : 108) 
การเห็นแก่ประโยชน์ผู้อ่ืนจะมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับ
การแสดงออกของความช่วยเหลือให้ความส าคัญใน
แรงจูงใจที่จะกระท ามากกว่าผลที่ตามมา ผู้ช่วยเหลือที่
ดีจะความรู้สึกมีความใส่ใจซ่ึงเป็นความต้องการของ
บุคคล และเป็นแรงจูงใจหลักส าหรับการให้ความ
ช่วยเหลือที่จะพัฒนาบุคคล (Dovidio and others. 

2006 : 21-28) ความเอาใจใส่ เป็นทักษะในการเข้าถึง
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนอ่ืน การตระหนักถึงความรู้สึก
และอารมณ์ของคนอ่ืนอย่างถูกต้องและเหมาะสมเป็น
การแสดงออกที่ตระหนักถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน และมี
ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงในการมีส่วนร่วมเข้า ใจถึง
ความรู้ สึกความต้องการและความห่วงใยของผู้ อ่ืน 
(Egan. 1986 : 95) (Goleman. 1998 : 135) สรุ ป ไ ด้
ว่า ความเอาใจใส่ หมายถึงการแสดงออกทางความคิด 
ความรู้สึกได้ถึ งการรับรู้ของบุคคลในการเข้ า ใ จ
ความรู้สึก ความต้องการของผู้ อ่ืน มีส่ วนร่ วมใน
ความรู้สึกต่อสถานการณ์ที่บุคคลอ่ืนก าลังเป็นอยู่
ได้Lauster (1978 : 116) ได้กล่าวว่า ความเอาใจใส่
ผู้อ่ืนส าคัญมากในการสื่อสารกับบุคคล ความไม่เข้าใจ
กันและการโต้แย้งจะไม่เกิดขึ้นถ้ารู้จักเข้าใจผู้อ่ืนมากขึ้น 
แต่ถ้าเห็นแก่ตัวมีความอคติท าให้ความเอาใจใส่เกิดยาก
ขึ้น  
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้ วิจัยสนใจ
ศึกษาเรื่องการพัฒนาโมเดลการฝึกอบรมตามแนวคิด
การก ากับตัวเองเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์
สังคมของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบ สภาพปัญหาและ
ความต้องการการเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคม
ของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. เพื่อพัฒนาโมเดลการฝึกอบรมตามแนวคิด
การก ากับตัวเองเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์
สังคมของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประสิทธิภาพ 
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;  

3. เพื่อศึกษาผลการใช้โมเดลการฝึกอบรม
ตามแนวคิดการก ากับตัวเองเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
สร้างสรรค์สังคมของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเปรียบเทียบ
นักศึกษาวิชาชีพครูมีพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมก่อน
เข้าร่วมโมเดลฝึกอบรมและหลังเข้าร่วมโมเดลฝึกอบรม 
 
วิธีการศึกษา  

ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 
ระยะ ดังน้ี 

ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบ สภาพปัญหา 
และความต้องการของพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมของ
นักศึ กษา วิชาชีพครู มหา วิทย าลั ย ราชภัฏ ในภ า
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1.1 ประชากร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) 
กลุ่มประชากรเพื่อศึกษาองค์ประกอบของพฤติกรรม
สร้างสรรค์สังคมของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นักศึกษา
วิ ช า ชี พ ค รู ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 11 มหาวิทยาลัย ปี
การศึกษา 25592) กลุ่มประชากรเพื่อศึกษาสภาพ
ปัญหา และความต้องการของนักศึกษาวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
นักศึกษาและอาจารย์ได้แก่ นักศึกษาวิชาชีพครูและ
อ า จ า ร ย์ ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 11 มหาวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2559 
 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ 
กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มตัวอย่าง
เพื่อศึกษาองค์ประกอบของพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคม

ของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ นักศึกษาวิชาชีพครูใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 530 คน ได้มาโดยการก าหนด
จ านวนกลุ่มตัวอย่างจากตารางTaro Yamaneที่ระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% และก าหนดความคลาดเคลื่อน 
±5% แล้วน ามาสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Random 
Stage Sampling)  คื อ  ขั้ นที่  1 สุ่ ม อย่ า ง ง่ า ย จ าก
นั ก ศึ ก ษ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 11 แห่ง มา 50% ด้วย
วิธีการจับสลาก ได้มหาวิทยาลัยราชภัฏในภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 6 มหาวิทยาลัย ขั้นที่ 2 ท าการ
สุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดย
ใช้มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยในการสุ่ม โดยวิธีการเทียบ
บัญญัติไตรยางค์ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 530 คน2) 
กลุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการของพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมของนักศึกษา
วิ ช า ชี พ ค รู ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2559 ได้มาโดยการ
สุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลากจากนักศึกษาวิชาชีพครู
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ 11 ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ไ ด้  1 
มหาวิทยาลัย ได้แก่ นักศึกษาวิชาชีพครูและอาจารย์
คณะครุศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จ านวน 110คน  

1.3 เครื่องมือการวิจัย 
แบบสอบถามองค์ประกอบพฤติกร ร ม

สร้างสรรค์สั งคมของนักศึกษาวิชาชีพครู ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน และ
สภาพที่พึงประสงค์ของพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมของ
นักศึกษาวิชาชีพครูส าหรับนักศึกษาและอาจารย์และ
แบบสัมภาษณ์ 
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 1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง

กับกลุ่มตัวอย่างโดยน าแบบสอบถามไปแจกให้นักศึกษา
วิ ช า ชี พ ค รู ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ  ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 6 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี 
มหาสารคาม ร้อยเ อ็ด เลย บุรี รัมย์  และชัยภูมิปี
การศึกษา 2559รวมทั้งหมด จ านวน 600 ฉบับ ได้รับ
คืนมา จ านวน 600 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 จากน้ัน
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาแยกความสมบูรณ์
เพื่อหาระดับความเหมาะสมขององค์ประกอบ จ านวน 
530 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 88.33  
 1.5 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ขั้น 
ได้แก่ 
 ขั้นที่  1 การวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อศึกษา
องค์ประกอบพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมแยกเป็น 2 วิธี 
  1.1การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดย
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์
มาสรุปเป็นองค์ประกอบพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคม
ของนักศึกษาวิชาชีพครู  
  1.2การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดย
ด าเนินการวิเคราะห์จากแบบสอบถามองค์ประกอบ
พฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมตามล าดับดังน้ี  
   1.2.1 วิ เ ค ร าะ ห์ ห าค่ า ส ถิติ เ ชิ ง
บรรยาย ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  
  1.2.2 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยื น ยั น อั น ดั บ ส อ ง ( The Second Confirmatory 
Factory Analysis :CFA) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้างขององค์ประกอบพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคม
ของของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาความ
สอดคล้องหรือความตรงเชิงโครงสร้าง 

ขั้นที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับสภาพ
ปัจจุบัน และสภาพที่พึ งประสงค์ของพฤติ กรรม
สร้างสรรค์สังคมเพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการ 
โดยการวิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน 
ระยะที่ 2การพัฒนาโมเดลการฝึกอบรมตามแนวคิดการ
ก ากับตัวเองเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคม
ของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย จ าแนกเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่ 
  2.1.1 ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อให้ข้อมูล
เก่ียวกับวิธีการพัฒนาโมเดลการฝึกอบรมด้วยกิจกรรม
ตามแนวคิดการก ากับตัวเองเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
สร้างสรรค์สังคมของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  2.1.2 ผู้ ท ร งคุณ วุฒิ  5  ท่ าน  เ พื่ อ
พิจารณาความถูกต้องและความเที่ยงตรงตามเน้ือหา
ของโมเดลการฝึกอบรมตามแนวคิดการก ากับตัวเอง
เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมของนักศึกษา
วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ  
 2.2 วิธีการด าเนินการพัฒนาโมเดลการ
ฝึกอบรม โดยการศึกษาเอกสาร บทความและงานวิจัย
และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน แล้วสร้างโมเดลการ
ฝึกอบรมและแบบประเมินความเหมาะสมของโมเดล
การฝึกอบรมแล้วเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านน าโมเดล
กลุ่มฝึกอบรมที่ได้รับการพิจารณาความเหมาะสมแล้ว
ไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
น าโมเดลการฝึกอบรมที่ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไป
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ทดลองใช้ (Tryout) กับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชา
ภาษาไทย ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 25 คน เป็น
เวลา 5 สัปดาห์ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมเก่ียวกับ
ล าดับขั้นตอน ระยะเวลา เน้ือหาต่างๆ ของโมเดลการ
ฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมของ
นักศึกษาวิชาชีพครู  ตลอดจนเพื่อหาข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้นระหว่างการทดลอง และปรับแก้ไขโมเดลก่อน
น าไปใช้จริง 
 2.3 เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วยโมเดล
การฝึกอบรมตามแนวคิดการก ากับตัวเองเพื่อเสริมสร้าง
พฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมของนักศึกษาวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือฉบับ
ร่างและแบบประเมินความเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ระยะที่ 3 การศึกษาผลของโมเดลการฝึกอบรมตาม
แนวคิดการก ากับตัวเองเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
สร้างสรรค์สังคมของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 3.1 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาวิชาชีพครู ปี
การศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
จ านวนทั้งหมด 2,731 คน 
 3.2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาวิชาชีพครู
ชั้นปีที่  3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจ านวน 25 คน ได้มา
จากการเลือกแบบเจาะจงจากผลการศึกษาสภาพ
ปัญหาและความต้องการของพฤติกรรมสร้างสรรค์
สังคมของนักศึกษาวิชาชีพครู พบว่า นักศึกษาเห็นว่า
โดยภาพรวมความเอาใจใส่ของนักศึกษาวิชาชีพครู
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีความต้องการจ าเป็นมากที่สุด แล้ว
ท าการสุ่มสาขาวิชานักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยการสุ่มอย่าง
ง่ายจาก 11 สาขาวิชามา 1 สาขาวิชาได้สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มตัวอย่าง   

3.3 เครื่องมือการวิจัย 
 3.3.1.โมเดลการฝึกอบรมตามแนวคิด

การก ากับตัวเองเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์
สังคม 
  3.3.2 แ บ บ ส อ บ ถ า ม พ ฤ ติ ก ร ร ม
สร้างสรรค์สังคมด้านความเอาใจใส่ 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยให้กลุ่ม
ทดลองตอบแบบสอบถามพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคม
ด้านความเอาใจใส่ของนักศึกษาวิชาชีพครู  แล้ว
ด าเนินการทดลองโดยการน าโมเดลการฝึกอบรมตาม
แนวคิดการก ากับตัวเองเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
สร้างสรรค์สังคมของนักศึกษาวิชาชีพครูกลุ่มทดลองที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่ม
ทดลอง ด าเนินการทดลองตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 
2559 ถึง 3 กุมภาพันธ์ุ 2560 เป็นเวลา 11 สัปดาห์ 
รวม 40 ชั่วโมง ผู้ วิจัยด าเนินการหลังจากยุติ กลุ่ ม
ฝึ กอบรมโดยให้กลุ่ มทดลองตอบ แบบสอบถาม
พฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมด้านความเอาใจใส่ของ
นักศึกษาวิชาชีพครูอีกครั้งเพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลหลัง
การทดลอง 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนการทดลองและหลังการใช้
โมเดลฝึกอบรมโดยพิจารณาจากค่า  t - test แบบ 
dependent 
 
ผลการศึกษา  
ระยะที่ 1ผลการศึกษาองค์ประกอบ สภาพปัญหา และ
ความต้องการของพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมของ
นักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏในภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังต่อไปน้ี 
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ตอนที่ 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบของพฤติกรรม
สร้างสรรค์สังคมของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในภาคตะ วันออกเฉี ยง เห นือพบ ว่า มี 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ความเอาใจใส่ 
อ งค์ ป ร ะ กอบที่  2  ก า ร เ ห็ นแ ก่ป ร ะ โ ย ช น์ ผู้ อ่ื น 
องค์ประกอบที่ 3 การช่วยเหลือ องค์ประกอบที่ 4 
ความรับผิดชอบ ดังภาพที่ 1และตารางที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ขององค์ประกอบพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมของ
นักศึกษาวิชาชีพครู 

ตารางที่ 1องค์ประกอบพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมของ
นักศึกษาวิชาชีพครู 

องค์ประกอบ
พฤติกรรมสร้างสรรค์

สังคม 

b SE t R2 

ด้านที่ 1 ความเอาใจใส่ 
(Empathy) 

0.88 0.02 15.8
9 

0.78 

1.การเข้าใจผู้อ่ืน(Y1) 0.70 - - 0.49 
2.การส่งเสริมผู้อ่ืน (Y2) 0.81 0.07 17.0

9 
0.65 

3.การรู้จักให้โอกาสผู้อ่ืน 
(Y3) 

0.86 0.07 18.0
7 

0.75 

4.การตระหนักถึงทัศนะ
ของกลุ่ม (Y4) 

0.68 0.08 14.6
2 

0.46 

ด้านที่ 2 การเห็นแก่
ประโยชน์ผู้อ่ืน
(Altruism) 

0.96 0.02 17.7
3 

0.93 

1.การท าตามความ
สมัครใจ(Y5) 

0.72 - - 0.52 

2.การท าเพื่อ
จุดมุ่งหมายที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน (Y6) 

0.74 0.07 15.9
9 

0.54 

3.การไม่หวัง
ผลตอบแทน (Y7) 

0.72 0.06 15.7
0 

0.52 

ด้านที่ 3 การช่วยเหลือ 
(Helping) 

0.96 0.02 19.3
7 

0.92 

1.การช่วยเหลือที่ไม่เป็น
ทางการ (Y8) 

0.77 - - 0.60 

2.การช่วยเหลือบุคคลที่
ต้องการความช่วยเหลือ
(Y9) 

0.64 0.06 16.5
9 

0.41 
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องค์ประกอบ
พฤติกรรมสร้างสรรค์

สังคม 

b SE t R2 

3.การช่วยเหลือทาง
อารมณ์ (Y10) 

0.75 0.06 17.8
7 

0.57 

4.การช่วยเหลืออย่าง
เร่งด่วน (Y11) 

0.76 0.06 16.5
0 

0.57 

ด้านที่ 4 ความ
รับผิดชอบ 
(Responsibility) 

0.86 0.02 18.6
7 

0.73 

1.ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง (Y12) 

0.82 - - 0.68 

องค์ประกอบ
พฤติกรรมสร้างสรรค์

สังคม 

b SE t R2 

2.ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่การงาน (Y13) 

0.82 0.05 21.7
2 

0.67 

3.ความรับผิดชอบต่อ
การกระท าของตน 
(Y14) 

0.81 0.05 21.5
4 

0.66 

 
Chi-square goodness of fit = 103.83 ,df= 84,  
p =0.07015 , RMSEA = 0.021 
 

 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการของพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมของนักศึกษาวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า สภาพปัญหาและความต้องการการเสริมสร้างพฤติกรรม
สร้างสรรค์สังคม มี 1 ด้านได้แก่ ด้านความเอาใจใส่ ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสภาพปัจจุบันของ
พฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

องค์ประกอบของ
พฤติกรรมสร้างสรรค์ 

นักศึกษา อาจารย์ 
�̅�𝑥 S.D. ระดับ �̅�𝑥 S.D. ระดับ 

1. ความเอาใจใส่ 3.12 0.52 ปานกลาง 2.66 0.70 ปานกลาง 
2. การเห็นแก่ประโยชน์
ผู้อ่ืน 

3.70 0.38 มาก 3.85 0.60 มาก 

3. ความช่วยเหลือ 3.78 0.86 มาก 2.39 0.75 น้อย 
4. ความรับผิดชอบ 3.72 0.39 มาก 3.88 0.74 มาก 
รวม 3.57 0.35 มาก 3.10 0.41 ปานกลาง 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสภาพที่พึงประสงค์
ของพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

องค์ประกอบ 
นักศกึษา อาจารย์ 

�̅�𝑥 S.D. ระดับ �̅�𝑥 S.D. ระดับ 
1. ความเอาใจใส่ 4.11 0.51 มาก 4.16 0.40 มาก 
2. การเห็นแก่ประโยชน์
ผู้อ่ืน 

4.12 0.56 มาก 3.94 0.60 มาก 

3. ความช่วยเหลือ 4.13 0.48 มาก 4.45 0.37 มาก 
4. ความรับผิดชอบ 4.21 0.50 มาก 4.24 0.62 มาก 
รวม 4.17 0.47 มาก 4.21 0.33 มาก 

 
สรุปผลการศึกษาระยะที่ 1 จากผลการศึกษา

องค์ประกอบ สภาพปัญหา และความต้องการของ
พฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมของนักศึกษาวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผล
การศึกษาองค์ประกอบของพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคม
ของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือองค์ประกอบพฤติกรรมสร้างสรรค์
สังคม พบว่า มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเอาใจใส่ ด้าน
การเห็นแก่ประโยชน์ผู้อ่ืน ด้านการช่วยเหลือ และด้าน
ความรับผิดชอบและสภาพปัญหาและความต้องการ
การเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคม พบว่า มี 1 
ด้านได้แก่ ด้านความเอาใจใส่ 
ระยะที่ 2การพัฒนาโมเดลการฝึกอบรมตามแนวคิดการ
ก ากับตัวเองเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคม
ของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า โมเดลการฝึกอบรมตาม
แนวคิดการก ากับตนเองเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
สร้างสรรค์สังคมของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วย 1) 

แนวคิดทฤษฎีการก ากับตนเอง 2) จุดประสงค์ของการ
ฝึกอบรม 3) เน้ือหากิจกรรมการเสริมสร้างพฤติกรรม
สร้างสรรค์สังคมด้านความเอาใจใส่ซ่ึงประกอบด้วยการ
เข้าใจผู้อ่ืน การส่งเสริมผู้ อ่ืน การรู้จักให้โอกาสผู้ อ่ืน 
และการตระหนักถึงทัศนะของกลุ่มรวมทั้งหมด 20 
กิจกรรม และ 4) การวัดและประเมินผล โดยได้รับการ
ประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในระดับเหมาะสม
มากที่สุด ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ระดับความเหมาะสมของโมเดลการฝึกอบรมตาม
แนวคิดการก ากับตัวเองเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
สร้างสรรค์สังคมของนักศึกษาวิชาชีพครู  

องค์ประกอบของ
โมเดลการฝึกอบรม �̅�𝑥 S.D. 

ระดับ 
ความ
เหมาะสม 

1. หลักการ 
แนวคิดทฤษฎี 

5.00 .000 มากที่สุด 

2. วัตถุประสงค์ 5.00 .000 มากที่สุด 
3. เน้ือหา 4.60 .894 มากที่สุด 
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องค์ประกอบของ
โมเดลการฝึกอบรม �̅�𝑥 S.D. 

ระดับ 
ความ
เหมาะสม 

4. การวัดและ
ประเมินผล 

5.00 .000 มากที่สุด 

รวม 4.65 .782 มากที่สุด 
  
 สรุปผลการศึกษาระยะที่ 2จากการพัฒนา
โมเดลการฝึกอบรมตามแนวคิดการก ากับตัวเองเพื่อ
เสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมของนักศึกษา
วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ พบว่า โมเดลการฝึกอบรมตามแนวคิดการก ากับ
ตนเองเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมของ
นักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏในภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วย1) แนวคิดทฤษฎีการ
ก ากับตนเอง 2) จุดประสงค์ของการฝึกอบรม 3) เน้ือหา
กิจกรรมการเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมด้าน
ความเอาใจใส่ซ่ึงประกอบด้วยการ 

เข้าใจผู้อ่ืน การส่งเสริมผู้ อ่ืน การรู้จักให้โอกาสผู้ อ่ืน 
และการตระหนักถึงทัศนะของกลุ่มรวมทั้งหมด 20 
กิจกรรม และ 4) การวัดและประเมินผล โดยได้รับการ
ประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในระดับเหมาะสม
มากที่สุด  
 
ระยะที่ 3การศึกษาผลการใช้โมเดลการฝึกอบรมตาม
แนวคิดการก ากับตัวเองเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
สร้างสรรค์สังคม พบว่านักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพฤติกรรม
สร้างสรรค์สังคมด้านความเอาใจใส่สู งขึ้นอย่ าง มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 5 และแผน
กิจกรรมตามแนวคิดการก ากับตัวเองช่วยสร้างเสริม
พฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมด้านความเอาใจใส่ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเข้าใจผู้อ่ืน 
การส่งเสริมผู้ อ่ืน การรู้ จักให้โอกาสผู้ อ่ืน และการ
ตระหนักถึงทัศนะของกลุ่ม 
 

 
ตารางที่ 5แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมของนักศึกษาวิชาชีพครู ก่อนและ
หลังเข้าร่วมโมเดลการฝึกอบรมตามแนวคิดการก ากับตัวเองเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมด้านความเอาใจ
ใสข่องนักศึกษาวิชาชีพครู 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

ความเอาใจใส่ 
ก่อน หลัง 

t Prob. 
𝒙𝒙  S.D. 𝒙𝒙  S.D. 

1. การเข้าใจผู้อื่น 2.84 .46 4.42 .30 12.349* .00 
2. การส่งเสริมผู้อื่น 3.69 .37 4.32 .47 6.557* .00 
3. การรู้จักให้โอกาสผู้อื่น 3.75 .38 4.26 .37 5.058* .00 
4. การตระหนักถึงทัศนะของกลุ่ม 3.63 .44 4.33 .39 6.097* .00 

รวม 3.45 .30 4.34 .34 9.693* .00 
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 สรุปผลการศึกษาระยะที่ 3จากการศึกษา
ผลการใช้โมเดลการฝึกอบรมตามแนวคิดการก ากับ
ตัวเองเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคม พบว่า
ผลการใช้โมเดลการฝึกอบรมตามแนวคิดการก ากับ
ตัวเองเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคม พบว่า
นักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏในภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมดา้น
ความเอาใจใส่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และแผนกิจกรรมตามแนวคิดการก ากับตัวเองช่วย
สร้างเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมด้านความเอาใจใส่
ของนักศึกษาวิชาชีพครู ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเข้าใจ
ผู้อ่ืน การส่งเสริมผู้อ่ืน การรู้จักให้โอกาสผู้อ่ืน และการ
ตระหนักถึงทัศนะของกลุ่ม 
 
สรุปผลและอภิปรายผล  
 1. ผลการศึกษาองค์ประกอบของพฤติกรรม
สร้างสรรค์สังคมของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือองค์ประกอบ
พฤติกรรมสร้างสรรค์สังคม พบว่า มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความเอาใจใส่ ด้านการเห็นแก่ประโยชน์ผู้อ่ืน ด้านการ
ช่วยเหลือ และด้านความรับผิดชอบจากการวิจัยพบว่า 
องค์ประกอบที่  1 ด้านความเอาใจใส่  มี น้ าห นัก
องค์ประกอบ 0.88 โดยประกอบด้วย 4 ด้าน ทั้ง น้ี
ตามที่ Hume, Smith ได้กล่าวไว้คือความเอาใจใส่ท า
ให้บุคคลเกิดความตระหนักของความทุกข์คนอ่ืนและ
เป็นสิ่งที่จะช่วยบรรเทา โดยจะมีคุณลักษณะคือจะ
มุ่งเน้นไปที่คนอ่ืน บุคคลจะท าความเข้าใจบุคคลอ่ืน 
ราวกับว่าตัวเองเป็นบุคคลอ่ืน และมุ่งเป้าหมายไปที่
ความเป็นอยู่ของบุคคลอ่ืน (Bierhoff. 2002 : 108) 
ความใส่ใจ (Empathy) และความรู้สึกผิด (Guilt) จะ
ท าให้เกิดความเข้าใจถึงการรับรู้ความทุกข์ของผู้ อ่ืน 

ลักษณะส าคัญโดยทั่วไปทั้งอารมณ์จะมีความสัมพันธ์
เชิ งบวกกับพฤติกรรมสร้ างสรรค์ สั งคม สุดท้าย
ความรู้สึกผิดเป็นสมมติฐานที่จะพัฒนาจากความใส่ใจ 
ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม ใ ส่ ใ จ แ ล ะ คว า ม รู้ สึ ก ผิ ด เ ป็ น
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเก่ียวข้องกัน ทั้งคู่อ้างถึงความ
ทุกข์ของผู้รับเคราะห์และเป็นธรรมดามากเพราะพวก
เขาจะน าไปสู่การท าให้ความทุกข์ของผู้รับเคราะห์เบา
บางลง  (Bierhoff. 2002 : 139) จากการวิจัยพบ ว่า 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านการเห็นแก่ประโยชน์ผู้ อ่ืน มี
น้ าหนักองค์ประกอบ 0.96 โดยประกอบด้วย 3 ด้าน 
ทั้งน้ี Altruism โดยจะมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการ
แสดงออกของความช่วยเหลือและผลกระทบของ
พฤติกรรมของผู้ให้การช่วยเหลือ แต่อย่างไรก็ตาม ได้
เสนอทางเลือกที่ เป็นมุมมองที่ ได้รับ อิทธิพลของ
นักจิตวิทยาสังคมที่ศึกษาการแสดงออกของพฤติกรรม
สร้างสรรค์สังคม และก็มีการโต้แย้งกันว่าควรจะให้
ความส าคัญในแรงจูงใจที่จะกระท ามากกว่าผลที่ตามมา 
เขาให้ความส าคัญที่ว่าการช่วยเหลือจะมีแรงจูงใจที่เห็น
แก่ตัวเข้ามาเก่ียวข้อง (ถ้าช่วยเหลือคนแล้วท าให้รู้สึกดี
และดูดีในสายตาคนอ่ืน) และการช่วยเหลือน้ันจะต้องมี
แรงจูงใจที่ เห็นแก่ผู้ อ่ืนมาเ ก่ียวข้อง (ฉันต้องการ
ช่วยเหลือเหยื่อให้พ้นความทุกข์) การเห็นแก่ผู้อ่ืนเป็น
ฐานในการสร้างแรงจูงใจสูงสุดและน าไปสู่การเพิ่ม
องค์ประกอบ อ่ืน ๆ ด้วย ไม่ปฏิเสธแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัว 
แต่บางกรณีจะให้ความช่วยเหลืออย่างประจักษ์ 
เพราะว่าผู้ช่วยเหลือที่ดีจะความรู้สึกมีความใส่ใจ ซ่ึง
เป็นความต้องการของบุคคล ซ่ึงแรงจูงใจหลักส าหรับ
การให้ความช่วยเหลือที่จะเสริมสร้างบุคคล (Dovidio 
and others. 2006 : 21-28) จ า ก ก า ร วิ จั ย พ บ ว่ า 
องค์ประกอบที่  3ด้ านการช่ วย เหลือ  มี น้ าห นัก
องค์ประกอบ0.96 โดยประกอบด้วย 4ด้าน ทั้งน้ีในการ
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บอกประเภทในการช่วยเหลือ (Dovidio and others. 
2006 : 21-28) ได้ถามนักศึกษาวิทยาลัยในรายการ
ประเภทของแตกต่างของการช่วยเหลือของการได้รับ
ความช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือจากเพ่ือน คน
รู้ จั ก  และคนแปลกหน้า  (โดย ส่วนใหญ่ในการมี
พฤติกรรมการช่วยเหลือถูกรายงานโดยนักศึกษาจะ
ช่วยเหลือผู้ อ่ืนด้วยหน้าที่รับมอบหมาย หรืองานเป็น
ของโรงเรียน) McGuire ใช้การตอบของนักศึกษาใน
รูปแบบของความแตกต่างในการช่วยเหลือ โดยมี 4 
ประเภทของการช่วยเหลือ (a) การช่วยเหลือที่ไม่เป็น
ทางการ (Casual Helping) ท าบางอย่างที่เล็กๆ น้อยๆ 
เช่น การให้คนยืมปากกา (b) การช่วยเหลือบุคคลที่
ส าคัญ (Substantial Personal Helping) การให้ความ
ช่วยเหลือที่ต้องใช้ความพยายามในการช่วยเหลือและ
มองเห็นประโยชน์ที่จับต้องได้ (c) การช่วยเหลือทาง
อารมณ์ (Emotional Helping) การให้ความช่วยเหลือ
ทางอารมณ์ หรือสนับสนุนเพื่อน เช่น การรับฟังปัญหา
ส่วนตัวของเพื่อน (d) การช่วยเหลืออย่างเร่ งด่วน 
(Emergency Helping) การให้ความช่ วย เหลื อคน
แปลกหน้าที่มีปัญหารุนแรง เช่น การให้ความช่วยเหลือ
คนที่เกิดอุบัติเหตุจากการศึกษาลักษณะทางจริยธรรม
ของวัยรุ่นตอนปลายที่มีพฤติกรรมอาสาช่วยเหลือผู้อ่ืน 
พบว่าลักษณะทางจริยธรรมที่ มีศั กยภาพในการ
พยากรณ์แนวโน้มหรือโอกาสท่ีจะเกิดพฤติกรรมอาสา
ช่วยเหลือผู้อ่ืนหรือไม่เกิดพฤติกรรมอาสาช่วยเหลือผู้อ่ืน
คือความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ และการเสียสละ ซ่ึงสามารถ
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการมีพฤติกรรม
อาสาช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ร้อยละ 15.9 และมีประสิทธิภาพ
ในการพยากรณ์โอกาสที่จะเ กิดพฤติกรรมอาสา
ช่วยเหลือผู้ อ่ืน และไม่เกิดพฤติกรรมอาสาช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนร้อยละ 68.7 (ปริญญา ฤกษ์อรุณ. 2548 : 48-61) 

จากการวิจัยพบว่า องค์ประกอบที่  4 ด้านความ
รั บ ผิ ด ชอบ  มี น้ า ห นักองค์ ป ร ะกอบ  0.86 โ ด ย
ประกอบด้วย 4 ด้าน ทั้งน้ี ความรับผิดชอบเป็นตัว
คาดการณ์ที่เข้มแข็งของพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคม 
(Bierhoff. 2002 : 160) ประสบการณ์ในแต่ละวันจะ
แสดงถึงการที่บุคคลไม่เต็มใจที่จะช่วยบุคคลอ่ืนผู้ซ่ึงท า
ให้เกิดความเดือดร้อน ตัวอย่างเช่นนักศึกษาที่ต้องการ
โน๊ตย่อโดยด่วนเพราะเขาไม่เข้าเรียน ถ้าสาเหตุของการ
พึ่งพาน้ีมีสาเหตุมาจากความประมาทของนักศึกษา เช่น 
เพราะเขาไปชายหาดเพี่อสนุกสนาน ระดับของการให้
ความช่วยเหลือจะต่ ากว่าถ้าจะตั้งข้อสันนิษฐานว่า
นักศึกษาไม่มีความรับผิดชอบส าหรับสถานการณ์น้ี 
หรืออาจเป็นเพราะป่วย (Bierhoff, 2002: 160) ใน
กรณีศึกษาแรก มองว่าสถานการณ์ที่ควบคุมได้ส่งผลต่อ 
ความโกรธจะกระตุ้นในตัวผู้สังเกต กรณีศึกษาที่สอง 
มองว่าสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ และส่งผลเ กิด
ความเห็นอกเห็นกับผู้รับเคราะห์ (Bierhoff. 2002 : 
160)การศึ กษาปั จ จั ยที่ เ ก่ี ย วข้ อ ง กับพฤติ กรรม
รับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาที่มี
พฤติกรรมรับผิดชอบต่อสังคมสูงคือ นักศึกษาที่ มี
ทัศนคติต่อการคบเพื่อนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสูง 
ตัวแปรท านายส าคัญของพฤติกรรมรับผิดชอบต่อสังคม
ของนักศึกษา คือ ทัศนคติต่อการคบเพื่อนที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนรวมในกิจกรรมทางสังคม 
และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา (กมลชนก วงวาฬ. 
2550 : 76-85) ส่วนสภาพปัญหาและความต้องการการ
เสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคม พบว่า มี 1 ด้าน
ได้ แ ก่  ด้ านค วาม เ อา ใ จ ใ ส่ ค วาม เ อา ใ จ ใ ส่ เ ป็ น
ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกผู้อ่ืน ที่เก่ียวข้อง
กับความรู้สึกด้านอารมณ์ เป็นกระบวนการทาง
ความคิดพื้นฐานในการแสดงออกในการตอบสนองที่มา
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จากความเข้าใจสภาพทางอารมณ์ของผู้อ่ืน สามารถ
ตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ตามสถานการณ์
ต่างๆ ได้ (Eisenberg. 2000 : 677-687) ความ สามารถ
ในการเข้าใจความรู้สึกผู้อ่ืนนับเป็นทักษะที่ส าคัญอย่าง
ยิ่งส าหรับการมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด การเข้าใจ
ความรู้สึกของกันและกันได้ต้องมีพื้นฐานมาจากความ
รัก ความผูกพัน ความห่วงใย ความรับผิดชอบต่อสวัสดิ
ภาพทั้งกายและทางใจของกันและกันและยังต้องอาศัย
ความสนใจ ความใส่ใจ ความช่างสังเกตในปฏิกิริยาท่าที 
น้ าเสียง ที่รวมเป็นพฤติกรรมภายนอก ที่สื่อออกมาจาก
ความคิดและความรู้สึกภายในอีกด้วย เพราะบ่อยครั้ง
และส่วนมากจะไม่สื่อออกมาตรง ๆ เป็นภาษาพูด แต่
เป็นภาษากายหรือท่าทาง และคนใกล้ชิดเท่าน้ันที่จะ
รับรู้และเข้าใจ (ณัฏฐิกา ตันตราสืบ. 2550 : 12)  
 2. โมเดลการฝึกอบรมตามแนวคิดการ
ก ากับตนเองเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคม
ของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วย 1) แนวคิดทฤษฎี
การก ากับตนเอง 2) จุดประสงค์ของการฝึกอบรม 3) 
เน้ือหากิจกรรมการเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์
สังคมด้านความเอาใจใส่ซ่ึงประกอบด้วยการเข้าใจผู้อ่ืน 
การส่งเสริมผู้ อ่ืน การรู้ จักให้โอกาสผู้ อ่ืน และการ
ตระหนักถึงทัศนะของกลุ่มรวมทั้งหมด 20 กิจกรรม 
และ 4) การวัดและประเมินผล โดยได้รับการประเมิน
คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด 
โมเดลการฝึกอบรมตามแนวคิดการก ากับตัวเองเพ่ือ
เสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมของนักศึกษา
วิ ช า ชี พ ค รู ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแบบแผนการจ าลองสภาพ
ความเก่ียวข้องกับพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมด้านความ
เอาใจใส่ของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยน าแนวคิดการก ากับ
ตัวเอง (Self-Regulation) เป็นพื้นฐาน โมเดลฝึกอบรม
ดังกล่าวเป็นกลุ่ มที่ เ น้นตัวบุคคล (The Personal 
Family) โมเดลกลุ่มน้ีเน้นการพัฒนาตัวบุคคล พัฒนา
ทัศนคติและค่านิยมที่ดีงาม เพื่อให้บุคคลเกิดมีความ
เข้าใจขึ้น มีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น (Joyce และ Weil. 1986 : 5-14) ตามแนวคิด
พื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมของแบน
ดูราเชื่อว่า พฤติกรรมของอินทรีย์ โดยเฉพาะพฤติกรรม
ของมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นและเปลี่ยนไปเพราะปัจจัยทาง
สภาพแวดล้อมแต่เพียงอย่างเดียว ซ่ึงยังมีปัจจัยส่วน
บุคคล เช่น ปัญญา ชีวภาพ และสิ่งภายในด้านอ่ืนๆ อีก
ด้วย และการเข้ามามีส่วนของปัจจัยดังกล่าวจะต้อง
เ ก่ียวข้ อง กันในลักษณะที่ ก าหนด ซ่ึง กันและ กัน 
(Reciprocal Determinism) กับปัจจัยด้านพฤติกรรม
และสภาพแวดล้อม (Bandura. 1977 : 9) การพัฒนา
ความเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืนของนักเรียนวัยรุ่นโดยใช้
โปรแกรมการช่วยเหลือตนเองเพื่อพัฒนาความเห็นอก
เห็นใจผู้อ่ืนพบว่า นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีระดับ
ความเห็นอกเห็นใจแตกต่างกัน พิจารณาจากความเห็น
อกเห็นใจผู้อ่ืนทั้งโดยรวมและด้านความสามารถในการ
อ่านอารมณ์และคาดเดาความรู้สึกของผู้ อ่ืน ด้าน
ความสามารถในการเข้าผู้อ่ืนตามสถานการณ์ในสังคม 
ด้านการเอ้ือเฟื้อ ช่วยเหลือผู้อ่ืน (กรรณิการ์ พันทอง. 
2550 : 71-76) สอดคล้องกับการศึกษาผลของการใช้
วิธีฝึกความไวต่อการรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืนที่มีต่อการ
ร่วมรู้สึกของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า 
ภายหลังการฝึกความไวต่อการรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน 
กลุ่มทดลองมีการร่วมรู้สึกโดยรวมสูงกว่าก่อนได้รับการ
ฝึก (รัชฎา โสภณ. 2546 : 68-74) 
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 3. ผลการใช้โมเดลการฝึกอบรมตามแนวคิด
การก ากับตัวเองเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์
สังคม พบว่านักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคม
ด้านความเอาใจใส่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และแผนกิจกรรมตามแนวคิดการก ากับ
ตัวเองช่วยสร้างเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมด้าน
ความเอาใจใส่ของนักศึกษาวิชาชีพครู ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดการเข้าใจผู้อ่ืน การส่งเสริมผู้ อ่ืน การรู้จักให้
โอกาสผู้อ่ืน และการตระหนักถึงทัศนะของกลุ่ม โมเดล
การฝึกอบรมดังกล่าวได้น าแนวคิดการก ากับตนเองมา
เป็นพื้นฐานในการพัฒนาพฤติกรรมความเอาใจใส่ ซ่ึง
เป็นแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมท่ี
ส าคัญ Bandura (1988 : 14-52) เชื่อว่าพฤติกรรมของ
บุคคลจะไม่ได้เกิดจากการได้รับของการเสริมแรงและ
การลงโทษโดยตรงจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว 
ห ากแต่ ว่ าม นุษย์ ยั ง มี ก ร ะ บวนการ ทา งปัญญา 
(Cognitive Process) มนุษย์สามารถใช้ประบวนการน้ี
เพื่อที่จะกระท าบางสิ่งบางอย่างเพื่อควบคุม ความคิด 
ความรู้สึก และการกระท าของตนเอง ซ่ึงผลการที่เขา
กระท า น้ัน ก็ เพื่ อตั ว เขา เอง  ความสามารถของ
กระบวนการทางปัญญาในการด าเนินการดังกล่าวน้ี 
แบนดูรา เรียกว่า เป็นการก ากับตนเอง แนวคิดการ
ก า กับตั ว เอง  (Self-Regulation) ประกอบด้ วย  3 
กระบวนการ คือ 1) กระบวนการสังเกตตนเอง (Self 
Observation) จุดเริ่มต้นที่ส าคัญของการก ากับตนเอง
คื อ  บุ คคลจะต้องรู้ ว่ าก าลั งท าอะ ไรอยู่  เพราะ
ความส าเร็จของการก ากับตนเองน้ัน ส่วนหน่ึงมาจาก
ความชัดเจน ความสม่ าเสมอและความแม่นย าของการ
สัง เกตและบันทึกตนเอง 2) กระบวนการตัดสิ น 
(Judgment Process) ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตตนเอง

น้ันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนไม่มาก
นัก ถ้าปราศจากกระบวนการตัดสิน ถ้าข้อมูลดังกล่าว
น้ันเป็นท่ีพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ โดยอาศัยมาตรฐาน
ส่วนบุคคลที่ได้มาจากการถูกสอนโดยตรง การประเมิน 
ปฏิกิริยาตอบสนองทางสังคมต่อพฤติกรรมน้ัน ๆ และ
จากการสังเกตตัวแบบ3) การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง 
(Self-Reaction) การพัฒนามาตรฐานในการประเมิน
และทักษะในการตัดสินน้ัน จะน าไปสู่การแสดง
ปฏิกิริยาต่อตนเอง ทั้งน้ีย่อมขึ้นอยู่กับสิ่งล่อใจในการที่
จะน าไปสู่ผลทางบวก ทั้งในแง่ของผลที่ได้เป็นสิ่งของที่
จับต้องได้ หรือในแง่ของความพึงพอใจในตนเอง ส่วน
มาตรฐานภายในของบุคคล ก็จะท าหน้าที่เป็นตัวเกณฑ์
ที่ท าให้บุคคลคงระดับการแสดงออก อีกทั้งเป็นตัวจูงใจ
ให้บุคคลกระท าพฤติกรรมไปสู่มาตรฐานดังกล่าวด้วย 
(Bandura. 1988 : 14-52) จากการสัมภาษณ์พบว่า 
นักศึกษาคิดว่า กิจกรรมในครั้งน้ี มีประโยชน์ได้แก่ ท า
ให้เราเข้าใจความรู้สึกของคนที่ได้ช่วยเหลือคนอ่ืน ให้
เราเข้าใจความรู้สึกของคนเม่ือได้รับความช่วยเหลือ ท า
ให้เราอยากที่จะช่วยเหลือคนอ่ืน ๆ ที่เราพบเห็น ท าให้
สามารถน าไปเป็นเหตุการณ์ตัวอย่างในการสอน
นักเรียนได้ ท าให้เข้าใจสังคมในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ท า
ให้มีความสามัคคีในกลุ่ม ช่วยเหลือกันท างานจนส าเร็จ 
ท าให้เด็กๆ ได้สาระความรู้ ในกิจกรรม เกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดความสามัคคีระหว่างเพื่อน
นักเรียนด้วยกัน กับพี่ ๆ นักศึกษา มีประโยชน์ในด้าน
การเข้าสังคมร่วมกับผู้อ่ืน เพราะในการท ากิจกรรมครั้ง
น้ีได้ท ากิจกรรมร่วมกับคุณครู เพื่อน ๆ และน้อง ๆ 
นักเรียน จึงท าให้ได้เรียนรู้การเข้าร่วมสังคมและความรู้
สามัคคีมากขึ้น ท าให้ได้ฝึกฝนการท างานร่วมกันเป็น
กลุ่ม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยเสริมสร้าง
จิตส านึกที่ดีต่อสาธารณะ สามารถน าไปเป็นแบบอย่าง
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ที่ดีและใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ได้รับประสบการณ์ทั้ง
การท าร่วมกับผู้อ่ืนและการได้ท าประโยชน์ สามารถ
น าไปใช้ในอนาคตได้คือการเขียนโครงการและได้ทักษะ
การท างานเป็นทีม รู้ จักค าว่าเ อ้ือเฟื้อ เผื่อแผ่ และ
เมตตา สามารถจัดการกับอารมณ์ของเราได้ หากเด็ก
นักเรียนมีพฤติกรรมในรูปแบบต่างๆ ช่วยสร้างสรรค์
และพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น พัฒนาศักยภาพของตนเอง 
เกิดการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ในแต่ละกิจกรรม ช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้แก่น้อง ๆ นักเรียน และจากรายงาน
การสังเกตพฤติกรรมขณะเข้าร่วมโมเดลฝึกอบรม จาก
กิจกรรมที่ 1-20 ของนักศึกษาวิชาชีพครูกลุ่มทดลอง
พบว่า นักศึกษาแสดงออกของพฤติกรรมสร้างสรรค์
สังคมระดับมาก ค่าเฉลี่ย 1.91 จากการศึกษางานวิจัย
ของ พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ (2550: 48) การศึกษาการ
ตระหนักรู้ทางสังคมและการสร้างโมเดลการ ให้

ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาการตระหนักรู้ทางสังคมของ
วัยรุ่นไทยโมเดลการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาการ
ตระหนักรู้ทางสังคมประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือขั้น
เริ่มต้นกลุ่มขั้นการให้ค าปรึกษากลุ่มและขั้นยุติการให้
ค าปรึกษากลุ่มโดยมีการบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค
การให้ค าปรึกษากลุ่มที่หลากหลายมาใช้ในการพัฒนา
องค์ประกอบของการตระหนักรู้ทางสังคมผลการศึกษา
พบว่าการตระหนักรู้ทางสังคมโดยรวมและรายด้านทุก
ด้านของกลุ่มทดลองก่อนการทดลองหลังการทดลอง
และหลังติดตามผลแตกต่างกัน ท าให้เห็นได้ว่าผลการ
ใช้โมเดลการฝึกอบรมตามแนวคิดการก ากับตัวเองเพื่อ
เสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมของนักศึกษา
วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือหลังเข้าร่วมโมเดลฝึกอบรมสูงขึ้น
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วิจารณ์ หนังสอืแปลเรื่อง 7  

อุปนิสัยส าหรบับคุคลที่ทรงประสทิธผิล 
(7-Habits of Effectiveness People)  

ของ Stephen R. Covy 
แปลโดย นพดล เวชสวัสดิ์  โดย ดร.นงนภัส เที่ยงกมล 

 
 หนังสือ เรื่อง 7 อุปนิสัยส ำหรับบุคคลที่ทรงประสิทธิผล (7-Habits of Effectiveness People) ของ 

Stephen R. Covy ที่แปลโดยนพดล เวชสวัสดิ์ เป็นหนังสือหน่ึงในหลำยเล่มของสตีเฟ่น โควีซ่ึงจัดพิมพ์โดยส ำนักพิมพ์
ฟรีเพรส (Free Press) ส ำนักงำนใหญ่ตั้งที่ นิวยอร์ค ในปีค.ศ.1989 เป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกำหนังสือเล่มน้ี
เป็นหนังสือที่ได้รับกำรยกย่องและได้รับควำมนิยมอย่ำงกว้ำงขวำงทั่วโลกซ่ึงมีประจักษ์พยำนที่ชัดเจนจำกยอดจ ำหน่ำย
มำกกว่ำ 20 ล้ำนเล่ม ซ่ึงเป็นข้อมูลที่มำจำกหนังสือฉบับแปลโดย นพดล เวชสวัสดิ์ ที่จัดพิมพ์โดยส ำนักพิมพ์ ดีเอ็มจี 
เป็นครั้งแรกในเดือนกันยำยน ในปีพ.ศ.2548 จนถึงครั้งที่ 15 ในเดือนมีนำคม พ.ศ.2560 นับว่ำเป็นหนังสือขำยดีอีก
เล่มหน่ึงในประเทศไทย  
 เนื้อหาสาระที่ส าคัญของหนังสือ 
ผู้วิจารณ์ได้อ่ำนจำกต้นฉบับภำษำอังกฤษ และฉบับแปลโดย นพดล เวชสวัสดิ์ สำเหตุที่ผู้วิจารณ์อ่ำนทั้งต้นฉบับ
ภำษำอังกฤษ และฉบับแปลน้ัน สืบเน่ืองมำจำกในตอนแรกที่อ่ำนฉบับแปลแล้วบำงซ่วงบำงตอน ผู้วิจารณ์ ยอมรับว่ำ
ไม่ค่อยจะรำบรื่นในกำรอ่ำนสักเท่ำไรนัก จึงต้องท ำควำมเข้ำใจอีกครั้งและตัดสินใจอ่ำนจำกต้นฉบับอีกครั้งเพื่อ
เทียบเคียงและเป็นกำรเรียนรู้กำรแปลทำงอ้อม รวมทั้งเพื่อต้องกำรอรรถรสในฉบับภำษำอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ภำษำอังกฤษอีกโสตหน่ึงด้วย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้วิจารณ์ ติดใจความหมายของค าว่า “บูรณภาพ” ที่มำจำก
ภำษำอังกฤษว่ำ “Integrity” ที่แปลเป็นไทยได้ว่ำ “ความมีศีลธรรมจรรยา ความซื่อสัตย์” หรือ “ความสมบูรณ
ครบถ้วน” แต่ผู้แปลใช้ว่ำ “บูรณภาพ” น้ัน  ไม่ผิดแต่ผู้ วิจำรณ์ลองสอบถำมนักวิชำกำรผู้ เชี่ยวชำญทำงด้ำน
ภำษำศำสตร์ โดยถำมว่ำค ำน้ี (Integrity) แปลว่ำอะไรรู้ไหม? พวกเขำต่ำงพำกันส่ำยหน้ำและถำมกลับว่ำ แปลว่ำอะไร
หละ ดังน้ันผู้วิจำรณ์เห็นว่ำกำรอ่ำนหนังสือแปลแล้วเพื่อไม่ให้สะดุดและเกิดอรรถรสในกำรอ่ำนอย่ำงต่อเน่ืองจึงเห็นว่ำ 
ถ้ำหำกจะเลี่ยงกำรแปลไทยเป็นไทยได้จะเป็นกำรดี หรืออำจแก้ปัญหำด้วยกำรใส่ภำษำที่อ่ำนแล้วเข้ำใจได้ทันทีว่ำ 
“ความสมบูรณ์แบบ” ก็จะเป็นกำรดี ทั้งน้ีด้วยเหตุผลที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นผู้วิจารณ์จึงมีควำมเห็นส่วนตัวว่ำไม่ควร
ต้องให้ผู้อ่ำนต้องแปลไทยเป็นไทยจำกหนังสือแปล แต่หำกผู้แปลอยำกใช้ภำษำที่เป็นทำงกำรที่เข้ำใจยำก เช่น ค ำ
ดังกล่ำวน้ี น่ำจะวงเล็บควำมหมำยที่อ่ำนแล้วเข้ำใจได้ทันที อย่ำงไรก็ตำมขอให้ทรำบว่ำผู้วิจำรณ์ไม่ได้ต ำหนิว่ำผู้แปล 
แปลผิด ค ำน้ีควำมจริงมีควำมไพเรำะและสื่อควำมได้ค่อนข้ำงดีในเกือบทุกแห่งที่ผู้แปลใช้  
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อย่ำงไรก็ตำม ตำมควำมเห็นของผู้วิจำรณ์ เข้ำใจว่ำผู้แปลคงต้องกำรทั้งกำรคงควำมหมำยของต้นฉบับ (Keep 
Content) และขณะเดียวกันต้องกำรให้หนังสือแปลมีภำษำที่สละสลวย จึงท ำให้มองข้ำมควำมเรียบง่ำยในกำรอ่ำนของ
ผู้อ่ำนที่จะต้องอ่ำนแล้วเกิดควำมเข้ำใจทันที  ไม่ต้องไปแสวงหำค ำแปลไทยเป็นไทยอีก ซ่ึงท ำให้กำรอ่ำนไม่รำบรื่น
เท่ำที่ควร ที่เสนอแนะเช่นน้ีมิได้ต ำหนิว่ำผู้แปล แปลไม่ดี ผู้วิจำรณ์ขอชื่นชมผู้แปลว่ำมีควำมวิริยะอุตสำหะ และมีควำม
สำมำรอย่ำงยิ่งในกำรแปล แม้ว่ำผู้วิจำรณ์เองจะยังไม่มีโอกำสได้อ่ำนหนังสือแปลเล่มอ่ืน ๆ ของผู้แปลอีกหลำยเล่ม แต่ก็
ตั้งใจว่ำหำกโอกำสจะเอ้ืออ ำนวย คงได้อ่ำนหนังสือแปลเล่มอ่ืน ๆ ของนพดล เวชสวัสดิ์อย่ำงแน่นอน 
 ดังน้ันเพื่อให้กำรวิจำรณ์หนังสือเล่มน้ีเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้อ่ำนบทวิจำรณ์ฉบับน้ี จึงของสรุปสำระส ำคัญ
พร้อมกับขอเสนอมุมมองส่วนตัวเพื่อเสนอหลักกำรและแนวคิดแบบวัฒนธรรมตะวันออกซ่ึงมีควำมแตกต่ำงจำกต้นฉบับ
ที่มีแนวคิดตำมวัฒนธรรมตะวันตก เป็นภำค ๆ ดังน้ี 

ภำค 1 กรอบควำมคิดและหลักกำร ประกอบด้วย  
 จำกภำยในออกสู่ภำยนอก (Inside-Out) เรื่องสตีเวนได้กล่ำวเน้นว่ำวรรณกรรมเกือบทั้งหมดที่เก่ียวกับ
ควำมส ำเร็จในช่วง 150 ปีแรกของประเทศสหรัฐอเมริกำ  โดยมุ่งเน้นไปที่จรรยำบรรณคุณลักษณะ (Character 
Ethics) คุณสมบัติ เช่น บูรณภำพ (integrity) ควำมอ่อนน้อมถ่อมตน (humility) กำรครองตนในกรอบศีลธรรม 
(fidelity) กำรสะกดข่มหักห้ำมใจตนเอง (temperance) ควำมกล้ำหำญ (courage) ควำมยุติธรรม (justice) ควำม
อดทนข่มกลั้น (patience) ควำมอุตสำหะมุมำนะท ำงำนหนัก (industry) กำรครองชีวิตเรียบง่ำย (simplicity) กำรใช้
ชีวิตสมถะ (modesty) หลักควำมประพฤติที่ให้ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนเหมือนที่ปฏิบัติต่อตัวเอง (Golden Rule)  อัตชีวประวัติ
ของเบนจำมิน แฟรงคลินพอจะเป็นตัวแทนของวรรณกรรมเหล่ำน้ีได้ ซ่ึงเป็นเรื่องพื้น ๆ ที่กล่ำวถึงชำยคนหน่ึงที่
พยำยำมจะบูรณกำรหลักกำรบำงประกำรกับนิสัยให้ฝังลึกอยู่ในตัวเขำตำมธรรมชำติ  
 จรรยำบรรณคุณลักษณะสอนหลักกำรพื้นฐำนของกำรใช้ชีวิตที่ทรงประสิทธิผล ยืนยันว่ำมนุษย์จะเสพ
ควำมส ำเร็จที่แท้จริงละควำมสุขอย่ำงยังยืนได้ต่อเม่ือเรียนรู้และผลึกหลักกำรเหล่ำน้ีไว้ในลักษณะประจ ำตัว 
 หลังจำกสงครำมโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดไม่นำนมุมมองพื้นฐำนเก่ียวกับจรรยำบรรณคุณลักษณะ (Character 
Ethics)ได้เปล่ียนมำเป็น จรรยำบรรณบุคลิกภำพ (Personality Ethic) ควำมส ำเร็จจะเป็นผลจำกกำรขัดเกลำ
บุคลิกภำพ (personality) ให้เปล่งปลั่งฉำยภำพลักษณ์ให้ปรำกฏต่อสำธำรณะ (public image) ทัศนคติ (attitudes) 
พฤติกรรม (behaviors)ทักษะ (skills) และเทคนิค (techniques) ที่ใช้ในกำรหล่อลื่นกระบวนกำรปฏิสัมพันธ์ของ
มนุษย์ จรรยำบรรณบุคลิกภำพเสนอสองเส้นทำง หน่ึงน้ันเป็นเรื่องมนุษย์และเทคนิคกำรประชำสัมพันธ์ อีกทำงหน่ึงจะ
เป็นทัศนคติเชิงบวก บำงเรื่องในปรัชญำน้ีได้แสดงถึงกำรมีแรงบันดำลใจและบำงสิ่งที่น่ำเชื่อถือที่สุด เช่น “ทัศนคติของ
คุณจะก ำหนดระดับควำมสูงที่จะไต่ขึ้นไปได้” หรือ “รอยยิ้มผูกมิตรได้ดีกว่ำหน้ำที่บูดบึ้ง” และ “สิ่งใดก็ตำมที่มนุษย์คิด
ขึ้นมำได้และเชื่ออย่ำงจริงจัง...จะเกิดผลเสมอ” 
 ตำมควำมเห็นของสตีเฟนเขำได้ตัวอย่ำงเรื่องรำวต่ำง ๆ ว่ำจำกกำรใช้หลักกำรจรรยำบรรณบุคลิกภำพท ำให้
เขำและภรรยำ ได้น ำหลักกำรมำใช้กับบุตรชำยของเขำซ่ึงท ำให้เกิดควำมล้มเหลวในกำรช่วยเหลือบุตรชำยคนดังกล่ำวที่
เป็นคนล้มเหลวไม่เอำไหน แต่หลังจำกที่เขำคิดทบทวนว่ำเขำต้องฟังลูกชำยของเขำอย่ำงเข้ำใจ และให้โอกำสบุตรชำย
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ในกำรเกิดควำมรู้สีกขึ้นจำกภำยในใจของเขำเองโดยผ่ำนกำรช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงแทนกำรเป็นผู้ออกค ำสั่งท ำให้
ท้ำยท่ีสุดบุตรชำยของเขำสำมำรถค้นพบศักยภำพของตนเองและประสบควำมส ำเร็จในกำรเรียนและกำรเล่นกีฬำ 
ท้ำยที่สุดสำมำรถเรียนจบและมีงำนท ำที่ดีได้ด้วยตนเอง 

ก่อนที่จะสรุปอุปนิสัย 7 ประกำรภำพรวม น้ันน่ำที่จะเข้ำใจก่อนว่ำอุปนิสัย เป็นองค์ประกอบทรง 
พลังในชีวิตเพรำะเกิดข้ึนสม่ ำเสมอ บ่อยครั้งอยู่ในจิตไร้ส ำนึก แสดงออกให้เห็นเป็นควำมต่อเน่ืองรำยวัน แสดง
คุณลักษณะและประสิทธิผล อุปนิสัยมีแรงดึงดูดมหำสำร มีมำกจนคนส่วนใหญ่จะตระหนักและยอมรับ อุปนิสัยจึงเป็น
จุดตัดของควำมรู้ ทักษะและควำมปรำรถนำ อุปนิสัย 7 ที่เป็นอุปนิสัยแห่งประสิทธิผล น้ันเพรำะอยู่บนรำกฐำนของ
กรอบควำมคิดประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักธรรมชำติที่สตีเวนเรียกว่ำควำมสมดุลของผลิตผล/ควำมสำมำรถในกำร
ผลิต (P/PC balance) (P=Production, PC=Production capability) อุปนิสัย 7 แห่งประสิทธิผลจะส ำเร็จจึงมี
รำกฐำนส ำคัญประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ พึ่งตนเอง พึ่งผู้อ่ืน และพึ่งพำซ่ึงกันและกัน กล่ำวคือ อุปนิสัยที่ 1 โปรแอก
ทีพ (Be Proactive) อุปนิสัยที่ 2  เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมำยในใจ (Begin with the End in Mind) และอุปนิสัยที่ 3 ท ำ
สิ่งที่ส ำคัญก่อน (Put First Things First) แม้ว่ำจะเป็นอุปนิสัยเบื้องต้น 3 ประกำรที่ต้องมีในตนเองก่อน (พึ่งตนเอง) ใน
กำรปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน (พึ่งผู้ อ่ืน) ซ่ึงเป็นชัยชนะส่วนตน และตำมด้วย อุปนิสัยที่  4 คิดแบบชนะ/ชนะ (Think 
Win/Win) อุปนิสัยที่  5  เข้ำใจผู้ อ่ืนก่อน  แล้วจึงให้ผู้ อ่ืนเข้ำใจเรำ (Seek First to Understand, then to Be 
Understood) และอุปนิสัยที่ 6 ผนึกพลังประสำนควำมต่ำง (Synergize) ที่เป็นอุปนิสัยที่ส ำคัญในกำรพึ่งพำอำศัยซ่ึง
กันและกันอันน ำไปสู่ชัยชนะในสังคมของบุคคลที่มีอุปนิสัยที่ทรงประสิทธิผล ท้ำยที่สุดอุปนิสัยที่ทรงประสิทธิผลของ
ผูค้นจะคงทนถำวรและยั่งยืนในบุคคลใด ๆ ก็ตำมต้องมีกำรหม่ันปฏิบัติให้สม่ ำเสมอ เปรียบเสมือนกำรลับเลื่อยให้คมอยู่
เสมอ  ซ่ึงเป็นอุปนิสัยที่ทรงประสิทธิผลที่ 7 ลับเลื่อยให้คมเสมอ (Sharpen the saw) 

บทสรุปของภำค 2 ชัยชนะส่วนตน ประกอบด้วย  อุปนิสัยที่ 1 โปรแอคทีพ (Be Proactive) ซ่ึงหมำยถึงกำร
มีอุปนิสัยที่มีภำวะตระหนักถึงควำมรับผิดชอบที่จะสร้ำงสรรค์ผลงำน และมีกำรปฏิบัติกำรในเชิงรุกที่สร้ำงสรรค์ผลงำน 
ค ำว่ำ “โปรแอคทีพ” จึงอำจแปลสั้น ๆ ว่ำ “กำรกระท ำเชิงรุก” ซ่ึงอุปนิสัยน้ีจะมีลักษณะเช่นน้ีได้ต้องประกอบด้วย 
ควำมรับผิดชอบ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรักษำควำมสมดุลของผลิตผล/ควำมสำมำรถในกำรผลิต  สำมำรถพึ่งตนเองได้
อย่ำงแท้จริง อย่ำงผู้มีวุฒิภำวะ รวมทั้งต้องเป็นผู้ที่เสียสละตนเองเพื่อผู้ อ่ืน หรือ ที่ผู้วิจำรณ์ ขอเรียกว่ำกำรมีจิต
สำธำรณะที่ค ำนึงถึงผู้อ่ืนด้วย ซ่ึงเป็นลักษณะส ำคัญของคนโปรแอคทีพ โดยปกติทั่วไปคนส่วนมำกมักน ำเรื่องรำวต่ำง ๆ 
มำอยู่ในขอบเขตแห่งควำมกังวล (Circle of Concern) แต่หำกสำมำรถน ำเรื่องรำวเหล่ำน้ันมำอยู่ในขอบเขตแห่ง
อิทธิพล (Circle of Influence) ได้มำกเท่ำใดบุคคลน้ันจะกลำยเป็นผู้ที่สำมำรถมีควำมสำมำรถแบบโปรแอคทีพ ด้วย
พลังเชิงบวกมำกเท่ำน้ัน ด้วยกำรเริ่มต้นที่ตนเองเป็นหลัก รวมทั้งต้องสำมำรถควบคุมตนเองได้ นอกจำกน้ีชัยชนะส่วน
ตนจึงเกำะเก่ียวเชื่อมโยงกับอุปนิสัยที่ 2  เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมำยในใจ  และอุปนิสัยที่ 3 ท ำสิ่งที่ส ำคัญก่อน  

อุปนิสัยที่ 2  เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมำยในใจ (Begin with the End in Mind) หมำยถึง กำรก ำหนดภำพที่
ชัดเจนอันเป็นเป้ำหมำย หรือวัตถุประสงค์ที่ต้องกำรบรรลุ ต่อจึงเป็นกำรสร้ำงควำมจริงทำงกำยภำพที่เห็นได้เป็น
รูปธรรม ซ่ึงหลักกำรน้ีเรียกว่ำ “สรรพสิ่งถูกสร้ำงสองครั้ง” (All Things Are Created Twice) มนุษย์จึงควรใช้กำรรู
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ด้วยตนเอง จินตนำกำรและมโนธรรม ตรวจสอบกำรสร้ำงครั้งแรก ซ่ึงสำมำรถบังคับบัญชำสั่งกำรกำรสร้ำงครั้งแรก 
เขียนบทชีวิตก ำกับตนเองอำจกล่ำวได้อีกอย่ำงหน่ึงว่ำ อุปนิสัยที่ 1 ตรำไว้ว่ำ “คุณคือผู้สร้ำง” อุปนิสัยท่ี 2 คือ “กำร
สร้ำงครั้งแรก” โดยอุปนิสัยที่ 2 น้ีจึงต้องเป็นกำรเขียนปณิธำนส่วนตัว ซ่ึงเป็นแก่นของภำวะโปรแอคทีพ ระจ ำตัวท ำให้
ได้ วิสัย และค่ำนิยมประจ ำตัวใช้เป็นกำรวำงเป้ำหมำยระยะสั้นและระยะยำวของชีวิต กำรเขียนปณิธำนส่วนบุคคลจึง
ต้องเริ่มต้นที่จุดศูนย์กลำงของขอบเขตแห่งอิทธิพล โดยใช้มโนธรรมเป็นเข็มทิศน ำชีวิต ตรวจวัดควำมสำมำรถโดดเด่น
เฉพำะตัว และอำณำบริเวณที่ท ำประโยชน์เพื่อผู้อ่ืน ด้วยกำรขยำยขอบเขตแห่งอิทธิพลให้กว้ำงยิ่งขึ้น จุดศูนย์กลำงน้ี
เป็นแหล่งก ำเนิดควำมม่ันคง กำรชี้แนะและพลังอ ำนำจ  

อุปนิสัยที่ 3 ท ำสิ่งที่ส ำคัญก่อน (Put First Things First) อุปนิสัยที่ 3 เป็นกำรสร้ำงครั้งที่  2  หมำยถึง   
อุปนิสัยที่เป็นดอกเป็นผลควำมส ำเร็จที่จับต้องได้ของอุปนิสัยที่ 1 และ อุปนิสัยที่ 2 จึงเป็นอุปนิสัยที่ สร้ำงขึ้นมำเป็น
ผลงำนจับต้องได้เป็นรูปธรรม เป็นกำรท ำให้บรรลุผลของภำพวำดในใจเป็นผลลัพธ์ของของอุปนิสัยที่ 1 และอุปนิสัยที่ 
2  เป็นกำรเอำควำมประสงค์มำใช้งำนโดยยึดหลักกำรเป็นศูนย์กลำงลงมือปฏิบัติทุกวันจึงต้องมีวิสัยทัศน์ และ
ประโยชน์โดดเด่นเฉพำะตัวที่เรำสร้ำงขึ้นท ำให้ทุกกำรกระท ำที่ท ำทุกลมหำยใจเข้ำออก ทุกกำรกระท ำ และทุกกำร
ตัดสินใจด้วยกำรบริหำรจัดกำรตนเองอย่ำงมีประสิทธิผลคือกำรท ำสิ่งที่ส ำคัญก่อนน่ันเอง 

ภำค 3 ชัยชนะในสังคมต้องอำศัยกรอบควำมคิดแห่งกำรพำงพำซ่ึงกันและกันอย่ำงมีประสิทธิผล ซ่ึงจะเกิดขึ้น
ได้ต้องพึ่งพำตนเองได้อย่ำงแท้จริงก่อนเท่ำน้ัน ชัยชนะส่วนตนจึงมำก่อนชัยชนะในสังคม ดังน้ันควำมส ำเร็จของชัยชนะ
ในสังคมจึงมีรำกฐำนที่ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลที่เรำต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนด้วยกำรแสดงตัวตนที่แท้จริงของตนเองให้
ผู้อ่ืนประจักษ์ มิใช่เกิดจำกเทคนิคกำรสื่อสำรรูปแบบต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรยิ้ม กำรเอำใจคู่สนทนำจึงเป็นแก่นกลำงใน
ตัวเรำ (จรรยำบรรณของคุณลักษณะ) โดยตั้งอยู่บนพื้นฐำนควำมสมดุล P/PC แนวคิดพื้นฐำนที่สรุปเป็นเรื่องไข่ทองค ำ
และห่ำนที่ออกไข่ทองค ำ ที่ต้องสร้ำงบัญชีออมใจ หรือควำมไว้วำงใจเป็นทุนทรัพย์ไว้ก่อน เป็นบัญชีออมใจ ด้วยควำม
เอ้ือเฟื้อ อ่อนโยน และซ่ือสัตย์ ด้วยกำรรักษำค ำม่ันสัญญำ ด้วยพื้นฐำนกำรเข้ำใจผู้อ่ืน ใส่ใจเรื่องเล็กน้อย กล่ำวขอโทษ
อย่ำงจริงใจเม่ือผิดพลำด 

ดังน้ันชัยชนะในสังคม จะต้องประกอบด้วย อุปนิสัยที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ (Think Win/Win) อุปนิสัยที่ 5 
เข้ำใจผู้อ่ืนก่อน  แล้วจึงให้ผู้อ่ืนเข้ำใจเรำ (Seek First to Understand, then to Be Understood) และอุปนิสัยที่ 6 
ผนึกพลังประสำนควำมต่ำง (Synergize)  
 อุปนิสัยที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ จึงเป็นกรอบควำมคิดที่ส ำคัญของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ที่จะท ำให้มี
ควำมรำบรื่น ยอมรับซ่ึงกันและกันในกำรเห็นผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ำยเป็นหนทำงกำรแก้ปัญหำที่ร่วมกันที่สร้ำง
ควำมชื่นม่ืนและควำมพอใจให้ทุกฝ่ำย 
 อุปนิสัยที่ 5 เข้ำใจผู้อ่ืนก่อน  แล้วจึงให้ผู้อ่ืนเข้ำใจเรำ เป็นอุปนิสัยที่ส ำคัญที่วำงอยู่บนพื้นฐำนกำรตั้งใจฟัง
ผู้อ่ืนอย่ำงจริงใจและจริงจัง จนกระทั่งสำมำรถเข้ำใจผู้อ่ืนอย่ำงลึกซ้ึงก่อน กำรรับฟังผู้อ่ืนอย่ำงเข้ำอกเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ 
จะสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ถือเป็นกำรฝำกบัญชีออมใจครั้งใหญ่ หลังจำกน้ันผู้อ่ืนจะรับฟังควำมคิดของเรำและ
เข้ำใจเรำได้โดยปริยำย 
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 อุปนิสัยที่ 6 ผนึกพลังประสำนควำมต่ำง เป็นหลักกำรกำรสร้ำงควำมร่วมมืออย่ำงสร้ำงสรรค์ กำรผนึกพลัง
ประสำนควำมต่ำงน้ีพบอยู่แล้วตำมธรรมชำติ เช่น ผนึกพลังประสำนควำมต่ำงระหว่ำงเพศชำยและเพศหญิง ท ำให้
ก ำเนิดมนุษย์เพื่อสืบเผ่ำพันธ์ุ ดังน้ันพลังควำมต่ำงจะสร้ำงสรรค์และมีประสิทธิผลน้ันจะเกิดควำมคิดที่ต่ำงกันของแต่ละ
คนมำกกว่ำคนทีมคีวำมควำมคิดเหมือนกันซ่ึงจะไม่มีกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น 

ภำค 4 กำรเติมพลังชีวิต จึงเป็นหลักกำรที่ส ำคัญของ อุปนิสัยที่ 7 ลับเลื่อยให้คมเสมอ (Sharpen the saw) 
จึงเป็นอุปนิสัยที่ส ำคัญที่ท ำให้อุปนิสัยอ่ืนเป็นไปได้ โดยอุปนิสัยที่เป็นอุปนิสัยแห่งกำรสร้ำงศักยภำพในกำรผลิต และเติม
พลังแห่งชีวิตให้มนุษย์ทุกมิติ ไม่ว่ำจะเป็นทำงกำยภำพ (ออกก ำลังกำย โภชนำกำร และบริหำรควำมคิด) จิตวิญญำณ 
(แจกแจงค่ำนิยม และกำรปฏิบัติตำมสัญญำ ศึกษำ และท ำสมำธิ)  สติปัญญำ(อ่ำน วำดภำพในใจ วำงแผน เขียน) และ
สังคม/อำรมณ์ (ให้บริกำร ร่วมรับรู้ควำมรู้สึก ผลึกพลังประสำนควำมต่ำง ควำมม่ันคงในใจ) และต้องใช้หลักกำร จำก
ภำยในออกสู่ภำยนอกอีกครั้ง (Inside-Out) ซ่ึงหมำยถึงกำรเข้ำถึงควำมในใจของผู้อ่ืนว่ำเหตุใดเขำจึงแสดงพฤติกรรม
เช่นน้ัน ท ำให้สำมำรถเข้ำใจผู้อ่ืนอย่ำงลึกซ้ึงที่สตีเวนค้นพบจำกเซนดรำ ภรรยำของเขำซ่ึงเขำยกเป็นตัวอย่ำงใน
ตอนท้ำยของหนังสือเล่มน้ี เขำพบว่ำเขำทั้งสองมีควำมเข้ำใจและเข้ำซ้ึงถึงควำมสุขที่แท้จริงของชีวิต 

ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจำรณ์ขอสรุปว่ำสตีเฟน เขียนหนังสือเล่มน้ีจกมุมมองของชำวตะวันตกผู้ที่ควำมเข้ำใจในศำสนำอย่ำง

ลึกซ้ึงจนสำมำรถน ำมำใช้ในกำรบริหำรทำงธุรกิจให้ค ำปรึกษำในฐำนะที่ปรึกษำและเป็นอำจำรย์ที่ได้ใช้แนวคิดอุปนิสัย
ทั้ง 7 ที่เขำพัฒนำขึ้นมำเป็นแนวทำงสอน และจำกประสบกำรณ์ตรงที่สตีเวนได้ทดสอบด้วยกำรทดลองใช้ จนกระทั่ง
เขำม่ันใจว่ำ อุปนิสัยทั้ง 7 เป็นอุปนิสัยที่ส ำคัญของบุคคลที่ทรงประสิทธิภำพ ซ่ึงหำกจะเทียบเคียงกับหลักกำรทำง
วัฒนธรรมตะวันออกน้ันก็สอดคล้องกับหลักกำรและแนวคิดของทั้งตะวันตกและตะวันออก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเม่ือ
เปรียบเทียบกับหลักกำรทำงศำสนำพุทธจะพบว่ำไม่แตกต่ำงกัน เช่น กำรที่ศำสนำพุทธ สอนว่ำกำรพิจำรณำเรื่องใด 
ต้องเริ่มต้นที่ใจของเรำก่อน จึงค่อยพิจำรณำกำยภำพภำยนอก ในเรื่องควำมสัมพันธ์น้ันเรำต้องเข้ำใจผู้อ่ืนก่อน และ
ผู้อ่ืนก็เข้ำใจเรำ หรือที่ตรงกับค ำพังเพยว่ำ “เอำใจเขำมำใส่ใจเรำ” นอกจำกน้ีสตีเวน ได้กล่ำวถึงกำรมีจิตเอ้ือเฟื้อ 
อ่อนโยน มีควำมซ่ือสัตย์ ซ่ึงเป็นพื้นฐำนที่ส ำคัญของกำรมิจิตสำธำรณะ ที่ตรงกับมีพรหมวิหำรสี่ ประกอบด้วย ควำม
เมตตำ ควำมกรุณำ มุทิตำ และ อุเบกขำ รวมถึงควำมซ่ือสัตย์ทั้ง 3 ประกำรอันมีกำย วำจำและใจ เป็นต้น 

กล่ำวได้ว่ำหนังสืออุปนิสัยทั้ง 7 ของสตีเฟน จึงเป็นหนังสือที่น่ำอ่ำน น่ำสนใจ มีสำระควำมรู้ ที่สำมำรถเข้ำใจ
ได้ง่ำยเน่ืองจำกสตีเวน เขียนเหมือนเรื่องเล่ำมีกำรยกตัวอย่ำงประกอบมีกำรทบทวนกำรใช้หลักกำรในท้ำยบท จึงท ำให้
ผู้อ่ำนสำมำรถศึกษำ ท ำควำมเข้ำใจได้โดยง่ำยและสำมำรถปฏิบัติตำมได้จริง เพื่อน ำมำเป็นแนว ทำงกำรด ำเนินชีวิตที่มี
ควำมสุข และมีประสิทธิผลได้ดียิ่ง 
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วารสารครศุาสตร ์
หลักเกณฑ์และค าแนะน าส าหรับผูน้พินธ์ บทความวิชาการและบทความวิจัย 

 
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีนโยบายในการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ

และงานวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการที่สนใจนอกจากน้ียังเป็นเวทีวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและ
ข้อคิดเห็นทางด้านการศึกษา ซ่ึงครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรูปแบบผลงานที่วารสาร
จะรับพิจารณา มี 3 ประเภท คือ บทความวิชาการหรือบทความปริทัศน์ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือ 

บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์น้ีจะต้องไม่เคยถูก
น าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอ่ืนใดมาก่อน และไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงวารสารใดๆ พร้อมทั้งได้รับการ
พิจารณาจากผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) ก่อน เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับสากล และน าไปอ้างอิงได้ การ
เตรียมต้นฉบับที่จะมาลงตีพิมพ์ ควรปฏิบัติตามค าแนะน าดังต่อไปน้ี 
 
การเตรียมต้นฉบับส าหรับบทความวิชาการและบทความวิจัย 

1.  ภาษา เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ การใช้ภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้ค าศัพท์และชื่อบัญญัติตาม
หลักของราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาอังกฤษในข้อความ ยกเว้นกรณีจ าเป็น ให้เขียนค าศัพท์ภาษาไทย
ตามด้วยวงเล็บภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวเล็กทั้งหมดยกเว้นชื่อเฉพาะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใหญ่ บท ความส่วนที่เป็น
ภาษาอังกฤษควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะส่งต้นฉบับ 

2.  การพิมพ์ ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ด้วยรูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 
pt. โดยจัดหน้ากระดาษขนาด A4 (8.5 x 11 น้ิว) ตั้งค่าหน้ากระดาษส าหรับการพิมพ์ห่างจากขอบกระดาษทุกด้าน
ด้านละ 1 น้ิว (2.5 เซนติเมตร) จัดหนึ่งคอลัมน์ส าหรับบทความวิชาการ จัดสองคอลัมน์ส าหรับบทความวิจัย 

3. จ านวนหน้า บทความวิชาการและบทความวิจัย ไม่ควรเกิน 15 หน้า 
การเรียงล าดับเนื้อหา 

1. บทความวิจัย 
1.1 ชื่อเรื่อง ควรสั้น กะทัดรัด และสื่อเป้าหมายหลักของการศึกษาวิจัย ไม่ใช้ค าย่อ ชื่อ

เรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้น าชื่อเรื่องภาษาไทยมาก่อน 
1.2 ชื่อผู้นิพนธ์และที่อยู่ ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และระบุต าแหน่งทาง

วิชาการ หน่วยงานหรือสถาบัน  
1.3 บทคัดย่อ (Abstract) ให้มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นเน้ือความย่อที่อ่าน

แล้วเข้าใจง่าย โดยเรียงล าดับความส าคัญของเน้ือหา เช่น วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลงานและการวิจารณ์อย่าง
ต่อเน่ืองกัน ไม่ควรเกิน 15 บรรทัด ไม่ควรมีค าย่อ ให้บทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาอังกฤษ 
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1.4 ค าส าคัญหรือค าหลัก (keywords) ให้ระบุทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใส่ไว้ท้าย
บทคัดย่อของแต่ละภาษา 

1.5 บทน า เป็นส่วนของเน้ือหาที่บอกความเป็นมาและเหตุผลน าไปสู่การศึกษาวิจัย ให้
ข้อมูลทางวิชาการพร้อมทั้งจุดมุ่งหมายที่เก่ียวข้องอย่างคร่าวๆ และมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาและวิจัยน้ันด้วย 

1.6  วิ ธีการศึกษ า ให้ ระบุ รายละเอียด วัสดุ  อุปกรณ์  ส่ิงที่ น ามาศึ กษา จ านวน
ลักษณะเฉพาะของตัวอย่างที่ศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษา อธิบายวิธีการศึกษา หรือ
แผนการทดลองทางสถิติ การสุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.7 ผลการศึกษา แจ้งผลที่พบตามล าดับหัวข้อของการศึกษาวิจัยอย่างชัดเจนได้ใจความ 
ถ้าผลไม่ซับซ้อนไม่มีตัวเลขมาก ควรใช้ค าบรรยาย แต่ถ้ามีตัวเลขมาก ตัวแปรมาก ควรใช้ตาราง แผนภูมิแทน ไม่ควรมี
เกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิ ควรแปรความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบ และสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

1.8 สรุปผล ชี้แจงว่าผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือแตกต่างไปจาก
ผลงานที่ มีผู้รายงานไว้ก่อนหรือไม่ อย่างไร เหตุใดจึงเป็นเช่นน้ัน และมีพื้นฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้ และให้จบด้วย
ข้อเสนอแนะที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือทิ้งประเด็นค าถามการวิจัย ซ่ึงเป็นแนวทางส าหรับการวิจัยต่อไป 

1.9 ตาราง รูปภาพ และแผนภูมิ ควรคัดเลือกเฉพาะที่จ าเป็น และต้องมีค าอธิบายสั้นๆ 
แต่สื่อความหมาย ได้สาระครบถ้วน ในกรณีที่เป็นตาราง ค าอธิบาย ต้องอยู่ด้านบน ในกรณีที่เป็นรูปภาพ หรือแผนภูมิ  
ค าอธิบายต้องอยู่ด้านล่าง ใช้ค า ตารางที่ 1..., ภาพประกอบ 1 หรือ แผนภูมิ 1 

1.10 เอกสารอ้างอิง ส าหรับการพิมพ์เอกสารอ้างอิง ทั้งเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษโดยมีหลักการทั่วไป คือ เอกสารอ้างอิงต้องเป็นที่ถูกตีพิมพ์และได้รับการยอมรับทางวิชาการ ไม่ควร
เป็นบทคัดย่อ และไม่ใช่การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ถ้ายังไม่ได้ถูกตีพิมพ์ ต้องระบุว่ารอการตีพิมพ์ 
 

2. บทความวิชาการ 
 2.1 ชื่อเรื่อง 
 2.2 ผู้แต่ง  
 2.3 บทน า 
 2.4 เน้ือหา 
 2.5 บทสรุป 
 2.6 เอกสารอ้างอิง 
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3. บทวิจารณ์หนังสือ 
 3.1 ข้อมูลทางบรรณานุกรม 
 3.2 ชื่อผู้วิจารณ์ 
 3.3 บทวิจารณ์ 

 
 เอกสารอ้างอิง 
  ใช้รูปแบบการอ้างอิง APA (American Psychological Association citation Style) 
 
ตัวอย่างการท าเอกสารอ้างอิง 
 
หนังสือ 
ชื่อผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์).ชื่อหนังสือ.ครั้งที่พิมพ์.สถานที่พิมพ์ : ส านักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.(2546).การคิดเชิงอนาคต.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ฐานการพิมพ์. 
 
บทความจากวารสารหรือนิตยสาร 
ชื่อผู้เขียนบทความ.(ปีที่ตีพิมพ์).ชื่อบทความ.ชื่อวารสาร.ปีที่ (ฉบับที่), หน้า. 
ตัวอย่าง 
ศรีศักร วัลลิโภดม.(2552).ประวัติศาสตร์ชาวบ้านคือประวัติศาสตร์ของชุมชน.วารสารประชาคมวิจัย.15 (87), 35-36. 
 
บทความจากหนังสือพิมพ์ 
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์, ด/ว). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์. หน้าซ่ึงปรากฏบทความ 
ตัวอย่าง 
ผาสุก อินทราวุธ. (2544, กรกฎาคม 21). สังคมชนชั้นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศจีน. กรุงเทพธุรกิจ, น. 6-7. 
 
วิทยานิพนธ์ 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. สถาบันที่พิมพ์ : ชื่อสถาบันการศึกษา. 
เยาวภา เจริญบุญ. (2537). การศึกษาองค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูมัธยมศึกษาใน

กรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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;  
 
 

เว็บไซต์ 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่สารนิเทศบนอินเตอร์เน็ต). ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความ, วันที่ท าการสืบค้น. จาก URL 
ตัวอย่าง 
ศิริชัย กาญจนวาสี. (2548). ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม. สืบค้นเม่ือ 25 สิงหาคม 2553. จาก www.niets.or.th/ 

aboutus_matter.html 
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;  
 
 

ตัวอย่างรูปแบบการเขียนบทความวิชาการ 
 
 
ชื่อเรื่อง ภาษาไทย......( TH SarabunPSK 18 pt. หนา)....... 
 
ชื่อผู้นิพนธ์ ภาษาไทย.............1 
ชื่อผู้นิพนธ์ ภาษาอังกฤษ......... 
(TH SarabunPSK 14 pt. ปกติ) 
 
 บทน า (TH SarabunPSK 14 pt. ปกติ)...………………………………………................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 เน้ือหา (TH SarabunPSK 14 pt. ปกติ)...………………………………………................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
........................................................................ ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
 บทสรุป (TH SarabunPSK 14 pt. ปกติ)...………………………………………................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
...........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
เอกสารอ้างอิง (TH SarabunPSK 14 pt. หนา) 
(รายละเอียดของเน้ือหา TH SarabunPSK 14 pt. ปกติ) 

                                                        
1 รายละเอียดของผูนิ้พนธ์ภาษาไทย....(เน้ือหา TH SarabunPSK ขนาด 12 Pt. ปกติ)....ต าแหน่ง...หน่วยงานท่ีสังกดั... 
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;  
 
 

รูปแบบการเขียนบทความวิจัย 
 
ชื่อเรื่อง ภาษาไทย......( TH SarabunPSK 18 pt. หนา)....... 
 
ชื่อผู้นิพนธ์ ภาษาไทย..............1 
ชื่อผู้นิพนธ์ ภาษาอังกฤษ.........2 
(TH SarabunPSK 14 pt. ปกติ) 
 
บทคัดย่อ (TH SarabunPSK 14 pt. หนา) 
............................................................................................................................. ..............................................................
.....( เ น้ื อ ห า บ ท คั ด ย่ อ  TH SarabunPSK 14 pt. ป ก ติ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
ค าส าคัญ : (หัวข้อ : TH SarabunPSK 14 pt. หนา) (เน้ือหา : TH SarabunPSK 14 pt. ปกติ) 
 
Abstract (TH SarabunPSK 14 pt. หนา) 
............................................................................................................................. ..............................................................
.....(เ น้ื อห าบท คัด ย่ อ  TH SarabunPSK 14 pt. ปกติ )................................................................................ 
.......................................................................................................... ................................................................. 
 
Keyword : (หัวข้อ : TH SarabunPSK 14 pt.. หนา) (เน้ือหา : TH SarabunPSK 14 pt. ปกติ) 
 

                                                        
1 รายละเอียดของผูนิ้พนธ์ภาษาไทย....(เน้ือหา TH SarabunPSK 14 pt. ขนาด 12 Pt. ปกติ)....ต าแหน่ง...หน่วยงานท่ีสังกดั... 
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;  
 
 

(ทั้ง 4 หัวข้อ จัด 1 คอลัมน์) 
 
บทน า (.TH SarabunPSK 14 pt. หนา) 
(เน้ือหา TH SarabunPSK 14 pt. ปกติ)  
..................................................................................... 
.............................................................................. . 
.............................................................................. . 
.............................................................................. . 
.............................................................................. . 
...............................................................................  
  
วิธีการศึกษา (TH SarabunPSK 14 pt. หนา) 
วิธีวิจัย และการวางแผนการทดลองทางสถิติ 
การเก็บข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผล 
(เน้ือหา TH SarabunPSK 14 pt. pt. ปกติ) 
.............................................................................. . 
.............................................................................. . 
........................................ ...................................... . 
.............................................................................. . 
..................................................................................... 
ผลการศึกษา (TH SarabunPSK 14 pt. หนา) 
(เน้ือหา TH SarabunPSK 14 pt. ปกติ)  
.............................................................................. . 
.............................................................................. . 
................................................................ ............... 
.............................................................................. . 
.............................................................................. . 
..................................................................................... 
.............................................................................. . 
...............................................................................  

วิจารณ์และสรุปผล (TH SarabunPSK 14 pt. หนา) 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
(เน้ือหา TH SarabunPSK 14 pt. ปกติ) 
 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
เอกสารอ้างอิง (TH SarabunPSK 14 pt. หนา) 
 
(รายละเอียดของเน้ือหา TH SarabunPSK 14 pt. ปกติ) 
 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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