สารบัญ
ชื่อเรื่อง/ชื่อผูวิจัย
การจัดการเรียนรูโดยใชวิธี OK5R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

หนา
1

กนกวรรณ นามวิจิตร

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน
โปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศาลเจา
(หาวนุกลู วิทยา) สํานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

9

กรณิศ เกาะเค็ด

การพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาไทย โดยใชเทคนิค SQ4R
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1

19

กฤติยาภรณ คนไว

การศึกษาระดับการสะทอนคิดกับการแกปญหาคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

29

กัญชลิกา แวงวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีการศึกษาบทบาทการมีสวนรวม
ในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง

36

เขษม มหิงสาเดช

ผลของการใชกลวิธีเมตาคอคนิชัน ที่มีตออัตมโนทัศนและความสามารถ
ในการแกปญหาคณิตศาสตร

43

จิตพร พันธุวิชัย

การพัฒนาความสามารถดานการอานคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชนกพร สุริโย

51

สารบัญ
ชื่อเรื่อง/ชื่อผูวิจัย

หนา

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมความสามารถ
ในการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

60

ชนัญธิดา สุริโย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู (5E)
รวมกับชุดกิจกรรม

67

ณัฐวดี บุญรัตน

การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1

78

ดวงกมล ทองสังข

การพัฒนาแบบฝกทักษะการแตงประโยควิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 โรงเรียนวัดดงหมี (ธรรมรสอุปถัมภ)

91

ทักษพร เกิดเที้ยง

การศึกษาขอบกพรองของการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการคูณ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนตน

99

ธานี แกวสมบัติ

การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของประธานบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาพลศึกษา ระดับปริญญาตรี

110

ธิติพงษ สุขดี

การพัฒนาทักษะการอานดวยนิทานเลมเล็ก สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานดงพลวง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก
นกุล นาคพลังกูล

121

สารบัญ
ชื่อเรื่อง/ชื่อผูวิจัย

หนา

การพัฒนาความสามารถการอานสะกดคํา โดยใชบทเรียนการตูนแอนิเมชัน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สํานักงานเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร

135

นราวรรณ นคราวงศ

การวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตรเรื่องการบวก การลบ
การคูณและการหารเศษสวน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1

143

นฤมล ทองดอนอ่ํา

การศึกษาระดับความคิดทางเรขาคณิต เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ
กับการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

153

นัฐพร คุมวงค

ผลของการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
รวมกับการใชชุดกิจกรรมที่มีตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนบานราษฎรประสานจิต อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี

161

นุรไอซา ดิง
กฤตกาล ชารลีฑปภูผา
วัฒนา รัตนพรหม

การใชสื่อการตูนแอนิเมชันฝกทักษะการถูบานของเด็กออทิสติก
ศูนยกระตุนและพัฒนาศักยภาพเด็ก Empowered Kids

171

ปานิศรา วาริสสอน

การศึกษาการคิดเชิงพีชคณิตกับการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ปยพรรณ สุโขยะชัย

181

สารบัญ
ชื่อเรื่อง/ชื่อผูวิจัย

หนา

การพัฒนาความสามารถดานการเขียนสื่อสารภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบซิปปา ประกอบแบบฝก

189

พงคผกา เดชโนนสังข

การศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตรและการกํากับตนเอง
โดยใชกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา

201

พรพรรณ แซตั้ง

การศึกษาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนกับการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

210

พรพิมล แกวละมุล

การพัฒนาทักษะชีวิตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชการจัดการเรียนรู
แบบโยนิโสมนสิการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4

219

พระมหาสมศักดิ์ กัลยา

สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบริบาล
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

229

พัชรี ศรีวิเศษ

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเดวีสรวมกับการสอนแบบรวมมือ
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการปฏิบัติงานไฟฟาเพื่อการเกษตร
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาเกษตรศาสตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี(ภาคใต)

241

พิทยา คงอิ้ว

การศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
เพ็ญนภา ศรีภูธร

250

สารบัญ
ชื่อเรื่อง/ชื่อผูวิจัย

หนา

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบทีมเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถ
ดานการพูดภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

258

ภิรญา ผลเกิด

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและทักษะการคิดคํานวณ
เรื่อง การบวกและการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2
แบบคละชั้นเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT

269

ภูวภัทร อ่ําองอาจ

ปญหาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม

279

ยุพิน ชัยราชา

การศึกษามโนทัศนทางคณิตศาสตรและการสรางโจทยปญหาโดยใชโมเดลมโนทัศน
ของลาสเลยและแมทซินสกี เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5

292

ลลิดา ทองปรอด

ความตองการของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนเอกชน
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

302

วาที่ ร.ต.ระพี แกวมีแสง

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
รวมกับเทคนิค STAD เรื่อง เสนขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

310

วิธิชัย พงษประเสริฐ

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่อง My Daily Life
โดยการประยุกต ใชทฤษฎีการเรียนรู Constructivism รวมกับ English Vlogging
สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ศักดิ์กุมภา อินชื่น

319

สารบัญ
ชื่อเรื่อง/ชื่อผูวิจัย

หนา

การพัฒนาบทเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใชทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเอง
โดยการสรางสรรคชิ้นงานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

326

ศุภณัฐ คลังกรณ

การควบคุมภายในที่สงผลตอการบริหารงบประมาณในโรงเรียนขยายโอกาส
อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

332

สมนึก อนกลิ้ง

การศึกษาขอบกพรองทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการและการแกสมการ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร

344

สรยา พิสิฏฐิ์พัฒนะ

ความสัมพันธระหวางการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร

349

สายฝน อินปญญา

การวินิจฉัยขอบกพรองทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทศนิยม สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

358

สินี โดดหนู

การศึกษาความสามารถในการแกโจทยปญหาสภาพจริงตามกระบวนการแกปญหาของ
DAPIC เรื่อง “ความนาจะเปน” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สิริกานต ลําพาย

364

สารบัญ
ชื่อเรื่อง/ชื่อผูวิจัย

หนา

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรี

373

สิริอร เผาพันธ

ความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

384

สุทญา อรามรัตน

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับ STAD
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

394

สุธิลัดดา นาไชย

การศึกษาระดับการคิดเกี่ยวกับการคูณกับการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

403

สุวรรณรักษ หงษสุด

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2

411

อภิญญา อภิวิมลลักษณ

การใชกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเพื่อสงเสริมความสามารถ
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การจัดการเรียนรูโดยใชวิธี OK5R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
Learning management by using OK5R method to develop reading comprehension for
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บทคัดยอ
การวิ จัย ครั้ง นี้มี วัต ถุประสงค 1) เพื่ อเปรียบเทียบความสามารถในการอานจับ ใจความ ของนักเรีย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนเรียนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนรูโดยใชวิธี OK5R และ 2) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธี OK5R ประชากร คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเพชรถนอม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน จํานวน 168 คน กลุมตัวอยาง
ไดมาโดยการสุมแบบกลุมจํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธี OK5R เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการอานจับใจความ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความ จํานวน 30 ขอ
และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา
1) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชวิธี OK5R มีความสามารถในการอานจับใจความหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชวิธี OK5R มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธี OK5R
ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูโดยใชวิธี OK5R การอานจับใจความ
Abstract
The purposes of this research were 1) to compare the competence in reading
comprehension of Prathomsuksa 6 students before and after learning by using OK5R
method and 2) to study their satisfaction after learning. The samples were 30 students
which were drawn from 168 Prathomsuksa 6 students enrolled at Phetthanom School in the
second semester of academic year 2018 by using a cluster sampling method. The research
instruments were learning management plans by using OK5R method to develop reading
comprehension ability, an achievement test consisted of 30 questions of reading
comprehension and the satisfaction questionnaire. The data were statistically analyzed by
using mean, standard deviation and dependent t-test.
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The research findings indicated that :
1) The competence in reading comprehension ability of Prathomsuksa 6 students
after learning by using OK5R was higher than before learning by using OK5R at the
statistically significance level of .05.
2) The students’ satisfaction with the above learning management by using OK5R
method after learning was found at the highest level.
Keywords : learning management by using OK5R method, reading comprehension.

บทนํา
การอานเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินชีวิต เพราะการอานทําใหเราไดทั้งความรูและความบันเทิง
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการอานเพื่อศึกษาหาความรูตาง ๆ นอกจากจะไดรับความรูแลวยังชวยพัฒนาความคิดดังคํา
กลาวที่วา “ยิ่งอานยิ่งรู” “อานมากรูมาก” (อัจฉรา ชีวพันธ. 2552 : 17) มิใชเพียงแตเรียนรูภาษาเทานั้ น การอาน
ยังเปนเครื่องมือสําคัญในการศึกษาหาความรูในวิชาสาขา ตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันนี้ที่มีการพัฒนาของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร ขาวสารและความรู ใหม ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ผูที่มีทักษะในการอานเปนทุนอยูในตัวแลวยอม
มี โ อกาสได เ ปรี ย บมากกว า (พรทิ พ ย ชาตะรั ต น . 2545 : 59) นอกจากนี้ ก ารพั ฒ นาการสื่ อ สารที่ มี ค วาม
เจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว การติดตามขาวสารใหทันเหตุการณจึงเปนสิ่งจําเปน การอานจึงเปนเครื่องมือสําคัญ
สงผลใหผูอานไดรับประโยชนหลายดาน เปนการเพิ่มเติมความรู ความคิด พัฒนาสติปญญา และคุณภาพชีวิต และ
ใหความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกดวย
ในหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดใหการอาน เปนมาตรฐานการเรียน
รู ในกลุ มสาระการเรียนรู ภาษาไทย สาระที่ 1 การอาน มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรู และ
ความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6
นักเรียนอานออกเสียงบทรอยแกว และบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะไดถูกตอง อธิบายความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัยของคํา ประโยค ขอความ สํานวนโวหาร จากเรื่องที่อ าน เขาใจ คําแนะนํา คําอธิบายในคู มือ
ตางๆ แยกแยะขอคิดเห็นและขอเท็จจริง รวมทั้งจับใจความสําคัญของเรื่องที่อ านและนําความรูความคิดจากเรื่อง
ที่ อ านไปตั ด สิ น ใจแกปญหาในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ได มี ม ารยาทและมี นิ สั ย รัก การอาน และเห็น คุณ คาสิ่ ง ที่ อา น
และมาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา
ประยุ กต ใช ในชีวิ ตประจํา วัน (กระทรวงศึ กษาธิ การ. 2551 : 35 ) ซึ่ งสอดคล องกับ กรมวิช าการ (2541 : 1)
ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานวา การอานเปนทักษะที่สําคัญและจําเปนตองเนน ตองฝกฝนใหกับผูเรียนเปน
อยางมาก เนื่องจากการอานเปนกระบวนการที่ทําใหผูอานสรางความหมาย หรือพัฒนาวิเคราะห ตีความในระหวาง
อาน ผูอานจะตองรูหัวเรื่อง รูจุดประสงคของการอานมีความรูทางภาษาที่ใกลเคียงกับภาษาที่ใชในหนังสือที่อาน
และจะตองใชประสบการณเดิมที่เปนประสบการณพื้นฐานของผูอาน ทําความเขาใจเรื่องที่อาน การสงเสริมให
ผูเรียนมีทักษะในการอาน สามารถอานและจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานไดอยางถูกตองจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีคุณภาพตามความมุงหมายของหลักสูตร การอานจับใจความถือเปนหัวใจของ
การอาน ไมเพียงแตเฉพาะอานออกหรืออานไดเทานั้น แตตองสามารถบอกได คิดไดวาเรื่องที่อานนั้นเปนอยางไร
ผูเขียนตองการบอกอะไรแกผูอาน การอานจับใจความที่ไดผลดีจะชวยใหผูอานประสบความสําเร็จในการเรียน การ
ฝกฝนการอานจับใจความอยูเสมอจะทําใหผูอาน อานหนังสือเปน (เอกนรินทร สี่มาศาล และคณะ. 2544 : 34)
นอกจากนี้การอานจับใจความเปนความเขาใจเรื่องที่อานระดับตนและเปนพื้นฐานสําคัญมากสําหรับการอานใน
ระดับสูงตอไป ถาผูเรียนจับใจความเรื่องที่อานไมได คืออานแลวไมรูเรื่องก็คงไมสามารถอานเพื่อวิจารณไดวา เรื่อง
นั้นดีหรือไมดีไดเลย (แววมยุรา เหมือนนิล. 2538 : 15) และการอานจับใจความเปนการอานเพื่อเขาใจความหมาย
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ของศัพท การสรุปความ เรียงลําดับเหตุการณและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อาน ถานักเรียนไมมีทักษะเหลานี้
หรือใชไ มไดเต็ มความสามารถจะทํา ใหมีผลการเรียนต่ํากว าเกณฑ มาตรฐานได จึงมีความจําเปนตองฝกฝนให
นักเรียนมีนิสัยรักการอาน อานไดเขาใจและไดรับประโยชนจากการอานอยางเต็มที่อันจะนําไปเปนพื้นฐานในการ
เรี ย นรู วิ ช าต า ง ๆ ในชั้ น ที่ สู ง ขึ้ น ต อไป (หิ รัญ ญา อุป ถั ม ป . 2541 : 3) เห็ น ได ว า การอ า นจั บ ใจความสํ า คั ญ มี
ความสํา คั ญ ในการเป น เครื่องมื อในการเรีย นรู เพราะถาผู เรียนสามารถอา นจั บใจความไดดี จะทํ า ใหป ระสบ
ความสําเร็จในการเรียน และยังสามารถแสวงหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเองไดอีกดวย
จากการประเมินของ the Programme for International Student Assessment (PISA) (2009)
ที่ประเมินศักยภาพของผูเรียนในดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ซึ่งหลักสําคัญของแบบทดสอบ PISA
ในดานการอานคือการประเมินการรูเรื่องการอาน คือ เขาใจความหมายของคํา สามารถคิดยอนกลับและสะทอนวา
เขาใจถึงจุดประสงคของการเขียน ผูเขียนตองการสงขาวสารใหใคร ใหรูวาผูเขียนใชภาษาอยางไรในการนําขาวสาร
ไปสูผูอาน รวมถึงความสามารถในการตีความจากโครงสรางของเรื่องหรือจากลักษณะเดนของการเขียน เชน การให
ขอมูลที่ตรงไปตรงมา เปรียบเทียบ หรือประชดประชัน ฯลฯ จากการทดสอบใน 65 ประเทศ แสดงใหเห็นวา
นักเรียนไทยยังขาดความสามารถในดานการอาน กลาวคือ เกือบครึ่งของนักเรียนไทยอายุประมาณ 15 ป หรือที่
กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในการวัดความสามารถในดานการอานมีคะแนนเฉลี่ยประมาณ 422 คะแนน
ซึ่งคาเฉลี่ยโดยรวมของทุกประเทศอยูที่ 492 คะแนน โดยจัดเปนอันดับที่ 50 จาก 65 ประเทศ ผลการประเมิน
ดังกลาวแสดงใหเห็นวา ผูเรียนจํานวนมากยังขาดความสามารถในการอานจับใจความ ไมสามารถจับประเด็นสําคัญ
ของเรื่องที่อาน ไมสามารถเลาใจความของเรื่องที่ตนอานใหผูอื่นเขาใจไดอยางชัดเจนไมมีความมั่นใจในการตอบ
คํ า ถามหรือ แสดงความคิ ดเห็ น สอดคล อ งกับ ผลการทดสอบของสํ า นั กทดสอบมาตรฐานการศึกษา (O-Net)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยใน สาระ ที่ 1 การอาน คิดเปน รอยละ 44.51 และจากการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของโรงเรียนเพชรถนอม มีคะแนนเฉลี่ย
สาระที่ 1 การอาน คิดเปนรอยละ 36.47 ซึ่งคาเฉลี่ยของคะแนนดังกลาวชี้ใหเห็นวาผูเรียนขาดความสามารถในการ
อาน อานแลวจับใจความสําคัญไม ได ไมสามารถสรุปประเด็นสําคัญของเรื่อง ไมสามารถแยกใจความสําคัญกับ
ใจความรองได และไมสามารถแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อานได อาจสงผลกระทบตอผูเรียนในการ
เรียนระดับสูงยิ่งขึ้นหากนักเรียนขาดการพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความ
จากสภาพปญหาดังกลาวผูวิจัยเห็นวาการจัดการเรียนรูโดยใชวิธี OK5R เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
อานจับใจความ เปนวิธีหนึ่งที่จะสามารถแกปญหาของผูเรียนได สอดคลองกับงานวิจัยของศิรินทิพย ถานะกอง
(2556 : 71 ) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอานจับใจความสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโดยวิธี
สอนแบบ OK5R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่โดยวิธีสอนแบบ OK5R ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู โดยวิธีสอนแบบ OK5R เพื่อศึกษาทักษะ
การอานจับใจความสําคัญ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยวิธีสอนแบบ
OK5R ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความสําคัญ
หลังเรียนสูงกวาคาเฉลี่ยกอนเรียน ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู พั ฒนาทักษะการอาน
จับใจความสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยวิธีสอนแบบ OK5R ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
อยู ใ นเกณฑ ระดั บ ความพึ ง พอใจมาก ซึ่ ง เปน ไปตามสมมติฐ านที่ ตั้ง ไว แสดงใหเห็น ว า การอา นโดยวิ ธี OK5R
ชวยพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความของผูเรียนไดดีขึ้น สรางความพึงพอใจสงผลใหผูเรียนเกิดความ
กระตือรือรนมีความสนใจและตั้งใจปฎิบัติกิจกรรม ไดอยางดีเยี่ยม
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การสอนอานโดยวิธี OK5R เปนวิธีการสอนอานที่ Walter Puak เปนผูเสนอแนะไว เปนวิธีการสอนที่ชวย
ใหผูเรียนจับใจความของเรื่องที่อานไดรวดเร็ว จดจําไดดีขึ้น และสามารถทบทวนเรื่องที่อานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะใชวิธีสอนแบบ OK5R มาเปนแนวทางในการสอนเพื่อการพัฒนาความสามารถดานการ
อานจับใจความ อันเปนทักษะพื้นฐานของนักเรียนเพื่อที่จะไดนําไปเปนประโยชนในชีวิตประจําวั นของผูเรียนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนเรียน
และหลังเรียนจากการจัดการเรียนรูโดยใชวิธี OK5R
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธี OK5R

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย
การวิ จัย เรื่อง การจัด การเรีย นรูโ ดยใช วิธี OK5R เพื่อพัฒ นาความสามารถในการอา น จับ ใจความ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยไดศึกษา แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ นํามาประมวลเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
การจัดการเรียนรูโดยใชวิธี OK5R
ประกอบดวย 7 ขั้น ดังนี้
1. การอานอยางคราว ๆ (Overwiew)
2. หาแนวความคิดหลัก (Key Idea)
3. อานแตละอนุเฉท (Read)
4. จดบันทึกใจความสําคัญของอนุเฉท
(Record)

1. ความสามารถในการอาน
จับใจความของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6
2. ความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการ
จัดการเรียนรูโดยใชวิธี OK5R

5. พูดเพื่อระลึกถึงสิ่งที่อาน (Recite)
6. การทบทวน (Rewiew)
7. การสะทอนความคิด(Reflect)

วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรูโดยใชวิธี OK5R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในครั้งนี้ เปนการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุมทดลองกลุมเดียววัดผลกอนและหลังการ
ทดลอง (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2551: 138)
ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเพชรถนอม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561
จํานวน จํานวน 168 คน กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมแบบกลุมจํานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธี OK5R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน
จับใจความ จํานวน 6 แผน รวม 12 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความ เปนแบบทดสอบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 30 ขอ และแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราสวนประมาณคา
5 ระดับ จํานวน 20 ขอ
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การสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องมือโดย
1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธี OK5R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความศึกษาหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนเพชรถนอม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และขั้นตอนแนวการจัดการ
เรียนรูโดยใชวิธี OK5R กําหนดเนื้อหาจากหลักสูตรสถานศึกษา นําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ
และนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม แลวนําไปใชกับกลุมตัวอยาง
2) ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จํานวน 60 ขอ โดยวัดความสามารถ 4 ดาน คือ การจับใจความสําคัญ ตอบคําถามจากเรื่องที่อาน แยกขอเท็จจริง
และขอคิดเห็นได บอกขอคิดจากเรื่องที่อาน นําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบและนํามาปรับปรุง
แกไข นําเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ หาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามนําไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง หาคุณภาพของแบบทดสอบโดยการหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคัดเลือกไว 30 ขอ
นําไปทดลองกับกลุมตัวอยางกอนเรียนและหลังเรียน
3) ศึกษาแนวทางการสรา งแบบสอบถามความพึง พอใจ นํา เสนอต ออาจารยที่ ปรึกษาวิท ยานิ พนธ
ตรวจสอบและนํามาปรับปรุงแกไข นําเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ ความสอดคลอง นํามาปรับปรุงแกไขตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ นําไปใชกับกลุมตัวอยาง
นําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาทําการวิเคราะหทางสถิติโดยสถิติที่ใชไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบคาที

ผล/สรุปผลการวิจัย
จากการดําเนินการวิจัยไดผลสรุปดังนี้
1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชวิธี OK5R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความ
มีคะแนนความสามารถในการอานจับใจความหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญของสถิติที่ระดับ . 05
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
กอนเรียน และหลังเรียนจากการจัดการเรียนรูโดยใชวิธี OK5R
จํานวน
นักเรียน
ทดสอบกอนเรียน
30
ทดสอบหลังเรียน
30
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คะแนน

คาเฉลี่ย
(ݔҧ )
15.47
22.83

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.D.
2.285
2.465

t
17.234*

2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธี OK5R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน
จับใจความ มีคาเฉลี่ยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.62) เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานครูผูสอนมีคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุด ( x = 5.00) และดานบรรยากาศการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด ( x = 4.33) ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการจัดการเรียนรู โดยใชวิธี OK5R
ระดับการประเมิน
ขอที่

รายการประเมิน

การแปลผล
x

1
2
3
4

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดานผูเรียน
ดานผูสอน
ดานบรรยากาศการเรียน
รวม

4.60
4.56
5.00
4.33
4.62

S.D.
4.00
0.008
0.00
0.00
0.03

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

อภิปรายผล
การวิจัยการจัดการเรียนรูโดยใชวิธี OK5R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชวิธี
OK5R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความ มีความสามารถในการอานจับใจความหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนไดรับการจัดการ
เรียนรูเพิ่มขึ้น โดยกอนเรียนนักเรียนใชความรูเดิมในการทํา แบบทดสอบ เมื่อไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชวิธี
OK5R แลว จึงทําแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งนักเรียนไดรับความรูใหมในการทําแบบทดสอบครั้งนี้ สงผลใหนักเรียน
ทําคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน เนื่องจากการจัดการเรียนรูโดยใชวิธี OK5R เปนการสอนอานอยางเปนระบบ
7 ขัน้ ตอน คือ
1.1 อานอยางคราวๆ (Overview) โดยผูวิจัยใหนักเรียนอานบทอานเพื่อดูวาบทอานมีเนื้อหา
เกี่ยวกับเรื่องใด สํ า รวจดู ว ามี หัวขอใหญหรือหัวขอย อย หรือไม เพื่อหาว าบทอา นอธิ บายเรื่องอะไร เป น การดู
ภาพรวม ไมตองเจาะจงลงไปในรายละเอียด จึงทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะอานตอไป
1.2 หาแนวความคิดหลัก(Key Idea) โดยถามเกี่ยวกับประเภทงานเขียนของบทอานวาเปนงาน
เขียนประเภทใด ใหนักเรียนทําวามเขาใจเกี่ยวกับใจความสําคัญของเรื่อง สวนขยายใจความสําคัญ
1.3 อานแตละอนุเฉท(Read) ใหนักเรียนทําความเขาใจในแตละยอหนาหรือแตละอนุเฉทเพื่อหา
ประเด็นที่เปนใจความสําคัญ สวนขยายใจความและคําที่เปนตัวสัมพันธความใหตอเนื่องกัน
1.4 จดบันทึกใจความสําคัญของแตละอนุเฉท(Record) ใหนักเรียนขีดเสนใตคํา หรือวลีที่สําคัญ
แลวจดบันทึกลงในแบบบันทึก โดยนําประโยคที่ขีดเสนใตมาเรียบเรียงสรุปแนวความคิดหลักหรือใจความสําคัญ
1.5 การพูดเพื่อระลึกถึงสิ่งที่อาน(Recite) โดยใหนักเรียนเลาใหถึงสิ่งที่จดบันทึกโดยไมตองดูสิ่ง
ที่จดบันทึกไว หลังจากนั้นใหตรวจสอบวาพูดออกมาถูกหรือไม ซึ่งเปนการปองกันการลืม
1.6 การทบทวน(Review) ใหนักเรียนทบทวนโดยการดูสิ่งที่จดบันทึกไปทันที เพื่อใหเขาใจอีก
ครั้งหนึ่ง
1.7 การสะทอนความคิด(Reflect) ในขั้นนี้ครูจะใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเปรียบเทียบวา
นักเรียนมีความเห็นสอดคลองหรือไมสอดคลองกับบทอาน โดยเชื่อมโยงกับความรูเดิมของนักเรียนซึ่งจากขั้นตอน
ดังกลาวทําใหนักเรียนมีความเขาใจแนวคิดของเรื่องที่อาน จดจําไดดี และทบทวนเรื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถจับใจความสําคัญ ตอบคําถามจากเรื่องที่อาน แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นได และบอกขอคิดจากเรื่องที่
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อานได โดยเฉพาะขั้นจดบันทึกใจความสําคัญของแตละอนุเฉท(Record) และการสะทอนความคิด(Reflect)
เปนขั้นตอนที่ชวยใหนักเรียนจับใจความสําคัญและสวนขยายไดชัดเจน ทําใหจดจําและทบทวนเนื้อเรื่องที่อานได
งาย จึงทําใหผลการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน สอดคลองกับ Walter Pauk (1974 : 168-169 อางถึงใน
ศิรินทรทิพย ถานะกอง. 2556, หนา 25-26) ไดกลาววา การสอนโดยใชวิธี OK5K ชวยใหนักเรียนเขาใจ
ความสําคัญและขยายใจความสําคัญของเรื่อง (Key Idea) ไดชัดเจนขึ้น ซึ่งจะชวยใหนักเรียนจดจําและทบทวน
เรื่องที่อานได งา ยขึ้นอยา งมี ประสิ ทธิ ภ าพ โดยสอดคลองกับผลการวิจั ยของป ทมา อัจ นากิต ติ (2557 : 97 )
ไดศึกษาผลการพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังไดรับวิธีสอน
แบบ OK5R รวมกับเทคนิคผังกราฟกสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ ศิริพร ลี้รชตสุวรรณ (2557 : 79) ที่ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความวิชา
ภาษาไทยดวยวิธีอานแบบโอเคไฟวอารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนสูงกวา กอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับศิรินทิพย ถานะกอง (2556 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย
เรื่องการพัฒนาทักษะการอานจับใจความสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยวิธีสอนแบบ OK5R ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวานักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ในการทําแบบทดสอบวัดทักษะการอานจับ
ใจความสําคัญหลังเรียนสูงกวาคาเฉลี่ยกอนเรียนโดย มีคาเฉลี่ยหลังเรียนเปน 25.05 คิดเปนรอยละ 83.50 และมี
คาเฉลี่ยกอนเรียนเปน 12.55 คิดเปนรอยละ 41.83 จากผลการวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูโดย
ใชวิธี OK5R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชวยใหนักเรียนมี
ความสามารถในการอานจับใจความสูงขึน้
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิธี OK5R เพื่อพัฒนาการ
อานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวาหลังการจัดการเรียนรูดังกลาวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
6 มีคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (ݔҧ = 4.62) เมื่อพิจารณารายดานพบวาดาน
ครูผูสอนมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (ݔҧ = 5.00) และดานบรรยากาศการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุ ด (ݔҧ = 4.33) ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องมาจาก การจัดการเรียนรูโดยใชวิธี OK5R มีการจัดกิจกรรมอยางเปนขั้นตอน สงผล
ใหนักเรียนเกิดความรูสึกภาคภูมิใจเมื่อทําใบงานไดสําเร็จ ชวยใหนักเรียนคิดอยางเปนระบบและมีเหตุผล นักเรียน
ไดแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนระหวางครูกับนักเรียน นักเรียนไดออกมานําเสนอผลงานของตนเอง เมื่อทําได
ถูกตอง ครูดูแลเอาใจใส คอยกระตุนและใหกําลังใจ โดยการกลาวคําชม และการปรบมือชมจากเพื่อนทําใหนักเรียน
เกิดแรงจูงใจและความภาคภูมิใจ มีความกระตือรือรนและกลาแสดงออก กิจกรรมในใบงานชวยสง เสริมการเรียนรู
ใหกับนักเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและซักถาม นักเรียนนําความรูเรื่องการอานจับใจความไป
ใชกับวิชาอื่น ๆ ได สงผลใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธี OK5R มีระดับ
ความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ มาสโลว (อางถึงในสุรางค โควตระกูล. 2548 : 161-162)
กลาวถึงความตองการพื้นฐาน (Basic Need) ที่เปนองคประกอบใหบุคคลเกิดความพึงพอใจวาความตองการความ
รักและเปนสวนหนึ่งของหมู ปรารถนาที่จะเปนที่รักของผูอื่น ตองการมีความสัมพันธกับผูอื่น และเปนสวนหนึ่งของ
หมู ความตองการที่จะรูสึกวาตนเองมีคา (Esteem Need) ความซึ่งประกอบดวยความตองการที่จะประสบ
ความสําเร็จ ใหผูอื่นเห็นวาตนเองมีความสามารถ มีคุณคาและมีเกียรติ ตองการไดรับการ ยกยองนับถือจาก
ผูอื่น ผูที่มีความปรารถนาในความตองการนี้จะเปนผูมีความมั่นใจในตนเอง เปนคนมีประโยชนและมีคา สอดคลอง
กับงานวิจัยของศิรินทิพย ถานะกอง (2556 : 74) ไดศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชวิธีสอนแบบ OK5R พบวานักเรียนมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 เปนเพราะ
นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ เชื่อมั่นและไดแสดงออกถึงศักยภาพของตนเองบรรยากาศในการเรียนที่ดีและสงเสริม
ใหนักเรียนทํางานเดี่ยวและงานกลุม ไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ทําใหนักเรียนสนใจ สงผลใหนักเรียนตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
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ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรูโดยใชวิธี OK5R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1.1 การจัดการเรียนรูโดยใชวิธี OK5R เพื่อพัฒนาการอานจับใจความ ในการทํากิจกรรม ใบงาน เนื่องจาก
มีหลายขั้นตอน นักเรียนไมคุนชินกับวิธีการจึงใชเวลานานในการทํากิจกรรมดังนั้น ครูจึงควรคอยกํากับและใช
คําถามชวยใหนักเรียนทํากิจกรรมไดทันเวลามากขึ้น
1.2 การจัดการเรียนรูโดยใชวิธี OK5R เพื่อพัฒนาการอานจับใจความในการจัดกิจกรรมกลุม ครูควรชี้แจง
ใหนักเรียนตระหนักในบทหนาที่ของตนเองในกลุมเพื่อชวยใหกิจกรรมดําเนินไปดวยความราบรื่น
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
การนําการจั ดการเรียนรูโ ดยใชวิธี OK5R เพื่อพัฒนาการอานจั บใจความมาใช ชว ยให นักเรีย น
มีความสามารถในการอานจับใจความมากขึ้น จึงควรนําไปใชรวมกับการจัดการเรียนรูในวิชาอื่น ๆ เพื่อใหนักเรียนมี
ความเขาใจเนื้อหาของบทเรียนไดดีขึ้น
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โปรแกรมวาดภาพระบายสี
(Paint) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศาลเจา (หาวนุกูลวิทยา) สํานักงานเขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
Development of learning achievement with Computer Assisted Instruction Paint
Drawing Program for grade 1 students at Sanjao (Haonukun Witthaya) School , Bang
Khun Thian District , Bangkok.
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กรณิศ เกาะเค็ด
สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาพร แพรวพนิต

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) เพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน
เรื่อง โปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศาลเจา (หาวนุกูล -วิทยา)
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียน และหลังเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนศาลเจา (หาวนุกูลวิทยา) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
ศาลเจา (หาวนุกูลวิทยา) สํานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 35
คน ซึ่ ง ได ม าโดยการเลื อ กแบบเจาะจง เครื่อ งมื อที่ ใช ในการวิ จั ย ได แ ก 1) บทเรีย นคอมพิ วเตอรช ว ยสอน
เรื่อง โปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint) สําหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 2) แผนการจั ดการเรียนรู
เรื่อง โปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 4 แผน 3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งกอนเรียน และหลังเรียน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม
วาดภาพระบายสี (Paint) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ชนิดเลือกตอบแบบ 3 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint) สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 81.36/80.71 เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to find the efficiency of Computer Assisted
Instruction Lessons on Paint Drawing Program for grade 1 students at Sanjao (Haonukun
Witthaya) School show the efficiency criteria of 80/80 2) to compare the learning
achievement before and after learning by Computer Assisted Instruction Lesson on Paint
Drawing Program for grade 1 students at Sanjao (Haonukun Witthaya) School. The samples
of this research consisted of 35 students of grade 1 students studying in the second semester
during the academic year 2018 at Sanjao (Haonukun Witthaya) School. who were selected
by Specific type. The struments of this research were 1) Computer Assisted Instruction
Lessons on Paint Drawing Program for grade 1 students 2) 4 Lesson plans for Paint
Drawing program for grade 1 students 3) 20 item of 3 choices learning achievement test
before and after learning by Computer Assisted Instruction Lessons on Paint Drawing
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Program for grade 1 students. The results of this research were 1) The efficiency of the
Computer Assisted Instruction Lessons on Paint Drawing Program for grade 1 students
81.36/80.71 According to the criteria set 80/80 2) The achievements of the Students after
learning using The Computer Assisted Instruction Lessons on Paint Drawing Program for
grade 1 students was higher than before learning at statistically significant level of .05.

บทนํา
ในการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยปจจุบัน ทุกฝายตางหันมาใหความสําคัญกับการศึกษาไทย ใหมีการ
ปรับปรุงพัฒนา ระบบการศึกษา และใหความสําคัญดานการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
การนําเทคโนโลยีวิทยาการตางๆ เขามาใชกับระบบการศึกษาในรูปแบบตางๆ เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
เด็กไทยสูงขึ้นมาโดยตลอด บางเรื่ องประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจ แตยังมีบางเรื่องผลลัพธที่ไดก็ยังไมเปนที่นา
พอใจเทาที่ควร อาจเปนเพราะปจจัยในหลายๆดาน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนก็นับเปนรูปแบบการศึกษาอยาง
หนึ่งที่มีบทบาทสําคัญ เพราะรวบรวมนําเอาสื่อหลายดานมานําเสนอตอผูเรียนเพื่อดึงดูดความสนใจ ทั้งยังเปด
โอกาสใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ (Interactive) กับบทเรียนไดตลอดเวลา เพื่อใหการเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ซึ่งในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศกําลังมีบทบาทอยางกวางขวางในดานตางๆ และในดานการศึกษาเทคโนโลยี
สารสนเทศก็ไดถูกนํามาใชในการศึกษาดวยเชนกัน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐานพุ ทธศักราช 2551 ซึ่งเป นหลักสูต รแกนกลางของประเทศ
ที่มีหลักการสําคัญคือพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งด านรางกาย ความรู
คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทย และเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชือ่ วา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดเต็มตามศักยภาพ เปนหลักสูตรที่สามารถจัดการศึกษาไดทุกรูปแบบครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายทั้งยัง
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณโดยมีจุดหมายที่จะตองปลูกฝงใหผูเรียนมีลักษณะอันพึงประสงค
ทั้ง 8 ขอ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1)
ปจจุบันสังคมไทยไดเขาสูในยุค 4.0 ในทุกๆดานไดถูกเปลี่ยนแปลงและพัฒนา รวมไปถึงดานการศึกษา
เชนกัน Thailand 4.0 เปนเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยในยุค 1.0 เปนยุคเกษตรกรรม จากนั้น
กลายเปนยุค 2.0 ที่มีการนําเครื่องจักรเขามาชวยงานหรือเปนยุคของอุตสาหกรรมเบา ในขณะที่ยุค 3.0 เปนยุค
อุต สาหกรรมหนั ก และมี ก ารลงทุ น จากต า งชาติ อย า งไรก็ ต าม เศรษฐกิจ ในยุ ค 3.0 ยั ง มี ค วามเปราะบางต อ
สถานการณโลก และประเทศไทยยังไมสามารถกา วขามความเปนประเทศรายไดปานกลางได ดังนั้น จึงนํามา
สู Thailand 4.0 ที่เนนที่การแกปญหาใหประเทศหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง เราจึงตองพัฒนาโครงสราง
เศรษฐกิจใหมที่เรียกวา New Economy Model มีการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประชาชนสามารถสราง
รายไดไดดวยตนเอง ตองมีการปฏิรูปทั้งโครงสรางในทุกมิติ ไมวาจะเปน ภาคธุรกิจ การเกษตร การศึกษา และ
แรงงาน จากระบบเศรษฐกิจที่เนนการผลิตโดยใชแรงงาน เครื่องจักรและทรัพยากร เปลี่ยนมาเปนการผลิตบน
ฐานความรูและเทคโนโลยี โดยมีการดึงสถาบันวิจัยระดับโลกเขามาตั้งในประเทศไทย และมีความรวมมือระหวางรัฐ
เอกชน สถาบันการศึ กษา และสถาบันการเงิน ใหมากขึ้นที่เรียกวาประชา-รัฐ โดยมีเปาหมายใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ภายใน 3-5 ป
การศึกษาไทย 1.0 เปนยุคการศึกษาเพื่อสรางนักปกครอง เปนการศึกษาสําหรับชนชั้นสูงในสังคม โดยมี
การจัดการศึกษาอยางไมเปนทางการใหกับบุตรหลานชนชั้นปกครอง มีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนนักปกครองในรุน
ตอไป การศึกษาในยุคนี้ไมเปนที่แพรหลาย มีการจัดการศึกษาเฉพาะกลุมเทานั้น รูปแบบการจัดการศึกษาเปนแบบ
บอกความรูจากผูสอน ถาผูสอนไมมีอะไรจะสอนแลว ถือวาสําเร็จการศึกษา
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การศึกษาไทย 2.0 เปนยุคแหงการจัดการศึกษาที่ เปดกวางขึ้น เพตุจากการจัดการศึกษาในยุค 1.0 นั้น
ไมสามารถผลิตกําลังคนไดทันตอความตองการในการบริหารราชการบานเมือง ทําใหชนชั้นปกครองตองแกปญหา
ดวยการจัดใหมีการศึกษาสําหรับลูกหลานขุนนางชั้นสูง เพื่อผลิตกําลังคนปอนเขาสูระบบราชการ ที่นับวันจะขยาย
ขอบเขตงานเพิ่มมากขึ้น ตามความเจริญและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในยุคนั้น รูปแบบการจั ด
การศึกษาเริ่มมีระบบโรงเรียน แตยังเปนการเรียนแบบบอกความรูจากผูสอนอยูเชนเดิม
การศึ ก ษาไทย 3.0 ในยุ ค นี้ เ ป น ยุ ค ที่ ป ระเทศไทยก า วเข า สู ก ารเป น ประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นา ที่ พึ่ ง พา
อุตสาหกรรมเบาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เปนเหตุใหการศึกษายุคนี้ เปนการจัดการศึกษาเพื่อผลิต
กําลังคนปอนเขาสูโรงงานอุตสาหกรรม เกิดการทําซ้ําบัณฑิตอยางมโหฬาร เปนเหตุใหเกิดความตกต่ําของบัณฑิต
ในทุกระดั บ ทุ กสถาบัน การผลิต โดยรูปแบบการจั ดการเรียนรูนั้น เปน แบบทางการเหมือนสายพานการผลิ ต
ในโรงงานอุตสาหกรรม
การศึกษาไทย 4.0 การศึกษายุคนี้ ควรเปนการศึกษาเพื่อการสรางนวัตกรรม เปนการศึกษาเพื่อปวงชน
เปนการศึกษาเพื่อสังคม ที่คนที่ไดรับการศึกษานั้นตองหันมาชวยเหลือสังคมอยางจริงจัง และกวางขวาง โดยที่ไมใช
การศึกษาเพื่อวัตถุประสงคใด วัตถุประสงคหนึ่งดังเชนที่ผานมา และการจัดการศึกษาตองบูรณาการทั้งศาสตร ศิลป
ชีวิต และเทคโนโลยีเขาด วยกันอย างกลมกลืน เพื่อสรา งคนที่สัง คมต องการไดในทุกมิ ติ และมี รูปแบบการจั ด
การศึกษาที่หลากหลาย สอดคลองและตอบสนองตอความตองการของผูเรียน โดยครูอาจจะไมมีความจําเปนอีก
ตอไป หรือถาจําเปนตองมีก็ตองเปลี่ยนแปลงบทบาทไปอยางมาก
ด ว ยหลั ก การและเหตุ ผ ลที่ ก ล า วมาข า งต น ได แ สดงให เ ห็ น ว า การสร า งนวั ต กรรมทางการศึ ก ษา
ไดมีความสําคัญเปนอยางมากตอการศึกษาของไทย โดยเฉพาะการพัฒนาทางดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน อีกทั้งปจจุบันการศึกษาของไทยไดเขาสูยุค 4.0 ซึ่งทางภาครัฐ ไดใหความสําคัญกับเรื่องนี้เปนอยางมาก
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องโปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint) สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มาใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อลดปญหาตางๆที่มีตอการเรียนการสอน ซึ่งจะสงผลให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้นตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint)
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศาลเจา (หาวนุกูลวิทยา) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียน และหลังเรียน ดวยบทเรี ยนคอมพิวเตอรชวย-สอน
เรื่อง โปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศาลเจา (หาวนุกูลวิทยา)

สมมติฐานการวิจัย
1. บทเรีย นคอมพิ ว เตอร ช วยสอน เรื่อ ง โปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint) สํ า หรับ นั ก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศาลเจา (หาวนุกูลวิทยา) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียน และหลังเรียน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องโปรแกรม
วาดภาพระบายสี (Paint) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศาลเจา (หาวนุกูล -วิทยา) หลังเรียนสูง
กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร และกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร ไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนศาลเจา
(หาวนุกูลวิทยา) จํานวน 141 คน
1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนโรงเรียนศาลเจา (หาวนุกูลวิทยา) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1/1 ภาคเรียนที่
2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 35 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตั ว แปรอิ ส ระ คื อ บทเรีย นคอมพิ ว เตอรช ว ยสอน เรื่อ ง โปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
2.2 ตัวแปรตาม
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียน และหลังเรียน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง
โปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศาลเจา (หาวนุกูลวิทยา)
2.2.2 ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint) สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศาลเจา (หาวนุกูลวิทยา)
3. ขอบเขตเนื้อหา
เนื้อหา เปนเนื้อหารายวิชาคอมพิวเตอร (เพิ่มเวลารู 1) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง โปรแกรมวาดภาพ
ระบายสี (Paint) ซึ่งมีหัวขอดังนี้
3.1 การใชงานโปรแกรม และสวนประกอบของโปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint)
3.2 แถบเครื่องมือ
- แถบเครื่องมือวาดภาพ
- แถบเครื่องมือระบายสี
- แถบเครื่องมือพิมพขอความ
3.3 เทคนิคการตกแตงภาพ
- การพลิก และหมุนภาพ
- ลดขนาดภาพและการเอียงองศาภาพ
3.4 การบันทึกขอมูล และเปดแฟมขอมูล
4. ระยะเวลาในการทําวิจัย
ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง ไดแก ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ใชเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห
สัปดาหละ 1 ชั่วโมง ระหวางเดือน ธันวาคม 2561
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
1. การสราง และการหาคุณภาพเครื่องมือ
การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องโปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint) สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเนื้อหาสาระของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (แกไขเพิ่มเติม) ฉบับ
ปรับปรุง 2560 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่ 8 เทคโนโลยี
2. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนศาลเจา (หาวนุกูลวิทยา)
เกี่ยวกับเนื้อหา เวลาเรียน การวัดและการประเมินผล
3. ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อวิเคราะหความสัมพันธ และกําหนดหนวยการเรียนรู
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4. สรางเนื้อหาจากบทเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง และหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นประถมศึกษา ปที่ 1
เรื่อง โปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint)
5. นําเนื้อหาที่สรางแลวไปเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ และผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอง
1. สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากเนื้อหาที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว และนําไปใหอาจารยที่
ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง
นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผานการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญไปเสนอตอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ พรอมกับแบบประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ช ว ยสอนแล ว นํ า มาปรั บ ปรุ ง แก ไ ข โดยการใช แ บบประเมิ น คุ ณ ภาพบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน ของ
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีลักษณะของแบบประเมินเปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ โดยกําหนดคาระดับความ
คิดเห็นดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง
เหมาะสมมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง
เหมาะสมมาก
ระดับ 3 หมายถึง
เหมาะสม
ระดับ 2 หมายถึง
เหมาะสมนอย
ระดับ 1 หมายถึง
เหมาะสมนอยที่สุด
สําหรับการใหความหมายของคาที่วัดได ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑที่ใชในการใหความหมายโดยไดจากแนวคิด
ของเบสท (Best 1986 : 195) การใหความหมายโดยการใชคาเฉลี่ยเปนรายชวงดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีคุณภาพเหมาะสมมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีคุณภาพเหมาะสม
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีคุณภาพเหมาะสมนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีคุณภาพเหมาะสมนอยที่สุด
ผลการประเมินพบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.76 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.29 แสดงวา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องโปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มี
ความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด
2. การสรางและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู
การสรางแผนการจัดการเรียนรูข องบทเรีย นคอมพิว เตอรช ว ยสอน เรื่องโปรแกรมวาดภาพระบายสี
(Paint) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 นี้ผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังนี้
2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อใหทราบถึงหลั ก การจุ ด หมาย
โครงสราง ตัวชี้วัด สาระ และมาตรฐานการเรียนรู การจัดการเรียนรู การวัดและการประเมินผลการเรียนรู
2.2 ศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับจุดมุงหมาย ความสําคัญ คุณภาพ ผูเรียนตัวชี้วัดเพื่อเปนแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
2.3 ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนศาลจาว (หาวนุกูล
วิทยา) เกี่ยวกับเนื้อหา เวลาเรียน การวัดและประเมินผล
2.4 ศึกษา และวิเคราะหเนื้อหา สาระ และมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแกนกลาง
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จากคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร แนวทางการจัดสาระการเรียนรู
และการประเมินผล สาระที่ 8 เทคโนโลยี
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2.5 ศึกษารูปแบบ และวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู องคประกอบของแผนการ จัด การเรียนรูเพื่ อให
ไดแนวทางในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูมีหัวขอดังนี้
- มาตรฐานการเรียนรู
- ตัวชี้วัด
- สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- มาตรฐานดานผูเรียนของกรุงเทพมหานคร
- คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
- ทักษะชีวิต
- สาระสําคัญ
- สาระการเรียนรู
- จุดประสงคการเรียนรู
- กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
- สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู
- การวัดและประเมินผล
- เกณฑการใหคะแนน
- เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู
- บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
- ความคิดเห็นของผูบริหาร
2.6 นํ าแผนการจั ด การเรียนรูเสนอคณะกรรมการที่ป รึกษาสาระนิ พนธ และผูเชี่ย วชาญชุ ดเดิม เพื่ อ
ตรวจสอบแลวนําไปปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
2.7 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอผูเชี่ยวชาญชุดเดิมเพื่อประเมินความสอดคลองของ
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชหลักเกณฑการใหคะแนนตามแบบประเมินของลิเคอรท (Likcrt) เปนมาตราสวน
ประมาณคาซึ่งมี 5 ระดับคือ เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปาน กลาง เหมาะสมนอย และเหมาะสม
นอยที่สุด กําหนดเกณฑการตัดสินผลการ ประเมิน (บุญชมศรีสะอาด. 2553 :121) ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00
แปลความวา
เหมาะสมมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50
แปลความวา
เหมาะสมมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50
แปลความวา
เหมาะสมปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50
แปลความวา
เหมาะสมนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50
แปลความวา
เหมาะสมนอยที่สุด
ผลการประเมินพบวา คาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.82 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.24 แสดงวา
แผนการจัดการเรียนรูเพื่อใชประกอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint)
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด
2.8 นําแผนการจัดการเรียนรูไปดําเนินการทดลองหาคาประสิทธิภาพ ควบคูกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่องโปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
2.9 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดรับการปรับปรุงแกไขและผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญมาจัดพิมพ
เปนฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชกับกลุมเปาหมายตอไป
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3. การสรางและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผูวิจัยไดทําการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องโปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 โดยมีขั้นตอนในการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตร ไดแก คูมือการวัด และประเมินผล กลุม สาระการเรียนรู คูมือครูการสราง
ตารางวิเคราะหหลักสูตร เทคนิคการเขียนขอสอบ และวิธีการสรางแบบทดสอบแบบปรนัย
3.2 วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู เพื่อแบงเนื้อหาออกเปนยอยๆ แลวเขียนจุดประสงคเชิง
พฤติกรรม
3.3 สรางแบบทดสอบแบบปรนัยใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค ชนิด เลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน
40 ซึ่งตองใชจริง 20 ขอ
3.4 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาสาระนิพนธ และผูเชี่ยวชาญชุดเดิม เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา ความครอบคลุม และความสอดคล องระหวาง
ขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ความเหมาะสมของเวลาที่ใชในการทดสอบ ความยากงายเพื่อความเหมาะสม
ของคําถาม และตัวเลือก ผูเชี่ยวชาญแตละคนเห็นวาขอสอบแตละขอตรงกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตองการวัด
หรือไม ในแบบประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
3.5 บันทึกผลการพิจารณาลงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเนื้อหาวิชาแตละคนใน แตละขอ แลวหาคะแนน
ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมดเปนรายขอ นํามาหาคาเฉลี่ยเพื่อดูดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอสอบกับเนื้อหา (IOC) ผลการประเมินพบวามีขอสอบจํานวน 20 ขอ ที่มีคา IOC ตั้งแต 0.67 ถึง 1.00
3.6 นําแบบทดสอบไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนที่เคยเรียนเนื้อหา เรื่องโปรแกรมวาดภาพระบายสี
(Paint) นี้มากอน ไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 สอง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนศาลจาว
(หาวนุกูลวิทยา) สํานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 35 คน
3.7 ทําการวิเคราะหแบบทดสอบ กําหนดเกณฑการพิจารณา หาคาความยากงาย รายขอ (P) มีคาตั้งแต
0.60 ถึง 0.74 และการหาคาอํานาจจําแนก (B) มีคาตั้งแต 0.63 ถึง 0.97 จํานวน 20 ขอ
3.8 นําแบบทดสอบจํานวน 20 ขอ ที่ผานการวิเคราะหรายขอ มาหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับ โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร – ริชารดสัน (สมนึก ภัทธยธนี, 2553, หนา 223) ไดคาความเชื่อมั่นของ
ขอสอบทั้งฉบับเทากับ 0.65
3.9 จัดพิมพแบบทดสอบฉบับสมบูรณจํานวน 20 ขอ เพื่อนําไปใชในการทดลอง
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการทดลองสอนดวยตนเองโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและ
เก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ชี้แจงใหกับนักเรียนกลุมตัวอยางทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชประเด็นคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่องโปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint) ในคาบแรก
2. ทําการทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โปรแกรมวาดภาพระบาย
สี (Paint) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นใชเวลาในคาบเรียนแรก กอนเรียน
3. ใหนักเรียนกลุมตัวอยางเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สัปดาหละ 1 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง
จํานวนทั้งสิ้น 4คาบ เปนเวลา 4 สัปดาห
4. หลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสร็จสิ้นแลว ใหนักเรียนทดสอบหลังเรียนโดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint) ฉบับเดียวกับที่ใชทดสอบกอน
เรียนใชเวลาทายคาบในคาบสุดทาย
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5. ตรวจใหคะแนนจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลวนําคะแนนที่
ไดไปวิเคราะหขอมูล
ระยะเวลาในการทดลอง
ทดลองกับกลุมตัวอยางในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ระหวาง เดือน ธันวาคม จํานวน 4 ชั่วโมง

การวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรมวาดภาพระบาย
สี (Paint) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศาลเจา (หาวนุกูลวิทยา) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ
80/80 โดยหาประสิทธิภาพของกระบวนการ/ผลลัพธ (ଵ Ȁଶ )
การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint)
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ตามเกณฑ 80/80 ผูวิจัยไดทําการทดลองกับกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศาลเจา (หาวนุกูลวิทยา) สํานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา
2561 จํานวน 35 คน โดยทดสอบกอนเรียนแลวจึงสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรมวาดภาพ
ระบายสี (Paint) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งมี 4 บทเรียน เมื่อสอนครบทุกบทเรียนแลวทําการ
ทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา
คะแนนเฉลี่ยของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint) สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีคะแนนรวมทั้งหมด 40 คะแนน มีคาเฉลี่ยเทากับ 32.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
1.48 คิดเปนรอยละ 81.36 (ଵ )
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง
โปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.14 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.57 คิดเปนรอยละ
80.71 (ଶ )
ประสิทธิภาพกระบวนการของเอกสารจัดการเรียนรู (ଵ ) เทากับ 81.36 และประสิทธิภาพของผลลัพธ
(ଶ ) เท ากับ 80.71 ดังนั้ น บทเรียนคอมพิ วเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint) สํา หรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จึงมีประสิทธิภาพเทากับ 81.36/80.71 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง โปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศาลเจา
(หาวนุกูลวิทยา)
การวิเคราะหความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint) สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางคะแนนกอนเรียน และหลังเรียนพบวา
คาเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง
โปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เทากับ 6.94 คะแนน และคะแนนหลัง
เรียนเทากับ 16.14 คะแนน
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.94 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
มีคาเฉลี่ยเทากับ 16.14 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง โปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง โปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน เรื่ อ ง โปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint) สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 81.36/80.71 เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว 80/80
2. นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint) สําหรับ
นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปที่ 1 มีผ ลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียนหลัง เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัย สําคั ญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดพบประเด็น และนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องโปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint) สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีคาเทากับ 81.36/80.71 เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว คือ 80/80 ทั้งนี้เนื่องจากผูวิจัย
ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีกระบวนการออกแบบ และพัฒนาอยางเปนระบบตามวิธีการที่เหมาะสม
โดยเริ่มจากการศึกษาเอกสารตางๆ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เพื่อเปนแนวทางในการสราง จากนั้นวิเคราะหเนื้อหาในหลักสูตรแลวแบงเนื้อหาออกเปน 4 บทเรียน ใหมี
ความเหมาะสมกับเวลาเรียน มีจุดประสงคการเรียนรูที่สอดคลองกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู อีกทั้งยังไดผาน
การตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผานการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ และยังผานการทดลอง
เพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพ แล ว ปรับ ปรุ ง แก ไ ขให ส มบู ร ณ ก อ นนํ า ไปใช จ ริ ง จึ ง มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะเป น บทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนใหแกนักเรียนได
2. ผลการศึกษาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง
โปรแกรมวาดภาพระบายสี (Paint) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวา นักเรียนมีคาเฉลี่ยของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไวทั้งนี้เนื่องจากผูวิจัยไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหเมาะสมกับวัยของนักเรียน มีการใชรูปภาพ และภาพเคลื่อนไหว
เสียง เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน เมื่อเรียนจบทุกบทเรียนแลวจะมีการทําแบบฝกหัดทายบทเรียน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการทดลองพบวา เนื่องจากนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม
วาดภาพระบายสี (Paint) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 แตละคนมีการเรียนรูที่ตางกัน บางคนเรียนรูไดเร็ว
บางคนเรียนรูไดชา ผูสอนจึงจับคูใหเพื่อที่เรียนรูไดเ ร็วกวานั่งใกลกัน เพื่อคอยแนะนําเพื่อนที่เรียนรูไดชากวา หรือ
ตามไมทันใหเกิดการเรียนรู รูสึกอยากเรียน และมีกําลังใจในการเรียนมากขึ้น
2. จากผลการทดลองพบวา เนื่องจากนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม
วาดภาพระบายสี (Paint) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เปนวัยที่ไมถนัดดานคอมพิวเตอร จึงเกิดปญหาใน
การใชงาน ดังนั้นผูสอนจึงทําการแนะนําวิธีการใชกอนเริ่มเรียน และใหคําแนะนํา ดูแลผูเรียนอยางใกลชิด
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ ตอไป
2. ควรสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับระดับชั้นเรียนอื่นๆ ตอไป
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การพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาไทย โดยใชเทคนิค SQ4R ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
The development of Thai Reading Ability by using SQ4R method for Prathomsuksa 1 Students

ผูวิจัย

อาจารยที่ปรึกษา

กฤติยาภรณ คนไว
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองศาสตราจารย ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ดร.ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรูดานการอานภาษาไทยโดยใชเทคนิค SQ4R
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) ศึกษาคาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู
โดยใชเทคนิค SQ4R ที่พัฒนาขึ้น 3) เปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R ที่พัฒนาขึ้นหลังเรียน เทียบกับเกณฑรอยละ 80 และ
4) ศึกษาพฤติกรรมการอานภาษาไทยของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R ที่พัฒนาขึ้น
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/4 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จํานวน 1 หอง จํานวนนักเรียน
39 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการ
จัดการเรียนรูการอานภาษาไทย โดยใชเทคนิค SQ4R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 6 แผน
2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาไทย ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 20 ขอ 3) แบบประเมินพฤติกรรมการอานภาษาไทย ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิค SQ4R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 10 ขอ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ และการทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา
1. การวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค SQ4R กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ ( E1 / E2 ) เทากับ 84.98/86.13 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80
2. คาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R กลุมสาระ การเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีคาเทากับ 0.6553 หรือรอยละ 65.53 ซึ่งถือวาผานเกณฑ
3. นั กเรีย นที่ เรีย นด ว ยการจั ด กิจกรรมการเรีย นรู โ ดยใช เ ทคนิ ค SQ4R ชั้ น ประถมศึก ษาป ที่ 1
มีความสามารถดานการอานภาษาไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนคิดเปนรอยละ 85.77 ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 80
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. พฤติกรรมการอานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
เทคนิค SQ4R ภาพรวมอยูในระดับดีเยี่ยม โดยมีคาคะแนนคิดเปนรอยละ 93.29 โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 55.98
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 5.52
คําสําคัญ : เทคนิคการสอนแบบ SQ4R, ความสามารถดานการอาน, พฤติกรรมการอาน
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ABSTRACT
The purpose of this research were to 1) to develop the reading ability of
Prathomsuksa 1 Students by using SQ4R method for the effective basis 80/80, 2) to study
effectiveness index of SQ4R learning management to support Thai reading ability, 3) to
compare Thai reading abilities between after by SQ4R learning management compared
with 80%, and 4) to study the students’ behavior toward SQ4R learning management. The
sample group was 39 from Prathomsuksa 1/4 students selected from cluster random
sampling in the second semester academic year, 2018 at Anuban Mahasakham School.
Research tools were SQ4R Learning management lesson plan of Prathomsuksa 1 students 6
plans, Thai Reading ability test by using SQ4R learning management of Prathomsuksa 1
students 20 items and students’ behavior assessment by using SQ4R method of
Prathomsuksa 1 students 10 items. The statistics used for data analysis were mean, standard
deviation, percentage and statistic hypothesis testing using t-test (Dependent Samples)
The results were as follows;
1. SQ4R Learning Management of development activities management to support
reading ability for Prathomsuksa 1 students of effectiveness was 84.98/86.13 which is
higher than 80/80 criteria established.
2. The effectiveness index of SQ4R Learning Management to support reading
ability was 0.6553 or 65.53%, which is considered the criteria.
3. Students who studied with SQ4R learning Management had ability in reading
after studying was higher than before at 85.77%, which is higher than 80 criteria at .05 level
of significance.
4. The students were behavior with the development of SQ4R learning management
to support reading ability over all was at high level at 93.29%. ( x = 55.98 , S.D. =5.52)
KEYWORDS : SQ4R Learning Management, Reading Abilities, Reading Behavior

บทนํา
ทัก ษะพื้ นฐานที่ สํ าคั ญของการใช ภาษาประกอบด ว ยทั ก ษะการฟ ง การพู ด การอา น และ การเขีย น
ซึ่งสามารถนําไปใชในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจ ความสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบธุรกิจ
การงาน การดํารงชีวิตรวมกัน และที่สําคัญเปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลตาง
ๆ เพื่อพัฒนา สรางสรรคความคิดใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม และความกาวหนาทางเทคโนโลยี ตลอดจน
นําไปใชพัฒนาความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ (กรมวิชาการ. 2546 : 57-58) แตทักษะที่สําคัญที่สุดในการ
เรียนรู คือ ทักษะการอาน เพราะการอานเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการเสาะแสวงหาความรู และสามารถอานได
อยางถูกตอง การรูจักฝกฝนอยางสม่ําเสมอจะชวยใหผูอานมีพื้นฐานการอานที่ดี ทั้งจะชวยใหเกิดความชํานาญ และ
มีความรูกวางขวาง ใชเป นเครื่องมือในการแสวงหาความรู และสามารถนํ าไปประยุกต ใชในชีวิ ตประจํา วันได
(สุ นั น ทา มั่ น เศรษฐวิ ท ย . 2545:2) ดั ง พระบรรยายในสมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุม ารี
(2535:48-49) ในงานประชุมใหญสามัญ ประจําป พ.ศ. 2531 ของสมาคมหองสมุดประเทศไทยวา “การอานทําให
ไดเนื้อหาสาระความรูมากกวาการศึกษาหาความรูโดยวิธีอื่น ๆ ผูอานสามารถฝกความคิดและการสรางจินตนาการ
ไดเองในขณะอาน สงเสริมใหสมองมีสมาธินานกวาและมากกวาสื่ออยางอื่น ทั้งนี้เพราะการอานจิตใจจะมุงมั่นอยูที่
ขอความ พินิ จพิเคราะหขอความ ผูอา นเปนผู กําหนดไดดว ยตนเองจะอานคราว ๆ หรืออานละเอียดหรืออา น
ทุกตัวอักษรเปนไปตามใจของผูอาน หรือจะเลือกอานเลมไหนก็ได เพราะหนังสือมีมากสามารถเลือกอานเองได...”
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แมวาทักษะการอานจะมีความสําคัญดังกลาวขางตน แตในปจจุบันพบวา นักเรียนสวนใหญยังขาดทักษะ
ในการอ า น ทั้ ง นี้ จ ากการสํ า รวจสภาพป ญ หาดั ง กล า วจากการจั ด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวา สภาพปญหาการอานที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ไดแก (1) อานไมคลอง (2) อานสะกดคํา
และแจกลูกไมถูกตอง (3) ไมมีความพรอมในการอาน (4) ขาดความสนใจในการอาน (5) ไมเขาใจการอานคํา
ประโยค และขอความ 6) ตอบคําถามจากเรื่องที่อ านไมได (7) ไมขาใจเรื่องที่อาน (8) อานออกเสียงไมชัดเจน
(9) อานไมถูกวรรคตอน (10) ผูปกครองไมสงเสริมการอาน และ (11) ไมรักการอานและการคนควา
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการอานแบบ SQ4R ของโรบินสัน (Robinson) ผูเชี่ยวชาญดานการอาน
จากมหาวิทยาลัยโอไฮโอ (Ohio University) ไดแนะนําไวในการสอนอาน วิธีการอานแบบ เอส คิว โฟร อาร
(SQ4R) ซึ่งประกอบดวยวิธีการสอนอาน 6 ขั้นตอน คือ ขั้นสํารวจ (Survey) ขั้นตั้งคําถาม (Question) ขั้นอาน
(Read) ขั้นบอกคําตอบอีกครั้ง (Recite) ขั้นเขียนสรุปใจความ (Record) และขั้นทบทวน (Review) กลวิธีนี้ได
พัฒนาขึ้นโดย Robinson, F.P., (1961) พัฒนามาจากการสอนอานแบบ SQ3R (Survey, Question, Read,
Recite and Review) SQ4R นั้นเพิ่มขั้นตอนเขียน (Record) เพื่อเปนการตรวจสอบความเขาใจในรูปการเขียน
สรุปใจความสําคัญออกมา เปนวิธีการตรวจสอบความเขาใจเรื่องที่อาน ซึ่งการสอนอานแบบ เอส คิว โฟร อาร นั้นมี
แนวคิดมาจากทฤษฎีอภิปญญา (Metacognitive Theory) เปนเทคนิคการสอนอานที่เนนพัฒนาทักษะการใช
ความคิดอยางรูตัว วิธีนี้ทําใหการอานบรรลุเปาหมาย และชวยสรางนิสัยในการอานที่ดีและมีประสิทธิภาพ
เมื่อพิจารณากระบวนการ 6 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R จะเห็นไดวาเปนวิธีที่
สามารถพัฒนาความสามารถดานการอาน ชวยสรางนิสัยการอานที่ดีและมีประสิทธิภาพ นักเรียนไดเรียนรูที่จะจับ
ใจความสําคัญของเรื่องได อยางรวดเร็ว เขาใจเนื้อหาที่อานไดงายขึ้น ชวยใหรูจักการตั้งคําถาม และการคาดเดา
คําตอบที่พบในบทอาน และยังชวยใหอานไดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังชวยพัฒนาพฤติกรรมการอานของนักเรียน
ไดอยางเปนระบบ

วัตถุประสงค
1. เพื่ อพั ฒ นากิจกรรมการเรีย นรูด า นการอา นภาษาไทยโดยใชเ ทคนิ ค SQ4R สํ าหรับ นั กเรีย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อศึกษาคาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R ที่พัฒนาขึ้น
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R ที่พัฒนาขึ้นหลังเรียน เทียบกับเกณฑรอยละ 80
4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอานภาษาไทยของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิ ค SQ4R
ที่พัฒนาขึ้น

กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาไทยโดยใชเทคนิค SQ4R ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาการอานภาษาไทยใหดียิ่งขึ้น ผูวิจัยใชแนวคิดเทคนิคการสอนแบบ
SQ4R ของสุคนธ สินธพานนทและคณะ จึงสรุปกรอบแนวคิดไดดังแผนภาพ
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ตัวแปรตน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R
สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1

ตัวแปรตาม

1. ความสามารถดานการอาน
2. พฤติกรรมการอาน

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จํานวน 8 หอง จํานวนนักเรียน 318 คน
กลุ ม ตั ว อย า ง ได แ ก นั กเรีย นชั้ น ประถมศึก ษาป ที่ 1/4 โรงเรีย นอนุ บ าลมหาสารคาม ภาคเรีย นที่ 2
ปการศึกษา 2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จํานวน 1 หอง จํานวนนักเรียน
39 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยใชเทคนิค SQ4R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 จํานวน 6 แผน ใชเวลาในการทดลองสอน 12 ชั่วโมง ทําแบบทดสอบกอนเรียน 1 ชั่วโมง ทดสอบหลังเรียน 1
ชั่วโมง รวมเปน 14 ชั่วโมง ไดแก การอานนิทาน การอานเรื่องสั้น การอานบันทึกประจําวัน การอานบทอานใน
หนังสือเรียน การอานสัญลักษณ เครื่องหมาย และสัญญาณ และการอานบทรองเลนและบทเพลง
แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการอ า นภาษาไทย ด ว ยวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช เ ทคนิ ค SQ4R
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
แบบประเมินพฤติกรรมการอานภาษาไทย ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 แบบตรวจสอบรายการ (Check-list) ชนิด 2 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถด า นการอ า นภาษาไทย ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1 ดวยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค SQ4R ไดดําเนินการดังนี้ตามขั้นตอนดังนี้
1. ทดสอบกอนเรียน (Pre–test) กับนักเรียนกลุมเปาหมายดวยแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอาน
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถดานการอานโดยใชเทคนิค SQ4R รวมเวลาในการสอน
12 ชั่วโมง ทําแบบทดสอบกอนเรียน 1 ชั่วโมง ทดสอบหลังเรียน 1 ชั่วโมง รวมเปน 14 ชั่วโมง
3. ทําการเก็บคะแนนจากแบบฝกทักษะและแบบทดสอบยอยทายแผนแตละแผน จํานวน 6 ครั้ง
จํานวน 6 แผน
4. เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R หลังจากนั้นทําการทดสอบหลังเรียน
(Post–test) กับนักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 20 ขอ ตรวจและเก็บคะแนน
5. ประเมินพฤติกรรมการอานภาษาไทยของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ดวยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค SQ4R ไดดําเนินการดังนี้ตามขั้นตอนดังนี้
1. หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถดานการอาน
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชการวิเคราะหเกณฑประสิทธิภาพ E1 / E2 = 80/80
2. หาคาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแบบ SQ4R เพื่อพัฒนา
ความสามารถดานการอานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชสูตรคํานวณคา E.I.
3. เปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนดวย
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ SQ4R เทียบกับเกณฑรอยละ 80 โดยใช t-test (Dependent
Samples)
4. หาคาแบบประเมินพฤติกรรมการอานภาษาไทยของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูโดย
ใชเทคนิคการสอนแบบ SQ4R โดยใชสถิติ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1 การวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค SQ4R กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ ( E1 / E2 ) เทากับ 84.98/86.13 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว
80/80
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค SQ4R กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
N
ประสิทธิภาพ
S.D.
คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ
x
ประสิทธิภาพกระบวนการ

39

232

197.15

14.92

84.98

39
ประสิทธิภาพผลลัพธ
20
17.23
1.59
86.13
2 คาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R กลุมสาระ การเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีคาเทากับ 0.6553 หรือรอยละ 65.53 ซึ่งถือวาผานเกณฑ
ตารางที่ 2 คาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถดานการอาน
ภาษาไทย โดยใชเทคนิค SQ4R ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ผลรวมของคะแนนทดสอบ
ดัชนีประสิทธิผล ดัชนีรอยละ
จํานวนนักเรียน
( E.I . )
ค ะ แ น น ท ด ส อ บ คะแนนทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน
39
458
669
0.6553
65.53
3. นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจ กรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R ชั้นประถมศึกษาป ที่ 1 มี
ความสามารถดานการอานภาษาไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนคิดเปนรอยละ 85.77 ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 80
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความสามารถการอานภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนดวย
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาไทย โดยใชเทคนิค SQ4R
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เทียบกับเกณฑรอยละ 80
การทดสอบ

n

คะแนนเต็ม

x

S.D.

คะแนนรอยละ

t
4.65*

Sig.
0.000

หลังเรียน
39
20
17.15
1.55
85.77
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
4. พฤติกรรมการอานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
เทคนิค SQ4R ภาพรวมอยูในระดับดีเยี่ยม โดยมีคาคะแนนคิดเปนรอยละ 93.29 โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 55.98 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 5.52 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการอานภาษาไทยของนักเรียนรายแผนการจัดการ
เรียนรูเรียงอันดับจากมากไปนอย พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการอานภาษาไทย แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง
การอานบทรองเลน และบทเพลง คิดเปนรอยละ 96.00 แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง การอานสัญลักษณ
เครื่องหมาย และสัญญาณ และแผนการจัดการเรียนที่ 2 เรื่อง การอานเรื่องสั้น นักเรียนมีพฤติกรรมการอาน คิด
เปนรอยละ 90.00 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง การอานบทอานในหนังสือเรียน คิดเปนรอยละ 89.00 แผนการ
จัดการเรียนที่ 3 เรื่อง การอานบันทึกประจําวัน คิดเปนรอยละ 88.00 และแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง การ
อานนิทาน คิดเปนรอยละ 83.00
ตารางที่ 4 การวิเคราะหพฤติกรรมการอานภาษาไทยของนักเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค
SQ4R ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
แผนการจัดการเรียนรูที่
รายการประเมิน
x

S.D.
รอยละ

รวม
1

2

3

4

5

6

9.18 9.23 9.23 9.28 9.48 9.60 55.98
1.08 0.95 1.03 1.04 0.75 0.67 5.52
91.75 92.25 92.25 92.75 94.75 96.00 559.75

รอยละ แปลผล
93.3
2.65
93.29

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ตารางที่ 5 การวิเคราะหพฤติกรรมการอานภาษาไทยของนักเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค
SQ4R ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 รายแผนการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูที่
รอยละ
แปลผล
1. การอานนิทาน
83.00
ดีเยี่ยม
2. การอานเรื่องสั้น
90.00
ดีเยี่ยม
3. การอานบันทึกประจําวัน
88.00
ดีเยี่ยม
4. การอานบทอานในหนังสือเรียน
89.00
ดีเยี่ยม
5. การอานสัญลักษณ เครื่องหมาย และสัญญาณ
90.00
ดีเยี่ยม
6. การอานบทรองเลน และบทเพลง
96.00
ดีเยี่ยม
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อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาไทย โดยใชเทคนิค SQ4R ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 สามารถอภิปรายผลการวิจัยดังนี้
1. ผลจากการศึกษาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค SQ4R กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่สรางขึ้น พบวา มีประสิทธิภาพ 84.98/86.13 แสดงวาแผนการจัดการ
เรียนรูแบบ SQ4R ที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดมีสูงประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ผลเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากผูวิจัย
ศึกษาไดจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู SQ4R โดยจัดทําแผนที่มีกระบวนการสรางตามขั้นตอน
การสรางอยางเปนระบบ และวิธีการสอนที่เหมาะสม กลาวคือ ไดศึกษาเอกสารคูมือการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R
ไดศึกษาวิเคราะหตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
รวมถึงไดศึกษาแนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ลงมือสรางแผนการจัดการเรียนรูแลวนําเสนอตออาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงแกไข และนอกจากนี้การจัดการเรียนรูแบบ SQ4R ทั้ง 6 ขั้น โดย
แตละขั้นตอนไดเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะการอาน เพื่อนําไปสูการพัฒนาการอาน เชน การสํา รวจประเด็น
สําคัญของเรื่องเพื่อดูวาเปนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร มีใจความสําคัญอยูสวนไหนบาง ในขณะเดียวกันการตั้งคําถามจะ
ชวยเปนแนวทางในการสรุปใจความสําคัญของเรื่อง และการจดบันทึกใจความสําคัญตามความเขาใจตนเอง จะ
สงผลใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาที่ถูกตองและคงทน สามารถวิเคราะห และสามารถแสดงความคิดเห็น
จากเรื่องที่อานได ที่กลาวมาทั้งหมดอาจเปนสวนหนึ่งที่ทําใหแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ
SQ4R มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไวซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเมขลา ลือโสภา (2555 : 118)
พบวา การพัฒนาการอานจับใจความดวยวิธีการสอนแบบ SQ4R มีประสิทธิภาพเทากับ 86.75/87.10 ซึ่งสูงกวา
เกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว ประกอบกับงานวิจัยของ ณภัทร ทิพนามาศ (2556 : 89) พบวา ผลจากการพัฒนาแบบฝก
ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชวิธีการสอนแบบ SQ4R ที่สรางขึ้น โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ
เทากับ 88.68/98.08 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R กลุมสาระ การเรียนรู
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวา มีคาเทากับ 0.6553 หรือรอยละ 65.53 ซึ่งถือวาผานเกณฑ ที่เปนเชนนี้
เนื่องจากผูเรียนไดเรียนรูจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถดานการอานจาก
ทั้งหมด 6 เรื่อง คือ นิทาน เรื่องสั้น บันทึกประจําวัน บทอานในหนังสือเรียน สัญลักษณ เครื่องหมาย และสัญญาณ
รวมไปถึงบทรองเลนและบทเพลง ที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับผูเรียน ซึ่งผูวิจัยดําเนินการสรางตามหลักการอยางเปน
ระบบและมีขั้นในการอานที่ชัดเจนชวยเปนแนวทางใหนักเรียนอานอยางมีขั้นตอน นักเรียนไดสํารวจประเด็นสําคัญ
และตั้งคําถามจากเรื่องที่อาน รวมถึงไดทบทวนเรื่องที่อานอยางละเอียด สงผลใหนักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาได
ถูกตอง สามารถจับใจความสํา คัญ วิ เคราะห วิจารณ และแสดงความคิด เห็น จากเรื่องที่ อานได สอดคล องกั บ
งานวิจัยของเมขลา ลือโสภา (2555 : 119) พบวา การพัฒนาการอานจับใจความดวยวิธีการสอนแบบ SQ4R กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาดัชนีประสิทธิผล เทากับ 0.75 แสดงวานักเรียนที่เรียนดวยการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการอานจับใจความ ดวยวิธีการสอนแบบ SQ4R ทําใหนักเรียนมีคะแนนดานการอานจับ
ใจความสูงขึ้น คิดเปนรอยละ 75.00 ประกอบกับงานวิจัยของ ศักดิ์ชัย มะโรณีย (2555, น. 79) วิจัยเรื่องผลการใช
บทเรีย นบนเว็ บ ที่ มี วิ ธี การสอนแบบ SQ4R ที่ มี ต อความสามารถในการอ า นภาษาอัง กฤษเพื่ อ ความเขา ใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่พบวา ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเว็บที่มีวิธีการสอนแบบ SQ4R ที่มีตอ
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 เทากับ 0.75 หรือ คิดเปน
รอยละ 75
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3. เปรียบเทียบความสามารถการภาษาไทย โดยใชเทคนิค SQ4R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
หลังเรียน ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R พบวา คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนคิดเปน
รอยละ 85.77 ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่
กําหนดไว แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถดานการอาน
ภาษาไทยทํ า ให นั ก เรี ย นมี ค วามรู ค วามเข า ใจในการอ า นและสามารถจั บ ใจความเรื่ อ งที่ อ า นได ดี ขึ้ น ทํ า ให
ความสามารถในการอานภาษาไทยของนักเรียนสูงขึ้นสงผลใหมีความกาวหนาในการเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
แผนการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R ที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดผานขั้นตอนการสรางอยางมีระบบและมีคุณภาพสอดคลองกับ
งานวิจัยของ กานตธิดา แกวกาม (2556 : 84) ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบ SQ4R
สงผลใหผลสัมฤทธิ์สูงกวาวิธีการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ .05
4. พฤติกรรมการอานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
เทคนิค SQ4R ภาพรวมอยูในระดับดีเยี่ยม โดยมีคาคะแนนคิดเปนรอยละ 93.29 โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 55.98 และ
สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เทา กับ 5.52 เมื่ อพิ จารณาเปน รายแผนการจัด การเรียนรู พบว า พฤติกรรมการอา น
ภาษาไทยของนักเรียนของแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่องการอานนิทาน มีคาคะแนนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ
83.00 เพราะนักเรียนยังไมคุนเคยกับเทคนิคการอานแบบ SQ4R นักเรียนไมมั่นใจ ไมกลาตั้งคําถาม และไมกลา
ตอบคําถามหรือแสดงความคิดเห็น สวนนักเรียนที่ไมผานเกณฑและอยูในระดับพอใชสวนหนึ่งเปนนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการเรียนรู แตมีความสนใจที่จะเรียนรูเทคนิค SQ4R เพราะเปนเทคนิคการอานที่นักเรียนไมเคยปฏิบัติ
รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R นั้นเปนการฝกทักษะการคิดและการปฏิบัติอยางเปนระบบ เปนการ
สอนคลายกับการขึ้นขั้นบันไดซึ่งผูเรียนไดเรียนรูไปทีละขั้นตอนอยางตอเนื่อง โดยเริ่มจากขั้นที่ไมซับซอน ทําให
นักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน มี 6 ขั้นตอน ไดแก (Survey) ใหนักเรียนไดสํารวจเรื่องราวที่
อานอยางคราว ๆ (Question) เปนขั้นตอนตั้งคําถามที่ใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น (Read) ใหนักเรียน
อานเรื่องอยางละเอียดเพื่อคนหาคําตอบสําหรับคําถามที่ตั้งไว (Record) เปนการจดบันทึกสาระสําคัญตาง ๆ ของ
เรื่อง (Recite) นักเรียนสรุป ใจความสํ าคั ญของเรื่องตามความเข าใจโดยใชสํ านวนภาษาของตนเอง (Reflect)
นักเรียนวิเคราะห วิจารณ แลวแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่นักเรียนไดอาน ในระยะแรก ๆ ของแผนการจัดการ
เรียนรูในแผนการเรียนรูที่ 1-2 นักเรียนยังขาดทักษะในการฝกอาน เมื่อมีการฝกอานอยางตอเนื่อง ทําใหมีความ
ชํานาญมากขึ้น เขาใจขั้นตอนของการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการอานแบบ SQ4R มากขึ้น ทําใหนักเรียนมี
พฤติกรรมการอานภาษาไทยตามแผนการจัดการเรียนรูอื่น ๆ ดีขึ้นในทุกแผน เชน แผนการจัดการเรียนที่ 2 เรื่อง
การอานเรื่องสั้น นักเรียนมีพฤติกรรมการอาน คิดเปนรอยละ 90.00 แผนการจัดการเรียนที่ 3 เรื่อง การอานบันทึก
ประจําวัน คิดเปนรอยละ 88.00 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง การอานบทอานในหนังสือเรียน คิดเปนรอยละ
89.00 แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง การอานสัญลักษณ เครื่องหมาย และสัญญาณ คิดเปนรอยละ 90.00 และ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง การอานบทรองเลน และบทเพลง คิดเปนรอยละ 96.00
เมื่อเรียนจบในแตละแผนแลว นักเรียนจะทําแบบทดสอบยอยเพื่อพัฒนาความสามารถการอานภาษาไทย
ประกอบดวย นิทาน เรื่องสั้น บันทึกประจําวัน บทอานในหนังสือเรียน สัญลักษณ เครื่องหมาย และสัญญาณ รวม
ไปถึงบทรองเลนและบทเพลง ซึ่งผูวิจัยไดใชเนื้อหาใกลตัวและเหมาะสมกับพัฒนาการของนักเรียน และเปนสิ่งที่
นักเรียนไดใชในชีวิตประจําวัน จึงทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมการอานภาษาไทย ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
เทคนิค SQ4R ภาพรวมอยูในระดับดีเยี่ ยม สอดคลองงานวิจัยของกับ วันเพ็ญ วัฒฐานะ (2557: 82) พบวา
พฤติกรรมการอานภาษาอังกฤษระหวางเรียน ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการอานแบบ SQ4R ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาพรวมอยูในระดับดีเยี่ยม โดยมีคาคะแนนคิดเปนรอยละ 95.14
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ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย การพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาไทย โดยใชเทคนิค SQ4R ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
1. ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน
ภาษาไทย ครูผูสอนควรศึกษาขั้นตอนในการอานแตละขั้นใหเขาใจมีการวางแผนการสอนอยางละเอียด จะทําให
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเกิดประโยชนอยางแทจริง
2. ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน
ภาษาไทย ครูผูสอนควรตรวจผลงานของนักเรี ยนและแจงผลคะแนนที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทายแผนทุกครั้ง
เพื่อใหนักเรียนไดทราบความบกพรอง
3. ในในการจัดกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน
ภาษาไทย ครูผูสอนควรบริหารเวลาแตละขั้นตอนใหเหมาะสมกับเรื่องที่นํามาสอน จะทําให การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อทําการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอานภาษาไทยกับนักเรียนใน
ชั้นอื่นตอไปเพื่อเปนการพัฒนารูปแบบการสอน
2. ควรมีกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอานภาษาไทย
ควบคูกับการเลนเกม เพื่อเพิ่มความสนุกสนานและไมใหเกิดความเบื่อหนาย
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การศึกษาระดับการสะทอนคิดกับการแกปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
The Study on Level of Reflective Thinking with Mathematical Problem Solving of
Mathayomsuksa Three students.
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อาจารยที่ปรึกษา

กัญชลิกา แวงวรรณ
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม
สาขาวิชาสถิติประยุกต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับการสะทอนคิดของนักเรียนที่ใชในการแกปญหา
คณิตศาสตร 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการสะทอนคิดกับความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร โดยการวิจัย
ครั้งนี้มีกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อําเภอโพน
ทอง จังหวัดรอยเอ็ด ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ป การศึกษา 2561 จํานวน 2 หอง รวม 80 คน ไดมาโดย
วิธีการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชประกอบดวยแบบวัด ระดับการสะทอนคิดในสาระพีชคณิต แบบทดสอบการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร วิเคราะหขอมูลโดยการหารอยละ คาเฉลี่ยเลข
คณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
การวิจัยพบวา
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีระดับการสะทอนคิด ระดับที่ 1 มีจํานวนนักเรียน 6 คน คิดเปนรอยละ
7.5 ระดับที่ 2 มีจํานวนนักเรียน 39 คน คิดเปนรอยละ 48.75 ระดับที่ 3 มีจํานวนนักเรียน 23 คน คิดเปนรอยละ
28.75 ระดับที่ 4 มีจํานวนนักเรียน 12 คน คิดเปนรอยละ 15
2. นักเรียนที่มีระดับการสะทอนคิดในระดับ 1, 2, 3 และ 4 มีความสามารถในการแกปญหาแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่มีการสะทอนคิดระดับที่ 4 ขั้นการสะทอนอยางมีวิจารณญาณ
จะมีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีคาเทากับ 20.58
คําสําคัญ : ระดับการสะทอนคิด , การแกปญหาทางคณิตศาสตร
Abstract
The purposes of research were 1) to study level of reflective thinking and 2) To
compare the level of reflective thinking and mathematics problem solving of Mathayomsuksa
Three students. . The sample group were 2 classroom groups of Mathayomsuksa three
students in semester 2, 2018 of Phontongpattanawittaya School, Phontong district, Roi-Ed
province, selected by Cluster Random Sampling. The research instruments were test of level
of reflective thinking in algebra and test of Mathematical Problem Solving about two linear
equation systems. The statistics used for analyzing data were percentage, arithmetic mean,
standard deviation, and analysis of variance (One-Way ANOVA).
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Results of this research were the following ; 1) Mathayom Suksa Three students
have a level of reflective thinking. Level 1 has 6 students, accounting for 6.98 percent.
Level 2 has 39 students, accounting for 45.35 percent. Level 3 has 28 students, accounting
for 32.55 percent. And level 4 has 13 students, accounting for 15.12 percent. 2) Students
with a level of reflection in levels 1, 2, 3 and 4 had different problem solving abilities at .05
level of statistical significant.
Key word (s) : Level of Reflective Thinking, Mathematical Problem Solving

บทนํา
วิชาคณิตศาสตรปจจัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย ทั้งยังสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือใน
การเรีย นรูวิ ชาอื่น ๆ (กรมวิช าการ2545) ซึ่ง สอดคล องกับยุ พิน พิพิ ธกุล กลา วว า "วิช าคณิ ตศาสตรเปน วิช าที่
เกี่ย วขอ งกับ ความคิ ด กระบวนการ และเหตุ ผล คณิ ต ศาสตรฝ กให คนคิด อยา งมี ระบบและเป น รากฐานของ
วิทยาการหลายๆสาขา ความเจริญ กาวหนาทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร ฯลฯ ก็ลวนแตอาศัย
คณิตศาสตรทั้งสิ้น...” การแกปญหาทางคณิตศาสตร (Mathematical Problem solving) เปนหัวใจของการเรียน
คณิตศาสตร เพราะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ชวยใหนักเรียนพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห การแกป ญหา
ชวยใหนักเรียนเรียนรูขอเท็จจริง ทักษะความคิดรวบยอดและหลักการ ตาง ๆ ความสําเร็จในการแกปญหาจะทําให
เกิดการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนที่ตองการ (Lester, F.K. 1977, น. 1) ซึ่งสอดคลองกับ อัมพร มาคนอง
(2554, น. 39) ที่กลาววา การแกปญหาทางคณิตศาสตรเปนทักษะที่มีความสําคัญยิ่งอีกทั้งยังรวมทักษะที่สําคัญเขา
ไวดวยกัน เชน การใหเหตุผล การสื่อสาร และการตัดสินใจ ผูที่มีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่ดีมักมีความรู
ประสบการณ ระบบการคิด และระบบการตัดสินใจที่ดี ซึ่งการแกปญหาทางคณิตศาสตรจะเปนประโยชนกั บผูเรียน
หลายๆดาน อาทิ ชวยพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ชวยพัฒนาทักษะ
ของผูเรียนในการเลือกและใชกลวิธีแกปญหาอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ กระบวนการคิดรูปแบบหนึ่ง ของผูเรียนที่มี
ความสําคัญเปนอยางมาก คือ การสะทอนคิด (Reflective thinking) ซึ่งเปนรูปแบบ การคิดอีกดานหนึ่งที่สําคัญ
กระบวนการสะทอนคิดนี้เกิดจากการไดรับการฝกฝนใหรูเรียนไดมีทักษะ ในดานการพินิจพิเคราะหและพิจารณาสิ่ง
ตางๆ (Reflective Practice) อยางรอบคอบโดยใชเหตุและผล ซึ่งเปนวิธีการที่ทําใหบุคคลไดทบทวนและสะทอน
การกระทําของตน ชวยใหเกิดความเขาใจและเกิดการเรียนรูจากประสบการณ นําไปสูการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ปรับปรุงผลงาน และการแกปญหา ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Johns, 2004)
การสะทอนคิด คือ กระบวนการในการตัดสินใจอยางมีเหตุผลและมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาแลว
ประเมินผลกระทบของสิ่งเหลานั้น (Askar & Kızılkaya ,2009) ทักษะการสะทอนคิดขั้นพื้นฐานประกอบดวยการ
ซั กถาม การใหเ หตุ ผ ล และการประเมิ น ผล ซึ่ ง เป น สิ่ ง ที่ สั ง เกตได ง า ยที่ สุ ด ในกระบวน การของการแกป ญ หา
(Meisner ,2006) ในอีกแงหนึ่ง การสะทอนคิดเปนการแสดงออกถึงศูนยกลางการพัฒนาการของการศึกษา
คณิตศาสตร ดังนั้นหองเรียนคณิตศาสตรจึงเปนการจําแนกโดยธรรมชาติของหองปฏิบัติการที่เราสามารถศึกษาได
วาผูคนไดรับและใชทักษะการแกปญหาอยางไร (Mayer, 1992: 456) ในเรื่องนี้บริบทก็เห็นไดชัดวาการแกปญหา
และทักษะการสะทอนคิดมีความสัมพันธโดยตรงกับวิชาคณิตศาสตร กระบวนการสะทอนคิดจําเปนจะตองไดรับการ
ประเมิ น เพื่ อศึกษาผลลั พ ธข องผู เรียนว ามี ความรับผิ ดชอบต อการเรียนรู และใหผู เรียนมี ค วามตองการที่ จ ะ
ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติมีคุณภาพมากที่สุด การสะทอนคิดจึงนับไดวาเปน
เครื่องมือชวยในการวัดและประเมินผลจากการคิดของผูเรียน โดยสามารถวัดระดับของผูเรียนวามีการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรูของตนเอง ซึ่งเปนการสะทอนภาพการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งความสามารถตางๆ ที่เกิดขึ้น
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จากการดําเนินการของผูเรียน จะชี้ใหเห็นถึงการวิเคราะหเพื่อจัดแบงระดับความสามารถในการสะทอนคิดตอการ
แกปญหาของผูเรียนได เรียกวา “ระดับของการสะทอน (Level of Reflection ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับ
ระดับการสะทอนของ Kember และคณะ (Kember & et al., 2008) ที่ไดนําเสนอระดับของการสะทอนไว
4 ระดับ คือ 1) ระดับขั้นการปฏิบัติเปนนิสัยหรือ ขั้นไมคิดสะทอนตอการปฏิบัติ 2) ระดับขั้นความเขาใจ 3) ระดับ
ขั้นการสะทอน และ 4) ระดับขั้นการสะทอนอยางมีวิจารณญาณ โดยระดับโนการสะทอนนี้จ ะเปนรูปแบบ
เชิงพัฒนาการ และนําเสนอวาผูเรียนมีการสะทอนคิดอยูในระดับใด และสามารถพัฒนาความกาวหนาไปตาม
ขั้นตอนของการพัฒนากระบวนการสะทอนคิด เพื่อชวยสงเสริมกระบวนการในการพัฒนาการสะทอนคิดตอการ
แกปญหาของผูเรียนตอไปได
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับการสะทอนคิดกับการแกปญหาคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในเนื้อหาการแกโจทยปญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร เพื่อจะไดเปน
ขอสนเทศที่เปนแนวทางในการพัฒนาการแกปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน และทําใหครูทราบวานักเรียนที่มีระดับ
การสะทอนคิดในระดับ 1, 2, 3 และ 4 มีความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรอยางไรในแตละระดับ เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาการแกปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนไดอยางเต็มตามศักยภาพและมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับการสะทอนคิดของนักเรียนที่ใชในการแกปญหาคณิตศาสตร
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการสะทอนคิดกับความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3
สมมติฐาน
นักเรียนที่มีระดับการสะทอนคิดในระดับ 1, 2, 3 และ 4 จะมีความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรที่
แตกตางกัน

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย มีตัวแปรตน คือ ระดับการสะทอนคิด โดยแบงเปน 4 ระดับ ดังนี้ 1) ระดับขั้นการ
ปฏิบัติเปนนิสัยหรือขั้นไมคิดสะทอนตอการปฏิบัติ 2) ระดับขั้นความเขาใจ 3) ระดับขั้นการสะทอน และ 4) ระดับ
ขั้นการสะทอนอยางมีวิจารณญาณ และตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร
ระดับการสะทอนคิด
ระดับที่ 1 ระดับขั้นการปฏิบัติเปนนิสัย
ระดับที่ 2 ระดับขั้นทําความเขาใจ
ระดับที่ 3 ระดับขั้นการสะทอน
ระดับที่ 4 ระดับขั้นการสะทอนอยางมี
วิจารณญาณ

ความสามารถในการแกปญหา
คณิตศาสตร
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วิธีการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2561 จํานวน 400 คน จํานวน 10 หองเรียน ซึ่งหองเรียนนั้นไดจัดแบบคละความสามารถของนักเรียน
ที่มีผลการเรียนระดับเกง ปานกลาง และออนอยูในหองเดียวกัน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อําเภอ
โพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2561 จํานวน 2 หองเรียน ทั้งหมด 80 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster random sampling)
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบทดสอบวัด ระดับการสะทอนคิด เปนขอสอบอัตนัยแบบแสดงวิธีทํา
จํานวน 3 ขอ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร เรื่อง ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร
เปนขอสอบอัตนัยแบบแสดงวิธีทําจํานวน 3 ขอ
4. วิธีการดําเนินเก็บรวบรวมขอมูล
4.1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย สงไปยังผูอํานวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เพื่อขอ
ความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลและกําหนดวัดในการเก็บรวบรวมขอมูลกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561
4.2. ติดตอประสานงานกับหัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและครูประจําชั้นของ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย บทบาทหนาที่ของกลุมตัวอยาง ในการทําวิจัย กําหนดวัน
เวลาที่จะทําการเก็บรวบรวมขอมูล
4.3. ดําเนินการเก็บขอมูล โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบคือ แบบทดสอบวัดระดับการสะทอนคิด
เปนขอสอบอัตนัยแบบแสดงวิธีทําจํานวน 3 ขอ ในเวลา 1 ชั่วโมง แลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการแกปญหาคณิตศาสตร เรื่อง ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร เปนขอสอบอัตนัยแบบแสดงวิธีทําจํานวน 3 ขอ
ในเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นนําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหผลและแปลผลขอมูลตอไป

ผล/สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาระดับการสะทอนคิดกับการแกปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามลําดับตอไปนี้
ตอนที่ 1 ศึกษาระดับการสะทอนคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด
จากผลการวิเคราะหระดับการสะทอนคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สามารถแสดงระดับการ
สะทอนคิดของนักเรียน โดยคิดเปนรอยละ ดังปรากฏในตาราง 1.1
ตาราง 1.1 ระดับการสะทอนคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ระดับการสะทอนคิด
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
รวม

จํานวนนักเรียน
6
39
23
12

คิดเปนรอยละ
7.5
48.75
28.75
15

80

100
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จากตาราง 1.1 พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีระดับการสะทอนคิด ระดับที่ 1 มีจํานวนนักเรียน 6
คน คิดเปนรอยละ 7.5 ระดับที่ 2 มีจํานวนนักเรียน 39 คน คิดเปนรอยละ 48.75 ระดับที่ 3 มีจํานวนนักเรียน 23
คน คิดเปนรอยละ 28.75 ระดับที่ 4 มีจํานวนนักเรียน 12 คน คิดเปนรอยละ 15
ตอนที่ 2 ศึกษาความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน
จากผลการวิเคราะหความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร เรื่อง ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 80 คน ไดผล
ดังตาราง 1.2
ตาราง 1.2 คะแนนความสามารถการแกปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามระดับ
การสะทอนคิดและขั้นตอนในการแกปญหา
ระดับที1่

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ขั้นตอนในการแกปญหา

ขั้นทําความเขาใจปญหา (6)
ขั้นวางแผนแกปญหา (6)
ขั้นปฏิบัติตามแผน (6)
ขั้นสรุปคําตอบ (6)
รวม (24)

X

S .D.

X

S .D.

X

S .D.

X

S .D.

2.67
1.00
0.50
0.33

0.82
1.26
0.84
0.52

5.08
1.92
1.13
0.89

1.20
1.72
1.73
1.57

5.74
3.96
3.09
2.52

0.54
1.85
1.88
1.75

5.75
5.42
5.00
4.42

0.62
0.90
1.21
1.56

4.50

2.17

9.03

4.72

15.30

4.98

20.58

3.73

จากตาราง 1.2 พบวา นักเรียนที่มีระดับการสะทอนคิดระดับที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการ
แกปญหาเทากับ 4.50 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.17 นักเรียนที่มีระดับการสะทอนคิดระดับที่ 2มีคะแนน
เฉลี่ยความสามารถในการแกปญหาเทากับ 9.03 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.72 นักเรียนที่มีระดับการ
สะทอนคิดระดับที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแกปญหาเทากับ 15.30 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
4.98 และนักเรียนที่มีระดับการสะทอนคิดระดับที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแกปญหาเทากับ 20.58 มี
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.73
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนที่มีระดับการสะทอนคิดที่แตกตางกัน
ตารางที่ 1.3 การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่มี ระดับการสะทอน
คิดแตกตางกัน
แหลงความแปรปรวน
SS
df
MS
F
p-value
ระหวางกลุม
1813.689
3
604.563
29.261*
0.000
ภายในกลุม

1570.261

76

20.661

-

-

รวม

3383.950

79

-

-

-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4 พบวาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนตามระดับ
การสะทอนคิด (F=29.261*) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบรายคูดวยวิธีการ
ของเชฟเฟ ( Scheffec ) ดังตาราง 1.4
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ตารางที่ 1.4 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่มี
ระดับการสะทอนคิดแตกตางกัน
ผลตางของคาเฉลี่ย
ระดับการสะทอนคิด X
ระดับ1
ระดับ2
ระดับ3
ระดับที่ 4
4.50
9.03
15.30
20.58
ระดับที่ 1
4.50
4.53
10.80*
16.08*
ระดับ 2
9.03
6.29*
11.56*
ระดับ 3
15.30
5.28*
ระดับที่ 4
20.58
หมายเหตุ. * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1.4 พบวา คาเฉลี่ยรายคูของความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่มี
ระดับการสะทอนคิดตางกัน แตกตางกันดังนี้
นักเรียนที่มีการสะทอนคิดระดับที่ 1 มีความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรแตกตางกับนักเรียนที่มี
การสะทอนคิดระดับที่ 3 และ 4 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 นักเรียนมีการสะทอนคิดระดับ 2 มีความสามารถใน
การแกปญหาคณิตศาสตรแตกตางกับนักเรียนที่มีการสะทอนคิดระดับที่ 3 และ 4 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ
นักเรียนมีการสะทอนคิดระดับที่ 3 มีความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรแตกตางกับนักเรียนที่มีการสะทอน
คิดระดับที่ 4 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05

อภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย เรื่อ ง การศึ ก ษาระดั บ การสะท อ นคิ ด กับ การแก ป ญ หาคณิ ต ศาสตร ของนั ก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 สามารถอภิปรายผลการวิจัยดังนี้
1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา มีระดับการสะทอนคิดที่แตกตางกัน โดย
ภาพรวมนักเรียนมีการสะทอนคิดระดับที่ 1 นอยที่สุด มีจํานวนนักเรียน 6 คน คิดเปนรอยละ 7.5 และมีการ
สะทอนคิดอยูที่ระดับ 2 เปนสวนมากซึ่งมีจํานวนนักเรียน 39 คน คิดเปนรอยละ 48.75 ซึ่งสอดคลองกับ Kember
และคณะ (2008) กลาวถึงระดับการสะทอนคิดวานักเรียนสวนใหญจะมีระดับการสะทอนคิดที่ระดับที่ 2 ระดับขั้น
ทําความเขาใจ โดยนักเรียนในระดับนี้จะสามารถหาคําตอบหรือคํานวณจากสูตรได และอธิบายเหตุผลในการหา
คําตอบได แตนักเรียนยังไมสามารถตอบคําถามที่ตองใชความรูความเขาใจของตนเอง ประสบการณ และความ
เขาใจสวนตัวเขามาเกี่ยวของได ซึ่งเปนการสะทอนคิดในระดับพื้นฐาน (Moon, 2013) และมีนักเรียนที่มีระดับ
การสะทอนคิดระดับที่ 3 จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 28.75 ซึ่งนักเรียนที่มีระดับการสะทอนคิดระดับนี้สามารถ
ที่จะตอบคําถามที่ตองใชความรูความเขาใจสวนตัวมาเกี่ยวของได และระดับที่ 4 มีจํานวนนักเรียน 12 คน คิดเปน
รอยละ 15 ซึ่งเปนนักเรียนที่สามารถจะพิจารณาโดยใชความเขาใจสวนตัวและสรางองคความรูของตนเองได
ซึ่งสาเหตุที่นักเรียนมีระดับการสะทอนคิดที่แตกตางกัน และนักเรียนสวนใหญไมสามารถมีทักษะมาถึงขั้นตอนที่
สรางองคความรูสวนตัวไดนั้น อาจมีสาเหตุมาจากนักเรียนมีทักษะในการดึงเอาประสบการณ ทักษะหรือความรูที่
ตนเองมีเพื่อนํามาสรางเปนองคความรูของตนเองนั้นไมเทากัน ตามทฤษฎีการเรียนรูจากประสบการณ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Kolb and Fry (1974) ที่ไดระบุลักษณะการเรียนของนักเรียนออกเปน 4 แบบ คือ 1) กลุมที่
สามารถเรียนรูไดดีจากสถานการณที่ตองการความคิดที่หลากหลาย เชน การระดมสมอง เปนตน 2) กลุมที่สามารถ
สรุปหลักการเชิงนามธรรมไดแตไมลงมือปฏิบัติและมักไมมีการประยุกตใช 3) กลุมที่นําความคิดเชิงนามธรรมมาใช
ประโยชนในการปฏิบัติจริงใชเหตุผลในการคิด และ 4) กลุมที่ชอบการลงมือปฏิบัติ ชอบทํางานรวมกับเพื่อนๆ
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ชอบทดลองชอบแกปญหาโดยการลองผิดลองถูก ดังนั้ นนักเรียนแตละลักษณะก็จะมีความสามารถในการดึงเอา
ประสบการณที่ผานมามาใชในการสะทอนคิดไดแตกตางกัน
2) นักเรียนที่มีระดับการสะทอนคิดแตกตางกันจะมีความสามารถในการแกปญหาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่มีการสะทอนคิดระดับที่ 4 ขั้นการสะทอนอยางมีวิจารณญาณจะมี
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเฉลี่ยมากที่สุด โดยผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจาก
การสะทอนคิดเปนกระบวนการที่ทําใหนักเรียนไดทบทวนความรูและประสบการณในการเรียนแต ละครั้งที่ผานมา
เมื่ อนักเรีย นได ท บทวนความรูซ้ํ า ไปซ้ํ ามาทํา ใหเกิด การเรียนรูที่ ถาวร ส ง ผลใหความสามารถในการแกป ญหา
คณิตศาสตรสูงขึ้นดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ Xie et al.(2008) ที่ทดลองใหนักศึกษาสงบทความการสะทอน
คิดสัปดาหละ 1 ครั้ง ผลปรากฏวานักศึกษามีผลการสะทอนคิดสูงขึ้น สงผลใหระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสูงขึ้น
ไปดวย

ขอเสนอแนะ
1. ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา นักเรียนที่มีระดับการสะทอนคิดสูงจะมีความสามารถในการแกปญหาสูง
ดวย จึงเหมาะสมที่จะนํากระบวนการสะทอนคิดเปนสวนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. ควรมีการวิจัยโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการสะทอนคิด โดยเลือกสาระการเรียนรูอื่นๆ
หรือในระดับชั้นอื่นๆ และการศึกษาเจตคติ ความคิดเห็น ความพึงพอใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูตามกระบวนการ
สะทอนคิด
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บทคัดยอ
การบริหารสถานศึกษามีความสําคัญตอการจัดการเรียนรูของครู และสงผลถึงผูเรียนและชุมชนเชนกัน การเขามา
มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของชุมชน ชวยใหการดําเนินงานเปนไปอยางสะดวก ตรงตามความตองการของชุมชน
และสรางความภาคภูมิใจใหผูมีสวนรวมทุกคน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทการมีสวน
รวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง จําแนกตามสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และขนาดของสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง จํานวน 351 คน กําหนดขนาด
กลุมตัวอยางโดยใชตารางเทียบหาขนาดของกลุมตัวอยางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) และการสุมตัวอยาง
แบบแบงชั้นตามสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดคา
อํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.51.-.0.90 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.98 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test).และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA)
ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบบทบาทการมีสวนรวม
ในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
จําแนกตามสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผล
การเปรียบเทียบบทบาทการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดานแตกต างกันอยางไม มี
นัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารสถานศึกษาจําเปนตองมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีสวนรวม
เพื่อใหการดําเนินการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตรงตามความตองการของชุมชน ซึ่งผลการวิจัยดังกลาว สามารถใช
เปนขอมูลในการวางแผนและพัฒนาการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพตอไป
คําสําคัญ : บทบาทการมีสวนรวม, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ABSTRACT
The school administration is very important for learning management of teachers. It also
effects on students and community. The participation of community in administration is useful for the
school proceedings. It serves the needs and makes the participants proud. The purposes of this
research were to study and compare the role of the school committee in participation in the
administration of schools under the Rayong Primary Educational Service Area Office classified by the
Educational Service Area Office and the school size. The sample used in this research included 351
school administrators and teachers who operate at school under the Rayong Primary Educational
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Service Area Office, selected by applying the tables of Krejcie and Morgan, and using the
proportional stratified random sampling. The instrument used to collect the data was a 5-rating scale
questionnaire. The discrimination was between 0.51 - 0.90, and the reliability was 0.98. The statistics
used for data analysis were: percentage, mean, standard deviation, t-test, and one-way analysis of
variance (One-way ANOVA).
The results showed that: 1) the role of the school committee in participation in the administration
of schools under the Rayong Primary Educational Service Area Office was at a high level overall; 2) The
comparative results of the role of the school committee in participation in the administration of schools
under the Rayong Primary Educational Service Area Office, when classified by the Educational Service
Area Office, was statistically significant at the .05 level and 3).The comparative results of the role of the
school committee in participation in the administration of schools under the Rayong Primary Educational
Service Area Office, when classified by school size, was not statistically significant. In order to get the
efficiency and effectiveness in school administration and to serve the needs of the community, the school
administrative participation of the school committee is needed. The result of this research is useful for
planning and developing the works of the school administrators.
Key word (s) : Role of Participation, School Committee

บทนํา
การบริหารสถานศึกษาเปนเรื่องที่ซับซอนและละเอียดออน เนื่องจากตองใชทั้งศาสตรและศิลป ตองใชทั้งหลัก
รัฐศาสตรและนิติศาสตร รวมทั้งหลักการ ทฤษฎีบริหารตาง ๆ อยางไรก็ตาม สถานศึกษาไมสามารถพัฒนาไดเพราะผูบริหาร
หรือครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงอยางเดียว สถานศึกษาซึ่งโดยสวนใหญมักตั้งอยูในเขตชุมชน หมูบาน หรือในเมือง
สถานศึกษาไมสามารถอยูตามลําพังไดโดยปราศจากความรวมมือของคนในชุมชน ซึ่งไดแก ผูปกครอง ผูนําชุมชน หนวยงาน
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน การบริหารและจัดการศึกษา ทั้งดานการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน องคกรศาสนา และเอกชน สามารถเขามา
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2560 : 136)
การบริหารแบบมีสวนรวมเปนหลักการและแนวคิดที่ถูกพูดถึงเปนอยางมากในปจจุบัน สามารถนําไปประยุกตใช
ไดกับทุกองคกร ทุกโครงการหรือกิจกรรม และเมื่อพูดถึงการบริหารสถานศึกษา กับการบริหารแบบมีสวนรวมโดยมีชุมชน
หรือหนวยงานองคกรทองถิ่นตาง ๆ ไดเขามามีสวนรวมดวยแลว ผลการดําเนินงานจึงมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากจะเปนการชวยใหประชาชนหรือบุคคลที่เกี่ยวของเขาใจถึงกระบวนการทํางานตาง ๆ ภายในองคกรที่เกิดขึ้น
ลดปญหาความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้น สมาชิกยอมรับในสิ่งที่กระทํารวมกัน และชวยกันแกปญหาที่เกิดขึ้น ทําใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น ความสัมพันธระหวางสมาชิกภายในกลุมหรือภายในองคกรก็จะดีตามไปดวย (ฟกรี แกวนวล.
2560 : 13) นอกจากนั้นยังเปนการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานหรือผูเกี่ยวของมีสวนในการทํางานเกิดความรูสึกผูกพันกับงาน
หรือองคกร ความรูสึกผูกพันเกี่ยวของที่วานี้หากมีการตัดสินใจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งรวมกันแลว จะเปนผลใหเกิดขอ
ผูกมัดหรือสิ่ งที่ ตกลงใจรวมกัน ทํ าให เกิดความจงรักภักดีต อองค กร มี ความรับผิ ดชอบตอบทบาทและหนาที่ที่ ได รับ
มอบหมาย จึงเห็นไดวาการมีสวนรวมนอกจากจะมีความสําคัญในดานประสิทธิภาพในการทํางานแลวยังสามารถสนองความ
รักความผูกพันตอองคกรไดเปนอยางดี (ธีรภัทร ศรีบุญเรือง. 2554 : 12)
จากความสําคัญดังกลาวจะเห็นไดวาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสําคัญตอการ
บริหารสถานศึกษา ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาบทบาทการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา ประกอบดวยการบริหาร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหาร งานบุคคล และการบริหารทั่วไป จึงไดศึกษาบทบาทการมีสวนรวมในการบริหาร
สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง สําหรับ
นําไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1..เพื่อศึกษาบทบาทการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
2..เพื่อเปรียบเทียบบทบาทการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง จําแนกตามสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและขนาดของสถานศึกษา

กรอบแนวคิดในการทําการวิจัย
การศึกษาบทบาทการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
สังกัด สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง ไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ตามนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.(2556.:.39) ใน 4 ดานดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 1
1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2
2. ขนาดของสถานศึกษา
2.1 ขนาดเล็ก
2.2 ขนาดกลาง
2.3 ขนาดใหญ

บทบาทการมี ส ว นร ว มในการบริ ห ารสถาน
ศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง จํานวน 4 ดาน ดังนี้
1. การบริหารวิชาการ
2. การบริหารงบประมาณ
3. การบริหารงานบุคคล
4. การบริหารทัว่ ไป

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการทําการวิจัย

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
เขต 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 3,861 คน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ปการศึกษา
2561 กําหนดขนาดกลุมตั วอย างโดยใชตารางเที ยบหากลุ มตั วอย างของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie.and.Morgan.1970.:.607..610).และการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน (Proportional.Stratified.Random.Sampling) โดยใชขนาดของสถานศึกษาเปนชั้นในการ
แบงกลุมตัวอยาง.จํานวน 351.คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 4 คน ครูผูสอน จํานวน 33 คน ผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดกลาง จํานวน 6 คน ครูผูสอน จํานวน 102 คน และผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน 5 คน ครูผูสอน จํานวน 201 คน
เครื่องมือที่ใชในการทําการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม
มีจํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่.1.เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และขนาดของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นบทบาทการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง ซึ่งกําหนดคะแนนแบงเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการทําการวิจัย การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการตาม ลําดับขั้นตอนโดยศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม ดังนี้
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1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม และปรึกษาอาจารยที่
ปรึกษาเพื่อดําเนินการ
2..สรางแบบสอบถามตามที่ไดศึกษาแลวนําเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบและ
แกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้น
3.,นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน เพื่อขอความอนุเคราะหในการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง ระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค
(Index of item Objective Congruence : IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.80 - 1.00
4..ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามที่ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะเสนอประธานและกรรมการ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
จากนั้นนําไปทดลองใช (Try-out) กับกลุมทดลอง ที่เปนผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน และนําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก
เปนรายขอ โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม ไดคาอํานาจจําแนกเทากับ 0.51 - 0.90
5.,นําแบบสอบถามที่หาคาอํานาจจําแนกแลวมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ทั้งฉบับโดยการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (D - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 202) ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.98
6..นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเชื่อมั่นแลวไปใชกับกลุมตัวอยางที่กําหนดเพื่อนําผลมาวิเคราะห
ตามวัตถุประสงคและสมมุติฐานการวิจัยตอไปการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลในการคํานวณหาคาทางสถิติดังกลาว โดยอาศัยการคํานวณจากโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
1..ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูต อบแบบสอบถาม คือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และขนาดของสถานศึกษา
วิเคราะหโดยหาคารอยละ
2..ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาบทบาทการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แลวนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายเปนชวงคะแนน
3..วิ เ คราะห ข อ มู ล การศึ ก ษาบทบาทการมี ส ว นร ว มในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เปรียบเทียบตามสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยการทดสอบคาที (t-test)
4..วิเคราะหขอมูลการศึกษาบทบาทการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษา.โดยวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว.(One.-.way.ANOVA) เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะตรวจสอบความ
แตกตางเปนรายคูตามวิธีของเชฟเฟ (Scheffe')
5..นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ทําในรูปตารางประกอบบรรยาย

ผล/สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาบทบาทการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ขอมูลของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 จํานวน 230 คน คิดเปนรอยละ 65.50 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 จํ านวน 121.คน คิดเป นรอยละ 34.50 ผู บริหารสถานศึ กษา และครูผู สอนส วนใหญ ปฏิบั ติ งานใน
สถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน 206 คน คิดเปนรอยละ 58.70 ปฏิบัติงาน ในสถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน 108 คน
คิดเปนรอยละ 30.80 และสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 10.50 รายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูบ ริหารสถานศึกษา และครูผูส อน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง จําแนกตามสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และขนาดของสถานศึกษา
จํานวน

รายการ

(n = 351)

1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
รวม
2. ขนาดของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก (สถานศึกษาที่มีนักเรียนไมเกิน 120 คน)
ขนาดกลาง (สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต 121 - 300 คน)
ขนาดใหญ (สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต 301 คนขึ้นไป)
รวม

รอยละ

230
121
351

65.50
34.50
100.00

37
108
206
351

10.50
30.80
58.70
100.00

2..บทบาทการมีส วนรวมในการบริหารสถานศึ กษาของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้น พื้น ฐาน สัง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมาก ไปหานอย คือ
การบริหารทั่วไป การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค าเฉลี่ ย ค าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน อั นดั บที่ และระดั บบทบาทการมี ส วนร วมในการบริ หารสถานศึ กษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง โดยรวมและรายดาน
บทบาทการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.

การบริหารวิชาการ
การบริหารงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล
การบริหารทั่วไป
รวม

X
4.30
4.18
4.15
4.28
4.23

S.D.
0.43
0.62
0.57
0.58
0.45

n = 351
อันดับที่
1
3
4
2

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3..การเปรียบเทียบบทบาทการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง จําแนกตามสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและขนาดของสถานศึกษา มีดังนี้
3.1 บทบาทการมีส วนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้ นฐาน สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง จําแนกตามสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบบทบาทการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองโดยรวมและรายดาน จําแนกตามสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บทบาทการมีสวนรวม
ในการบริหารสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.

การบริหารวิชาการ
การบริหารงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล
การบริหารทั่วไป
รวม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระยอง เขต 1 (n = 230)
ระยอง เขต 2(n = 121)
S.D.
S.D.
X
X
4.32
0.46
4.25
0.37
4.09
0.60
4.27
0.49
4.18
0.67
4.18
0.52
4.27
0.64
4.28
0.45
4.22
0.49
4.24
0.38

t

p

1.65
-2.89
-0.07
-0.09
-0.56

0.02*
0.01*
0.02*
0.00*
0.00*

*p d .05

3.2 บทบาทการมีสว นรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาเมื่อพิจารณาโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการศึกษาบทบาทการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง ดังตอไปนี้ 1..บทบาทการมีสวนรวมใน
การบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง โดยรวมอยู
ในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวา การจัดการศึกษาในปจจุบันนี้ ไดรับความสนใจจากหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเปนคนในชุมชนไดตระหนักเห็นความสําคัญตอการจัดการศึกษาเชนกัน มีความภาคภูมิใจ
และรูสึกถึงความเปนเจาของรวม ไดเขามามีบทบาทในการบริหารสถานศึกษา จึงเปนหนึ่งเครือขายการศึกษาที่ทําหนาที่กํากับและ
สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา การบริหารและจัดการศึกษา ทั้งดานการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน องคกรศาสนา และเอกชน สามารถเขามามีสวนรวม ใน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา..2560.: 136).ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของอัจฉรา จงดี (2560.:.บทคัดยอ) ไดศึกษา บทบาทการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด พบวา บทบาทการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ในจั งหวั ดจั นทบุ รี ระยอง และตราด โดยรวมอยู ในระดั บมาก เนื่ องจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได ตระหนั กเห็น
ความสําคัญตอการจัดการศึกษามากขึ้น และผลการวิจัยของนักวิจัยดังกลาว โดยรวมอยูในระดับมากเชนกัน
2..บทบาทการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง จําแนกตามสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต
2 มีความตระหนักเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษามากกวา และมีโอกาสเขามามีสวนรวม ชวยเหลือกิจกรรมตาง ๆ ของ
สถานศึกษา เขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง และมีความคุนเคยกับสถานศึกษามากกวา คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึ กษาระยอง เขต 1 ที่ ถึงแม จะใช นโยบายเดี ยวกันคื อ นโยบายของสํ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการสงเสริม สนับสนุน การบูรณาการหลักสูตรการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรูให
สอดคลองกับบริบทของหนวยงาน ทางการศึกษา และการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
(สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง. 2559 : 33) สอดคลองกับงานวิจัยของปญญา ธิมาชัย (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษา การมี
สวนรวมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1 พบวา การเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 จําแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมและรายดานทุกดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากสถานภาพที่แตกตางกัน มีสวนทําใหความคิดเห็น และการทํางานมี
ความแตกตางกัน ซึ่งผลการวิจัยดานสถานภาพของนักวิจัยดังกลาวมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน
3..บทบาทการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา เมื่ อพิจารณาโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไม มี
นัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานศึกษาทุกขนาดสามารถจัดการศึ กษาไดตรงตามความตองการของชุมชน โดยเนนให
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาท และมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาทั้งดานการบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ใหมีสวนรวมรับผิดชอบการจัดการศึกษาอยางแทจริงในการกํากับ
สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้นการติดตามตรวจสอบการจัดการศึกษาเปดโอกาสใหบุคคล และหนวยงานที่
เกี่ยวของเขามาทํางานเพื่อสวนรวม และพัฒนาชุมชน สถานศึกษาที่เปดโอกาสใหชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาเขามามี
บทบาทในการจัดการศึกษาจะชวยใหการดําเนินงานตาง ๆ ของสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดความเขาใจอันดีระหวาง
สถานศึกษาและชุมชน เกิดประสิทธิภาพสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในชุมชน ดังนั้นจึงถือเปนความจําเปน และ
ภาระหนาที่ของสถานศึกษาที่ตองมีการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนโดยเนนใหชุมชนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน. 2552 : 9) สอดคลองกับงานวิจัยของ
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ธีรภัทร ศรีบุญเรือง (2554.:.บทคัดยอ) ไดศึกษา การมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี .เขต 1 พบวา การมีสวนรวม ในการบริหารการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ.

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. การบริหารงานบุคคลนั้น ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีการออกกฎระเบียบขอบังคับและแนวปฏิบัติอื่นๆที่เกี่ยวของ
กับงานบุคคล ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคล ในสถานศึกษาและกําหนด แนวทางการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
2. การบริหารงบประมาณนั้น ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีการออกระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริหารการเงินของสถานศึกษา บํารุงรักษาครุภัณฑของสถานศึกษาใหมีสภาพใชการไดเสมอ และศึกษา วิเคราะหขอมูลในการ
จัดทํางบประมาณของสถานศึกษา
3. การบริหารทั่วไปนั้น ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีการวิเคราะหความเปนไปไดของแผนงาน/โครงการของ
สถานศึกษา จัดหาทรัพยากร สนับสนุนแผนงาน/โครงการที่ไดรับการเห็นชอบ และใหความเห็นชอบ การแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาปจจัยที่ สงผลต อบทบาทการมีส วนรวมในการบริหารสถานศึกษาของ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
2. ศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับความพึงพอใจของครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อเปรี ย บเที ย บอัต มโนทั ศ น แ ละความสามารถในการแก ป ญ หาทาง
คณิ ต ศาสตร ข องนั กเรี ย นโดยใช ก ลวิ ธี เ มตาคอคนิ ชั น กับ วิ ธี ก ารสอนแบบปกติ ประชากรได แ ก นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 15 หองเรียน
จํ า นวน 623 คน กลุ ม ตั ว อย า งแบ งออกเป น กลุ ม ควบคุม และกลุ ม ทดลอง โดยใช การสุ ม ตั วอย า งแบบกลุ ม
(Cluster Random Sampling) กลุมควบคุม ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/9 จํานวน 48 คน และนักเรียน
กลุมทดลองไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4 จํานวน 47 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการ
เรีย นรูต ามขั้น ตอนของกลวิ ธี เ มตาคอคนิ ชั น จํ านวน 12 แผน 12 ชั่ ว โมง แผนการจั ด การเรีย นรูแ บบปกติ
จํานวน 12 แผน 12 ชั่วโมง แบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร แบบอัตนัย จํานวน 6 ขอ
แบบวัด อัตมโนทัศน สถิติที่ ใช วิเคราะหขอมูลใชคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ ทดสอบ
t - test (Independent t - test)
ผลการวิจัยพบวา คะแนนการศึกษาอัตมโนทัศนของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
กลวิธีเมตาคอคนิชัน สูงกวา วิธีการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ คะแนนการศึกษา
ความสามารถในการแก ป ญ หาคณิ ต ศาสตร ข องนั ก เรี ย นหลั ง ได รั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู โ ดยใช ก ลวิ ธี
เมตาคอคนิชันสูงกวาวิธีการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : กลวิธีเมตาคอคนิชัน, อัตมโนทัศน, ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร
ABSTRACT
The purposes of this research were to compare self - concept and mathematics
problem solving ability by using metacognitive strategies and normal classroom of
mathayom suksa 2 student in the 1st semester of academic year 2018 at Kalasinpittayasan
School The population is matthayomsuksa 2 15 classrooms the samples were mathayom
suksa 2 using Cluster Random Sampling method. The control group is student
mathayomsuksa 2/9 48 persons and the sample group is mathayomsuksa 2/4 47 persons.
The instrument used in the research metacognitive strategies plan for mathayom suksa 2
ability test for problems solving mathematical in 6 items Self Concept Scale. The statistics
used in the research were frequency, percentage (%), mean ( & ), standard deviation (S.D),
and independent samples t-test were used in data analysis
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The research results found that The score of self - concept study of students after
receiving learning activities using metacognitive strategies higher than the conventional
teaching methods has statistical significance at the level of .05. And the scores of students
mathematics problems solving after receiving learning activities using metacognitive strategies
higher than conventional teaching methods has statistical significance at the level of .05
KEYWORDS : METACOGNITIVE STRATEGIES, SELF CONCEPT, MATHEMATICS
PROBLEM SOLVING

บทนํา
ปจจุบันคณิตศาสตรเขาไปมีบทบาทในวงการตางๆในดานเศรษฐกิจ คณิตศาสตรสามารถนําไปใชในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังที่ (ประสาร ไตรรัตนวรกุล 2533: 25) ไดกลาวถึง บทบาทของคณิตศาสตร มี 2
ดาน 1) ดานแรกคือ คณิตศาสตรมีบทบาทในฐานะที่เปนบทบาทพื้นฐานที่ทําใหคนที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร
สามารถเรียนรูเรื่องราวตางๆไดดีและลึกซึ้ง คณิตศาสตรเปนความรูที่สนับสนุนความคิดที่เปนวิทยาศาสตรนั่นคือ
ความเชื่อในเหตุผลของธรรมชาติที่ตองเกิดจากเหตุ 2) ดานสองคือ ดานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศที่งในแงการเรียนรูและการนําไปประยุกตใช ผูวิจัยจึงเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียนจึง
เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหนักเรียน สามารถเรียนรูวิชาคณิตศาสตรไดดียิ่งขึ้น ดังนั้นการพัฒนาอัตมโนทัศนของ
นักเรียนจึงเปนสิ่งจําเปน เพราะวิชาคณิตศาสตรไมใชเปนวิชาที่เพียงใหคิดคํานวณเกี่ยวกับตัวเลขเทานั้น แตการ
เรียนรูคณิตศาสตรจะตองใหเกิดคุณสมบัติซึ่งถือเปนศักยภาพทางคณิตศาสตรที่สําคัญ คือ ความสามารถในการ
สํารวจ ความสามารถในการคาดเดา ความสามารถในการใหเหตุผล และความสามารถในการนํา ความรูไปใช
แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาอัตมโนทัศนของนักเรียนจะทําใหนักเรียนพัฒนาความสามารถเหลานั้น
ไดและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนวิชาคณิตศาสตรมากยิ่งขึ้น
ถึงแมวาคณิตศาสตรจะเปนวิชาที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอความเจริญกา วหนาของประเทศ
แตความสามารถทางคณิตศาสตรของนักเรียนยังอยูในระดับที่ต่ํา โดยสภาพปญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมเขต 24 ระหวาง 3 ปยอนหลัง ปการศึกษา 2557 – 2560 ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 63.75 ,
64.10 , 58.01 ตามลําดับ (โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ. 2557 – 2560: 3) ซึ่งต่ํากวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนด
โดยเกณฑที่ทางโรงเรียนไดกําหนด คือ รอยละ 70 การที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนั กเรียนอยูใน
ระดับที่ต่ําอาจเกิดไดจากหลายสาเหตุ ซึ่งสาเหตุหนึ่งในนั้นก็อาจเกิดจากความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน
อยูในระดับที่ยังไมเปนที่นาพอใจ โดยนักเรียนสวนมากมีความสามารถในการแกโจทยปญหาไดในเฉพาะโจทยที่งาย
เทานั้น แตเมื่อนักเรียนไปเจอโจทยที่ยากและซับซอน ที่ตองใชการวิเคราะห ความรู ประสบการณเดิม นักเรียนก็จะ
ประสบปญหาทันที ดังนั้นการที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร เพราะการแกปญหานั้ นเปนหัวใจสํา คัญของการเรียนคณิ ต ศาสตร
ดังที่ (อัมพร มาคะนอง 2553:39) ไดกลาวไววา การแกปญหาเปนทักษะที่มีความสําคัญอยางยิ่งและเปนทักษะที่
รวมเอาทักษะอื่นๆเขาไวดวยกัน เชน ผูที่มีทักษะในการแกปญหาที่ดีก็มักจะมีระบบการคิด และการตัดสินใจที่ดีพอ
ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดสมรรถนะผูเรียน 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใช
เทคโนโลยี จะเห็นไดวาความสามารถในการแกปญหา เปนหนึ่งในหาสมรรถนะที่ผูเรียนตองมี แลวจะทําอยางไรให
นักเรียนมึความสามารถในการคิด มีความสามารถในการแกปญหา จากที่กลาวมานั้นชี้ใหเห็นวาเหตุใดเราจึงควรให
ความสําคัญกับการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวณการคิดและกระบวณการแกปญหา เพราะวากระบวณการคิดและ
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การแกปญหานั้นเปนเครื่องมือในการที่จะแสวงหาความรู ดังนั้นการสอนที่เนนใหนักเรียนคิดเปนจึงเปนสิ่งที่สําคัญ
เปน เมื่อนักเรียนสามารถคิดเปนแลว การสอนใหนักเรียนรูจักควบคุมและตรวจสอบความคิดเพื่อที่จะใหนักเรียน
เดินไปในทางที่ถูกตองครบขั้นของกระบวณการ เปนเรื่องที่จะตองสอนควบคูกันไปดวย เพราะถาหากเด็กคิดเปนแต
ไมรูจักควบคุมความคิดและตรวจสอบความคิด ก็ยากที่จะทํางานตางๆใฟประสบความสําเร็จ ดังที่ (พิมพันธ เดชะ
คุปต 2544: 56) กลาววา การควบคุมและการประเมินการคิดของตนเอง หรือความสามารถของบุคคลที่จะไดรับ
การพัฒนา เพื่อควบคุมกํากับ กระบวณการทางปญญา หรือกระบวณการคิด มีความตระหนักในงานและสามารถใช
ยุทธวิธีในการทํางานจนสําเร็จลุลาง เปนความสามารถที่เรียกวา “เมตาคอคนิชัน” นักเรียนที่มีเมตาคอคนิชันในการ
แกโจทยปญหาคณิตศาสตรจะสามารถรูไดวา โจทยกําหนดอะไรมา และโจทยตองการถามสิ่งใด เมื่อนักเรียน
ตัดสินใจเลือกวิธีหาคําตอบไดก็จะควบคุมและตรวจสอบตนเองใหดําเนินการตามแผนที่วางไว เมื่อไดคําตอบแลวก็
จะพิจารณาคําตอบวาถูกตองหรือไม นอกจากนี้ (ฟลาเวลล Flavell,1979: 12) ไดกลาววา “เมตาคอคนิชัน” เปน
ความสามรถทางการคิดที่บุคคลสามารถรูถึงกระบวณการคิดและสิ่งตางๆ ที่เกิดจากกระบวณการคิดของตน ซึ่งอาจ
ปรากฏเปนความรู หรือเปนกิจกรรมทางการคิดและสิ่งตางๆที่เกิดจากกระบวณการคิดของตน ซึ่งอาจปรากฏเปน
ความรู หรือเปนกิจกรรมทางการคิดที่มีเปาหมายมีทิศทาง ดังนั้นหากผูเรียนมีเมตาคอคนิชันในตัวเองแลว ก็จะ
สามารถใชเมตาคอคนิชันกับการเรียนรู การแกปญหา ดังนั้นนักเรียนที่มีเมตาคอคนิชันในการแกปญหาจะสามารถ
ควบคุมและตรวจสอบความคิดของตนเองในขณะดําเนินการแกปญหาคณิตศาสตรไดทุกขั้นตอน ดังนั้นผูวิจัยจึง
เห็นสมควรวาจะตองพัฒนาเมตาคอคนิชันแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถตรวจสอบการคิดของตนเองได และ
ดําเนินไปในทิศทางที่ถูกตองและนํามาใชในการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาได
จากแนวคิ ด ในข า งต น ชี้ ใ ห ห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการใช ก ลวิ ธี เ มตาคอคนิ ชั น ที่ จ ะช ว ยส ง เสริ ม
ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการวิจัยเรื่องผลของการใชกลวิธีเมตา
คอคนิชัน ที่มีตออัตมโนทัศนและความสามารถในกาแกปญหาคณิตศาสตร เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชัน เพื่อนักเรียนมีอัตมโนทัศนและความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ที่สูงขึ้น

วัตถุประสงค
เพื่อเปรียบเทียบอัตมโนทัศนและความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน โดยใชกลวิธี
เมตาคอคนิชันกับวิธีการสอนแบบปกติ

กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได ทํ า การศึ ก ษา ผลของการใช ก ลวิ ธี เมตาคอคนิ ชั น ที่ มี ต ออั ต ม โนทั ศ น และ
ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร โดยใชกรอบแนวคิดที่ไดจากการสังเคราะหกลวิธีเมตาคอคนิชันของนัก
การศึกษา ไดแก แพรีส (Paris : 1983), เดวิดสันและสเติรนเบิรก (David and Stemberg : 1994) ซึ่งผลการ
สังเคราะหจะไดขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชัน ดังนี้
1. ขั้นกําหนดปญหา
2. ขั้นวางแผนการแกปญหา
3. ขั้นการแกปญหาและกํากับควบคุมตนเอง
4. ขั้นสรุปผล
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใช ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นั กเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกาฬสิ นธุพิทยาสรรพ
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ทั้งหมด 15 หองเรียน จํานวน 623 คน
ที่มีการจัดหองเรียนแบบคละความสามารถ
กลุมตัวอยาง แบงออกเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง จํานวนทั้งหมด 95 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
กลุ ม ควบคุ ม ได แ ก นั ก เรีย นชั้ น มั ธ ยมศึก ษาป ที่ 2/9 โรงเรีย นกาฬสิ น ธุ พิ ท ยาสรรพ อํา เภอเมื อ ง
จัง หวั ดกาฬสิ นธุ ที่ เรีย นในภาคเรียนที่ 2 ป การศึกษา 2561 จํ า นวน 48 คน โดยใช การสุ ม แบบกลุ ม
(Cluster random sampling)
กลุ ม ทดลอง ได แ ก นั กเรีย นชั้ น มั ธ ยมศึ กษาป ที่ 2/4 โรงเรีย นกาฬสิ น ธุ พิ ท ยาสรรพ อํ า เภอเมื อ ง
จัง หวั ดกาฬสิ นธุ ที่ เรีย นในภาคเรียนที่ 2 ป การศึ กษา 2561 จํ า นวน 47 คน โดยใช การสุ ม แบบกลุ ม
(Cluster random sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรูตามขั้นตอนของกลวิธีเมตาคอคนิชัน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 12 แผน
12 ชั่วโมง
2. แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 12 แผน 12 ชั่วโมง
3. แบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร แบบอัตนัย จํานวน 6 ขอ
4. แบบวัดอัตมโนทัศน แบงเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 จํานวน 30 ขอ เปนแบบเลือกตอบรับหรือปฏิเสธ ตอน
ที่ 2 จํานวน 10 ขอ เปนแบบ rating scale 4 ระดับ ตอนที่ 3 จํานวน 22 ขอ เปนแบบ rating scale 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ดํ า เนิ น การสอนด ว ยตนเองตามแผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น ตามขั้ นตอนของกลวิ ธี
เมตาคอคนิชัน เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว จํานวน 12 แผน โดยทําการสอนทุกวัน วันละ 1
ชั่วโมง เปนระยะเวลา 1 เดือน และผูวิจัยสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ จํานวน 12 แผน โดยทําการสอน
ทุกวันวันละ 1 ชั่วโมง เปนระยะเวลา 1 เดือน
2. ผูวิจัยทําการประเมิน ความสามารถการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
ความสามารถการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชระยะเวลา 2 ชั่วโมง
3. ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบวัดอัตมโนทัศน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชระยะเวลา 1 ชั่วโมง
4. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบไปวิเคราะหขอมูลตอไป
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลการทําแบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยใชรอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหงานเขียน (Task Analysis) การบรรยายเชิงวิเคราะห (Analytic
Description) และสถิติทดสอบ t - test (Independent t - test)
2. การวิเคราะหขอมูลการทําแบบวัดอัตมโนทัศน โดยใชรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
ทดสอบ t - test (Independent t - test)
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาผลของอัตมโนทัศนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกลวิธี
เมตาคอคนิชันและวิธีการสอนแบบปกติ โดยใชการทดสอบสมมติฐานใชสถิติทดสอบ t - test
(Independent t - test)
Levene’s Test For
t
p-value
กลุม
คะแนนเต็ม Equality of Variances
F
Sig.
กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
.419 3.07*
.05
190
.660
โดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชัน
จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบอัตมโนทัศนของนักเรียนโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันกับวิธีการสอนแบบ
ปกติมีความแปรปรวนเทากัน คะแนนการศึกษาความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับ
การจั ด กิจ กรรมการเรี ย นรูโ ดยใช ก ลวิ ธี เ มตาคอคนิ ชั น สู ง กว า วิ ธี การสอนแบบปกติ อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการ
จัด กิจ กรรมการเรียนรู โดยใชก ลวิธี เมตาคอคนิชันและวิ ธีก ารสอนแบบปกติ โดยใช การทดสอบ
สมมติฐานใชสถิติทดสอบ t - test (Independent t - test)

กลุม
กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชกลวิธีเมตาคอคนิชัน

คะแนนเต็ม

72

Levene’s Test For
Equality of Variances
F

Sig.

1.12

.291

t

p-value

39.49*

.05

จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนการศึกษาความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันและวิธีการสอนแบบปกติมีความแปรปรวนเทากัน คะแนน
การศึกษาความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกลวิธี
เมตาคอคนิชันสูงกวาวิธีการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาเรื่อ ง ผลของการใช ก ลวิ ธี เ มตาคอคนิ ชั น ที่ มี ต ออัต มโนทั ศ น แ ละความสามารถในการ
แกปญหาคณิตศาสตร สามารถอภิปรายผลการวิจัยดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบอัตมโนทัศนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชัน พบวา
คะแนนการศึกษาอัตมโนทัศนของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชัน สูงกวา
วิธีการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การใชกลวิธีเมตาคอคนิชัน ในขั้น
การแกปญหาและกํากับควบคุมตนเอง โดยนักเรียนผูที่สามารถดําเนินการแกโจทยปญหาจนสําเร็จลุลวงได จะเปนผู
ที่มีอัตมโนทัศนในวิชาคณิตศาสตรที่ดี เพราะนักเรียนจะเปนคนที่มีความเชื่อวาตนเองมีความสามารถในการเรียน
คณิตศาสตร ทําใหสามารถแกโจทยปญหาจนสําเร็จลุลวง และกิจกรรมที่ใชในการจัดการเรียนรูเปนกิจกรรมที่ให

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



นักเรียนมีสวนรวม และใหนักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง โดยครูพยายามกระตุนให
นักเรียนไดใชความคิดใหไดมากที่สุด โดยครูผูสอนจะไมมีการชี้แนะสิ่งที่ นักเรียนถาม แตจะใหนักเรียนพยายามคิด
ใหไดมากที่สุด เพื่อที่จะไดทราบความคิดที่แทจริงของผูเรียน ทําใหนักเรียนมีแรงผลักดันในการทํางานใหบรรลุ
เปาหมาย ซึ่งสอดคลองกับ Reyes (1984 : 560) กลาววา อัตมโนทัศนทางคณิตศาสตร คือ ความเชื่อมั่นในการ
เรียนคณิตศาสตร โดยการรับรูวาตนเองสามารถเรียนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรได มีการปฏิบัติที่ดีในหองเรียนวิชา
คณิตศาสตร จะสามารถทําคะแนนวิชาคณิตศาสตรไดดี และ Wikins (2004 : 331) กลาววา อัตมโนทัศนที่ดี คือ
การรับรูหรือความเชื่อในความสามารถของตนเองวาสามารถเรียนคณิตศาสตร ไดดี หรือมีความมั่นใจวาสามารถ
เรียนวิชาคณิตศาสตรได ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีของ Rogers (1961) ที่กลาววา พฤติกรรมของบุคคลเกิดจาก
ประสบการณของแตละบุคคล ซึ่งประสบการณเปนสิ่งที่บุคคลสํานึกรูเฉพาะตน ดังนั้นประสบการณที่แตกตางกัน
ของแตละบุคคลไมวาจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลว จะสงผลใหบุคคลมีอัตมโนทัศนที่แตกตางกัน และงานวิจัย
ของ Doran และ Seller (1978) Peter และคณะ (1980) พบวาอัตมโนทัศนและความสําเร็จในชั้นเรียนมี
ความสัมพันธกัน นั่นคือ นักเรียนที่มีความสําเร็จในการเรียนสูงจะเกี่ยวของโดยตรงกับระดับการยอมรั บตนเองสูง
ดวย นอกจากนี้ครูจะตองยอมรับและเห็นความสําคัญของความคิดนักเรียน เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความ
คิดเห็น มีการติดตามและคอยชวยเหลือเมื่อนักเรียนเกิดปญหาหรือขอสงสัยในการเรียน เพื่อใหนักเรียนสามารถ
แก ป ญ หาได ด ว ยตนเอง ซึ่ ง จะช ว ยให นั ก เรี ย นเกิ ด ความมั่ น ใจในตนเอง ตลอดจนเห็ น คุ ณ ค า ในตนเอง ดั ง ที่
พรรณนี ซ. เจนจิต (2538) กลาววา บรรยากาศที่มีอิสระและยอมรับนับถือในตัวนักเรียนเปนสิ่งสําคัญในการที่จะ
พัฒนาอัตมโนทัศนใหสูงขึ้น
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชกลวิธีเมตาคอคนิชัน พบวา คะแนนการศึกษาความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันสูงกวาวิธีการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การวิจัยในครั้งนี้นักเรียนไดการฝกฝน การควบคุมและตรวจสอบ ในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร โดยกลวิธีเมตาคอคนิชัน 4 ขั้นตอน ดังนี้ คือ ขั้นกําหนดปญหา กอนที่นักเรียนจะลงมือแกโจทยปญหา
นักเรียนจะตองบอกไดวาสิ่งที่โจทย กําหนดใหคืออะไร สิ่งที่โจทยตองการใหหาคืออะไร เปนการวิเคราะหโจทย
ปญหากอนลงมือแกปญหา ขั้นวางแผนแกปญหา นักเรียนจะตองเลือกวิธีการหรือขั้นตอนที่ใชในการแกปญหาอยาง
เหมาะสมในการแกปญหานั้นๆ ขั้นการแกปญหาและกํากับควบคุมตนเอง นักเรียนไดดําเนินการแก ปญหา โดยทํา
ตามแผนที่วางไวในขั้นที่ 2 ซึ่งนักเรียนจะเขียนออกมาในรูปของประโยคสัญลักษณ และดําเนินการตามแผนที่วางไว
ในขณะที่นักเรียนดํ าเนินการแกปญหานั้น ไดมีการกํา กับควบคุมตนเองในทุกขั้นตอนของการแกปญหา ทําให
นักเรียนมีความรอบคอบในการแกโจทยปญหามากยิ่งขึ้น และสามารถกํากับควบคุมตนเองจนสามารถดําเนินการแก
โจทย ป ญหาจนสํา เร็จ ลุ ลว ง ขั้นประเมิน ผล นั กเรีย นได มี การตรวจสอบผลลั พธ ว าถูกต องหรือไม ทบทวนการ
แกปญหาในขั้นตอนตางๆ วาดํา เนินการถูกตองหรือไม และเมื่ อคํานวณซ้ําไดคํ าตอบเหมือนเดิ มหรือไม มีการ
คํานวณผิดพลาดหรือไม การคิดตามขั้นตอนนี้ ทําใหนักเรียนมีความแมนยําในการแกปญหามากขึ้น และทําใหเกิด
ขอผิดพลาดในการแกปญหานอยลง ซึ่งเปนการทําใหนักเรียนมั่นใจในคําตอบของตนเองมากขึ้นดวย ซึ่งทําให
นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการแก ป ญ หาคณิ ต ศาสตร ที่ สู ง ขึ้ น หลั ง การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู โ ดยใช ก ลวิ ธี
เมตาคอคนิชัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อุไร สินธุวงศานนท (2544 : 65) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนา
ความสามารถในการแกโจทย ป ญหาคณิ ต ศาสตรข องนั กเรีย นชั้น ประถมศึกษาป ที่ 5 โดยใช เมตาคอคนิ ชั น
ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ป ที่ 5 หลั ง การสอนการแก โ จทย ป ญ หาคณิ ต ศาสตร โ ดยใช เ มตาคอคนิ ชั น มี ค า สู ง กว า ค า เฉลี่ ย ของคะแนน
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรกอนไดรับการสอนอย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจาก
ผลการวิจัยของ นวรัตน หัสดี (2544 : 123) ไดทําการวิจัยเรื่องผลการฝกใชเมตาคอคนิชันเพื่อกํากับและควบคุม
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ตนเองในการเรียนของนักเรียนโครงการพิเศษ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่
ไดรับการฝกเมตาคอคนิชันมีคะแนนการกํากับและควบคุมตนเองในการเรียนการสอนหลังการทดลองสูงกวากอน
ทดลอง แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชัน ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรดีขึ้น

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผลของการใชกลวิธีเมตาคอคนิชัน ที่มีตออัตมโนทัศนและความสามารถในการแกปญหา
คณิตศาสตร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
1. กลวิธี เมตาคอคนิชันเปนกลวิธีที่ชวยพัฒนาความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ครูผูสอนควรนํากลวิธีเมตาคอคนิชันไปใชในการแกโจทยปญหาในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียน เพื่อใหนักเรียนสามารถควบคุมและตรวจสอบกระบวนการคิดในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของตนเอง
2. ครูผูสอนจะตองจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม และจะตองพยายามกระตุนให
นักเรียนไดใชความคิดใหไดมากที่สุด โดยครูผูสอนจะไมมีการชี้แนะสิ่งที่นักเรียนถาม แตจะใหนักเรียนพยายามคิด
ใหไดมากที่สุด เพื่อที่จะไดทราบความคิดที่แทจริงของผูเรียน
ขอเสนอแนะเพื่อทําการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการพัฒนาการใชเมตาคอคนิชันในการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูในกลุมสาระอื่นๆดวย
เชน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ เปนตน
2. กลวิธีเมตาคอคนิชันเปนกลวิธีที่มีประโยชนในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร จึงควรมีการทําวิจัยเพื่อ
ศึกษาการนํ า กลวิ ธี เ มตาคอคนิ ชั น ที่ นํ า ไปใช ในการเรียนการสอนเพื่ อพั ฒ นานั กเรีย นที่ มี ค วามสามารถในการ
แกปญหาคณิตศาสตรในระดับต่ํา
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การพัฒนาความสามารถดานการอานคิดวิเคราะหของนัก เรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใช
เทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ผูวิจัย
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H
ประกอบแบบฝก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ
80/80 2) เพื่อศึกษาคาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอานคิด
วิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรู โดย
ใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝกกับเกณฑรอยละ 70 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/7 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จํานวน 1 หอง จํานวน
นักเรียน 42 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
1) แผนการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก จํานวน 12 แผน ใชเวลาในการทดลองสอน
12 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบเลือกตอบ (Multiple choice) จํานวน 20 ขอ
3) แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานคิดวิเคราะห เปนแบบเลือกตอบ (Multiple choice) จํานวน 20 ขอ
และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) สวนการวิเคราะหขอมูลใช
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา
1. การวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เพื่อพัฒนาความสามารถดานการอานคิด
วิเคราะห มีประสิทธิภาพ E1 /E2 เทากับ 80.01/82.44 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว 80/80
2. คาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เพื่อ พัฒนาความสามารถดานการอานคิดวิเคราะห มีคา
เทากับ 0.7151 หรือรอยละ 71.51
3. นั กเรียนที่ เรี ยนด วยกิ จกรรมการเรียนรูโดยใช เทคนิ ค 5W1H ประกอบแบบฝ ก มี ความสามารถ
ดานการอานคิดวิเคราะหหลังเรียนคิดเปนรอยละ 82.02 สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก ภาพรวม
อยูในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.93 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.12
คําสําคัญ : เทคนิคการสอนแบบ 5W1H, ความสามารถดานการอานคิดวิเคราะห
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ABSTRACT
The purpose of this research were to 1) to develop learning management by using
5W1H technique practice form for for Prathomsuksa 6 student with effective criterion
standard at 80/80, 2) to study effectiveness index of learning management by using 5W1H
technique practice form for Prathomsuksa 6 student, 3) to compare analysis reading
thinking abilities of Prathomsuksa 6 student after learned management by using 5W1H
technique practice form compared with 70%, and 4) to study the students’ satisfaction
toward learning management by using 5W1H technique practice form. The sample group
was 42 from Prathomsuksa 6/7 student selected from cluster random sampling in the
second-semester academic year, 2018 at Anuban Mahasakham School in the first area of
Educational Service Area. Research tools were 1) Learning management lesson plan using
5W1H technique practice form of 12 lesson plans, 12 hours, 2) Achievement Test, multiple
choices type, 20 items, 3) Comprehension ability tests of analytical reading thinking,
multiple choices type, 20 items, and 4) Students’ satisfaction questionnaires. The statistics
used for data analysis were mean, percentage, standard deviation, and statistic hypothesis
testing using t-test (One Samples)
The results were as follows;
1. Development learning management by using 5W1H technique practice form for
Prathomsuksa 6 student to support analytical reading thinking ability of effectiveness was
80.01/82.44 which is meets the criteria 80/80 criteria established.
2. The effectiveness index of learning management by using 5W1H technique
practice form for Phrathomsuksa 6 student to support analytical reading thinking ability in
was 0.7151 or 71.51%.
3. Students who studied with learning management by using 5W1H technique
practice form had the ability in analytical reading thinking after studying was higher than
before at 82.02%, which is higher than 70 criteria at .05 level of significance.
4. The students were satisfaction with learning management by using 5W1H
technique practice form to support analytical reading thinking ability overall was at a high
level at mean is 3.93 and the standard deviation is 0.12
KEYWORDS : 5W1H technique, Analysis reading thinking abilities

บทนํา
ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ ที่ใชเปนเครื่องมือการสื่อสารของคนในชาติ มีความ สําคัญตอคนไทยเปน
อยางยิ่ง เพราะแสดงถึงเอกลักษณและความเปนเอกราชของชาติไทย เปนมรดกทางวัฒนธรรม เปนสมบัติทาง
ปญญาที่บรรพบุรุษไดสรางสมไว คนไทยทุกคนจึงควรชวยกันธํารงรักษาไวใหคงอยูคูกับความเปนไทย การใช
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่คนไทยใชพูด ใชเขียนสื่อความคิด ความตองการ และการถายทอดอารมณความรูสึกดาน
ตาง ๆ ของบุคคลในสังคม ดังปรากฏในบันทึกเหตุการณหรือเรื่องราวในอดีตและปจจุบัน ภาษาไทยยังมีลักษณะ
เฉพาะที่เปนวัฒนธรรม มีคานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อและศรัทธา ความรูและการถายทอดที่เปนสื่อ
ภูมิปญญาในเรื่องราวตาง ๆ โดยบั นทึกไวเปนวรรณคดี และวรรณกรรมอีกดวย (ฐะปะนีย นาครทรรพ, 2545, น.
74) ซึ่งภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรม อันกอให เกิดความเปนเอกภาพและเสริมสราง
บุ ค ลิ ก ภาพของคนในชาติ ใ ห มี ค วามเป น ไทย เป น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ต อ สื่ อ สารเพื่ อ สร า งความเข า ใจแ ละ
ความสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยาง
สันติสุข และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพื่อพัฒนาความรู
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พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห วิจารณ และสรางสรรค ให ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกาวหนา
ทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเปน
สื่อแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เปนสมบัติล้ําคาควรแกการเรียนรู
อนุรักษ และสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 37) จากความสําคัญของ
ภาษาไทยนั้น แสดงใหเห็นวา ภาษาไทยเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการสื่อสารของคนไทย โดยเฉพาะการอาน
เพราะการอาน คือการเปดหนาตางและประตู รับความรู สรางความคิด สรางทัศนคติอันเหมาะสม และการรักการ
อานเปนคุณลักษณะของคนใฝเรียนรู และเปนคนที่สามารถพัฒนาไดอีกดวย
ซึ่งจากที่ไดศึกษาขอมูลพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามทําให
ทราบว า ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ประจํ า ป ก ารศึ กษา 2560 ของชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 ระดับประเทศ ที่มีผลคะแนนการทดสอบวิชาภาษาไทยลดลง เมื่อเทียบกับปการศึกษา 2559
คิดเปน 7.73% ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูเรียนขาดความสามารถดานการอานคิดวิเคราะห เนื่องจากนักเรียนเคยเรียนใน
รูปแบบการอานทองจํา ทําใหนักเรียนไมเกิดการสงสัย และไมเกิดการตั้งคําถาม ดังนั้น ผูเรียนจึงขาดการใชความคิด
และไมสามารถทําการคิดวิเคราะหเรื่องราวตาง ๆ ไดดวยตนเอง (รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม, 2561) ซึ่งความสามารถในการอานคิดวิเคราะหนั้น เปนการอานหนังสือ เอกสาร และ
สื่อตาง ๆ ไดอยางคลองแคลว แลวนําความรูที่ไดจากการอานนั้นมาสรุปเปนความคิดของตนเอง อีกทั้งสามารถใน
การแยกแยะสวนประกอบยอยของเหตุการณ เรื่องราว หรือเนื้อหาตาง ๆ วาเกี่ยวของกันอยางไร โดยการใชคําถาม
แบบวิเคราะหความสําคัญ ความสัมพันธ และหลักการ ดังนั้น การใชแบบฝกความสามารถในการคิดวิเคราะหในการ
จัดการเรียนการสอน จะทําใหผูเรียนไดฝกการตั้งคําถาม ฝกทักษะการใชเหตุผล ฝกแยกแยะสวนประกอบยอยของ
เหตุการณ เรื่องราว หรือเนื้อหาตาง ๆ ได โดยแนวทางในการแกปญหานั้น ตองฝกใหนักเรียนไดคิดวิเคราะหอยู
เสมอ ซึ่งผูสอนสามารถทําไดโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับเทคนิคการสอนที่เอื้อตอการพัฒนาความสามารถ
ดานการอานคิดวิเคราะหของนักเรียน
โดยนวัตกรรมที่จะชวยในการพัฒนาความสามารถดานการอานคิดวิเคราะหนั้น ก็คือการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชเทคนิค 5W1H เปนการตั้งประเด็นถามตอบ เพื่อใหนักเรียนไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใช
คําถาม 5W1H ซึ่งเปนสวนหนึ่งของคําถาม 6 ประเภท ตามความคิดของบลูม (Bloom) ไดแก 1) Who (ใคร) เชน
ใครอยูในเหตุการณบาง ใครนาจะเกี่ยวของกับเหตุการณเชนนี้บาง 2) What (อะไร) เชน เกิดอะไรขึ้นบาง มีอะไร
เกี่ยวของกับเหตุการณนี้ 3) Where (ที่ไหน) เชน เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหน เหตุการณนี้นาจะเกิดขึ้นที่ใดมากที่สุด 4)
When (เมื่อไร) เชน เหตุการณนั้นนาจะเกิดขึ้นเมื่อไร เวลาใดบางที่สถานการณเชนนี้จะเกิดขึ้นได 5) Why (ทําไม)
เชน เหตุใดตองเปนคนนี้ เปนเวลานี้ เปนสถานที่นี้ เพราะเหตุใดเหตุการณนี้จึงเกิดขึ้น 6) How (อยางไร) ซึ่งการจัด
กิจกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค 5W1H จะชวยใหผูเรียนมีความสามารถดานการคิดวิเคราะหเพิ่มขึ้น กรองทิพย
สุราตะโก (2559, น. 51-59) ซึ่งประโยชนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝกนี้
จะชวยใหผูเรียนไดฝกการจําแนกแจกแจงองคประกอบ และการหาความสัมพันธเชิงเหตุผลของเรื่องที่วิเคราะห โดย
คําถามจะอยูในขอบขาย 5W1H (ใคร (Who) ทําอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) ทําไม (Why)
อยา งไร (How) เพื่อนํา ไปสูการคน หาความจริง เกี่ยวกับ เรื่องนั้น ในแง มุมต าง ๆ นอกเหนือจากสิ่ งที่ ปรากฏ
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงเลือกใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก
เพื่อพัฒนาความสามารถดานการอานคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อชวยใหนักเรียนฝกคิด
อยางเปนระบบและขั้นตอนมากขึ้น สามารถคิด วิเคราะห แยกแยะเรื่องราวตาง ๆ หรือสิ่งตาง ๆ ไดดวยตนเอง
ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีทักษะในการตัดสินใจและทักษะในการใชชีวิตอีกดวย
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วัตถุประสงค
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อศึกษาคาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอานคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย หลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝกกับเกณฑรอยละ 70
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใช
เทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาความสามารถด า นการอ า นคิ ด วิ เ คราะห ข องนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีกรอบแนวคิดในการ
วิจัยดังนี้
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค
5W1H ประกอบแบบฝกมีขั้นตอน ดังนี้

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2. ความสามารถดานการอานคิดวิเคราะห
ขั้นที่ 1 ขั้นนําบทเรียน
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน
ขั้นที่ 3 พิจารณาแยกแยะ
ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปบทเรียน

3. ความพึงพอใจของนักเรียน

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จํานวน 8 หอง จํานวนนักเรียน 346 คน
กลุ ม ตั ว อย า ง ได แ ก นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 โรงเรี ย นอนุ บ าลมหาสารคาม ภาคเรี ย นที่ 2
ปการศึกษา 2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จํานวน 1 หอง จํานวนนักเรียน
42 คน โดยสุมกลุมตัวอยางมาจํานวน 1 หอง โดยใชเทคนิคการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แผนการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก จํานวน 12 แผน ใชเวลาในการสอน
12 ชั่วโมง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบเลือกตอบ (Multiple choice) จํานวน 20 ขอ
แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานคิดวิเคราะห เปนแบบเลือกตอบ (Multiple choice) จํานวน 20 ขอ
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แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก เปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถดานการอานคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ผูวิจัยไดดําเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้
1. อธิบายและชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก ใหนักเรียนเขาใจ
2. ดําเนินการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย เพื่อพัฒนาความสามารถดานอานคิดวิเคราะห จํานวน 12 แผน ใชเวลาในการสอน 12 ชั่วโมง
3. เมื่อเสร็จสิ้นการสอนทั้ง 12 แผนการจัดการเรียนรู นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลมฤทธิ์ทางการเรียน
จํานวน 20 ขอ
4. หลังจากนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนทําการทดสอบวัดความสามารถดาน
การอานคิดวิเคราะห จํานวน 20 ขอ
5. นักเรียนทํา แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H
ประกอบแบบฝก
6. เก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด จากนั้นนําไปประมวลผลและวิเคราะห
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก
เพื่ อพั ฒ นาความสามารถด า นการอา นคิด วิ เคราะห ของนั กเรีย นชั้ น ประถมศึก ษาป ที่ 6 กลุ มสาระการเรีย นรู
ภาษาไทย โดยการคํานวณคาอัตราสวนระหวางผลเฉลี่ยของคะแนนการประกอบกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน
ทั้งหมดตอรอยละของผลการประเมินหลังเรียนทั้งหมด (E1 /E2 )
2. วิเคราะหคาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก โดย
ใชสูตรคํานวณคาดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I)
3. วิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถดานการอานคิดวิเคราะห ของนักเรียน หลังเรียนดวยกิจกรรมการ
เรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝกกับเกณฑรอยละ 70 โดยใชคาสถิติทดสอบสมมุติฐาน t-test (One
Samples)
4. วิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบ
แบบฝก โดยใชคาเฉลี่ย (Xҧ ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย
1. การวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก
เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถด า นการอา นคิด วิ เคราะห ของนั กเรีย นชั้ น ประถมศึก ษาป ที่ 6 กลุ มสาระการเรีย นรู
ภาษาไทย มีประสิทธิภาพ E1 /E2 เทากับ 80.01/82.44 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว 80/80
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก เพื่อพัฒนา
ความสามารถดานการอานคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
ประสิทธิภาพ

N

คะแนนเต็ม

Xҧ

S.D.

คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ

ประสิทธิภาพกระบวนการ

42

72

57.60

6.34

80.01

ประสิทธิภาพผลลัพธ

42

20

16.49

2.00

82.44

2. คาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก เพื่อพัฒนา
ความสามารถดานการอานคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีคา
เทากับ 0.7151 หรือรอยละ 71.51
ตารางที่ 2 คาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก
เพื่อพัฒนาความสามารถดานการอานคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย
ผลรวมของคะแนนทดสอบ
ดัชนีประสิทธิผล
จํานวน
ดัชนีรอยละ
คะแนนทดสอบกอน
คะแนนทดสอบ
(E.I.)
นักเรียน
เรียน
หลังเรียน
42
310
689
0.7151
71.51
3. นักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก มีความสามารถ
ดานการอานคิดวิเคราะหหลังเรียนคิดเปนรอยละ 82.02 ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ตารางที่ 3 การเปรีย บเที ย บความสามารถด า นการอ า นคิด วิ เ คราะห ข องนั ก เรีย น หลั ง เรี ยนด วยกิ จ กรรม
การเรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝกกับเกณฑรอยละ 70
การทดสอบ n
คะแนนเต็ม
S.D.
คะแนนรอยละ
t
Sig.
Xҧ
หลังเรียน
42
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

20

16.40

1.95

82.02

7.99*

0.000

4. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาพรวมอยูในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.93 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.12
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย
ระดับความ
รายการประเมิน
S.D.
xҧ
พึงพอใจ
1. นักเรียนไดตั้ง-ตอบคําถามจากแบบฝกเปนรายบุคคล
4.07 0.68
มาก
มาก
2. นักเรียนสนใจแบบฝกที่ไดปฏิบัติดวยตนเอง
3.95 0.79
3. นักเรียนไดทําแบบฝกที่มีเนื้อหาเขากับเหตุการณปจจุบัน
มาก
3.95 0.85
มาก
3.93 0.81
4. นักเรียนสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อานได
5. นักเรียนแยกแยะสวนประกอบตาง ๆ ของเรื่องที่อานได
มาก
3.98 0.72
มาก
6. นักเรียนเชื่อมโยงสวนประกอบตาง ๆ ของเรื่องที่อานเขาดวยกันได
3.81 0.94
7. นักเรียนใหความรวมมือในการทําแบบฝก
มาก
3.95 0.96
8. นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและไดแสดงความคิดเห็น
มาก
3.98 0.78
9. นักเรียนไดนําเทคนิค 5W1H ไปปรับใชในการเรียนวิชาอื่น
มาก
3.64 0.96
10. นักเรียนไดตั้ง-ตอบคําถามตามเนื้อหาที่ไดอาน
มาก
4.00 1.17
รวม
3.93 0.12
มาก

อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาความสามารถดานการอานคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สามารถอภิปรายผลการวิจัยดังนี้
1. ผลจากการศึกษาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก
เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถด า นการอา นคิด วิ เคราะห ของนั กเรีย นชั้ น ประถมศึก ษาป ที่ 6 กลุ มสาระการเรีย นรู
ภาษาไทย มีประสิทธิภาพ E1 /E2 เทากับ 80.01/82.44 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว 80/80 ที่ผลเปนเชนนี้อาจ
เนื่องมาจาก
ผูวิจั ยได จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิ ค 5W1H ประกอบแบบฝ ก
โดยจัดทําแผนที่มีกระบวนการสรางตามขั้นตอนการสรางอยางเปนระบบและเหมาะสม กลาวคือ ไดศึกษาวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก ไดศึกษาวิเคราะหตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รวมถึงไดศึกษาแนวทางในการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู จากนั้นทําการสรางแผนการจัดการเรียนรูแลวนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญเพื่อ
ปรับปรุงแกไข ซึ่งผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝกนั้น มีประสิทธิภาพเปนไป
ตามเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อารีย เข็มบุบผา (2559) พบวา แผนการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาการคิดวิเคราะห เรื่อง “การอาน” กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชเทคนิค
5W1H มีประสิทธิภาพเทากับ 84.19/84.73 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว ประกอบกับงานวิจัยของ ดวงพร เฟอง
ฟู (2560) พบวา ชุดกิจกรรมการอานจับใจความ โดยใชเทคนิค 5W1H มีประสิทธิภาพ 84/87.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
80/80 ที่ตั้งไว
2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก
เพื่ อพั ฒนาความสามารถด า นการอา นคิ ด วิ เคราะห ของนั กเรีย นชั้น ประถมศึ กษาป ที่ 6 กลุม สาระการเรีย นรู
ภาษาไทย มีคาเทากับ 0.7151 หรือรอยละ 71.51 ที่ เปนเชนนี้เนื่องจากผูเรียนไดเรียนรูจากแผนการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก เพื่อเสริมสรางความสามารถดานการอานคิดวิเคราะห โดยผูวิจัยได
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ดําเนินการสรางตามหลักการอยางเปนระบบและมีขั้นตอน นักเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน และ
สามารถแยกแยะองคประกอบตาง ๆ ของเรื่องที่อานได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเถวียน ดงเรืองศรี (2553)
พบวา ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
มีคาเทากับ 0.7308 หรือมีความกาวหนาทางการเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ 73.08
3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการอานคิดวิเคราะหหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรู โดยใช
เทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก คิดเปนรอยละ 82.02 ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ
0.05 ซึ่ง สอดคลองกับสมมติ ฐานที่ กําหนดไว แสดงใหเห็นวา การจั ดกิจ กรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H
ประกอบแบบฝก ทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในการอานคิดวิเคราะห แยกแยะองคประกอบของเรื่องที่อานได
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก แผนการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก ที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดผานขั้นตอน
การสรางอยางมีระบบและมีคุณภาพสอดคลองกับงานวิจัยของกรองทิพย สุราตะโก (2559, น. 51-59) พบวา
ความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหโดยใชกระบวนการคิดวิเคราะหรวมกับเทคนิค 5W1H และผังกราฟกคะแนน
หลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว รอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นั กเรีย นมีค วามพึ ง พอใจตอการจัด กิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝ ก
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาพรวมอยูในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.12 การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้เนื่องจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบ
ฝก เปนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดวิเคราะหเรื่องที่อานจากการ สรุปใจความสําคัญโดยแยกองคประกอบของเรื่องที่
อานจากการตั้งคําถาม 6 คําถาม คือ Who (ใคร) What (อะไร) Where (ที่ไหน) When (เมื่อไร) Why (ทําไม) และ
How (อยางไร) เมื่อเรียนจบในแตละแผนแลว นักเรียนจะไดทําแบบฝกเพื่อพัฒนาความสามารถดานการอานคิด
วิเคราะห ซึ่งผูวิจัยไดใชเนื้อหาที่ใกลตัวและเหมาะสมกับพัฒนาการของนักเรียน จึงทําใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจ
ในการเรียนรูส ามารถพัฒ นาความสามารถดา นการอา นคิดวิ เคราะหไ ดและมีความพึ งพอใจในภาพรวม อยูใน
ภาพรวมระดับ มาก สอดคล องกับงานวิจั ยของ ดวงพร เฟองฟู (2560) พบวา นักเรียนมีความพึง พอใจต อชุ ด
กิจกรรมการอานจับใจความ โดยใชเทคนิค 5W1H โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.34 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถดานการอานคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ที่ไดนําเสนอขางตน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
ดังนี้
1. ผูเรียนแตละคนมีพื้นฐานความคิดไมเทากัน ดังนั้น ผูสอนควรอธิบายหลักการของการใชเทคนิค 5W1H
ใหผูเรียนเขาใจไดตรงกันทุกคน ซึ่งจะทําใหผูเรียนสามารถทําแบบฝกเพื่อพัฒนาความสามารถของตนไดอยางเขาใจ
แจมแจง
2. กอนนําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝกไปใช ครูควรศึกษารูปแบบให
เขาใจเสียกอน เพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดได
3. ควรมีกิจกรรมการพัฒนาการจัด กิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝก ควบคูกับ
การเลนเกม เพื่อเพิ่มความสนุกสนานและผอนคลาย
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ควรมีสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อใหเหมาะสมกับพัฒนาการของนักเรียน
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมความสามารถในการใหเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เทียบกับเกณฑรอยละ 75 2) เพื่อศึกษาความสามารถในการให
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมการ
เรียนรูสงเสริมความสามารถในการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพพัฒนาวิทยา อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปการศึ กษา
2561 จํานวน 32 คน ซึ่งไดมาดวยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแก 1) กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมความสามารถในการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรของนั กเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 5 แผน ใชเวลาในการทดลองสอน 12 ชั่วโมง 2) แบบวัดความสามารถในการใหเหตุผล
เชิงวิทยาศาสตร 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบคาที (t-test)
ผลการวิจัยพบวา
1) กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมความสามารถในการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพเทากับ 73.77/77.27 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว
2) นักเรียนมีความสามารถในการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมความสามารถใน
การใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร อยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ : กิจกรรมการเรียนรู, ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร, ความพึงพอใจของนักเรียน
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ABSTRACT
The purposes of this study were 1) develop learning activities of sciences encourage
and science reasoning abilities, 2) to study the ability in scientific reasoning of the students
learning activities , and 3) to study the satisfactions of students learning activities of sciences
encourage and science reasoning abilities. The sample consisted of Mathayomsueksa 4 students
of Seesomdetpimpattanawittaya school in Seesomdet district Roi-et province, in the second
semester of the academic year of 2019, obtained using the cluster random sampling technique.
The instruments used in this study were: (1) 5 plan, 12 hours for learning activities of sciences
encourage and science reasoning abilities (2) scientific reasoning test and (3) statisfaction
questionnaire .The statistics used for analyzing data were percentage, mean, standard deviation,
and t-test for one sample were employed for testing hypothesis.
The findings of the study were as follows:
1) Learning activities of sciences encourage and science reasoning abilities for
Matthayomsueksa 4 students had the efficiency 73.77/77.27 which the set criterion.
2) The students had a mean score of scientific reasoning ability higher than before
the experiment at.05 level of significance.
3) The students learned activities of sciences encourage and science reasoning
abilities had a mean score of satisfactions was high level.
KEYWORDS : Learning Activities , Science Reasoning Abilities, Satisfactions of Students

บทนํา
การใหเหตุผลเปนหนึ่งในความสามารถที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะชวยสงเสริมใหผูเรียนกาวไปสู
ความสํา เร็จได เพราะการใหเหตุผลเปรียบเสมือนความสามารถในการเดิ นจากจุด ที่เป นปญหาไปยัง จุดที่ เป น
ทางออกของปญหาอยางมีเหตุผลและมีทิศทาง (วิชัย เสวกงาม, 2557) เชนเดียวกันกับในทางวิทยาศาสตรที่
จําเปนตองอาศัยการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร (scientific reasoning) มาอธิบายคําตอบของปญหา นอกจากนั้น
การใหเหตุผ ลเชิง วิ ท ยาศาสตรยั งมี ส วนสํ า คัญในการส ง เสริม ทัก ษะการคิ ดอย า งมี วิ จ ารณญาณและการรูเรื่อง
วิทยาศาสตร (scientific literacy) ของบุคคลได ผลการประเมินการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับนานาชาติ หรือ
PISA ที่จัดขึ้นโดยองคการเพื่อความรวมมือ และพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา
ของประเทศสมาชิกในทุกๆ 3 ป สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2557) พบวา ประเทศไทยมี
คะแนนเฉลี่ยในสวนของการรูเรื่องวิทยาศาสตรต่ํากวาคาเฉลี่ยมาตรฐานของ OECD ผลคะแนนดังกลาวสะทอนให
เห็นถึงปญหาการขาดความสามารถในการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนไทย
เมื่อพิจารณาการจัดสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของประเทศไทยตั้งแตในหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานป
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไดให
ความสําคัญกับความสามารถในการนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตหรือศึกษาตอในวิชาชีพที่ตองการ โดยมีการจัด
เรียงลําดับความยากงายของเนื้อหาแตละสาระในแตละระดับชั้นใหมีการเชื่อมโยง ความรูกับกระบวนการเรียนรู
และการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิด
วิเคราะหวิจารณ มีทักษะที่สําคัญทั้งทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการคนควา
และสรางองคความรู ดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูสามารถแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจ โดยใช
ข อ มู ล หลากหลายและประจั ก ษ พ ยานที่ ต รวจสอบได (สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
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จากผลการประเมินของ PISA ตั้งแตป ค.ศ.2000 จนถึง 2012 พบวานักเรียนไทยมีคะแนนผลการประเมิน
ในดานการรูวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาคาเฉลี่ย นานาชาติ กลาวคือนักเรียนไทยมี
คะแนนเฉลี่ยอยูที่ 436 429 421 และ 444 ตามลําดับ ซึ่งต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่กําหนดคะแนนไวที่ระดับ
500 (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี , 2557) นอกจากนี้หากพิจารณาในกรอบของการ
ประเมินผลภายในประเทศ โดยการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Test)
ซึ่งเปนการวัดและประเมินผลความรูต ามหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยเฉพาะจาก
รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2557- 2561 ที่ผานมาของนักเรียนไทยพบวามีคาเฉลี่ยที่ต่ํากวา
รอยละ 50 นักเรียนไทยพบวามีคาเฉลี่ยที่ต่ํากวารอยละ 50 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2560)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 รอยเอ็ด ซึ่งเปนกลุมประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ พบวา
คะแนน O-NET ในรายวิชาวิทยาศาสตรปการศึกษา 2558 จนถึงปการศึกษา 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่
6 มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่รอยละ 33.40, 27.41 และ 30.43 คะแนน ตามลําดับ ซึ่งต่ํากวารอยละ 50 ซึ่งไมเปนไปตาม
ยุทธศาสตรที่กําหนดไว และผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Test)
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพพัฒนาวิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวาคะแนน O-NET ในรายวิชาวิทยาศาสตร
ปการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 27.76 ซึ่งต่ํากวารอยละ 50 จากผลคะแนนขางตนนี้สะทอนใหเห็นถึงปญหา
การขาดความสามารถในการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียน (เอกสารรายงานผลการทดสอบผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2560 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพพัฒนาวิทยา,2560)
ดังนั้นจากสภาพปญหาและเหตุผลดังที่ไดกลาวไปขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่พัฒนากิจกรรมการสอน
ในรายวิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพื่อใหเกิดการพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตรของนักเรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมความสามารถในการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 เทียบกับเกณฑรอยละ 75
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรู สงเสริมความสามารถในการใหเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร

กรอบแนวคิดการวิจัย
จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร วิชา
ชีววิทยา ของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวคิดที่สําคัญ ดวยแผนภาพ ดังนี้

กิจกรรมการเรียนรู

1. ความสามารถในการใหเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร
2. ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ีตอกิจกรรม
การเรียนรู
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ได แ ก นั ก เรีย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 โรงเรีย นศรีส มเด็ จ พิ ม พ พั ฒ นาวิ ท ยา ภาคเรีย นที่ 2
ปการศึกษา 2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด เขต 27 จํานวน 4 หอง จํานวนนักเรียน
122 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพพั ฒนาวิทยา ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 จํานวน 1 หอง จํานวนนักเรียน 32 คน โดยใช
เทคนิคการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมความสามารถในการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 5 แผน ใชเวลาในการทดลองสอน 12 ชั่วโมง
แบบวัดความสามารถในการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก แบบอัตนัยชนิดเติมคํา และเขียนบรรยาย จํานวน 10 ขอ
แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร ที่ ส ง เสริ ม
ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ทดสอบกอนเรียน (Pre–test) กับนักเรียนกลุมเปาหมายดวยแบบวัดความสามารถในการใหเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมความสามารถในการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร
รวมเวลาในการสอน 12 ชั่วโมง
3. ทําการเก็บคะแนนจากใบงานและกระบวนการทํางานกลุม จํานวน 5 แผน
4. เมื่ อสิ้ น สุ ด การจั ด กิจกรรมการเรีย นรูวิ ท ยาศาสตรที่ ส ง เสริม ความสามารถในการใหเหตุ ผ ลเชิ ง
วิทยาศาสตรหลังจากนั้นทําการทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร จํานวน 10 ขอ ตรวจและ
เก็บคะแนน
5. นักเรียนทํ าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มี ตอการจัด กิจกรรมการเรียนรูวิ ทยาศาสตรที่สง เสริม
ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร
6. เก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด จากนั้นนําไปประมวลผลและวิเคราะห
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของการกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมความสามารถในการให
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการคํานวณคาอัตราสวนระหวางผลเฉลี่ยของคะแนน
การประกอบกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนทั้งหมดตอรอยละของผลการประเมินหลังเรียนทั้งหมด (E1 /E2 )
2. วิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถดานการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา
ปที่ 4 หลังเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมความสามารถในการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร
เทียบกับเกณฑรอยละ 70 โดยใชคาสถิติทดสอบสมมุติฐาน t-test
3. วิ เ คราะห แ บบสอบถามความพึ ง พอใจที่ มี ต อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร ที่ ส ง เสริ ม
ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร โดยใชคาเฉลี่ย (Xҧ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ผลการวิจัย
1. การวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของการจัด กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมความสามารถใน
การใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพ ( E1 / E2 ) เทากับ 73.77/77.27
ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว 75/75
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมความสามารถในการใหเหตุผล
เชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ประสิทธิภาพ

N

คะแนนเต็ม

x

S.D.

คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ

ประสิทธิภาพกระบวนการ

32

70

51.64

3.71

73.77

ประสิทธิภาพผลลัพธ
32
10
7.73
1.19
77.27
2. นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมความสามารถในการใหเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีความสามารถในการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนคิด
เปนรอยละ 76.56 ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
หลังเรียนดวยการจัด กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมความสามารถในการใหเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร เทียบกับเกณฑรอยละ 70
การทดสอบ
n
คะแนนเต็ม
S.D.
คะแนนรอยละ
t
Sig.
x
หลังเรียน
32
10
7.66
1.14
76.56
3.26*
0.0014
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ตารางที่ 3 การวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร
ที่สงเสริมความสามารถในการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร
รายการประเมิน
1. เนื้อหาและสาระการเรียนรูมีความถูกตองในดานวิชาการ
2. เนื้อหาและสาระการเรียนรูมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
3. เนื้อหาและสาระการเรียนรูมีความทันสมัย ชัดเจน เขาใจงาย
4. เนื้อหาและสาระการเรียนรูมีความนาสนใจ
5. จัดกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับขั้นตอน
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูไดเหมาะสมกับเวลา
7. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู
8. จัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
9. สื่อการเรียนรูมีความทันสมัย
10. สื่อการเรียนรูกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ
11. กระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
12. กระตุนใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
13. สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
14. สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นได
15. ผูเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียน
รวม

xҧ
4.88
4.91
4.84
4.88
4.97
4.91
4.88
4.94
4.94
4.94
4.84
4.94
4.97
4.97
4.97
4.92

S.D.
0.34
0.30
0.37
0.34
0.18
0.30
0.34
0.25
0.25
0.25
0.37
0.25
0.18
0.18
0.18
0.05

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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อภิปรายผล
การพั ฒนากิจกรรมการเรียนรูวิท ยาศาสตรที่ สง เสริมความสามารถในการใหเหตุ ผลเชิ งวิ ทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สามารถอภิปรายผลการวิจัยดังนี้
1. ผลจากการศึกษาประสิทธิภาพของการจัด กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมความสามารถ
ในการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่สรางขึ้น พบวา มีประสิทธิภาพ 73.77/77.27
แสดงวากิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมความสามารถในการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 ที่ผลเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากผูวิจัยศึกษาไดจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการ
จัดการเรียนรู โดยจัดทําแผนที่มีกระบวนการสรางตามขั้นตอนการสรางอยางเปนระบบ และวิธีการสอนที่เหมาะสม
กลาวคือ ไดศึกษาเอกสารคูมือการจัดการเรียนรู โดยไดศึกษาวิเคราะหตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รวมถึงไดศึกษาแนวทางการเขียน
แผนการจั ด การเรี ย นรู ลงมื อสร า งแผนการจั ด การเรีย นรูแ ล ว นํ า เสนอต อ อาจารย ที่ ป รึก ษาวิ ท ยานิ พ นธ และ
ผูเชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงแกไข และนอกจากนี้การกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมความสามารถในการให
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตรที่สรางขึ้น ในแตละขั้นตอนไดเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะการใหเหตุผล เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร เชน การสืบคนประเด็นที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษาวาเปนเรื่องราวเกี่ยวกับ
อะไร มีใจความสําคัญอยางไร ในขณะเดียวกันการชวยกันหาเหตุผลประกอบขอ สรุป จะสงผลใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจในเนื้อหาที่ถูกตองและคงทน สามารถวิเคราะห และสามารถแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลได ที่กลาว
มาทั้งหมดอาจเปนสว นหนึ่งที่ทําใหกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมความสามารถในการใหเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 ที่ตั้งไวซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของภัทราวรรณ ไชยมงคล (2560)
พบวา การจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการสืบเสาะที่ขับเคลื่อนดวยกลวิธีการโตแยงสามารถพัฒนาความสามารถ
ในการให เ หตุ ผ ลเชิ ง วิ ท ยาศาสตร เรื่ อ ง ปริ ม าณสารสั ม พั น ธ ของนั ก เรี ย นได ประกอบกั บ งานวิ จั ย ของ
บดินทร ปดถาวโร (2560) พบวา การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ขั้น ที่สงเสริมกระบวนการคิดเชิง
วิทยาศาสตร มีประสิทธิภาพเทากับ 84.44/83.92
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร หลังเรียนคิดเปนรอยละ 76.56
ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว แสดงให
เห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมความสามารถในการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรทําใหนักเรียน
มีความรูความเขาใจในการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริม
ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรที่ ผูวิจัยสรางขึ้นไดผานขั้นตอนการสรางอยางมีระบบและมีคุณภาพ
ซึ่ง สอดคลองกับงานวิจั ยของฐิติ พร กายแกว (2560) พบวา นั กเรียนมี ค ะแนนความสามารถในการใหเหตุ ผ ล
เชิงวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมความสามารถในการให
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.92 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.05 การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้เนื่องจาก การจัด กิจกรรมการเรียนรู ทําใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจตอ
กิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาความสามารถดานการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ชนันธร อุดมศิลป (2559) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก (4.40േ 0.64)
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ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมความสามารถในการใหเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
การจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมความสามารถในการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร
สามารถนําไปพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โดยครูควรกระตุนผูเรียนให เกิดความอยากรูดวยการตั้งคําถามสรางสนใจคนหาคําตอบรวมกับกลุม และฝกความ
รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย
ขอเสนอแนะในการทําผลวิจัยครั้งตอไป
1. ควรพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร โดยใชกิจกรรมการเรียนรูสงเสริมความสามารถในการให
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ในชั้นเรียนอื่นๆ
2. ควรนําเนื้ อหาที่ เปนปญหามาใชในการฝกทั กษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร ในทุกระดั บชั้นเพื่ อฝกให
นักเรียนคิดเชิงวิทยาศาสตรใหมีความตอเนื่อง
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 โดยใชกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับชุดกิจกรรม
The Development of the Academic Achievements and Scientific process Skills of the
Prothomseuksa 2 Students with the 5E Instructional Model and Activity Sets

ผูวิจัย
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สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชกิจกรรมแบบสืบเสาะหา
ความรู (5E) ร ว มกั บ ชุ ด กิ จ กรรม ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 2 ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ 75/75
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียน โดยใชกิจกรรมสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับชุดกิจกรรม 3) เปรียบเทียบ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียน โดยใชกิจกรรมสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับชุดกิจกรรม และ
4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชกิจกรรม
สืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับชุดกิจกรรม กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปที่ 2/6 โรงเรียนอนุบาล
มหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวนนักเรียน 35 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรู 2) ชุดกิจกรรม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และ5) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test)
ผลการวิจัยพบวา
1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับชุดกิจกรรม มีประสิทธิภาพ เทากับ 78.87/
77.36 เปนไปตามตามเกณฑที่กําหนด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดย หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
4. นักเรียนมีความพึงพอใจตอกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับชุดกิจกรรมอยูในระดับมาก
( X = 2.55, S.D. = 0.13)
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, กิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู (5E),
ชุดกิจกรรม, ความพึงพอใจ
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ABSTRACT
The purpose of this research were to 1) to develop the scientific process skill with the
5E instructional model and activity sets for the Prothomseuksa 2 students according to the
75/75 criteria, 2) to compare the pre- and post-academic achievements, 3) to compare the
pre- and post- scientific process skill, and 4) to study the students’ satisfactions towards using
the development of the academic achievements and scientific process skills of the
Prothomseuksa 2 Students with the 5E instructional model and activity sets. The samples were
from a classroom with 35 Prothomseuksa 2 students of Anubanmahasarakham School in the
2nd semester in the academic year of 2018. The samples were selected with the cluster random
sampling method. The research instruments are as follows: 1) Learning plan, 2) Activity sets,
3) Learning achievement test 4) Scientific skill test and 5) Satisfaction questionnaire. The data
were analyzed with percentage, mean, standard deviation and t-test.
The results were as follows;
1. The effectiveness (E1/E2) of the 5E instructional model with the activity sets for the
Prothomseuksa 2 students is 78.87/ 77.36 and passes the criteria
2. The students learning with the 5E instructional model and activity sets have the
post-academic achievement scores higher than the pre-academic achievement scores with the
statistical significance of .05
3. The students learning with the 5E instructional model and activity sets have the
post- scientific process skill scores higher than the pre- scientific process skill scores with the
statistical significance of .05.
4. The levels of the students’ satisfactions towards the developments of the academic
achievements and scientific process skill for Prothomseuksa 2 students with the 5E
instructional model and activity sets was at “very satisfied”level ( X = 2.55, S.D. = 0.13)
Keywords : Learning Achievement, Scientific process skill, 5E Instructional model,
Activity set, satisfactions

บทนํา
วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับทุกคนทั้งใน
ชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใชและผลผลิตตางๆ ชวยใหมนุษยไดพัฒนา
วิธีคิด มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช
ขอมูล ที่หลากหลายและมีประจักษพยานที่ตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหง
การเรียนรู (knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพื่อที่จะมี
ความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคขึ้น สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค
และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ,2552,น.92)
ทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตรเปนทักษะที่ใชอธิบายลักษณะทั่วไปของการคิดอยางมีเหตุผลซึ่งทําใหผูเรียน
เรียนรูและมีความเขาใจในเนื้อหาวิทยาศาสตรได อยางมีประสิทธิ ภาพโดยเชื่อมโยงระหวางประสบการณใหมและ
ประสบการณ เ ดิ ม ที่ มี อ ยู ทั ก ษะเหล า นี้ ช ว ยให ผู เ รี ย นสามารถขยายแนวความคิ ด จากข อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมได
(Small idea) และ เชื่อมโยงขอมูลเหลานั้นเพื่ออธิบายโดยภาพรวม (Big Idea) ของปรากฏการณใดๆ ไดอยางมี เหตุผล
การเรียนรูดวยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจึงเปนเปาหมายสําคัญในดานวิทยาศาสตรศึกษา ซึ่งปจจุบันไดบรรจุ
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ในหลักสูตรวิทยาศาสตรทั่วไป และไดบรรจุในหลักสูตรวิทยาศาสตรทั่วทุกภูมิภาคของโลก (สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
,2551,น. 32)และเมื่อผูเรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยางคลองแคลวและชํานาญแลว จะชวยหลอหลอม
ใหเกิดเจตคติที่ดีตอตนเองและตอวิทยาศาสตรตามมา (ประสาท เนืองเฉลิม. 2558) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เปนทักษะสําคัญยิ่งจําเปนตองใหเกิดขึ้นกับตัวผูเรียน หลักสูตรแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรไดกําหนดไว
ในสาระที่ 8 ใหผูเรียนใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรูและ
แกปญหา (กระทรวงศึกษาธิการ,2551,น. 25) ซึ่งประกอบดวยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ
ไดแก การสังเกต การจําแนกประเภท การวัด การคํานวณ การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา
การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล การลงความคิดเห็น พยากรณ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรชั้นสูง
หรือขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ ไดแก การตั้งสมมติฐาน การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การกําหนดตัวแปรและควบคุม
ตัวแปร การทดลอง และการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป (ภพ เลาหไพบูลย. 2542 ; สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,2557,น.4 )
จากกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอนุบาล
มหาสารคาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 ปการศึกษา 2560 พบวา มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรการประเมินผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (N-T) ชวงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษา
ปที่ 3) ปการศึกษา 2560 ในโรงเรียนที่ผูวิจัยไดปฏิบัติการสอน คะแนนเฉลี่ยดานเหตุผลของโรงเรียนเทากับ 48.31
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่เทากับ 47.91 และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเทากับ 45.31 ซึ่งต่ํากวาเกณฑที่โรงเรียนตั้งไว
คือรอยละ 75 ผลการทดสอบดังกลาวสะทอนใหเห็นวายังไมบรรลุเปาหมายของโรงเรียนและยังพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นในกลุ ม สาระการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร สาระที่ 3 สารและสมบั ติ ของสาร เรื่ อง วั ส ดุ รอบตั ว เรา ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 2 ในปการศึกษา 2559 เปนรอยละ 52.25 (รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล
มหาสารคาม, 2559, น.20) และในปการศึกษา 2560 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนรอยละ 68.42 (รายงานการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม,2560, น.49) ซึ่งเปนปญหาสําคัญที่จะตองปรับปรุงกิจกรรมการเรียน
เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว เนื่องจากสภาพปจจุบันการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
เรื่องวัสดุรอบตัวเรา โดยสวนใหญนักเรียนยังเรียนรูตามเนื้อหาที่ครูบอกหรืออธิบายใหฟงโดยมีครูเปนผูบรรยาย ไมมี
กิจกรรมการเรียนรูที่ไดลงมือปฎิบัติ ขาดการใชสื่อการเรียนรูเ พื่อสรางองคความรูไดงายขึ้น จดจําไดคงทนมากขึ้น ทําให
นักเรียนเกิดความรูสึกเบื่อหนาย ไมตั้งใจเรียนและพบวานักเรียนสวนใหญยังขาดทักษะการสังเกต การวัด การจําแนก
ประเภท และการมี ส วนรวมในการทํ ากิจกรรม การจั ด การเรีย นรูดว ยชุ ด กิจกรรมจึ ง เป น สื่อการเรีย นที่ เหมาะสม
โดยเฉพาะ ในส วนของชุด กิจ กรรมวิ ทยาศาสตรคื อการประยุ กต ชุ ด การเรียนการสอนเขา กับกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรหรือระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตรขึ้น เพื่อใชเปนนวัตกรรมการสอนทางวิทยาศาสตรศึกษาจะทํา ให
ผูเรียนเรียนรูหรือสรางองคความรูไดอยางมีระบบสงผลใหเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จิตวิทยาศาสตรและ
สามารถพัฒนาทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตรไดมากขึ้น (ธานินทร ปญญาวัฒนากุล ,2546,น.78) ชุดกิจกรรมจะชวยให
ผูสอนถายทอดเนื้อหาและประสบการณที่เหมาะสมที่เปนรูปธรรมเราความสนใจของนักเรียนตอสิ่งที่กําลังศึกษา ชวยใน
การแกปญหาความแตกตางระหวางบุคคลและชวยแกปญหาการขาดครูผูสอนวิทยาศาสตรและนักเรียนยังไดฝกทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (ชัยยงค พรหมวงศ, 2551, น. 123) ซึ่งผูวิจัยเห็นวาควรนํามาใชรวมกับการจัดการเรียนรู
ดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู ซึ่ง เปนกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อใหผูเรียนไดฝกคิด ฝกปฏิบัติ
เนนใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง ลงมือปฏิบัติ คนพบและสรางองคความรูดวยตนเองจนเกิดทักษะกระบวนการ
ทางวิ ท ยาศาสตร โดยมี ก ระบวนการในการสื บ เสาะหาความรู ที่ สํ า คั ญ 5 ขั้ น ตอน คื อ 1) ขั้ น สร า งความสนใจ
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(Engagement) 2) ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration) 3) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) 4) ขั้นขยายความรู
(Elaboration) 5) ขั้นประเมิน (Evaluation) (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2553,น.219-220)
จากที่กลาวมาแลวขางตนผูวิจัยจึงศึกษาการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับชุด
กิจกรรมการเรียนรูในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษาป ที่ 2 จะสามารถพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความ
เขาใจในเนื้อหาวิชามากขึ้นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สงเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ที่สําคัญของระดับการศึกษาของนักเรียนไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการวัดและทักษะการจําแนกประเภททั้งนี้เพื่อให
นักเรียนสามารถนําความรูทางวิทยาศาสตรไปใชใหเกิดประโยชนและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนสังคมและ
สิ่งแวดลอมตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู (5E)รวมกับชุดกิจกรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียน โดยใชกิจกรรมสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับชุดกิจกรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนและหลัง เรียน โดยใชกิจกรรมสืบเสาะหาความรู
(5E) รวมกับชุดกิจกรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับชุดกิจกรรม

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับชุดกิจกรรม ในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา
และงานวิจัยที่เกี่ยวของตามกรอบแนวคิดที่สําคัญ ดังนี้
ผลที่เกิดกับผูเรียน
กิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู (5E)
รวมกับชุดกิจกรรม

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดแก
การสังเกต การวัด และการจําแนกประเภท
3. ความพึงพอใจ
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2561 สํ านั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาหมาสารคาม เขต 1 จํ า นวน 5 หอง จํา นวน นั กเรีย น 185 คน
ที่มีความรูความสามารถใกลเคียงกัน กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประถมศึกษาปที่ 2/6
จํานวนนักเรียน 35 คน โดยใชเทคนิคการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู เปนแผนการจัดการเรียนรูเพื่อใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม
เรื่องวัสดุรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 12 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ผลการประเมินปรากฏ
วามีคา ( X= 5.41) ซึ่งมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด
2. ชุดกิจกรรม เปนชุดกิจกรรมเพื่อเปนสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 3 ชุด ผลการประเมินปรากฏวามีคา ( X= 4.45)
ซึ่งมีความเหมาสมอยูในระดับมาก
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 3 วัสดุรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
จํานวน 1 ฉบับ มี 3 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ เพื่อใชทดสอบกอนและหลังเรียน โดยมีคา IOC ตั้งแต 0.60 – 1.00
ความยากงายอยูระหวาง 0.46 – 0.71 คาอํานาจจําแนกเทากับ 0.21 – 0.70 และคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.7070
4. แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยแบงวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ มี 3 ทักษะ คือ ทั กษะการสั งเกต ทักษะการจํา แนกประเภท และทั กษะการวั ด
จํานวน 1 ฉบับ มี 3 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ โดยมีคา IOC ตั้งแต 0.60 – 1.00 ความยากงายอยูระหวาง 0.20 – 0.71
และคาอํานาจจําแนกเทากับ 0.30 – 0.80 และคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.8852
5. แบบสอบถามความพึ งพอใจของนั ก เรีย นที่ มี ผ ลต อการพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู (5E)
รวมกับชุดกิจกรรม ผลการประเมินปรากฏวามีคา ( X= 4.30) ซึ่งมีความเหมาสมอยูในระดับมาก
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ปฐมนิ เทศนั กเรีย นเพื่อชี้ แจงการจั ดกิจกรรมการเรีย นการสอนโดยใช กิจกรรมแบบสื บเสาะหาความรู
(5E)รวมกับชุดกิจกรรม
2. นักเรียนทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบทดสอบวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กอนเรียน โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2
3. ผูวิจัยชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมในแตละชุดกิจกรรม จากนั้นจัดกิจกรรมตามชุดกิจกรรมจํานวน 3 ชุด
ตามลําดับ พรอมเก็บคะแนนระหวางเรียน และแบบทดสอบยอยในแตละชุดกิจกรรมจนครบตามลําดับ
4. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชชุดกิจกรรม เรื่องวัสดุ
รอบตั วเรา ชั้น ประถมศึกษาป ที่ 2 ด ว ยแบบทดสอบหลั ง เรีย น (Post-test) ซึ่ ง เป น แบบทดสอบชุ ด เดี ยวกัน กับ
แบบทดสอบกอนเรียนแตสลับขอ
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5. สอบถามแบบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับชุดกิจกรรม
6. วิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลไปทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมโดยใชกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ชั้นประถม
ศึกษาปที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ 75/75 โดยหาคารอยละ
2. การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมแบบสืบ
เสาะหาความรู (5E) รวมกับชุดกิจกรรม โดยใช t-test (Dependent Samples)
3. การวิเคราะหเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนเรียนกับหลังเรียนของนักเรีย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับชุดกิจกรรม โดยใช t-test (Dependent
Samples)
4.ระดั บ ความพึ ง พอใจที่ นั ก เรี ย นมี ต อ การเรี ย น เรื่ อ ง การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับ
ชุดกิจกรรม โดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับชุดกิจกรรม ชั้นประถม
ศึกษาปที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ ตามเกณฑ 75/75 ปรากฏผลดังตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงคา ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิท ธิภาพผลลัพธ (E2) ของกิจ กรรมแบบสื บ
เสาะหาความรู (5E) รวมกับชุดกิจกรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
คะแนนระหวางเรียน (E1)
ชุดที่ 2
(90)
2557
73.53
5.05
81.70

รวม
คะแนนหลังเรียน (E2)
ชุดที่ 1
ชุดที่ 3
(190)
(20)
(50)
(50)
1333
1315
5205
537
¦X
38.42
37.92
149.86
15.47
X
S.D.
3..62
2.83
9.37
1.58
เฉลี่ยรอยละ
76.83
75.83
78.87
77.36
E1/E2 = 78.87/ 77.36
จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา ประสิทธิภาพของกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับชุดกิจกรรม
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ 78.87 / 77.36 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
2. ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับชุดกิจกรรม
ปรากฏผลดังตารางที่ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมแบบสืบ
เสาะหาความรู (5E) รวมกับชุดกิจกรรม
การทดสอบ
N
คะแนนเต็ม
S.D.
t
Sig.
X
กอนเรียน
35
20
10.77
1.63
14.48
.000
หลังเรียน
35
20
15.23
1.44
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา คะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
โดยใชกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับชุดกิจกรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใช
กิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับชุดกิจกรรม ปรากฏผลดังตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรระหว างกอนเรียนและหลังเรียน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับชุดกิจกรรม
การทดสอบ

N

คะแนนเต็ม

X

S.D.

กอนเรียน

35

20

10.08

1.55

t

Sig.

13.47

.000

หลังเรียน
35
20
14.74
1.20
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดย
ใชกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับชุดกิจกรรม มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจที่นักเรียนมีตอการเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู (5E)
รวมกับชุดกิจกรรม โดยมีเกณฑการประเมินความพึงพอใจสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ดังตอไปนี้
คะแนนเฉลี่ย
การแปลผล
2.34 - 3.00
มาก
1.67 - 2.33
ปานกลาง
1.00 - 1.66
นอย
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ตารางที่ 4 แสดงคาระดับความพึงพอใจที่นักเรียนมีตอการเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู
(5E) รวมกับชุดกิจกรรม
ความพึง
พอใจ
1 บรรยากาศของการเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
2.60 0.50
มาก
2 บรรยากาศของการเรียนทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน
2.66 0.54
มาก
3 บรรยากาศของการเรียนทําใหนักเรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย
2.43 0.50
มาก
4 กิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
2.60 0.50
มาก
5 กิจกรรมการเรียนรูเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2.51 0.51
มาก
6 กิจกรรมการเรียนรูเกิดความสนุกสนาน
2.57 0.61
มาก
7 กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนเขาใจในเนื้อหามากขึ้น
2.51 0.51
มาก
8 กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนกลาแสดงออก
2.17 0.45 ปานกลาง
9 การจัดการเรียนรูทําใหเขาใจเนื้อหาไดงาย
2.51 0.51
มาก
10 การจัดการเรียนรูทําใหนักเรียนเกิดทักษะการสังเกต
2.71 0.46
มาก
11 การจัดการเรียนรูทําใหนักเรียนเกิดทักษะการจําแนกประเภท
2.74 0.44
มาก
12 การจัดการเรียนรูทําใหนักเรียนเกิดทักษะการวัด
2.60 0.50
มาก
13 กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ทําใหไดทํางานรวมกับผูอื่น
2.57 0.50
มาก
14 การจัดการเรียนรูทําใหเขาใจและรูจักเพื่อนมากขึ้น
2.57 0.50
มาก
15 การจัดการเรียนรูทําใหนักเรียนนําวิธีการเรียนรูไปใชในวิชาอื่น ๆ
2.51 0.46
มาก
เฉลี่ย
2.55 0.13
มาก
จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู (5E)
รวมกับชุดกิจกรรม ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X= 2.55, S.D. = 0.13)
ขอที่

รายการ

X

S.D.

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ข องนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับชุดกิจกรรม ดังกลาวขางตน ผูวิจัยอภิปราย
ผลดังนี้
1.กิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู (5E)โดยใชชุดกิจกรรมโดย ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา นักเรียน
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมเปนสื่อมีประสิทธิภาพเทากับ 78.87 / 77.36 แสดงวานักเรียนได
พฤติกรรมการทํางาน การทําใบงานหลังเรียนของแตละชุดกิจกรรม คิดเปนรอยละ 78.87 แสดงวาชุดกิจกรรมที่สราง
และพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเปนชุดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม ผูเรียน
สามารถค น หาคํ า ตอบด ว ยตนเองจากการทํ า ใบงานที่ อ ยู ใ นชุ ด กิจ กรรม และสามารถทดสอบตนเองจากการทํ า
แบบทดสอบยอยของแตละชุดกิจกรรมที่สอดคลองกับ (ไกรฤกษ พลพา,2551 น. 21) กลาวถึงการสอนที่มีประสิทธิภาพ
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ที่เปดโอกาสใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมด วยตนเอง ตรวจสอบผลการเรียนรูของตนเองวาถูกหรือผิดไดทันที มีการ
เสริมแรงคือนักเรียนจะเกิด ความภาคภูมิใจที่ ตนเองทําไดถูกตองเปนการใหกําลังใจที่จะเรียนตอไป ถาตนเองทําไม
ถูกตองจะไดทราบวาถูกตองนั้นคืออะไร เพื่อจะไดไตรตรองพิจารณาทําใหเกิดความเขาใจ ซึ่งไมทําใหเกิดความทอถอย
หรือสิ้นหวังในการเรียน นักเรียนเรียนรูไปทีละขั้นตอนตามความสามารถและตามความสนใจของตนเอง สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ภิรมยภรณ เชิดชูธีรกุล (2555 น.81-85) วิจัยผลการใชชุดกิจการเรียนรู เรื่องภาวะโลกรอน กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องภาวะโลกรอน กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพเทากับ 83.38/82.08 และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ วันวิสาข ศรีวิไล(2556 น.143-147) ที่สรางชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง พืช สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชการสอนแบบผสมผสานระหวางวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู 5 ขั้น (5E) กับการเรียน
รวมมือดวยเทคนิค STAD มีประสิทธิภาพเทากับ 82.06/84.11 สูงกวาเกณฑมาตราฐานที่ตั้งไว 80/80
2. นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับชุดกิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากผูวิจัย
ไดศึกษาหลักการ แนวทาง ทฤษฎี เอกสาร ตําราเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศึกษาหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู
ตัวชี้วัดของเนื้อหาวิชาอยางละเอียด จัดเตรียมเนื้อหาและกิจกรรมตางๆ ใหสอดคลองกับจุดประสงคและใหเหมาะสมกับ
ผูเรียนเพื่อใหผูเรียนไดรับความรูเนื้อหาและกิจกรรมตางๆใหสอดคลองกับจดประสงค เหมาะสมกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียน
ไดรับความรู ความสามารถจากการเรียนดานวิทยาศาสตรซึ่งสอดคลองกับ(อภิญญา เคนบุปผา, 2546 น.25) ระบุวาตอง
กําหนดโครงรางคราวๆ เขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและเนื้อหาโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของผูเรียนกําหนดอุ
ปรกรณที่จะใชในแตละกิจกรรมแตละตอนใหเหมาะสม กําหนดเวลา กําหนดการประเมินผลและนอกจากนี้ยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ระเบียบ แกวดี (2554 น. 61-65) ที่พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ของเลนของใชใน
ทองถิ่นแสนรักของฉัน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสํา คัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับชุดกิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 มีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู วิจัยไดศึกษาหลั กสูตร มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของเนื้อหาวิชาอยางละเอียด รอบคอบ
จัด เตรีย มเนื้ อหาและกิจ กรรมต างๆสอดคลองกับจุ ด ประสงค แ ละเหมาะสมกับ ผูเรีย นและชุ ดกิจกรรมที่ส รา งขึ้น มี
กระบวนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีครูเปนผูแนะนํา ปรึกษาใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู ทําให
นักเรียนเรียนรูอยางตอเนื่อง สนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ มลชยา กาศอินตา(2555 น.
77-79) ที่จัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิคแบบสืบเสาะหาความรู (5E) โดยใชชุดกิจกรรมเปนสื่อ เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวาแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคลองกับงานวิจัยของ
สุรัตนา มะปะเข(2556 น.48-50) ที่ศึกษาคนควาผลการใชชุดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานที่มีตอ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานงอยเลิงทอง จังหวัดอุดรธานี พบวา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานของผูเรียนหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น
พื้นฐานสูงกวากอนเรียน ดัชนีประสิทธิผลของความกาวหนาทางพัฒนาการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนเทากับ 0.79
แสดงวาผูเรียนมีความกาวหนาทางพัฒนาการเรียนรูเพิ่มขึ้นรอยละ 79
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4. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับชุดกิจกรรมโดย
รวมอยูในระดับมาก ( X = 2.55, S.D. = 0.13) ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากนักเรียนไดเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู (5E) รวมกับชุดิจกรรม ไดศึกษาคนควาจากใบความรู ใบงาน และกิจกรรมที่หลากหลาย การทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร นักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง เกิดความสุข มีความสนุกสนานในการเรียน สามารถ
ทํา งานรว มกับ ผู อื่น ได และมี ความพึ งพอใจในการเรีย นซึ่ ง อยู ในระดั บ มากซึ่ ง สอดคล อ งสอดคล องกับ ผลวิ จั ย ของ
ศิริสุภรณ มันปาติ (2556,น.84) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบวัฎจักร
การเรียนรู 5Es เรื่อง วงจรไฟฟา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่พบวานักเรียนมีความพึง
พอใจต อการเรีย นรูโ ดยใช ชุด กิจกรรมการเรียนรูอยู ในระดั บ มากที่ สุ ด และสอดคล องกับ ผลวิ จั ย ไอลั ด ดา ปามุ ท า
(2560,น.119) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูประกอบการเรียนแบบสืบ
เสาะหาความรู (5E) เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
2 พบวานักเรียนมีความพงพอใจตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูประกอบการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู
(5E)โดยรวมอยูในระดับมาก

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1. การนําชุดกิจกรรมรวมกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ควรศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ซึ่งหากไมเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติอาจมีผลกระทบกับนักเรียน
2. การจัดกิจกรรมในแตละชุดกิจกรรม ครูควรชี้แนะวิธีการทํา ความซื่อสัตยรวมถึงความมีวินัยในตนเอง โดย
ใหผูเรียนใชความสามารถของตนเองและมีครูดูแลใหคําแนะนํา
3. การนําเสนอเนื้อหาในแตละความรูในแตละเรื่องกะทัดรัด เขาใจงาย ใชชวงเวลาสั้นๆไมนานจนเกินไปใหมี
ความเหมาะสมกับเวลา
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมในระดับชั้นอื่น ๆ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
2. ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมในกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ เชน ภาษาไทย คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศ
เปนตน
3. ควรวิจัยผลของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ไปกับตัวแปรอื่นๆ เชน แบบฝกทักษะ
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การจั ด การสิ่ ง แวดล อ มในโรงเรี ย นขยายโอกาส อํ า เภอเมื อ งเพชรบู ร ณ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN EXPANSION SCHOOLS IN MUANG
PHETCHABUN DISTRICT UNDER THE OFFICE OF PRIMARY PHETCHABUN
EDUCATIONAL SERVICE AREA 1

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

ดวงกมล ทองสังข
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
ดร.ศิราธร ศัตรูพินาศ

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อทราบการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ
โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 จํานวน
15 โรงเรี ย น กลุ ม ตั ว อย า ง คื อ ผู อํา นวยการสถานศึ กษา รองผู อํ า นวยการสถานศึ กษา ครู ผู รั บ ผิ ด ชอบด า น
สิ่งแวดลอม และคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 100 คน จาก 15 โรงเรียน ซึ่งกําหนดโดยใชตารางของเครจซี่
และมอรแกน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ
และขอมูลทั่วไป ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการจั ดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.98 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
และแนวทางจัดการสิ่งแวดลอม สถิติที่ใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว แลวนําไปเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย พบวา
1. การจั ด การสิ่ ง แวดล อมในโรงเรีย นขยายโอกาส อํา เภอเมื อ งเพชรบู รณ สั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
2. เปรียบเทียบการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 โดยจําแนกตามเพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษา และขนาดของโรงเรียน
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมือง
เพชรบูรณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต1 โดยจําแนกตามตําแหนงและประสบการณใน
การทํางานโดยรวมและรายดานตางกัน
3. แนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 จากการสัมมนากลุม พบวา การกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมควรมีการ
จัดทําแผนนโยบายดานสิ่งแวดลอมใหชัดเจนและกําหนดผูรับผิดชอบไวอยางชัดเจน
คําสําคัญ : การจัดการสิ่งแวดลอม, โรงเรียนขยายโอกาส
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Abstract
This descriptive research aimed to know environmental management in expansion
schools in Muang Phetchabun District under the office of primary Phetchabun Educational
service area 1. The populations of this study were 15 expansion schools in Muang
Phetchabun District under the office of primary Phetchabun Educational service area 1. The
sample group is the director of the educational institution, Deputy Director of Educational
Institution, Environmental responsible teacher and the school board, a total of 100 people
from 15 schools. The sample size was determined by the Krejcie and Morgan’s table. The
research instrument was a questionnaire consisted of two parts including Part 1 : the status
and general information, Part 2 : environmental management in expansion schools in
Muang Phetchabun District under the office of primary Phetchabun Educational service
area 1 of which the realiability was 0.98, Part 3 : recommendations and guidelines for
environmental management. Statistics used in data analysis were frequency, percentage,
mean, standard deviation and One-way Analysis of Variance and compared to the defined
criteria and content analysis. The results found that
1. Environmental Management in expansion schools in Muang Phetchabun District
under the office of primary Phetchabun Educational service area 1 was high level in overall.
2. Comparison of Environmental Management in in expansion schools in Muang
Phetchabun District under the office of primary Phetchabun Educational service area 1,
classified by gender, age, education and the size of the school as a whole and each aspect
were not different. When comparing environmental management in expansion schools in
Muang Phetchabun District under the office of primary Phetchabun Educational service area
1, classified by position and work experience as a whole and each aspect were different.
3. Guidelines for Environmental Management in expansion schools in Muang
Phetchabun District under the office of primary Phetchabun Educational service area 1 from
seminar group found that environmental policy should have a clear plan for environmental
policy and define the responsible man clearly.
Keywords : Environmental Management, Expansion Schools

บทนํา
สถานการณปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมนับวาเปนปญหาที่ทุกประเทศกําลังเรงหาวิธีการแกไข การพัฒนา
แบบไมยั่งยืนที่คํานึงแตประโยชนสวนตนโดยไมคํานึงถึงสภาพแวดลอมนั้นจะเปนผลใหสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงไป
ทุกขณะ จึงสงผลกระทบตอสิ่งตางๆ เพิ่มขึ้น ทั้งในประเทศที่พัฒนาแลว และประเทศที่กําลังพัฒนา ดังจะเห็นไดวา
ในชว งระยะเวลาที่ผา นมา มนุษย ประสบปญหาและไดรับอันตรายจากผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดลอมอยาง ตอเนื่อง เชน ปญหามลพิษทางอากาศ ปญหาอุทกภัย ปญหาความแหงแลง ที่เปนผลมาจากการ
ทําลายสิ่งแวดลอม และมีแนวโนมจะรุนแรงขึ้นเปนลําดับ หากไมมีการศึกษาเพื่อแสวงหาแนว ทางแกไขปญหาที่
ถูกตอง มนุษยก็จะไมสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและปลอดภัยตอไปได ในประเทศไทยปจจุบันกระแสของการ
พิทักษสิ่งแวดลอมกําลังเปนที่สนใจและใหความสําคัญเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากกิจกรรมใดๆ ก็ตาม ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนดําเนินการ หากจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจะถูกตอตานโดยองคกร ชุมชนและประชาชนเสมอ
อยางไรก็ตาม ในสวนของรัฐเองก็ไดตระหนักถึงสภาพปญหาเหลานี้อยางจริงจัง ดังจะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดบัญญัติใหความสําคัญตอทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม ในมาตรา
43 ระบุวา บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิ อนุรักษ ฟนฟู หรือสงเสริมภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของทองถิ่นและของชาติ จัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากร
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ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ใน
มาตรา 50 ระบุวาบุคคลยอมมีหนาที่รวมมือและสนับสนุนการอนุรักษและคุมครองสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ในมาตรา 57 รัฐตอง อนุรักษ คุมครอง บํารุงรักษา
ฟนฟู บริหารจัดการ และใชหรือจัดใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ใหเกิดประโยชนอยางสมดุลและยั่งยืน โดยตองใหประชาชนและชุมชนในทองถิ่นที่เกี่ยวข องมีสวนรวม
ดําเนินการและไดรับประโยชน และในมาตรา 58 การดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตใหผูใดดําเนินการ ถา
การนั้นอาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสีย
สําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง รัฐตองดําเนินการใหมีการศึกษาและประเมินผล
กระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวน
ไดเสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวของกอน เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการหรืออนุญาตตามที่
กฎหมายบัญญัติ(รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย, 2560, หนา12-16)
ในพระราชบั ญ ญั ติ การศึ ก ษาแหง ชาติ พ.ศ. 2542 และแก ไ ขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการไว วาใน กระบวนการเรียนรู ตองมุงปลูกจิตสํานึกที่
ถูกตองเกี่ยวกับภูมิปญญา ทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบ อาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวย
ตนเอง อยางตอเนื่อง (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553, หนา1-3) กระทรวงศึกษาธิการ จึง
กําหนดนโยบายที่จะสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน โดยเนนใหสอนสิ่งแวดลอมที่เปนปญหาเฉพาะของแตละ
ทองถิ่นใหตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ใหมีความรู ความเขาใจ และมี
จิตสํานึกที่จะตองรับผิดชอบรวมกันในการอนุรักษ การเสริมสราง การนําไปใชอยางคุมคาและการพัฒนาสิ่งแวดลอม
ซึ่งก็หมายถึง การนําปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในระดับทองถิ่นมาจัดการเรียนการสอน โดยใหนักเรียนไดวิเคราะห
ศึกษาวิธีการแกไขและปองกัน โดยการนําเหตุการณจริงหรือสถานการณปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในชุมชนมาให
นักเรียนไดศึกษา และวิเคราะหหาแนวทางแกไขก็เปนการสรางความตระหนัก สรางจิตสํานึกใหนักเรียนที่มีคานิยม
ที่ดี ต อการรักษาสิ่ ง แวดล อมใหคงอยู ต ลอดไป (สํ า นั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแหง ชาติ ,
2550, หนา1)
จากพฤติกรรมของมนุษย ถาจํากัดอยูเพียงเพื่อดํารงชีวิต ปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบันคงจะไมเกิดขึ้น
แตเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติมีอยางจํากัด และทิศทางในการพัฒนาประเทศตางๆ ทั่วโลกมุงเนนไปที่การพัฒนา
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จึงทําใหเกิดการใชทรัพยากรตางๆ อยางมากมายเพื่อผลิตสินคาซึ่งนําไปสูการเกิดภาวะ
มลพิษในที่สุด ซึ่งปญหานี้สงผลสะทอนกลับมาคุกคามการดํา รงชีวิตของมนุษยในรูปของวิกฤตการณสิ่งแวดลอม
อยางหลีกเลี่ยงไมได (ธเรศ ศรีสถิตย, 2557, หนา 1) มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนนี้เปนสวน
หนึ่งของการจัดการทั้งองคกรซึ่งรวมถึงการจัดโครงสรางการกําหนดแนวทางกรรมวิธีและขั้นตอนการดาเนินงาน
และกระบวนการจัด การทรัพ ยากรต างๆ โดยสามารถจั ด รว มกับ การจั ด การองค กรในด า นอื่น ๆได การจั ด การ
สิ่งแวดลอมตองดาเนินการอยางเปนระบบระบบการจัดการสิ่งแวดลอมคือการดูแลแกไขปรับปรุงปญหาสิ่งแวดลอม
ขององคกรโดยใชกระบวนการจัดการซึ่งประกอบดวยการวางแผนการดาเนินการการตรวจสอบและการแกไขที่มี
ความสัมพันธตอเนื่องกัน ทั้งนี้การจัดการสิ่งแวดลอมเชิงระบบตองเปนวงจรที่มี ความสัมพันธกันดําเนินไปอยาง
ตอเนื่องและเปนสวนหนึ่งของการจัดการองคกรโดยการใชหลักทางดานการจัดการธุรกิจเขามาประยุกตกับการแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมโดยมุงเนนที่การวางแผนและการดาเนินการตามแผนที่วางไวอยางเปนระบบมากกวาการแกไข
ปญหาที่ปลายเหตุหรือเมื่อเกิดปญหาแลว (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,2557, หนา 5-10)
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จากสภาพของปญหาและเหตุผลดังกลาว ทําใหผูวิจัยในฐานะที่เปนบุคลากรในโรงเรียน มีความสนใจที่จะ
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ เขต 1 เพื่อทราบการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 และเพื่อวิเคราะหแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยาย
โอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 โดยมุงหวังที่จะนํา
ผลการวิจัยไปใชพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงเรียนใหดีขึ้น และเพื่อเผยแพรผลการวิจัยใหแกโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 และโรงเรียนอื่นๆ ที่ สนใจนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชน

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้
1. เพื่อทราบการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ สํานักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 โดยจํ าแนกตามเพศ ช วงอายุ ระดับการศึกษา ตําแหน ง
ประสบการณในการทํางาน และขนาดของโรงเรียน
3. เพื่อวิเคราะหแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1

กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
สถานภาพสวนตัวของผูตอบ
แบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ตําแหนง
5. ประสบการณในการทํางาน
6. ขนาดของโรงเรียน

ตัวแปรตาม
การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ตามหลักการระบบการจัดการ
ดานสิ่งแวด ลอม ISO 14001 จํานวน 5 ดาน คือ
1. ดานการกําหนดนโยบาย
2. ดานการวางแผน
3. ดานการดําเนินการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา
4. ดานการตรวจสอบและปฏิบตั ิการแกไข
5. ดานการทบทวนการจัดการ

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
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สมมุติฐานของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานในการวิจัยไวดังนี้
1. การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ที่มีเพศตางกัน มีการจัดการสิ่งแวดลอมแตกตางกัน
2. การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ที่มีชวงอายุตางกัน มีการจัดการสิ่งแวดลอมแตกตางกัน
3. การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีการจัดการสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน
4. การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ที่มีตําแหนงตางกัน มีการจัดการสิ่งแวดลอมแตกตางกัน
5. การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีการจัดการสิ่งแวดลอมแตกตางกัน
6. การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ที่มีขนาดของโรงเรียนตางกัน มีการจัดการสิ่งแวดลอมแตกตางกัน

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนขยายโอกาส เฉพาะอําเภอเมืองเพชรบูรณ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 จํานวน 15 โรงเรียน
กลุมตัวอยางที่ใช คือ โรงเรียนขยายโอกาส เฉพาะอําเภอเมืองเพชรบูรณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 จํานวน 100 คน จาก15 โรงเรียน ซึ่งกําหนดโดยใชตารางของเครจซี่และมอรแกน
(R.V. Krejcie & D.W. Morgan, 1986: 345 อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หนา 199) การสุมตัวอยางใช
วิธีการสุมแบบแบงประเภท
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ
แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ เพื่อศึกษาการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ขยายโอกาส สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณเขต 1 เฉพาะอําเภอเมืองเพชรบูรณ แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ย วกับ สถานภาพและขอมู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป น แบบ
ตรวจสอบรายการ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ ประสบการณในการทํางาน และขนาดของ
โรงเรียน
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ ย วกั บ การจั ด การสิ่ ง แวดล อ มในโรงเรีย นขยายโอกาส อํ า เภอเมื อ งเพชรบู ร ณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ผูวิจัย ปรับปรุง และพัฒนาจากแบบประเมินการ
บริหารและการจัดสิ่งแวดลอมของสุเทพ ธีรศาสตร โดยใชเกณฑการประมาณคา 5 ระดับ (Likert, 1970) แทนคา
การจัดสิ่งแวดลอมตั้งแตระดับนอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด ตามลําดับดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง การจัดการสิ่งแวดลอมอยูในระดับนอยที่สุด ใหมีคาน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง การจัดการสิ่งแวดลอมอยูในระดับนอย ใหมีคาน้ําหนักเทากับ 2 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง การจัดการสิ่งแวดลอมอยูในระดับปานกลาง ใหมีคาน้ําหนักเทากับ 3 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง การจัดการสิ่งแวดลอมอยูในระดับมาก ใหมีคาน้ําหนักเทากับ 4 คะแนน
ระดับ 5 หมายถึง การจัดการสิ่งแวดลอมอยูในระดับมากที่สุด ใหมีคาน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน
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ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 จังหวัดเพชรบูรณ
3. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยปรับปรุงและพัฒนาจาก สุเทพ ธีรศาสตร โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 สรางแบบสอบถามตามขอบเขตเนื้อหา และนําเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และผูเชี่ยวชาญ
เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา แลวดําเนินการแกไขโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน (ดังภาคผนวก ค)
เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยใชเทคนิค IOC (Index of Item Congruence)
ขั้นที่ 2 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช กับครูในโรงเรียนขยายโอกาส สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 จํานวน 15 โรงเรียน โรงเรียนละ จํานวน 3 คน รวม จํานวน 30 ฉบับ
ขั้ น ที่ 3 นํ า แบบสอบถามที่ ไ ด ก ลั บ คื น มา คํ า นวณค า ความเชื่ อ มั น โดยใช ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ า
(α–coefficient) (Cronbach ,1974, pp. 161) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.98
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิ จัย ดํ าเนิน การเก็บ ขอมู ลแบบสอบถามจากโรงเรียนขยายโอกาส ในอําเภอเมื องเพชรบู รณ สัง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ดังนี้
1) ผูวิจัยไดทําหนังสือ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ในการออกหนังสือถึง ผูอํานวยการ
โรงเรีย นขยายโอกาสสั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาประถมศึก ษาเพชรบู รณ เขต 1 เฉพาะอํา เภอเมื อ ง
เพชรบูรณเพื่อทําการตอบแบบสอบถาม
2) ผูวิจัยประสานงานกับโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อสงแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาที่เปนกลุม
ตัวอยาง ตลอดจนผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยางไดอนุเคราะหตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
3) ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง จากโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
5. การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ใชสถานศึกษาเปนหนวยในการวิเคราะห จํานวน 15 โรงเรียน โดยมีผูใหขอมูลประกอบดวย
ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 1 คน รองผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 1 คน ครูผูรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอม
จํานวน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 4 คน เปนผูตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น จํานวน 100 คน ผูวิจัย
ไดดําเนินการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ไดรับคืนมาโดยเลือกเอกเฉพาะแบบสอบถามที่สมบูรณ นํา
แบบสอบถามมาลงรหัส วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS และการวิเคราะหเนื้อหา
6. สถิติที่ใชในการวิจัย
1) การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามใชคาความถี่ และคารอยละ
2) การวิเคราะหระดับการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 เฉพาะอําเภอเมืองเพชรบูรณ โดยใชคาเฉลี่ย (ത) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3) เปรียบเทียบการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนนขยายโอกาส อําเภอเมืองเมื่อเพชรบูรณสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 โดยใชสถิติ t-test จําแนกตามเพศ
4) เปรียบเทียบ การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 จําแนกตามกลุมอายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง ประสบการณใน
การทํางาน และขนาดของโรงเรียน สถิติที่ใช F-test ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
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ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง จํานวน 60 คน
คิดเปนรอยละ 60.00 เปน เพศชาย จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 40.00 เปนผูมีอายุมากกวา 45 ป จํานวน 49
คน คิดเปนรอยละ 49.00 อายุ ระหวาง 36-45 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 25.00 อายุระหวาง 26-35 ป
จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 24.00 และอายุต่ํากวา 25 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.00 มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีมากที่สุด รวม 54 คน คิดเปนรอยละ 54.00 รองลงมาเรียงตามลําดับ ดังนี้ ปริญญาตรี จํานวน 40 คน
คิดเปนรอยละ 40.00 ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.00 เปนคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน
65 คน คิดเปนรอยละ 65.00 และเปนผูอํานวยการศึกษา จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 15.00 รองผูอํานวยการ
ศึกษา จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5.00 ครูผูรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอม จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 15.00
ประสบการณในการทํางานระหวาง 21-25 ป มากที่สุด จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 35.00 รองลงมาเรียง
ตามลําดับ ดงนี้ กลุมระหวาง 16-20 ปและ 11- 15 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 15.00 และต่ํากวา 5 ป
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 7.00 เปนโรงเรียนขนาดกลางมากที่สุด จํานวน 9 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 60.00
รองลงมาคือขนาดใหญและขนาดเล็ก จํานวน 3 โรงเรียน เทากัน คิดเปนรอยละ 20.00
2. การจั ด การสิ่ ง แวดล อมในโรงเรีย นขยายโอกาส อํา เภอเมื อ งเพชรบู รณ สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวาอยู
ในระดับมาก 3 ดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก การกําหนดการวางแผนดําเนินงานสิ่งแวดลอม
นโยบายดานสิ่ง แวดลอม และการดํ าเนิ นการและ การปฏิ บัติ สวนอีก 2 ดา น อยูในระดับปานกลาง ไดแก
การทบทวนการจัดการ และการตรวจสอบและการปฏิบัติการแกไข (ดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ขยายโอกาส
อําเภอเมืองเพชรบูรณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ เขต 1
การจัดการสิ่งแวดลอม
สวนเบี่ยงเบน
ระดับ
คาเฉลี่ย (ܠത)
ในโรงเรียนขยายโอกาส
มาตรฐาน(S.D.)
1. ดานการกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม
3.82
0.80
มาก
2. ด า นการกํ า หนดวางแผนดํ า เนิ น งาน
สิ่งแวดลอม
3.83
0.75
มาก
3. ดานการดําเนินการและปฏิบัติการ
4. ดานการตรวจสอบและการปฏิบัติการ
3.54
0.84
มาก
แกไข
3.47
0.69
ปานกลาง
ปานกลาง
5. ดานการทบทวนการจัดการ
3.48
0.74
รวม
3.63
0.75
มาก
3. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 จําแนกตามเพศ จําแนกตามเพศ ชวงอายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนง ประสบการณในการทํางาน และขนาดของโรงเรียน สรุปไดดังนี้
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3.1 เพศแตกตางกัน มีการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส โดยรวมและรายดานไม
แตกตางกัน
3.2 ชวงอายุแตกตางกัน มีการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส โดยรวมไมแตกตางกัน
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการดําเนินการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาแตกตางกัน สําหรับด านกําหนดนโยบาย
ดานการวางแผน ดานการตรวจสอบและปฏิบัติการแกไข และดานการทบทวนการจัดการ ไมแตกตางกัน
3.3 ระดับการศึกษาตางกัน มีการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส โดยรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน
3.4 ตําแหนงตางกัน มีการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส โดยรวม แตกตางกัน และ
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทั้งดานการดําเนินการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ดานการตรวจสอบและปฏิบัติการ
แกไข และดานการทบทวนการจัดการ แตกตางกัน สําหรับดานกําหนดนโยบาย ดานการวางแผน ไมแตกตางกัน
3.5 ประสบการณในการทํางานตางกัน มีการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส โดยรวม
แตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการดําเนินการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา และดานการทบทวน
การจัดการแตกตางกัน สําหรับดานกําหนดนโยบาย ดานการวางแผน และดานการตรวจสอบและปฏิบัติก ารแกไข
ไมแตกตางกัน
3.6 ขนาดโรงเรียนตางกัน มีการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส โดยรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน
4. แนวทางการการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 จากการสัมมนากลุม พบวา การกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมควร
มีการจัดทําแผนนโยบายดานสิ่งแวดลอมใหชัดเจน มีการกําหนดผูรับ ผิดชอบไวอยางชัดเจน ควรมีการนํา วงจร
คุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle) มาใชในการจัดทํานโยบายดานสิ่งแวดลอมโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของทุก
ฝาย สวนการวางแผนการดําเนินงานสิ่งแวดลอม มีการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน มีการกําหนดวัตถุประสงคและ
เป าหมายของแผนดํา เนิน งาน สว นการดํ า เนิ น การและการปฏิบัติ การ ควรมี การใหค วามรูกับ ครูแ ละบุ คคลที่
เกี่ยวของ เกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอมของสถานศึกษา ที่สอดคลองกับขอกําหนดของ ISO
14001 ที่วาดวยเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและการกําหนดกิจกรรมที่ยืดหยุน ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ของสถานศึกษา โดยกําหนดใหมีผูรับผิดชอบใหชัดเจน สวนการตรวจสอบและการปฏิบัติงานแกไขควรกําหนดดัชนี
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกระบวนการอละกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม มีการวางแผนในการตรวจสอบอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ แกไขใหชัดเจน สวนการทบทวนการจัดการควรมีการจด
บันทึก การเปลี่ยนแปลง มีการรวบรวมขอมูลที่เปนปญหาแลวนํามาทบทวนการจัดการอยางตอเนื่องสม่ําเสมอโดย
จัดทําเปนปฏิทินการปฏิบัติงานในการทบทวน

การอภิปรายผล
จากขอคนพบผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. จากผลการวิจัย การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ กษาเพชรบูรณ เขต 1 โดยภาพรวมมี การจั ด สิ่ ง แวดล อมอยู ในระดั บ มาก 3 ด า น
ไดแก ดานการกําหนดนโยบาย ดานสิ่งแวดลอม ดานการกําหนดวางแผนดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม และดานการ
ดําเนินการและการปฏิบัติการ ทั้งนี้อาจเนื่องจากวาการปฏิรูปการศึกษา ในป พ.ศ. 2542 และประกอบกับมีการใช
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนตนมา สถานศึกษาทุกแหงตางไดรับการอบรมเพื่อเตรียมความ
พรอมเขาสูระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา ดวยเหตุนี้สถานศึกษาจึงตองมีการเตรียมความพรอมเพื่อการ
ประเมินภายในและรับประเมินภายนอกดวย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Sergiovanni (1980) ไดเสนอหลัก 10
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ประการของการเปนผูนําที่มีคุณภาพวา ควรตองมีการวางแผน เพราะการวางแผนจะชวยใหโครงสรางใหญของงาน
ออกมาในรูปของการปฏิบัติวาอะไรควรทํา อะไร ที่ทําใหเกิดความสําเร็จ และอีกทั้งแผนยังเปรียบเสมือนพิมพเขียว
ในการทํางานของผูบริหารดวยและสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุพา ชื่นเนียม ไดศึกษาวิจัยการจัดการสิ่งแวดลอม
พบวา ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหไดมาตรฐาน ISO 14001
เจตคติ ต อ การจั ด สิ่ ง แวดล อ มในโรงเรี ย นทิ ศ ทางบวกมี ผ ลการดํ า เนิ น การจั ด การสิ่ ง แวดล อ มในร ะดั บ มาก
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Shin (1994) ซึ่งศึกษาความคิดเห็นของครูระดับประถมศึกษาตอสภาพการสอน
สิ่งแวดลอมในไตหวัน พบวา ครูมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนกาสอนสิ่งแวดลอมศึกษา แตขาดเอกสารและอุปกรณการ
สอน สวนผลการวิจัยที่พบวาอยูในระดับปานกลางสองดาน ไดแก ดานการตรวจสอบและ การปฏิบัติการ ดานการ
ทบทวนการจัดการ ทั้งนี้อาจเปนเพราะเมื่อผูบริหารนําโครงการหรือกิจกรรม การจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติไดใชวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Demming Cycle) ในการดําเนินโครงการ ซึ่งประกอบดวย
การวางแผน (plan) การปฏิบัติ (do) การตรวจสอบ (check) และการนําไปปรับปรุง (action) และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Shin (1994) ซึ่งศึกษาความคิดเห็นของครูระดับประถมศึกษาตอสภาพการเรียนการสอนสิ่งแวดลอม
ในไตหวันพบวาครูมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา แตขาดเอกสารและอุปกรณการสอน
2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 จําแนกตามเพศ จําแนกตามเพศ ชวงอายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนง ประสบการณในการทํางาน และขนาดของโรงเรียน จะขอนํามาอภิปรายผลดังนี้
2.1 เพศแตกตางกัน มีการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 พบวา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้เปนเพราะทั้งเพศชายแล
เพศหญิง มีการมุงเนนการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนอยางเทียมกัน ทําใหดานการกําหนดนโยบาย ดานการ
วางแผน ดานการดําเนินการและการปฏิบัติ ดานการตรวจสอบและปฏิบัติการแกไข ดานการทบทวนการจัดการ
สอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาเดชา อมรเมธี (สืบจันทร) (2558) ครูและผูบริหารที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ การบริหารสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอางทอง
ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิ จัยของ วั นดี แซเต็ ง (2560) ได ศึกษาความคิด เห็นของครู ตอการจั ด
สิ่งแวดลอมในโรงเรียน กลุมสหวิทยาเขตเมืองปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 พบวา
ครู ที่ มี เ พศแตกต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ การจั ด สิ่ ง แวดล อ มในโรงเรี ย น กลุ ม สหวิ ท ยาเขตเมื อ งปราการ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ดานอาคารเรียนและสิ่งก อสราง ดานหองเรียน และดาน
แสงสวาง เสียง และการระบายอากาศ ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ อมรพงศ พันธโภชน (2558)
การบริ ห ารสภาพแวดล อ มในสถานศึก ษาขั้น พื้ น ฐานของกลุ ม ลํ า ภู - บางนาค สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 พบวา ผลการเปรียบเทียบการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กลุมลําภู- บางนาค สํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 จําแนกเพศ พบวา ภาพรวม
ไมแตกตางกัน
2.2 ชวงอายุแตกตางกัน มีการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส โดยรวมไมแตกตางกั น
ทั้งนี้อาจเปนเพราะทุกชวงอายุมีการสงเสริมใหครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน และ
หลักสูตร สิ่งแวดลอมศึกษา มีการรวมประชุมวางแผนกับคณะครูในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
สิ่งแวดลอมศึกษา เผยแพรความรูทางวิชาการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมศึกษาแกครู กระตุนใหครูเกิดการตื่นตัวอยูเสมอ
ในดานสิ่งแวดลอมศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ ประคอง เจียรทรัพย (2550) ไดศึกษาการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ ป 2550 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญ
มีอายุตางกันมี การบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
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ชางอายุตางกัน ดานการดําเนินการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาแตกตางกัน เนื่องจากมี การสนับสนุนดานงบประมาณ
วัสดุ อุปกรณ ตลอดจนขวัญและกําลังใจ ที่แตกตางกัน
2.3 ระดับการศึกษาตางกัน มีการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส โดยรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน เปนไปตามสมมติฐานทีก่ ลาววา ระดับการศึกษาตางกัน มีระดับการจัดการสิ่งแวดลอมที่แตกตาง
กัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะทุกระดับการศึกษาไดรับการฝกอบรมหรือประสบการณอยางเหมาะสม ตามคุณสมบัติใน
ดานพื้นฐานการศึกษา ในการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน มีการจัดทําและรักษาระเบียบการปฏิบัติงานการ
ฝกอบรม ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดลอม ระเบียบปฏิบัติ และขอกําหนดของระบบการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของบุค ลากรใหบรรลุผลสําเร็จตามนโยบายดานสิ่งแวดลอม
รวมทั้ง การเตรียมพรอมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน สอดคลองกับงานวิจัย ของ สักรินทร บุญกวาง (2551) ไดศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับความพึงพอใจของครูตอการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอวิเชียร สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่ การศึกษาเพชรบู รณ เขต 3 พบว า ครูป ฏิบั ติการสอนที่มี วุฒิการศึกษาต างกันมี ความพึ งพอใจตอการวั ด
สภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมและสภาพแวดลอมทางสังคมโดยรวมและเปนรายดาน 3 ดาน คือ
ดานบริหารจัดการ ดานการเรียนการสอน และดานปฏิสัมพันธของบุคคลตางกันอย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาเดชา อมรเมธี (สืบจันทร) (2558) ครูและผูบริหารที่มี วุฒิการศึกษา
ตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การ บริหารสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดอางทอง ไมแตกตางกัน
2.4 ตําแหนงตางกัน มีการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส โดยรวม แตกตางกัน และ
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการดําเนินการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ดานการตรวจสอบและปฏิบัติการแกไข
และดานการทบทวนการจัดการ แตกตางกัน ทั้งนี้เปนเพราะบทบาทหนาที่บุคคลมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
ตามภาระหนาที่รูจักใชเหตุผลในการแกไขปญหาและมีความคิดที่เปนระบบเปนเหตุเปนผล ตามโครงสรางและ
หนา ที่ค วามรับผิ ดชอบ สํ าหรับ ดา นกําหนดนโยบาย ดา นการวางแผน ไมแตกต างกัน ทั้ งนี้ อาจเปน เพราะทุ ก
ตําแหนงตางไดรับนโยบาย และมีการวางแผนรวมกันอยางตอเนื่องอยางนอยปละ 1 ครั้ง สอดคลองกับงานวิจัยของ
พระมหาเดชา อมรเมธี (สืบจันทร) (2558) ไดศึกษาการบริหารสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอางทอง พบวา ครูและผูบริหารที่มีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหาร
สิ่งแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอางทอง ไมแตกตางกัน
2.5 ประสบการณในการทํางานตางกัน มีการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส โดยรวม
แตกตางกัน ที่นี้อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียน ไดเปดโอกาสใหบุคลากรไดเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางการทํางานที่แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ วันดี แซเต็ง
(2560) ได ศึกษาความคิดเห็น ของครูตอการจัด สิ่ง แวดลอมในโรงเรียน กลุ มสหวิท ยาเขตเมื องปราการ สัง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 พบวา ครูที่มีประสบการณการสอนตางกันมีความคิดเห็นตอการ
จัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียน โดยรวมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ กังวาน ไตรสกุล วิชัย รัตนากีรณวร
และนงนภัสส มากชูชิด (2558) การจั ดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียนพะตงประธานศรีวัฒ น
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จังหวัดสงขลา-สตูล พบวา ประสบการณการสอน
ประสบการณ การสอน พบวาโดยภาพรวม ครูที่มีประสบการณการสอนตางกัน มี ความคิดเห็นตางกัน
2.6 ขนาดโรงเรียนตางกัน มีการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส โดยรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน อาจเนื่องมาจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 มุงพัฒนาผูเรียนใหเปน
คนดี มี ป ญ ญา มี ค วามสุ ข มี ศั ก ยภาพในการศึ ก ษาต อ และประกอบอาชี พ โดยให ส อดคล อ งกั บ ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ไดพัฒนาหลักสูตรมุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความ
สมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครอง
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอ
การศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต ดังนั้น จากสภาพบริบทของสถานศึกษาในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 มีสภาพที่ไมแตกตางกัน จึงทําใหการจัดการสิ่งแวดล อมในโรงเรียน
ขยายโอกาสที่ขนาดตางกัน มีการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัย
ของ พระมหาเดชา อมรเมธี (สืบจันทร) (2558) ไดศึกษาการบริหารสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอางทอง พบวา ครูและผูบริหารที่มีขนาดโรงเรียนตางกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน สัง กัดสํา นักงานเขตพื้ นที่การศึกษา จัง หวัดอางทอง
ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ วีระพงษ อุปแกว และสุเทพ ทองประดิษฐ (2558) การดําเนินการ
ตามแนวการปฏิรูปการเรียนรูสิ่งแวดลอมโดยใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1 พบวา การดําเนินการตามแนวการปฏิรูปการเรียนรูสิ่งแวดลอมโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก ผูตอบที่มีสถานภาพตางกันมีความคิดเห็นตอการ
ดําเนินการตามความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 แตเมื่อพิจารณาตามขนาดโรงเรียน พบวา
มีความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
3. แนวทางการการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 จากการวิเคราะหขอมูลพบวา กลุมครูและผูบริหาร ไดเสนอแนว
ทางการพัฒนา การจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา วาควรมีการสํารวจแหงเรียนรู และสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
มีการจัดกิจกรรมในการสรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ควรกําหนดผูรับผิดชอบใหชัดเจน
และใหนักเรียนมีสวนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน มีการกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน การใหความรู
กับครูในเรื่องเกณฑมาตรฐาน ตัวชี้วัด ทั้งนี้อาจเปนเพราะการเขียนโครงการไมชัดเจน ไมกําหนดปฏิทินการปฏิบัติ
กิจกรรม และไมมีกิจกรรมในการปลูกฝงจิตสํานึกใหนักเรียนรักสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ขาดแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Schwaab (1976) ไดศึกษาวิธีสอนเนื้อหาสิ่งแวดลอมแบบตางๆ ที่ใช
สอนในวิชาสิ่งแวดลอม โดยศึกษาจากครูและนักเรียนของมหาวิทยาลัยในรัฐอิลินอยส พบวา ครูมีความเห็นวาวิธี
สอนที่ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรม ไดปฏิบัติจริงเปนวิธีสอนที่เหมาะสมมากกวาวิธีสอนที่นักเรียนไมไดรวม
ปฏิบัติการนํานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ เกมส สถานการณจําลอง ครูมีความเห็นวาเปนวิธสี อนที่ไดผลดี แตครูไม
นํามาใชสอน ซึ่งนักวิชาการเสนอวาควรใหความรูเกี่ยวกับวิธีสอนดังกลาวใหกับครู

ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ สังกั ดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
ขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ดังนี้
ขอเสนอแนะของการวิจัยครั้งนี้
จากผลการวิจัย การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ดานการกําหนดนโยบายนั้นควรมี การกําหนดผูรับผิดชอบอยาง
ชัดเจนมีลายลักษณอักษร เพราะเนื่องจากในการทํางานนั้นควรมีผูรับผิดชอบชัดเจนในการทํางาน ดังนั้นผูบริหารจึง
ควรมีการจัดวางตัวบุคคลใหเหมาะสมกับงาน อีกทั้งผูบริหาร ควรทํางานแบบมีสวน ในการกําหนดการวางแผน
ดําเนินงานสิ่งแวดลอม การดําเนินการและการปฏิบัติการ ควรใชแนวคิดวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (Demming Cycle)
มาใชในการปฏิบัติงาน สวนดานการตรวจสอบและการปฏิ บัติการแกไขผูบริหารและครูควรมีการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน ดานแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ควรมีการจัดทําแผน โดยนํานโยบายของหนวยงานตนสังกัดมาเปน
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ตัวกําหนดทิศทางของแผนปฏิบัติการของโรงเรียนโดยใชวงจรคุณภาพของเดมมิ่งเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการ
ทํางาน
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
ผลการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ สามารถนํ า ไปเป น แนวทางในการจั ด การสิ่ ง แวดล อ มในโรงเรี ย นขยายโอกาส
อําเภอเมืองเพชรบูรณ สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ไดอยางมีคุณภาพและ
เพื่อใหงานวิจัยนี้มีประโยชนยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอเสนอใหมีการทําวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการเรียนการสอน โดยใชวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (Demming Cycle)
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ควรมีการวิจัยเรื่องบทบาทผูบริหารกับการจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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การพัฒนาแบบฝกทักษะการแตงประโยควิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3
โรงเรียนวัดดงหมี (ธรรมรสอุปถัมภ)
The Development of Writing Thai Sentence Exercises for Prathomsuksa 1-3 students
of Watdongmee School

ผูวิจัย

ทักษพร เกิดเที้ยง

บทคัดยอ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค 1) เพื่ อ พั ฒ นาแบบฝ ก ทั ก ษะการแต ง ประโยคภาษาไทยสํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้ น ประถมศึก ษาป ที่ 1-3 โรงเรีย นวั ด ดงหมี (ธรรมรสอุป ถั ม ภ ) ใหมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ 80/80 2) เพื่ อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการแตงประโยคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 -3
โรงเรียนวัดดงหมี (ธรรมรสอุปถัมภ)กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียนวัดดงหมี (ธรรมรสอุปถัมภ) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
จํานวน 30 คน ไดมาดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรู จํานวน
15 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแตงประโยควิชาภาษาไทย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 10
ขอ 3) แบบฝกทักษะการแตงประโยควิชาภาษาไทย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล หาคาประสิทธิภาพของแบบฝก
ทักษะการแตงประโยควิชาภาษาไทย คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย
t-test (Dependent Samples)
ผลการศึกษาพบวา
แบบฝกทักษะการแตงประโยควิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 -3 มีประสิทธิภาพ คือ
80.78/81.00 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว ความสามารถในการแตงประโยควิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึ กษาปที่ 1-3 หลัง เรีย นโดยใช แ บบฝกทักษะการแต ง ประโยควิ ชาภาษาไทย สู งกว ากอนเรียนอยา งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ : แบบฝกทักษะ , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
The purposes of this research were to : 1) to design and develop writing Thai
sentence exercises for Prathomsuksa 1-3 students of Watdongmee School by the efficiency
criteria of 80/80, 2) to compare learning achievement of Prathomsuksa 1-3 students before
and after using Writing Thai sentence exercises. The samples were 30 Prathomsuksa 1-3
students of Watdongmee School under the Office of Phitsanulok Primary Educational
Service Area 2, of the academic year 2018. The instruments used in this research were
1) the fifteen hours of lesson plan, 2) the ten items with three options of achievement test,
3) the Writing Thai Sentence exercises. The statistics used in this research for finding
efficiency results on using exercises, mean score , standard deviation , and the t-test
dependent samples for comparing the pretest and posttest mean scores.
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The results finding were 1) the efficiency results of the Writing Thai sentence
exercises met the criterion of 80.78/81.00, 2) learning achievement of Prathomsuksa 1-3
students after using Writing Thai sentence exercises was higher than before using them by
statistically significant at .01.
Key Words : exercise , learning achievement

บทนํา
โลกในยุคปจจุบันมีการพัฒนากาวหนาไปอยางรวดเร็วในทุกๆดาน ทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม และดานอื่นๆ
ทําใหเกิดการแขงขันกันในสังคมโลก ทุกๆประเทศตางก็เรงพัฒนาคุณภาพประเทศของตนเพื่อใหกาวทันโลกและ
สามารถแขงขันกับนานาประเทศได ปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอการพัฒนามาก คือ การสื่อสาร เพราะการสื่อสารเปน
จุดเชื่อมตอกันของคนตั้งแตสองคนขึ้นไปจนถึง ระดับประเทศ ดังนั้นการจะพั ฒนาความรวมมื อ ความสัมพัน ธ
การคาและการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
เนื่องจากการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกลาวทําใหคนในสังคมไทยมุงเนนไปที่การพัฒนาการ
สื่อสารดวยภาษาตางประเทศเพื่อมุงหวังใหเกิดความรวมมือทางการคา และการทองเที่ยว จนทําใหทุกคนลืมที่จะใส
ใจภาษาไทยซึ่งเปนภาษาประจําชาติ เปนเอกลักษณอยางหนึ่งที่คนไทยภาคภูมิใจ ทําใหไมสามารถสื่อสารดวย
ภาษาไทยได หรือสื่อสารไดไมดีพอ เชน การอานผิด แปลความหมายผิด การเขียนคําหรือตัวอักษรผิด และรวมถึง
การเลือกใชคําที่ไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ซึ่งปญหาดังกลาวนับวาเปนปญหาสําคัญที่คนไทยควรใหความสําคัญ
และรวมมือกันแกไขโดยดวน
ปจจุบันการศึกษาไทยมี ความพยายามที่จะพัฒ นาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสากลโดยที่ยังคง
เอกลักษณความเปนไทยไปควบคูกัน โดยการจัดการเรียนการสอนสวนใหญมุงเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหผูเรียน
ไดคิด ไดลงมือทําดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนไดมีประสบการณจากการทําดวยตนเอง การจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยก็เชนกัน มุงพัฒนาความสามารถในการใชภาษาเพื่อสื่อความหมายในสถานการณตางๆ ไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม เนนใหนักเรีย นไดฝกใชภาษาในลักษณะทักษะสัมพันธที่มุงบูรณาการทักษะทางภาษาทั้ง 4 ดาน
ไดแก การฟง การพูด การอาน และการเขียน จากการทํากิจกรรมที่มีลักษณะใกลเคียงกับชีวิตประจําวันใหมากที่สุด
และเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมการใชภาษา ซึ่งอาจเปนรูปแบบของกิจกรรมคูหรืองานกลุม
(มนวิภา เสนียวงศ ณ อยุธยา ,2545 :3) เพื่อใหผูเรียนเกิดความชํานาญ และสามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยได
อยางถูกตองและเหมาะสม
ในการเรียนภาษาไทยผูเรียนจําเปนตองฝกฝนทักษะตางๆ ทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียน
เพื่อสามารถนําทักษะเหลานี้ไปใชไดจริงในชีวิตประจําวันอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ
โดยเฉพาะทักษะการเขียนนับเปนหัวใจสําคัญอยางหนึ่งของการเรียนภาษาไทย ซึ่งการจะเขียนใหดีนั้นไมใชเรื่องงาย
สําหรับผูเรียนภาษาไทย หรือแมแตเจาของภาษาเองก็พบวาการเขียนยาก และมักขาดทักษะในการเขียน
อย า งไรก็ ต ามการฝ ก ทั ก ษะการเขี ย นสามารถช ว ยให ผู เ รี ย นพั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู ภ าษาด า นอื่ น ๆด ว ย
(อาภาภรณ จินดาประเสริฐ,2545 : 4)
ในฐานะที่ผูวิจัยไดปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของการเขียนภาษาไทยและประสบปญหาเกี่ยวกับการเขียนภาษาไทยของนักเรียน จากผลคะแนนการทดสอบการ
อาน-เขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 65.54 ซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ยของ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ที่มีคาเทากับรอยละ 74.19 แสดงใหเห็นถึงป ญหาในการเรียน
ภาษาไทยของนักเรียน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะหาแนวทางการแกไขปญหา ดวยการใชแบบฝกทักษะการแตง
ประโยควิชาภาษาไทย ซึ่งในแบบฝกทักษะนี้จะเนนที่การเขียนและแตงประโยค เนื่องจากการแตงประโยคเปน
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ทักษะที่ผูเรียนหลายคนมีปญหาไมสามารถแตงประโยคที่สมบูรณทั้งความหมายและโครงสรางได สงผลใหคะแนน
ในจากการทดสอบในส ว นของการแต งประโยคคอนขา งต่ํ า และนอกจากแบบฝ กทั ก ษะการแต ง ประโยควิ ช า
ภาษาไทยเรื่องแตงประโยคนี้จ ะชวยในเรื่องพัฒนาการเขียนแลว ยังสามารถสงผลถึงพัฒนาการดานคําไดอีกดวย
เพราะในแบบฝกทักษะการแตงประโยควิชาภาษาไทยที่ใช ผูวิจัยสามารถสอดแทรกคําที่เกี่ยวของกับบทเรียนไปใน
แบบฝกทักษะ เมื่อนักเรียนใชแบบฝกทักษะ และฝกเขียนคํานั้นๆ ซ้ําหลายๆ ครั้ง ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนไดจดจําคํา
และความหมายของคําไปในตัว และเพื่อเปนการดึงดูดความสนใจของนักเรียน ผูวิจัยสามารถใสรูปภาพที่เกี่ยวกับคํา
หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับบทเรียน เพื่อใหผูเรียนสนใจ และทําใหแบบฝกทักษะไมดูซ้ําซาก และนาเบื่อ ดังนั้นแบบ
ฝกทักษะการแตงประโยควิชาภาษาไทยสามารถใชเปนสวนเสริมของหนังสือเรีย น สามารถใชเปนเครื่องมือในการ
ทบทวนบทเรียน คํา และใชเปนเครื่องมือในการวัดผลการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรูได

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการแตงประโยคภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียน
วัดดงหมี (ธรรมรสอุปถัมภ) ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าภาษาไทย เรื่ อ งการแต ง ประโยคของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียนวัดดงหมี (ธรรมรสอุปถัมภ)กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย
การเรียนโดยใชแบบฝก
ทักษะการแตงประโยค
วิชาภาษาไทย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ กษาป ที่ 1-3
โรงเรียนวัดดงหมี (ธรรมรสอุปถัมภ)
สมมติฐานการวิจัย
1. แบบฝกทักษะการแตงประโยคภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียนวัดดงหมี
(ธรรมรสอุปถัมภ) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าภาษาไทย เรื่ อ งการแต ง ประโยคโดยใช คํ า กริ ย าของนั ก เรี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียนวัดดงหมี (ธรรมรสอุปถัมภ) หลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะสูงกวากอนเรียน

วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝกทักษะการแตงประโยควิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ป ที่ 1-3 โรงเรี ย น วั ด ดงหมี (ธรรมรสอุป ถัม ภ) มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อพั ฒ นาแบบฝ กทั ก ษะการแต ง ประโยค
วิชาภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการ
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แตงประโยคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียนวัดดงหมี (ธรรมรสอุปถัมภ) กอนเรียนและหลังเรียนโดย
ใชแบบฝกทักษะ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่1-3 โรงเรียน วัดดงหมี (ธรรมรสอุปถัมภ)
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียนวัดดงหมี (ธรรมรส
อุปถัมภ) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 5 แผน ๆ ละ 3 ชั่วโมง
2. แบบฝกทักษะการแตงประโยควิชาภาษาไทย
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ใชวัดกอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ
จํานวน 10 ขอ
3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู
2. แบบฝกทักษะการแตงประโยควิชาภาษาไทย
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแตงประโยค
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนภาษาไทย
เรื่อง แตงประโยค กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 โดยใชสูตร t – test แบบ Dependent
Samples
6. สถิติที่ใชในการวิจัย
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 คาเฉลี่ย (mean) โดยใชสูตร (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538 ,หนา 59)
¦x
สูตร
X
N

เมื่อ

X

แทน คาเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม
แทน จํานวนนักเรียน
N
1.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชสูตร
สูตร S.D. N ¦ x  ¦ x
¦x

2

2

N N 1

เมื่อ

S.D.
X
X2
N
¦

แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง
แทน คะแนนแตละตัว
แทน คาเฉลี่ยของคะแนน
แทน จํานวนขอมูลทั้งหมดของกลุมตัวอยาง
แทน ผลรวม
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2. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน
2.1 การคํานวณหาประสิทธิภาพ
การคํานวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) มีวิธีการคํานวณ ดังนี้
1. การคํานวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)

¦X

1

N
A

E1

u 100

E1

เมื่อ

แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ
¦ X แทน คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหัดหรือกิจกรรมในระหวางเรียนของผูเรียนทุกคน
N
แทน จํานวนผูเรียน
A
แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัดหรือกิจกรรมในระหวางเรียน
2. การคํานวณหาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2)
1

¦X

2

N
B

E2

u 100

E2

เมื่อ

แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ
แทน คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของผูเรียนทุกคน
N
แทน จํานวนผูเรียน
B
แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน
2.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสูตร t – test (Dependent Sample)
(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หนา 87)
¦

t

สูตร
เมื่อ

X2

¦D

N ¦ D 2  (¦ D) 2
N 1

t แทน คาทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยรายคู
¦ D แทน ผลรวมความแตกตางของคะแนนกอน – หลังเรียนรายคู
2
¦ D แทน ผลรวมกําลังสองของผลตางของคะแนนกอน – หลังเรียนรายคู
N แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด
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ผล/สรุปการวิจัย
1. แบบฝกทักษะการแตงประโยควิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียน
วัดดงหมี (ธรรมรสอุปถัมภ) มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80
2. หลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียน วัดดงหมี (ธรรมรสอุปถัมภ)
มีความสามารถในการแตงประโยควิชาภาษาไทย หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ขอเสนอแนะ
จากการที่ ผู วิ จั ย ได ทํ า การศึ ก ษาและใช แ บบฝ ก ทั ก ษะการแต ง ประโยควิ ช าภาษาไทยกั บ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการนําแบบฝกทักษะการแตงประโยค
วิชาภาษาไทยไปใชในการเรียนการสอน และการทําวิจัยในครั้งตอไป ดังนี้
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําแบบฝกทักษะการแตงประโยควิชาภาษาไทยไปใชในการเรียนการสอน
1.1 ในการนําแบบฝกทักษะการแตงประโยควิชาภาษาไทยไปใชในการเรียนการสอน นั้น ครูผูสอนควร
เตรียมตัวใหพรอมโดยการศึกษาคูมือ คําแนะนําในการใชแบบฝกทักษะใหเกิดความเขาใจ และปฏิบัติตามคําแนะนํา
ใหถูกตอง
1.2 การจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ ควรจัดแบงเวลาในการดําเนินกิจกรรมใหชัดเจนและ
เหมาะสม เพื่อใหนักเรียนมีเวลาไดฝกฝน และทําแบบฝกทักษะอยางเต็มที่
1.3 ครูผู ส อนเป น ผู มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการจั ด และดํ า เนิ น กิ จกรรมการเรียนการสอน ครูผู ส อนควรมี
การศึกษาเทคนิค วิธกี ารสอน รวมถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนเพิ่มเติมอยูเสมอ เพื่อนําไปใชสราง
และพัฒนาแบบฝกทักษะใหมีประสิทธิภาพ นาสนใจ และทันสมัยตอไป
1.4 การใชแบบฝกทักษะการแตงประโยควิชาภาษาไทยควรใชควบคูกับแผนการจัดการเรียนรูและสื่อการ
เรียนการสอนที่มีความสัมพันธสอดคลองกัน เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจและสนใจในกิจกรรมการเรียนรูมาก
ยิ่งขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยใน ครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษารูปแบบของกิจกรรมเพิ่ม เติม เพื่ อเพิ่มความหลากหลายและพัฒนารูปแบบใหนักเรีย น
สามารถเขาใจบทเรียนไดดียิ่งขึ้น
2.2 ควรทําการวิจัยการสรางแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในดานอื่นๆ เชน การอาน การพูด
และการฟง โดยเนนการฝกฝนทักษะในดานนั้นๆ เพื่อใหนักเรียนเกิดความชํานาญและสามารถนําทักษะนั้นๆ ไป
ใชไดอยางถูกตอง

อภิปรายผล
ผูวิจัยไดสรางแบบฝกทักษะการแตงประโยควิชาภาษาไทย เพื่อนํามาใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1-3 พบวา นักเรียนมีความสามารถในการแตงประโยคไดดีมากขึ้น ทั้งนี้เปนผลมาจากองคประกอบดังตอไปนี้
1. แบบฝกทักษะที่สรางขึ้นมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 เพราะในการ
สร า งผู วิ จั ย ได ยึ ด หลั ก การ คื อ กํ า หนดจุ ด มุ ง หมายอย า งชั ด เจน มี คํ า ชี้ แ จงง า ยๆ สั้ น ๆ ที่ นั ก เรี ย นอ า นแล ว
สามารถเขา ใจและทํ า แบบฝ ก หัด ได ด ว ยตนเอง ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ ปราโมทย คุ ม เมื อง และคณะ
(2551 , หนา 20-22) นอกจากนี้ ศรีประภา ปาลสิทธิ์ (2522, หนา 22) ไดกลาวไววา การสรางแบบฝกควรสรางให
เหมาะสมกับวัย ไมยากและไมงายเกินไป ตองมีการเรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปยาก และตองเลือกใชภาพประกอบ
เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน ซึ่งจะชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการฝกและจะชวยยั่วยุใหนักเรียน
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ติดตามกิจกรรมตอไปตามหลักการจูงใจ Pretty (อางถึงใน สุนันทา สุนทรประเสริฐ , 2544 : 3) ไดกลาววา แบบฝก
ทักษะที่จัดทําขึ้นเปนรูปเลมจะทําใหเด็กสามารถเก็บรักษาไวใชเปนแนวทางเพื่อทบทวนดวยตนเองได และนอกจาก
จะทําใหนักเรียนไมตองเสียเวลาในการลอกโจทยแบบฝกหัดจากหนังสือหรือบนกระดาน ทําใหนักเรียนมีเวลาและ
โอกาสไดฝกฝนทักษะตางๆ มากขึ้นแลวยังทําใหนักเรียนสามารถบันทึก และมองเห็นพัฒนาการหรือความกาวหนา
ของตนเองไดอยางมีระบบและเปนระเบียบอีกดวย
2. รูปแบบของกิจกรรม แบบฝกทักษะที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย โดยเริ่มจากการ
จับคูภาพและประโยค เติมคํา เรียงคําใหเปนประโยค และการแตงประโยคจากคําหรือภาพที่กําหนดให ซึ่งคําที่
นํามาใชในแบบฝกทักษะนั้นเปนคําที่ใกลตัวนักเรียน นักเรียนมีโอกาสไดยินและไดใชในชีวิตประจําวัน และเปนคําที่
อยูในบัญชีคําพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนตน ซึ่งสอดคลองกับคําแนะนําในการสรางแบบฝกทักษะ
ของ วรสุดา บุญยไวโรจน (2536, หนา 37) ที่ไดกลาวไววา แบบฝกที่ดีควรแยกเปนเรื่องๆ แตละเรื่องไมควรยาว
เกินไป แตควรมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อเราใจใหนักเรียนเกิดความสนใจและไมนาเบื่อหนายในการทํา
เพื่อฝกฝนทักษะใดทักษะหนึ่งจนเกิดความชํานาญ ภาษาและภาพที่ใชในแบบฝกทักษะควรมีความเหมาะสมกับวัย
และพื้นฐานความรูของนักเรียน คํา ขอความ หรือรูปภาพในแบบฝกทักษะควรเปนสิ่งที่นักเรียนคุนเคยและตรงกับ
ความในใจของนักเรียน เพื่อวาแบบฝกทักษะที่สรางขึ้นจะไดกอใหเกิดความเพลิดเพลิน และพอใจแกนักเรียน
ซึ่งตรงกับหลักการเรียนรูที่วาเด็กมักจะเรียนรูไดเร็วในการกระทําที่กอใหเกิดความพึงพอใจ
3. เทคนิคการสอน แบบฝกทักษะที่ใชในการสอนทักษะการแตงประโยควิชาภาษาไทยเปนเครื่องมือ
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง เพื่อใชประกอบการสอนที่ผูวิจัยเปนผูดําเนินการดวยตนเอง ซึ่งการใชแบบฝกทักษะในการสอน
จะช ว ยเสริ ม ทั ก ษะนอกจากหนั ง สื อ เรี ย น และช ว ยให ผู เ รี ย นได ฝ ก ฝนทั น ที ห ลั ง จากที่ ไ ด เ รี ย นรู เ รื่ อ งนั้ น ๆ
ซึ่ง กรรณิการ พวงเกษม (2540, หนา 12) ไดกลาววา การกระทําซ้ําๆ บอยๆ จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี
ยิ่งขึ้น การฝกบอยๆ จะทําใหเกิดความชํานาญและการเขียนคําผิดจะนอยลง และหลังจากที่นักเรียนทําแบบฝกหัด
เสร็จ ครูผูสอนควรเฉลยแบบฝกหัดนั้นทันที พรอมทั้งอธิบายเพิ่มเติมเพื่อใหนักเรียนเขาใจในขอบกพรองของตนเอง
และแกไขใหดีขึ้นในครั้งตอไป นอกจากจัดการเรียนการสอนโดยยึดตามหลักการและทฤษฎีเหลานี้แลว ผูวิจัยยังได
พยายามเสริมสรางและกระตุนใหนักเรียนฝกฝนและใชทักษะที่มีใหเกิดการพัฒนาอยางเต็มที่ดวยการใชสื่อ กิจกรรม
และการเสริมแรงเพิ่ มเติ ม เพื่ อใหบ รรยากาศในชั้ น เรีย นเป น ไปด ว ยความสนุ กสนาน ไม ทํ า ใหนั กเรีย นกดดั น
ตึงเครียด หรือซ้ําซากจนผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย
4. ผลการวิจัยครั้งนี้ ปรากฏวา คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแตงประโยควิชาภาษาไทย
กอนเรียนไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.13 คะแนน หลังเรียนไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.20 คะแนนซึ่งคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนโดยใชแบบฝกสูงกวากอนเรียน 8.07 คะแนน สาเหตุเพราะแบบฝกที่ใชมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน 80/80 คําที่ใชในแบบฝกทักษะเปนคําที่นักเรียนคุนเคยรูปภาพประกอบที่ใชมีความนาสนใจ
และเปนไปตามลําดับความยากงาย เมื่อทราบผลจากแตละกิจกรรม ทําใหนักเรียนเขาใจขอบกพรองของตนเอง
และเมื่อไดรับกําลังใจหรือการเสริมแรง ทําใหนักเรียนมีกําลังใจในการทําแบบฝกหัดกิจกรรมตอไป ซึ่งจะสงผลให
นักเรียนเกิดความตั้งใจ สนใจ ใหความรวมมือและปฏิบัติ ตามกิจกรรมของแบบฝกทักษะ และเปนเพราะแบบฝก
ทักษะมีกิจกรรมที่หลากหลาย ไมยากหรืองายเกินไป มีความนาสนใจ ทําใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นวาชอบทํา
แบบฝกทักษะ แสดงวาแบบฝกทักษะมีความสําคัญที่ชวยใหนักเรียนไดรับหลักการหรือความคิดรวบยอดพื้นฐาน
ที่ ถูกต อ ง ส ง ผลใหผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นสู ง ขึ้น วั ด ได จ ากการทดสอบกอนเรีย นและหลั ง เรีย นของนั กเรีย น
จํานวน 30 คน มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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การศึกษาขอบกพรองของการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการคูณ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนตน
A Study of Mathematical Mistake Solving Failure Cause On Mutiplication Word
Problem Solving Of Pratomsuksa 4 - 6 and Mathayomsuksa 1 - 3

ผูวิจัย

อาจารยที่ปรึกษา

ธานี แกวสมบัติ
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผูชวยศาตราจารย ดร.รามนรี นนทภา
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอบกพรองของการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาการ
คูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนตน โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะดังนี้ 1) เพื่อศึกษา
ขอบกพรองของการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการคู ณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 2) เพื่อศึกษาสาเหตุของขอบกพรองของการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทย
ปญหาการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ประชากรที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ปการศึกษา 2561 จํานวน 1,111 คน กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/5 จํานวน 42 คน 5/9
จํานวน 42 คน 6/9 จํานวน 41 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 จํานวน 16 คน 2/1 จํานวน 15 คน 3/2
จํานวน 18 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวนทั้งหมด 164 คน โดยใชเทคนิคการเลือกตัวอยางแบบกลุม
(Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบทดสอบการแกปญหาทางคณิตศาสตรแบบ
อัตนัย จํานวน 4 ขอ และแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง จํานวน 5 ขอ การวิเคราะหขอมูลใชความถี่ รอยละ โดยใช
การวิเคราะหงานเขียน (Task Analysis) และการบรรยายเชิงวิเคราะห (Analytic Description)
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการศึกษาขอบกพรองของการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการคูณ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาตอนปลายและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน พบดังนี้ 1. เขียนสิ่งที่โจทยกําหนดใหไมสมบูรณ
2. การตีความจากโจทย 3. เขียนประโยคสัญลักษณผิดขั้นตอนวิธีทํามีความผิดพลาด 4. คําตอบไมสมบูรณ
2. ผลการศึกษาสาเหตุ ขอบกพรองของการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการคูณ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน พบสาเหตุของการเขียนสิ่งที่โจทยกําหนดใหไม
สมบูรณ เนื่องมาจาก นักเรียนขาดความรูความเขาใจ และการวิเคราะหโจทย สาเหตุของการตีความจากโ จทย
เนื่องมาจาก นักเรียนขาดความรอบคอบ ประมาทเลินเล อ สาเหตุเขียนประโยคสัญลักษณผิด และขั้นตอนวิธีทํามี
ความผิดพลาด เนื่องมาจาก นักเรียนเกิดความสับสน บางครั้งมีการสลับที่กันของเครื่องหมาย สงผลใหในขั้นแสดง
วิธีทําผิด สาเหตุคําตอบไมสมบูรณ เนื่องมาจาก นักเรียนขาดความใสใจในการวิเคราะหโจทย ทําใหหนวยของ
คําตอบไมครบถวน
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ขอเสนอแนะ
ครูควรฝกใหนั กเรียนอานโจทยอยางระมั ดระวัง ระบุขอมูล ที่จํา เปน รวมถึงคํา สั่งที่ โจทยตองการและ
สงเสริมใหนักเรียนตรวจสอบคําตอบทุกครั้ง เพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญ และความสมเหตุสมผลของ
คําตอบ ซึ่งจะชวยลดความถี่ในการเกิดขอบกพรอง
คําสําคัญ : ขอบกพรอง,การแกปญหาทางคณิตศาสตร
ABSTRACT
The purpose of this research were to A Study of Mathematical Mistake Solving
Failure Cause On Mutiplication Word Problem Solving Of Pratomsuksa 4 - 6 and
Mathayomsuksa 1 - 3 with the following specific objective 1) Study of Mathematical
Mistake Solving Failure Cause On Mutiplication Word Problem Solving Of Pratomsuksa 4
- 6 and Mathayomsuksa 1 - 3 2) Study the causes of Mathematical Mistake Solving Failure
Cause On Mutiplication Word Problem Solving Of Pratomsuksa
4 - 6 and Mathayomsuksa 1 - 3. The sample group was 164 from Pratomsuksa 4 - 6 and
Mathayomsuksa 1 - 3 students selected from cluster random sampling in the second
semester academic year, 2018 at Anuban Mahasakham School. The research instruments
used in this study were a 4 - item subjective test and 5 - item a structured-interview form.
Descriptive data analysis frequency percentage was applied
The results were as follows;
1. Study of Mathematical Mistake Solving Failure Cause On Mutiplication Word
Problem Solving Of Pratomsuksa 4 - 6 and Mathayomsuksa 1 - 3 as follow 1. Write
problem solving incomplete.2. Interpret from the problem solving 3. Wrong sentences
algorithms and method fault 4. Incomplete answers.
2. Study the causes of Mathematical Mistake Solving Failure Cause On
Mutiplication Word Problem Solving Of Pratomsuksa 4 - 6 and Mathayomsuksa 1 – 3.
Cause of write problem solving incomplete because not understand and problem analysis.
Cause interpret from the problem solving because don’t be cautious. Cause wrong
sentences algorithms and method fault because missconcept. Cause incomplete answers
because analyze problem
Sugestion
Teachers should train students to read the questions carefully. Assign necessary
information, requested order and students to check answer.For students be aware
importance and reasonableness of the answer. To help reduce the frequency of miatake.
KEYWORDS : Mistake, Mathematical Solving

บทนํา
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิด สรางสรรค คิดอยางมี
เหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยาง ถี่ถวนรอบคอบ ทําใหสามารถ
คาดการณ วางแผน และตัดสินใจแกปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสม นอกจากนี้คณิ ตศาสตรยังเปนเครื่องมือใน
การศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศาสตร อื่น ๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวย
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และสามารถอยู รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 56)
เชนเดียวกับ (ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี 2542: 1) ที่กลาววาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ชวยพัฒนากระบวนการคิดของคน
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ใหรูจักคิด คิดเปน คิดอยางมีเหตุผล มีระบบขั้นตอนในการคิด และยังชวยสรางเสริมคุณลักษณะที่สําคัญ มีความ
จําเปนในการดํารงชีวิต เชน ความเปนผูมีเหตุผล มีลักษณะนิสัยละเอียด สุขุม รอบคอบ ชางสังเกต มีไหวพริบ
ปฏิภาณที่ดี อีกทั้งยังเปนพื้นฐานในการศึกษาวิทยาการสาขาอื่นตอไป
การแกปญหาเปนกระบวนการที่สําคัญกระบวนการหนึ่งในการเรียนวิชาคณิตศาสตร จะเห็นวาการจัด
การศึกษาไดใหความสําคัญในเรื่องการแกปญหา การพัฒนาความสามารถในการแกปญหา ซึ่งเปนทักษะที่สําคัญยิ่ง
ที่จ ะต องพัฒ นาใหเกิด ในตั วผู เรียน อย างก็ต ามความสามารถในการแกปญ หายัง ไม พั ฒนาเทา ที่ค วร ทั้ง ที่การ
แกปญหาเปนกระบวนการที่สําคัญ ทั้งในการเรียน การทํางาน และการอยูรวมกัน (สํานักงานคณะกรรมการศึกษา
แหงชาติ, 2540 : 1-2) การแกปญหาถือไดวาเปนหัวใจสําคัญในการเรียนคณิตศาสตร (สมเดช บุญประจักษ 2540 :
11) และเป น เป า หมายสู ง สุ ด ของหลั ก สู ต ร และการเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร (สมาคม ศึ ก ษานิ เ ทศก
ในสหรัฐอเมริกา. 1977 : 19-22) ไดกําหนดใหการแกปญหาเปนทักษะพื้นฐานที่สําคัญ อันดับแรกในจํานวนทักษะ
พื้นฐานที่จําเปน 10 ประการ อีกทั้งไดเสนอใหการแกปญหาเปนจุดเนน ที่สําคัญของหลักสูตร และเปนสวนสําคัญ
ของกิจกรรมทางคณิตศาสตร หลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดใหความสําคัญของการแกปญหา
โดยกําหนดใหการแกปญหา เปนทักษะที่สําคัญและจําเปนของทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร ทั้งนี้เพราะการ
แกปญหาทาง คณิตศาสตรชวยใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห ชวยกระตุนการเรียนรูและการสรางสรรค
ทางคณิ ต ศาสตร แ ก ผู เ รี ย น นอกจากนี้ ยั ง ช ว ยให ผู เ รี ย นเรี ย นรู ข อ เท็ จ จริ ง ทั ก ษะ มโนม ติ ห ลั ก การต า งๆ
ทางคณิตศาสตร ความสําเร็จในการแกปญหาจะกอใหเกิดการพัฒนาคุณลักษณะที่ตองการแกผูเรียน เชน ความใฝรู
ความอยากรูอยากเห็น จากปญหาทางการเรียนคณิตศาสตรของผูเรียน จึงเปน ที่นาสนใจวาในการพัฒนาผูเรียนให
มีคุณภาพมากขึ้นในป จจุบันยังไมบรรลุเปาหมายตามเจตนารมณ ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษา หลาย
ประเทศใหความสนใจศึกษาเพื่อแกไขปญหาทาง การเรียนคณิตศาสตร นั่นคือความสนใจในการศึกษาปจจัยที่มีผล
ต อ ความสํ า เร็ จ ของผู เ รี ย น ซึ่ ง ป จ จั ย ที่ นั ก การศึ ก ษา นั ก วิ จั ย ตลอดจนครู ใ ห ค วามสนใจการ แก ป ญ หาทาง
คณิตศาสตรของผูเรียน
“ขอผิดพลาด” หรือคําในภาษาอังกฤษ เรียกวา “Mistakes” ถึงแมวาขอผิดพลาดและมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนจะมีความเกี่ยวของกัน แตทั้งคูนั้น แตกตางกัน (Luneta and Makonye, 2010: 35) จากเอกสาร
misconceptions with the key objectives ไดอธิบายไววา ขอผิดพลาดในคณิตศาสตรอาจเกิดจากสาเหตุที่
หลากหลาย ไมวาจะเปนเกิดจากความสะเพรา ขาดสมาธิในการทํางาน ซึ่งขอผิดพลาดไมไดเกิดขึ้นเปนประจํา โดย
คําตอบอาจ เปนคําตอบที่ผิดแตนักเรียนสามารถแกไขหรือทําใหถูกตองดวยตนเองไดอยางงายดาย สว นมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนเกิดจากความผิดพลาดในระบบความคิด (Riccomini , 2005: 233 - 242) ขอผิดพลาด สามารถเห็นได
ชั ด ในผู เรี ย นซึ่ ง จะแสดงจากการเขี ย นหรือพู ด แต ม โนทั ศ น ที่ ค ลาดเคลื่ อนนั้ น มั กซ อนอยู โ ดยผู ที่ สั ง เกตไม ทั น
สังเกตเห็น โดยบางครั้งอาจซอนอยูภายใตคําตอบที่ถูกตองก็เปนได ซึ่งคําตอบนั้น อาจเปนคําตอบที่ถูกตองโดย
บังเอิญ นักการศึกษาจําเปนที่จะตองรับฟงอยางละเอียดเพื่อตรวจสอบ การใหเหตุผลของนักเรียนในการหาคําตอบ
แตละขอ ซึ่งจะทําใหนักการศึกษาติดตามการใหเหตุผล ของนักเรียนไดอยางถูกตอง (Smith , Disessa &
Roschele, 1993: 115 - 163) บางครั้ง ขอผิดพลาดไดรับการยกยองวาเปนโอกาสที่จะสะทอนใหเห็นและเรียนรู
แทนที่จะเตือนผูเรียนเกี่ยวกับ การหลีกเลี่ยงขอผิดพลาดเราสามารถใชขอผิดพลาดเปนตัวเรงปฏิกิริยาสําหรับการ
เรียนรูโดยมอง ขอผิดพลาดเปนโจทยปญหาสถานการณหนึ่ง (Ashlock , 2006: 9)
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามมีรายงานผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2560
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 วิชาคณิตศาสตร มีดังนี้ มีคะแนนเฉลี่ย 38.66 คะแนน โดยคะแนนสูงสุดอยูที่
95 คะแนน และคะแนนต่ําสุดอยูที่ 10 คะแนน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 วิชาคณิตศาสตร มีดังนี้ มีคะแนน
เฉลี่ย 27.03 คะแนน โดยคะแนนสูงสุดอยูที่ 64 คะแนน และคะแนนต่ําสุดอยูที่ 8 คะแนน สาเหตุที่ทําใหนักเรียนมี
คะแนนคณิตศาสตรต่ํานั้น อาจเกิดจากการคิดคํานวณเลขไมคลอง เมื่อเจอโจทยปญหาไมสามารถแกโจทยปญหาได
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ครูขาดเทคนิควิธีการสอน ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของที่กลาววา นักเรียนสวนใหญมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร
ต่ํากวาคาเฉลี่ยของคะแนนทั้งประเทศ และเรื่องที่นักเรียนทํากันไมไดคือ เรื่องการแกโจทยปญหา เนื่องจากขาด
ทักษะในการแก โจทย ป ญหาทางคณิต ศาสตร (รายงานการประเมิน ตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอนุบ าล
มหาสารคาม , 2560 : 16 - 17)
จากปญหาที่กลาวมาขางตน จะเห็นวาการแกปญหาทางคณิตศาสตรเปนทักษะกระบวนการขั้นสูงอยาง
หนึ่งที่สําคัญในการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาขอบกพรองที่
สงผลตอการแกปญหาทางคณิตศาสตร ไดแก เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ความยากของวิชา ความสนใจการเรียน
การรับรู ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร แรงจูงใจทางการเรียนคณิตศาสตร เปนตน ตอการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนตน เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีผลการวิจัย
สนับสนุนวา มีอิทธิพลตอการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยมุงเนนคําถามการวิจัยที่สําคัญอะไรคือสาเหตุที่สงผลตอ
ความลมเหลวตอการแกปญหาทางคณิตศาสตร และสาเหตุใดที่สงผลตอความลมเหลวมากที่สุด และขนาดของ
ขอมูลมีมากนอยเพียงใดที่สงผลตอสาเหตุความลมเหลวการแกปญหาทางคณิตศาสตร เพื่อใหผูที่เกี่ยวของ นําขอ
คนพบที่ไดไปใชเปนแนวทาง ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่ถูกตองและเหมาะสม อันจะนําไปสูการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหดีขึ้น

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึ กษาขอบกพรองของการแกป ญ หาทางคณิต ศาสตร เรื่อ ง โจทย ปญ หาการคู ณ ของนั กเรีย น
ชั้นประถมศึกษาตอนปลายและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
2. เพื่ อศึกษาสาเหตุ ข องขอบกพรองของการแกปญ หาทางคณิ ต ศาสตร เรื่อ ง โจทย ปญ หาการคูณ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการสังเคราะหขอบกพรองของนักการศึกษา Truran (1987 : 92), Ashlock (1994 : 4 – 5), Backman
(1978 : 177 - 195), Blando and others (1989 : 301 - 308), Carpmail and others (2013 : 2 - 7),
Engelhardt (1977 : 149.54), Movshovitz and others (1987 : 3 - 12), Radatz (1979 : 163 – 170)
Schnepper and McCoy (2013 : 3) ผลการสังเคราะหไดขอบกพรอง 4 ขอบกพรอง ดังนี้
1. เขียนสิ่งที่โจทยกําหนดใหไมสมบูรณ
2. การตีความจากโจทย
3. เขียนประโยคสัญลักษณผิดขั้นตอนวิธีทํามีความผิดพลาด
4. คําตอบไมสมบูรณ

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 , 5 และ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2
และ 3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ปการศึกษา 2561 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักเรียนในแตละหอง ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปที่ 1-3
หอง (จํานวนคน)
ระดับชั้น
รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ซั้นประถมศึกษาปที่ 4 39 41 42 42 43
41
41 43 331
ซั้นประถมศึกษาปที่ 5 45 40 43 42 43
43
43 42 341
ซั้นประถมศึกษาปที่ 6 42 41 43 40 42
43
42 41 334
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 17 16 33
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 15 19 34
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 20 18 38
รวม
1,111
2. กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 5 และ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2
และ 3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ปการศึกษา 2561 โดยใชเทคนิคการเลือกกลุมตัวอยางแบบกลุม (cluster
random sampling) ซึ่งกลุมตัวอยางมีจํานวนทั้งหมด 164 คน มีรายละเอียดดังนี้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เลือกหอง 4/5 จํานวน 42 คน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
เลือกหอง 5/9 จํานวน 42 คน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
เลือกหอง 6/9 จํานวน 41 คน
เลือกหอง 1/3 จํานวน 16 คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
เลือกหอง 2/2 จํานวน 15 คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เลือกหอง 3/3 จํานวน 18 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบทดสอบของการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการคูณ แบบอัตนัย จํานวน 6 ชุด ชุดละ
4 ขอ ซึ่งผูวิจัยแบงขอสอบออกเปนระดับชั้นตาง ๆ ผลการวิเคราะหเปนดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวาขอสอบรายขอ
มีความยากอยูระหวาง0.704 – 0.868 และมีคาอํานาจจําแนกที่อยูระหวาง 0.540 – 0.787 ซึ่งขอสอบที่อยูในเกณฑ
ดังกลาวมีทั้งหมด 6 ขอ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวาขอสอบรายขอมีความยากอยูระหวาง 0.642 – 0.771 และมีคา
อํานาจจําแนกที่อยูระหวาง 0.543 – 0.749 ซึ่งขอสอบที่อยูในเกณฑดังกลาวมีทั้งหมด 6 ขอ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
พบวาขอสอบรายขอมีความยากอยูระหวาง 0.671 – 0.744 และมีคาอํานาจจําแนกที่อยูระหวาง 0.623 – 0.780
ซึ่งขอสอบที่อยูในเกณฑดังกลาวมีทั้งหมด 6 ขอ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวาขอสอบรายขอมีความยากอยูระหวาง
0.525 – 0.639 และมีคาอํานาจจําแนกที่อยูระหวาง 0.419 – 0.533 ซึ่งขอสอบที่อยูในเกณฑดังกลาวมีทั้งหมด 6 ขอ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวาขอสอบรายขอมีความยากอยูระหวาง 0.505 – 0.683 และมีคาอํานาจจําแนกที่อยูระหวาง
0.453 – 0.574 ซึ่งขอสอบที่อยูในเกณฑดังกลาวมีทั้งหมด 6 ขอ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวาขอสอบรายขอมีความยาก
อยูระหวาง 0.517 – 0.592 และมีคาอํานาจจําแนกที่อยูระหวาง 0.431 – 0.591 ซึ่งขอสอบที่อยูในเกณฑดังกลาวมี
ทั้งหมด 6 ขอ จึงตัดขอสอบที่ซ้ําในจุดประสงคเดียวกันออก 2 ขอ เพื่อใหเหลือขอสอบที่ตองการระดับชั้นละ 4 ขอ
2. แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง จํานวน 5 ขอ ผานการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบของการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการคูณ
2. ทํ าการสัม ภาษณ กลุ มตั วอยา งโดยใช แบบสั มภาษณ กึ่ง โครงสราง การสัม ภาษณ จะใช เวลาทั้ง หมด
ประมาณ 15 นาทีตอนักเรียนหนึ่งคน ซึ่งผูวิจัยสัมภาษณนักเรียนหองเรียนละ 1 คน ทั้งหมด 6 หอง รวมจํานวน
นักเรียนทั้งหมด 6 คน เนื่องจากการสัมภาษณเปนการสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยอาจจะถามกระบวนการแกปญหาทาง
คณิ ต ศาสตร ใ นเชิ ง ลึ ก ถ า งานเขี ย นของนั ก เรี ย นกํ า กวม ทํ า ให ผู วิ จั ย เกิ ด ข อ สงสั ย ในประเด็ น ที่ นั ก เรี ย นตอบ
ดวยเหตุผลนี้ทําใหผูวิจัยตองบันทึกคําพูด พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลการทําแบบทดสอบของการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยใชความถี่ รอยละ โดยใช
การวิเคราะหงานเขียน (Task Analysis) และการบรรยายเชิงวิเคราะห (Analytic Description)
2. การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยจะทําการวิเคราะห การสัมภาษณเชิงลึก ตามการ
แกปญ หาทางคณิ ตศาสตร ขั้นตอนการสัมภาษณเชิงลึก คือผู วิจัย จะสัง เกตคําสํา คัญที่กลุมตัว อยา งพู ดและจะ
วิเคราะหวากลุมคําพูดใดที่แสดงลักษณะการแกปญหาทางคณิตศาสตร การวิเคราะหแบบทดสอบของการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร โดยใชการบรรยายเชิงวิเคราะห (Analytic Description) ซึ่งถานักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางไม
สามารถแสดงออกถึงการแกปญหาทางคณิตศาสตรได ผูวิจัยจะวิเคราะหวาเพราะเหตุใดนักเรียนถึงบกพรองในการ
อธิบายการแกปญหาทางคณิตศาสตร

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาขอบกพรองของการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการคูณ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาตอนปลายและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
ผลการศึกษาผลการศึกษาขอบกพรองของการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการคูณ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน พบวา นักเรียนกลุมเปาหมายเกิดขอบกพรอง
การแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการคูณ ทั้งหมด 164 คน แตละคนจะมีความแตกตางกันออกไปใน
แตละลักษณะของขอบกพรอง ซึ่งพบขอผิดพลาดทั้งหมดจํานวน 159 ครั้ง
ตารางที่

3 ข อ บกพร อ งของการแก ป ญ หาทางคณิ ต ศาสตร เรื่ อ ง โจทย ป ญ หาการคู ณ ของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาตอนปลายและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
ลักษณะที่ศึกษา
ลักษณะที่พบ
ความถี่
รอยละ
ขอผิดพลาด
1. เขียนสิ่งที่โจทยกําหนดใหไมสมบูรณ
18
11.32
2. การตีความจากโจทย
3. เขียนประโยคสัญลักษณไมครบ และขั้นตอนวิธี
ทํามีความผิดพลาด
4. คําตอบไมสมบูรณ
รวมทั้งหมด

2
47

1.26
29.56

92
159

57.86
100

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



จากตารางที่ 3 สามารถสรุปขอบกพรองของการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการคูณของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ไดดังนี้ ผลการศึกษาขอบกพรองจากการตรวจ
แบบทดสอบวัดขอบกพรองเกี่ยวกับโจทยปญหาการคูณ พบขอบกพรองเกี่ยวกับความรูพื้นฐานจากการกระทําของ
นักเรียนใน 4 ลักษณะ คือ 1. คําตอบไมสมบูรณ มีความถี่เทากับ 92 คิดเปนรอยละ 57.86 2.เขียนสิ่งที่โจทย
กําหนดใหไมสมบูรณ มีความถีเ่ ทากับ 18 คิดเปนรอยละ 11.32 3.เขียนประโยคสัญลักษณไมครบและขั้นตอนวิธีทํา
มีความผิดพลาด มีความถี่เทากับ 47 คิดเปนรอยละ 29.56 4. การตีความจากโจทย มีความถี่เทากับ 2 คิดเปน
รอยละ 1.26
ผลการศึ กษาสาเหตุ ข องข อ บกพร อ งของการแก ป ญ หาทางคณิ ต ศาสตร เรื่ อ ง โจทย ป ญ หาการคู ณ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน พบวา สาเหตุของการเขียนสิ่งที่โจทย
กําหนดใหไมสมบูรณ เนื่องมาจาก นักเรียนขาดความรูความเขาใจ และการวิเคราะหโจทย สาเหตุของการตีความ
จากโจทย เนื่องมาจาก นักเรียนขาดความรอบคอบ ประมาทเลินเล อ สาเหตุเขียนประโยคสัญลักษณผิดขั้นตอนวิธี
ทํามีความผิดพลาด เนื่องมาจาก นักเรียนเกิดความสับสน บางครั้งมีการสลับที่กันของเครื่องหมาย สงผลใหในขั้น
แสดงวิธีทําผิด สาเหตุคําตอบไมสมบูรณ เนื่องมาจาก นักเรียนขาดความใสใจในการวิเคราะหโจทย ทําใหหนวยของ
คําตอบไมครบถวน
ตัวอยางงานเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ตัวอยางงานเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
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อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาขอบกพรองของการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา
การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนตน ผูวิจัยขออภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. ขอบกพรองการศึกษาขอบกพรองของการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการคูณ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนตน
ขอบกพรองที่พบจากการวิจัย มีรายละเอียดการอภิปรายผล ดังนี้
ขอบกพรองจากผลการวิจัยพบวา ขอบกพรองอันดับที่ 1 ซึ่งพบมากที่สุดไดแก คําตอบไมสมบูรณ พบมาก
ถึงรอยละ 57.86 โดยความไมสมบูรณในที่นี้ เนื่องมาจาก นักเรียนลืมเติมหนวยในการตอบครั้งสุดทาย นักเรียน
ขาดความละเอีย ด ทํ า ใหคํ า ตอบที่ ไ ด ยั ง ไม ส มบู รณ ซึ่ ง สอดคล อ งกับ งานวิ จั ย ของ Blando and others
(1989:301 - 308) ที่ไดวิเคราะหและหารูปแบบขอผิดพลาดวา ลักษณะของขอผิดพลาดอาจจะมีหลายแบบ เชน ให
คําตอบเปนลบทั้ง ๆ ที่ควรเปนบวก
ขอบกพรองที่พบอันดับที่ 2 เขียนประโยคสัญลักษณไมครบ และขั้นตอนวิธีทํามีความผิดพลาดพบมากถึง
รอยละ 29.56 เนื่องมาจาก นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณผิด หรือมีการสลับที่กัน และบางครั้งเขียนประโยค
สัญลักษณไมครบถวน เมื่อนักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณผิด สงผลใหในขั้นแสดงวิธีทําผิดไปดวย ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Engelhardt (1977: 149.54) ที่กลาววา ลําดับขั้นตอนวิธีซึ่งใชในการแกปญหาที่ไมสมบูรณ
(Incomplete algorithm) Movshovitz and others (1987: 3 - 12) กลาววา การบิดเบือนทฤษฎีบทหรือนิยาม
(Distorted Theorem or Definition) โดยรวมไปถึงขอผิดพลาดที่เกี่ยวของกับการบิดเบือนหลักการ กฏ ทฤษฎี
บท หรือนิยาม Ashlock (1994 : 4 – 5) ที่กลาววาขั้นตอนวิธีที่มีขอบกพรอง (Defective algorithm) นักเรียน
พยายามที่จะใชการดําเนินการที่ถูกตองแตทําขอผิดพลาดอื่นๆกวาขอผิดพลาดเรื่องขอเท็จจริงของตัวเลขในการ
ดําเนินการผานขั้นตอนที่จําเปน และ Engelhardt (1977: 149.54) กลาววาลักษณะของขอผิดพลาด คือ
การดําเนินการที่ไมถูกตอง (Incorrect operation)
ขอบกพรองที่พบอันดับที่ 3 เขียนสิ่งที่โจทยกําหนดใหไมสมบูรณ มีความถี่เทากับ 18 คิดเปนรอยละ
11.32 เนื่องมาจาก นักเรียนถาเห็นโจทยยาว นักเรียนบางคนก็จะมีการยอความสิ่งที่โจทยกําหนด ทําใหความหมาย
ที่ไดไมสมบูรณ หรือในบางครั้งนักเรียนเขียนโจทยมาทั้งหมด เพราะนักเรียนคิดวายิ่งเขียนสิ่งที่โจทยกําหนดยาว
ก็จะไดคะแนนเยอะ ซึ่งในความจริงถานักเรียนไมไดเขียนตามหลักที่ถูกตองก็จะทําใหความหมายเปลี่ยนไป จากที่
กลาวมาสอดคลองกับงานวิจัยของ Carpmail and others (2013 : 2 - 7) ที่กลาววา การแปลความหมายที่
ซับซอน (translation Complexity) นักเรียนตองอานและตีความโจทยเพื่อทําความเขาใจวาโจทยตองการอะไร
ขอผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นไดหากตีความโจทยไมถูกตอง
ขอบกพรองที่พบอันดับที่ 4 คือ การตีความจากโจทยมีความถี่เทากับ 2 คิดเปนรอยละ 1.26 เนื่องมาจาก
นั ก เรี ย นไม ส ามารถเขี ย นสิ่ ง ที่ โ จทย ถ ามให ค รบถ ว น แต โ ดยส ว นมากนั ก เรี ย นตอบถู ก เกื อ บทั้ ง หมดในขั้ น นี้
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Movshovitz and others (1987: 3 - 12) การตีความดานภาษาผิด
(Misinterpreted language) ประเภทนี้รวมไปถึงขอผิดพลาดที่จัดการกับการแปลขอเท็จจริงทางคณิตศาสตรซึ่ ง
อาจอยูในรูปสัญลักษณไดไมถูกตอง Radatz (1979: 163 – 170) กลาววา ขอผิดพลาดอันเนื่องมาจากความยาก
ทางภาษา (Errors due to language difficulties)ซึ่งนักเรียนเรียนเกี่ยวกับความคิดรวบยอด สัญลักษณและ
คําศัพททางคณิตศาสตรซึ่ง เปรียบเสมือนการเรียนภาษาตางประเทศ ในการแกโจทยปญหานักเรียน การไมเขาใจ
ความหมายของขอความทางคณิตศาสตรมักเปนที่มาของขอผิดพลาดของนักเรียน
2. สาเหตุการเกิดขอบกพรองการศึกษาขอบกพรองของการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา
การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนตน
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สาเหตุการเกิดขอบกพรอง มีรายละเอียดการอภิปรายผล ดังนี้
สาเหตุ ก ารเกิ ด ข อ บกพร อ ง คํ า ตอบไม ส มบู ร ณ เนื่ อ งมาจาก นั ก เรี ย นละเลยการใช ข อ มู ล ที่ จํ า เป น
ลืมรายละเอียดบางสวน นักเรียนขาดการไตรตรองอยางรอบคอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย Schnepper and
McCoy (2013 : 3) ที่กลาววา คําตอบที่ไมสมบูรณ (Incomplete Answer) ตอบคําถามเพียงบางสวน โดยไม
ครอบคลุมการแกปญหาหรือขอสรุปที่คําถามตองการทั้งหมด
สาเหตุขอบกพรอง เขียนประโยคสัญลักษณไมครบ และขั้นตอนวิธีทํามีความผิดพลาด เนื่องมาจาก
นักเรี ย นขาดความรูค วามเขา ใจในโจทย ป ญ หาการคูณ ขาดการวิ เคราะห ทํ า ให การเขียนประโยคสั ญ ลั ก ษณ
ในบางครั้งมีการสลับที่กันของเครื่องหมาย หรือใส เครื่องหมายบวกเปน เครื่องหมายลบ ใส เครื่องหมายลบเปน
เครื่ องหมายหาร ซึ่ ง ส ง ผลให นั ก เรีย นแสดงวิ ธี ทํ า ผิ ด การแสดงวิ ธี ทํ า ก็มี ก ารสลั บ ที่ กั น ทํ า ให คํ า ตอบที่ ไ ด ผิ ด
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย Schnepper and McCoy (2013 : 3) ที่กลาววา การบิดเบือนบทนิยาม
(Distorted Definition) เปลี่ยนแปลงคํานิยามที่มีความเกี่ยวของกับการแกปญหาของขอคําถาม ทําใหคําตอบที่ได
เกิดขอผิดพลาด และคลาดเคลื่อนไปจากที่โจทยกําหนดไว
สาเหตุขอบกพรอง เขียนสิ่งที่โจทยกําหนดใหไมสมบูรณ เนื่องมาจาก นักเรียนขาดความรูความเขาใจใน
โจทย ขาดการวิเคราะห และไมคอยไดพบเจอโจทยที่หลากหลายทางการคูณ บกพรองดานมโนทัศนทางโจท ย
ปญหาการคูณ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย Drews (2005 : 14-21) กลาววา ขอผิดพลาด คือ สิ่งที่เกิดจากการขาด
ความ ระมัดระวัง ขาดความรอบคอบ ขาดการเอาใจใส ขาดความตระหนัก ขาดความสามารถในการ ตรวจสอบ
การแปลความผิด การขาดประสบการณหรือความรูที่เกี่ยวของในเรื่องที่เ รียน หรือ ขอผิดพลาดอาจเปนผลที่เกิด
จากมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
สาเหตุขอบกพรอง การตีความจากโจทย เนื่องมาจาก นักเรียนขาดความใสใจในการตีความจากโจทย
ไมไดเขียนประเด็นสําคัญบางประการ เชน เมื่อโจทย ถามวา “แมซื้อขนมเคกมาขาย 110 กลอง แตละกลองมี
12 ชิ้น ถาแมขายขนมเคกชิ้นละ 25 บาท แมจะไดเงินทั้งหมดกี่บาท เมื่อขายขนมเคกไดหมดทุกชิ้น ” นักเรียนตอบ
สิ่ ง ที่ โ จทย ถามแค แ ม จ ะได เงิ น ทั้ ง หมดกี่บ าท ซึ่ ง ต องเพิ่ ม ประโยคที่ ว า “เมื่ อขายขนมเคกได ห มดทุ กชิ้ น ”ด ว ย
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Truran (1987 : 92) กลาววา ขอผิดพลาดเกิดจากการอานคําถาม และขาดการ
วิเคราะหที่เหมาะสม

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจั ย การศึกษาขอบกพรองของการแกป ญหาทางคณิ ต ศาสตร เรื่อง โจทยป ญ หาการคูณ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนตน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
1. หลังจากเรียนจบเนื้อหาหนึ่งกอนที่จะขึ้นเนื้อหาตอไป ครูควรตรวจสอบนักเรียนวามีขอบกพรอง
ในประเด็นใดบาง เนื่องจากวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความตอเนื่อง ซึ่งหากครูสามารถประเมินผลการเรียนรู
แตละเนื้อหากอนที่จะเรียนเนื้อหาตอไป ไดก็จะเปนประโยชนอยางยิ่งทั้งตอนักเรียนและครู โดยจะทําใหนักเรียน
ทราบถึงขอบกพรองของตนที่เปนอุปสรรคตอการเรียนและสามารถปรับปรุงแกไขได และครูก็จะทราบถึงขอมูล
ของนักเรียนวามีขอบกพรองตรงสวน ไหนเพื่อนําไปเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูตอ ไป
2. ครูสามารถที่จะนําแบบทดสอบการแกปญหาทางคณิตศาสตร หรือแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางที่ผูวิจัย
สราง นําไปใชกับเด็กนักเรียนเพื่อที่จะหาขอบกพรอง
3. ครูควรฝกใหนักเรียนอานโจทยอยางระมัดระวัง ระบุขอมูลที่จําเปนรวมถึง คําสั่งที่โจทยตองการและ
สงเสริมใหนักเรียนตรวจสอบคําตอบทุกครั้ง เพื่อใหนักเรียนตระหนัก ถึงความสําคัญและความสมเหตุสมผลของ
คําตอบ ซึ่งจะชวยลดการเกิดขอบกพรองในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
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ขอเสนอแนะเพื่อทําการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาขอบกพรองทางคณิต ศาสตรให ครบทุกเนื้อหาในแตละระดับชั้น เนื่องจากแตละ
เนื้อหาจะมีลักษณะการเกิดขอบกพรองที่แตกตางกัน เพื่อเปนขอมูลสําหรับครูในการเตรียมการจัดการเรียนรู
เพื่อปองกันการเกิดขอบกพรองของนักเรียนใหนอยลง
2. แบบทดสอบที่ใชในการศึกษาขอบกพรองไมควรจะมากเกินไป เนื่องจากจะทําใหนักเรียนเกิดความ
เหนื่อยลาในการทําแบบทดสอบ ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนไมตั้งใจทําแบบทดสอบหรือไมทําแบบทดสอบ
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของประธานบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาพลศึกษา ระดับปริญญาตรี ดําเนินการสรางตัวบงชี้ โดยใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึก กลุมผูใหขอมูล
จํานวน 14 คน ใชการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือเปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง วิเคราะหขอมูลแบบ
อุปนัย ดําเนินการพัฒนาตัวบงชี้โดยการสังเคราะหขอมูลกับกรอบแนวคิดการวิจัย และตรวจสอบคุณภาพความ
สอดคลองของตัวบงชี้ กลุมตัวอยางเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารยผูสอนสถาบันการศึกษาที่เปด
หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 420 คน ใชการสุมตัวอยางแบบสองขั้นตอน เครื่องมือที่ใช
เปนแบบสอบถามแบบประมาณคา วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโดยวิธี Maximum Likelihood (ML)
ผลการวิจัยพบวา 1) การสรางตัวบงชี้ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของประธานบริหารหลักสูตร สาขาวิชา
พลศึกษา ระดับปริญญาตรี พบวา ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ สรุปได 9 คําหลัก และ 27 หัวขอยอย ดาน
การสรางแรงบันดาลใจสรุปได 8 คําหลัก และ 22 หัวขอยอย ดานการกระตุนทางปญญาสรุปผลได 7 คําหลัก และ
22 หัวขอยอย ดานการกระตุนทางปญญาสรุปผลได 7 คําหลัก และ 22 หัวขอยอย และดานการคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคล สรุปผลได 6 คําหลัก และ 19 หัวขอยอย 2) การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ประธานบริหารหลักสูตร สาขาวิชาพลศึกษา ระดับปริญญาตรี พบวา มี 30 ตัวบงชี้ 3) ผลการตรวจสอบคุณภาพ
ความเหมาะสมของตัวบงชี้ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของประธานบริหารหลักสูตร สาขาวิชาพลศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี พบวา คาไค – สแควร มีคาเทากับ 593.37 (p-value เทากับ 0.000) ชั้นแหงความเปนอิสระ มีคา
เทากับ 399 คาไค -สแควรสัมพัทธมีคาเทากับ 1.48 และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 0.91
คาดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 0.90 และ คาRMSEA มีคาเทากับ 0.03 จึงสรุปวา
โมเดลสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษพอใช
คําสําคัญ : ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง/ประธานบริหารหลักสูตร/สาขาวิชาพลศึกษา ระดับปริญญาตรี
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ABSTRACT
The purpose of this study was to development of indicators in transformational
leadership of program Chairperson for Bachelor’s Degree in Physical Education. Creation
the indicators through the in-depth interview technique. The study was assessed fourteen
experts of Purposive Selection. The data were collected by the researcher’s constructed
Semi-structured interview. The data was analyzed using the inductive method. Develop the
indicators synthesizing data and research concept frameworks. Test the quality congruence
of indicators with Confirmatory Factor Analysis. The subject of four hundred twenty were
Two - Stage Sampling from curriculum staffs and lectures in institutes with Bachelor’s
programs in Physical Education. The data were collected by the researcher’s constructed
questionnaire .The data was analyzed with Confirmatory Factor Analysis by the Maximum
Likelihood (ML) method.
The findings of the study were: 1) The transformational leadership of program
Chairperson for Bachelor’s Degree in Physical Education ,idealized influence 9 keyword
27 Sub-word, inspiration motivation 8 keyword 22 Sub-word, intellectual stimulation 7
keyword 22 Sub-word, individualized consideration 6 keyword 19 Sub-word. 2) Develop
the indicators transformational leadership of program Chairperson for Bachelor’s Degree in
Physical Education was 30 indicators 3) The quality congruence testing of the indicators
revealed a goodness of fit for the model. The Chi - Square was equal to 593.37 (p-value
was equal to 0.000) The degrees of freedom was equal to 399 The Chi - Square relative
index was equal to 1.48. The Goodness of fit index (GFI) was equal to 0.91. and the Adjust
goodness of fit index (AGFI) was equal to 0.90.The Root mean square error of
approximation (RMSEA) was equal to 0.03. Concluded that the model revealed a fair
goodness of fit.
Key Words : transformational leadership / program Chairperson / Bachelor’s Degree
in Physical Education.

บทนํา
การอุดมศึกษาของประเทศไทยมีความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศใหมีคุณภาพและมี
ความพรอมในการแขงขันกับนานาอารยประเทศ การอุดมศึกษาเปนการศึกษาขั้นสูงสุดที่กอใหเกิดการเรียนรูอยาง
กวางขวาง ตามปรัชญาที่วา การอุดมศึกษา คือ การสรางผูศึกษาเลาเรียนใหเปนบัณฑิตซึ่งเปนผูที่ไดรับการพัฒนา
ความตองการของตนเองใหถูกตองงดงาม (สํานักงานคณะกรรมการอุดม ศึกษา, 2550) โดยปจจุบันประเทศไทยอยู
ทามกลางกระแสโลกาภิวัตนแหงการแขงขัน โดยเฉพาะการแขงขันดานเศรษฐกิจ ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่ทํา
ใหเกิดขอมูลขาวสารแพรกระจายอยางรวดเร็วเชื่อมโยงกัน ทั่วทั้งโลกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ทําใหสังคมตองมี
การปรับเปลี่ยนอยางหลีกเลี่ยงไมไดสังคมที่ดํารงอยูบนพื้นฐานแบบเดิม ขาดการศึกษาคนควา ไมมีการสรางองค
ความรูใหมสังคมมีแตการลอกเลียน แบบ และถูกครอบงําทางความคิด ทางเศรษฐกิจ การเมือง ไมมีเอกลักษณของ
ตนเองเป น สั ง คมที่ มี ขี ด ความสามารถในการแขง ขัน ต่ํ า (สุ วิ ม ล ว อ งวาณิ ช และคณะ,2548) โดยรูป แบบการ
เปลี่ยนแปลงดานการบริหารจั ดการสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวย 1) ดานนโยบายการอุดมศึกษาเพื่อปวงชน
มุงเนนและผลักดันการอุดมศึกษาให ตอบสนองตอกลุมตาง ๆ ของผูเรียน 2) ดานการบริหารจัดการทรัพยากรที่
จํากัดและการมุงเนนคุณภาพและประสิทธิภาพ มีผลการประเมินและตรวจสอบได 3) ดานความกาวหนาของ
เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบตาง ๆ และ 4) ดานการปกครองตนเองของสถาบัน สรางความเขมแข็งในการบริหาร
จัดการ การมีความคิดริเริ่มใหม ๆ และการปรับตัวทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง (รุง แกวแดง,2553)
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สาขาวิชาพลศึกษา เปนสาขาหนึ่งที่เปดการเรียนการสอนใหนิสิต/นักศึกษาเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา
โดยสถาบันที่เปดสอนตองทําหนาที่ผลิตครูหาปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ การพลศึกษา
นั้นมีสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ เพราะพลศึกษามีความสําคัญมากในการปลูกฝงใหคนในชาติสนใจและใส
ใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อการดํารงการสรางและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและครอบครัว และ
ชุมชนใหยั่งยืน สงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ ใหมีรางกายแข็งแรง มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ (วาสนา
คุณาอภิสิทธิ์.2553; วรศักดิ์ เพียรชอบ. 2548) การผลิตบัณฑิตนิสิตสาขาวิชาพลศึกษาใหที่มีคุณภาพ จึงตองอาศัย
ความรวมมือจากบุคคลหลายฝาย ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศให คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรมีหนาที่หลักบริหารงานหลักสูตร ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพนิสิต/
นักศึกษา การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการ
พัฒนาหลักสูตร ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา การอีกทั้งยังเปนผูที่ดําเนินการรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตร ใหมี
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,2558) ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงแนว
ทางการบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีประธานบริหารหลักสูตรเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนบริหาร
เพื่อพัฒนาการศึกษาไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2556 แตยังไมพบวามีการศึกษาถึงภาวะผูนําของประธาน
บริหารหลักสูตรวาควรมีลักษะอยางไร จึงจะบริหารหลักสูตรใหประสบผลสําเร็จ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะสงผลการะ
ทบกับทัศนคติและการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงบวกและลบของบุคคลากร การจูงใจใหผูอื่นเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ผูนําตองใชการมีอิทธิพลดานดี ไมใชการบังคับ ตองเปนที่เชื่อถือ ยอมรับ และไววางใจ ของผูอื่น
ดังนั้น ภาวะความเปนผูนําการเปลี่ยน แปลงจึงเปนเรื่องสําคัญที่จะรณรงคใหทีมงาน สรางวัฒนธรรมขององคกรได
พรอมเพียงกัน (ปกรณ วงศรัตนพิบูลย. 2558)
ผู นํ า เป น ผู ที่ มี อิ ท ธิ พ ลและดํ า รงไว ซึ่ ง บทบาทที่ สํ า คั ญ ในทุ ก องค ก าร ประธานบริ ห ารหลั ก สู ต รจึ ง
เปรียบเสมือนหัวใจของดําเนิ น การบริหารหลักสูตร เปนจุดรวมแหงพลังของผูปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพราะผูนําตองใช
ภาวะผูนํา ทักษะ ความรู ความเขาใจหลักการบริหารและระบบขององคการ ซึ่งการอํานวยการเปนการใชภาวะผูนํา
ในการวินิจฉัยสั่งการ และจูงใจใหผูใตบังคับบัญชา ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถผูนําจึงมีความสําคัญยิ่งในการ
นําพาองคการสูความสําเร็จ (Hesselbein & Goldersmith, 2006 ; ชีวิน ออนลออ ,2553) ซึ่งทฤษฎีภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงเปนทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําที่สามารถนํามาอธิบายถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองคการไดมากที่สุด
(Beer, 2010) ทําใหเกิดการตระหนักรูในเรื่องภารกิจ (Mission) และวิสัยทัศน (Vision) ของทีมและขององคการ มี
การพัฒนาความสามารถของผูรวมงาน และผูตามไปสูระดับความสามารถที่สูงขึ้น ชักนําผูตามใหทํามากกวาที่พวก
เขาตั้งใจตั้งแตตน (Bass & Avolio, 1994) จากเหตุผลที่กลาวมา ผูวิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของประธานบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาชาวิชาพลศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
ภาวะใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของงานและเปนประโยชนตอการบริหารการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาชาวิชาพลศึกษา

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของประธานบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพล
ศึกษา
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
ผูวิจัยไดนําแนวความคิด ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ของ Bass and Avolio (1994) Bass (1999) ในแงมุม
4 มิติ ที่เรียกวา “4I’s” (Four I’s) ผูวิจัยจึงนํามาสรางเปนตัวแปรแฝง (Latent Variable)ไดแก การใชอิทธิพลอยาง
มีอุดมการณ (idealized influence or II) การสรางแรงบันดาลใจ (inspiration motivation : IM) การกระตุนการใช
ปญญา (intellectual stimulation : IS) และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล(individualized consideration : IC)
และกําหนดเปนตัวแปรสังเกตได (Observable variable) จํานวน 30 ตัวบงชี้ ดังกรอบแนวคิดในการทําวิจัย
การใชอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
การสรางแรงบันดาลใจ
การกระตุนการใชปญญา

ภาวะผูน ําการเปลี่ยนแปลง
ของประธานบริหารหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีสาชาวิชา
พลศึกษา

การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของประธานบริหารหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี สาชาวิชาพลศึกษา โดยผูวิจัยกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด เอกสาร ตํารา งานวิจัย ที่เกี่ยวของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง, บทบาทหนาที่ของ
ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา และการพัฒนาตัวบงชี้ แลวนําขอมูลที่ไดมาสังเคราะหตัวบงชี้กําหนด
กรอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ระดับปริญญาตรี และจัดทํา
แนวขอคําถามเปนแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi–structure In–depth Interview)
2. นําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรง แลวผูวิจัยเปน
ผูเลือกสรรผูใหสัมภาษณ จํานวน 14 คน ประกอบดวยประธานบริหารหลักสูตรพลศึกษา จํานวน 7 คน และ
คณะกรรมการบริหารหลั กสูตรพลศึกษา จํา นวน 7 คน โดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Selection)
ดําเนินการโดยใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณโดยตรง (Faceto-face) โดยดําเนินการจดบันทึกและรวบรวมขอมูลแยกแยะประเด็นตามแบบสัมภาษณที่กําหนดไว ทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยการหาความคงที่ของขอมูล ดวยการวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic Induction)
3. นําผลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะหกับกรอบแนวคิดของการวิจัยและจัดทําแนวขอคําถามเปน
แบบสอบถามตัวบงชี้ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ระดับปริญญาตรี
4. นําแบบสอบถามตัวบงชี้ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา
ระดับปริญญาตรี ที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรง และโดยนําไปทดลองใชกับ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ระดั บปริญญาตรีที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน แลวนมาหาคาความเชื่อมั่น แลวผูวิจัยดําเนินการรวบรวมขอมูลกับ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และคณาจารยผูสอนของสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่เปดหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยการวิจัย
ครั้งนี้มี 30 ตัวแปรกําหนดอัตราสวนเปน 14 : 1 ไดขนาดกลุม จํานวน 420 คน ไดมาจากสุมตัวอยางแบบสอง
ขั้นตอน (Two-stage Sampling) ดําเนินการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Confirmatory Factor
Analysis : The second Order) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของตัวแปรสังเกตได ในแตละ
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องคประกอบของตัวบงชี้ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของประธานบริหารหลักสูตรสาชาวิชาพลศึกษา ระดับปริญญา
ตรีโดยวิธี Maximum Likelihood (ML) สถิติสําคัญที่ใชในการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของตัวบงชี้กั บ
ขอมูลเชิงประจักษคือ คาไค-สแควร (Chi – Square) คาไค-สแควรสัมพัทธ (Chi - Square /df) ดัชนี GFI
(Goodness of Fit Index) ดัชนี AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) และคา RMSEA (Root Mean
Square Error of Approximation)

ผลการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปน
ภาวะผูนําที่สรางกระบวนการเปลี่ยนแปลงดานแรงจูงใจที่เกิดจากพฤติกรรมของตนเองเปนแบบอยางผูนํา สราง
ความผูกพันตอจุดประสงคขององคการ การสรางแรงบันดาลใจใหกับผูตาม สามารถกระตุนศักยภาพโดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล และดูแลอยางใกลชิด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะสงผลกระทบตอคานิยม ความเชื่อ
ทัศนคติ จริยธรรมและพฤติกรรมการปฏิบัติงานสงผลใหองคการไดรับการพัฒนาอยูตลอดเวลา ทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ประเทศและโลก ซึ่งจากทัศนะของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงทั้งจากนิยาม หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
และผลงานวิจัยดังกลาวขางตน ไดสอดคลองกับแนวความคิด ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ของ Bass and Avolio
(1994) และBass (1999)) ซึ่งกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยคือ 1) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ 2) การสรางแรง
บันดาลใจ 3) การกระตุนทางปญญา 4) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
2. สรุปการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของประธานบริหารหลักสูตร สาขาวิชาพล
ศึกษา ระดับปริญญาตรี สรุปได 30 คําหลัก และ 90 หัวขอยอย
2.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณสรุปได 9 คําหลัก และ 27 หัวขอยอยดังนี้ 1) มีวิสัยทัศน
และสามารถถายทอดไปยังผูต าม มี 4 หัวขอยอย 2) เสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดีและความมั่นใจของผูตาม
มี 3 หัวขอยอย 3) สรางความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกันเพื่อการบรรลุเปาหมาย มี 3 หัวขอยอย 4) ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง มี 2 หัวขอยอย 5) การจัดการกับอารมณและความเครียดในสถานการณวิกฤต มี 3 หัวขอยอย 6) มีความ
แนวแนในอุดมการณความเชื่อและคานิยม มี 2 หัวขอยอย 7) มีศีลธรรมและมีจริยธรรม มี 4 หัวขอยอย 8) มุงเนน
ประโยชนสวนรวม มี 2 หัวขอยอย 9) แสดงใหเห็นถึงความมีสมรรถภาพสูง มี 4 หัวขอยอย
2.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจสรุปได 8 คําหลัก และ 22 หัวขอยอย ดังนี้ 1) มีการตั้งมาตรฐาน
การทํางาน และสรางความเชื่อมั่นวาจะสามารถบรรลุมาตรฐานได มี 3 หัวขอยอย 2) สรางขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน มี 2 หัวขอยอย 3) การกระตุนผูรวมงานใหตระหนักถึงความสําคัญของงาน มี 3 หัวขอยอย 4) การคิดในเชิง
บวก มี 3 หัวขอยอย 5) มองการณไกล มี 2 หัวขอยอย 6) การสื่อสารเพื่อจูงใจ มี 2 หัวขอยอย 7) การกระตุนการ
ทํางานเปนทีม มี 4 หัวขอยอย 8) การสรางเจตคติ มี 3 หัวขอยอย
2.3 ดานการกระตุนทางปญญาสรุปผลได 7 คําหลัก และ 22 หัวขอยอย 1) การกระตุนความคิด
ริเริ่มสรางสรรค มี 3 หัวขอยอย 2) การระดมความคิดเห็น มี 2 หัวขอยอย 3) แสดงใหเห็นถึงวิธีการ หรือแนวทาง
ใหมในการแกปญหามี 3 หัวขอยอย 4) การทํางานเชิงรุก มี 3 หัวขอยอย 5) สงเสริมและการกระตุนการแกปญหา
อยางเปนระบบมี 5 หัวขอยอย 6) สรางการเปลี่ยนแปลง มี 3 หัวขอยอย 7) สรางความเชื่อมั่นในการฝาฟนอุปสรรค
มี 3 หัวขอยอย
2.4 ดานการคํานึงถึงเอกัตถะบุคคล สรุปผลได 6 คําหลัก และ 19 หัวขอยอย 1) ทําใหผูรวมงาน
รูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ มี 3 หัวขอยอย 2) การบริหารผูรวมงานตามความแตกตางของแตละบุคคล
มี 4 หัวขอยอย 3) เสริมใหผูรวมงานไดพัฒนาตนเอง มี 4 หัวขอยอย 4) การใหมีสวนรวมในการตัดสินใจโดยการพี่
เลี้ยงและเปนที่ปรึกษามี 2 หัวขอยอย 5) การสรางบรรยากาศของการรวมงาน มี 4 หัวขอยอย 6) เปดโอกาสให
แสดงความสามารถอยางเต็มที่ มี 2 หัวขอยอย
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3. จากการสังเคราะหขอมูลพบวา ตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นมี 30 ตัวบงชี้ จึงไดสรางแบบสอบถามตัวบงชี้ภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ระดับปริญญาตรี
4. การตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสมของตัวบงชี้ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของประธานบริหาร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนี้
ตารางที่ 1 คาดัชนีความกลมกลืนของการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สองโมเดลตัวบงชี้ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของประธานบริหารหลักสูตร สาขาวิชาพลศึกษาในระดับปริญญาตรี
กอนปรับแก
หลังปรับแก
ดัชนีความกลมกลืน
คาสถิติที่ได
สรุปผล
คาสถิติที่ได
สรุปผล
p-value
0.000
ไมกลมกลืน
0.000
ไมกลมกลืน
ไค-สแควรสัมพัทธ
1.56
กลมกลืนดี
1.48
กลมกลืนดี
GFI
0.91
กลมกลืนพอใชได
0.91
กลมกลืนพอใชได
AGFI
0.89
ไมกลมกลืน
0.90
กลมกลืนพอใชได
RMSEA
0.03
กลมกลืนดี
0.03
กลมกลืนดี
จากตาราง 1 พบวา หลังจากการปรับแกโมเดลคาไค – สแควร (Chi-Square) มีคาเทากับ 593.37
(p-value เทากับ 0.000) ชั้นแหงความเปนอิสระ (degrees of freedom) มีคาเทากับ 399 คาไค -สแควรสัมพัทธ
มีคาเทากับ 1.48 และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) รวมทั้งคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว
(AGFI) มีคาเทากับ 0.91 และ 0.90 ตามลําดับ และ คา RMSEA มีคาเทากับ 0.03 จึงสรุปวายอมรับสมมุติฐานหลัก
ที่วา โมเดลการวิจัยสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษพอใช
ตาราง 2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สองของโมเดลตัวบงชี้ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ประธานบริหารหลักสูตร สาขาวิชาพลศึกษาในระดับปริญญาตรี
น้ําหนักองคประกอบ
องคประกอบ
R2
b
B
SE
t
II
0.98
0.98
0.07
13.38**
0.95
IM
0.99
0.98
0.07
13.89**
0.97
IS
0.89
0.88
0.09
9.80**
0.78
IC
0.93
0.93
0.07
12.55**
0.87
จากตาราง 2 พบวา คาน้ําหนักองคประกอบพบวา มีคาเปนบวกทั้งหมด และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ทุกตัว โดยดานที่มีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (II) และดานการสรางแรง
บันดาลใจ (IM) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.98 เทากัน รองลงมาคือ ดานการคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคล (IC) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.93 และดานการกระตุนปญญา (IS) มีคาน้ําหนัก
องคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.88
โดยดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (II) ตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด คือ เสริมความ
ภาคภูมิ ใ จ ความจงรั กภั กดี แ ละความมั่ น ใจของผู ต าม (II2) มี ค า น้ํ า หนั ก องค ป ระกอบมาตรฐานเท า กับ 0.64
รองลงมาคือ การมีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดไปยังผูตาม (II1) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.63
และ ความเชื่อมั่นในตนเอง (II4) และมีศีลธรรมและมีจริยธรรม (II7) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ
0.60 ตามลําดับ
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ดานการสรางแรงบันดาลใจ(IM) ตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด คือ สรางขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน (IM2) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.65 รองลงมาคือสรางความเชื่อมั่นวาจะสามารถบรรลุ
ตามมาตรฐาน(IM1) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.64 และการกระตุนผูรวมงานใหตระหนักถึง
ความสําคัญของงาน(IM3) และสรางเจตคติในการทํางาน (IM8) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.59
ตามลําดับ
ดานการกระตุนปญญา (IS) ตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด คือสรางการเปลี่ยนแปลง (IS6) มีคา
น้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.62 และ ทํางานเชิงรุก (IS4) และสงเสริมและการกระตุนการแกปญหา
อยางเปนระบบ(IS5) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.59 ตามลําดับ
ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (IC) ตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด คือการบริหาร
ผูรวมงานงานตามความแตกตางของแตละบุคคล (IC2) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.67 รองลงมา
คือ ผูรวมงานรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ (IC1) และใหสงเสริมใหผูรวมงานไดพัฒนาตนเอง (IC3) และการใหมี
สวนรวมในการตัดสินใจโดยการพี่เลี้ยงและเปนที่ปรึกษา (IC4) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.61
ตามลําดับ
การวิเคราะหคาความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct reliability, ρc) ของการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยันลําดับที่สอง พบวา ดานการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณมีคาความเที่ยงสูง (ρc=0.82) มีคาความเที่ยงสูง ดาน
การสรางแรงบันดาลใจ (ρc=0.77) ดานการกระตุนทางปญญา (ρc=0.74) ดานการคํานึงถึงความเปนปจ เจก
บุคคล มีคาความเที่ยงสูง (ρc=0.78)

อภิปรายผล
1. ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณเปนดานที่มีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด เพราะประธานหลักสูตร
ทําใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรยอมรับการที่ผูนําประพฤติตัวเปนแบบอยาง ผูนําจะเปนที่ยกยอง เคารพนับถือ
ศรัทธาไววางใจ และทําใหผูตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อรวมงานกัน สอดคลองกับ Bass and Avolio (1994) และ
Bass (1999) ที่กลาววา การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ เปนพฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการหรือการ
ทํางานที่เปนกระบวนการทําใหผูตามยอมรับการที่ผูนําประพฤติตัวเปนแบบอยาง หรือเปนโมเดลสําหรับผูตาม ผู
ตามจะพยายามประพฤติ ป ฏิ บั ติ เ หมื อนกับ ผู นํ า และต องการเลี ย นแบบผู นํ า ความเคารพในตนเอง ผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลง จึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเปาหมายและปฏิบัติภาระหนาที่ขององคการ ผูนําจะตองมีความ
อดทนตอความคับของใจตาง ๆ พยายามขจัดความรูสึกตอตานสังคม หรือตอตานคนอื่นใหเหลือนอยที่สุด เปนคนมี
เหตุผล เปนคนเชื่อมั่นในตนเอง และนับถือตนเอง และสอดคลองกับพงษศักดิ์ ทองพันชั่ง (2554) พบวา รูปแบบ
ความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของอธิการบดีที่สงผลตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ มี ค วามสอดคล อ งกลมกลื น กั บ ข อมู ล เชิ ง ประจั ก ษ อยู ใ นเกณฑ ที่ ดี และ องค ป ระกอบภาวะผู นํ า การ
เปลี่ ย นแปลงของอธิ ก ารบดี ด า นการมี อิ ท ธิ พ ลอย า งมี อุ ด มการณ ส ง ผลทางตรงเชิ ง บวกต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
โดยตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด คือ เสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดีและความมั่นใจของ
ผูตาม ซึ่งประธานหลักสูตรตองเปนผูมีภาพลักษณที่ไดรับการยอมรับผูรวมงาน ทําใหผูรวมงานเกิดความรูสึกยินดี
ภาคภูมิใจ เต็มใจ รวมใจ เมื่อไดปฏิบัติงานการบริหารหลักสูตรรวมกันอยูเสมอ โดยการที่จะเสริมความภาคภูมิใจ
ความจงรักภักดีและความมั่นใจของผูตามนั้นตองเกิดจากการมีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดไปยังผูตาม ตอง
แสดงใหเห็นถึงความเฉลียวฉลาดในการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงได สามารถ
ถายทอดนโยบายความคิดที่สําคัญไปสูอาจารยไดมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยการกลาแสดงความคิด ความรู สึกและ
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การกระทําของตนเองดวยความมั่นใจ และสอดคลองกับจิรวัฒน วรุณโรจน (2559) พบวามีความสัมพันธระหวาง
การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมีความสัมพันธกัน
ทางบวก อยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. การสรางแรงบันดาลใจเปนดานที่มีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด เพราะเปนการสรางเจตคติที่ดีและการ
คิดในแงบวกของผูนําจะทําใหผูตามสัมผัสกับภาพทีง่ ดงามของอนาคต และสรางการจูงใจในการทํางาน ผูนําจะสราง
และสื่อความหวังที่ผูนําตองการอยางชัดเจน สามารถแสดงการอุ ทิศตัวหรือความผูกพันตอเปาหมายและวิสัยทัศน
รวมกัน สอดคลองกับ Bass and Avolio (1994) และBass (1999) ที่กลาววา เปนพฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็น
การจัดการหรือการทํางานที่เปนกระบวนการทําใหผูตามมีแรงจูงใจภายใน หรือมีแรงบันดาลใจทํางาน ใหมีชีวิตชีวา
มีการแสดงออกซึ่งความกระตือรือรน โดยการสรางเจตคติที่ดีและการคิดในแงบวก ผูนําจะทําใหผูตามสัมผัสกับภาพ
ที่งดงามของอนาคต ผูนําจะสรางและสื่อความหวังที่ผูนําตองการอยางชัดเจน ผูนําจะแสดงการอุทิศตัวหรือความ
ผูกพันตอเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกัน ผูนําจะแสดงความเชื่อมั่นและแสดงใหเห็นความตั้งใจอยางแนวแนวาจะ
สามารถบรรลุเปาหมายได ผูนําจะชวยใหผูตามมองขามผลประโยชนของตนเพื่อวิสัยทัศนและภารกิจขององคการ
สอดคลองกับ Eratli ; Özge & Pervin (2018) พบวาครูพลศึกษามีการรับรูภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการ
สรางแรงบันดาลใจอยูในระดับสูง Lamm, Sapp & Lamm (2016) พบวาภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงไดทําหนาที่
เปนแบบอยางสําหรับการเปนผูนําที่มุงเนนในเชิงบวก ซึ่งเนนการสรางแรงจูงใจและเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร
โดยตัวชี้วัดที่มีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด คือสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน โดยการทํางานบริหาร
หลักสูตรเปนงานที่ภาระหนาที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งถือเปนงานที่สําคัญที่สุดตอการผลิตบัณฑิต การ
สรางขวัญกําลังใจและกําลังใจในการทํางานจึงเปนสิ่งสําคัญตอการทํางานมาก ประธานบริหารหลักสูตรสามารถใช
คําพูดในการใหกําลังใจผูรวมงานอยูเสมอ และควรชมเชย ใหรางวัล ตลอดจนปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสมและเปนธรรม สอดคลองกับ ผลการวิจัยลัดดา ศรสุวรรณ ,ชัชชัย สุจริต และณัฐศิรี สมจิตรานุกิจ (2556)
พบวาปจจัยที่สงผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา
3. การคํานึงถึงปจเจกบุคคลเปนการบริหารงานการมอบหมายงานกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรโดย
คํานึงถึงความแตกตางในความ สามารถของแตละบุคคล และสงเสริม สนับสนุนตามความสนใจและความแตกตาง
ระหวางบุคคล และใหมีสวนรวมในการตัดสิ นใจโดยการพี่เลี้ยงและเป นที่ ปรึกษาในการทํางาน และการสรา ง
บรรยากาศของการรวมงาน และสอดคลองกับ Bass and Avolio (1994) และBass (1999) ไดกลาวถึงการคํานึงถึง
ความเปนปจเจก วาเปนทํางานโดยคํานึงความแตกตางระหวางบุคคลผูนําจะมีความสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคลใน
ฐานะเปนผูนําใหการดูแลเอาใจใสผูตามเปนรายบุคคลและทําใหผูตามรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ ผูนําจะเปน
โคช (Coach) และเปนที่ปรึกษา (Advisor) ของผูตามแตละคน เพื่อการพัฒนาผูตามผูนําจะเอาใจใสเปนพิเศษใน
ความตองการของปจเจกบุคคลเพื่อความสัมฤทธิ์ผลและเติบโตของแตละคน ผูนําจะพัฒนาศั กยภาพของผูตามและ
เพื่ อนรว มงานใหสู ง ขึ้น นอกจากนี้ ผู นํา จะมี การปฏิบั ติต อผูต ามโดยการใหโ อกาสในการเรีย นรูสิ่ ง ใหม ๆ สรา ง
บรรยากาศของการใหการสนับสนุน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
โดยตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด คือ การบริหารผูรวมงานงานตามความแตกตางของแตละ
บุคคล ประธานบริหารหลักสูตรตองมอบหมายงานโดยคํานึงถึงความแตกตางในความสามารถของแตละบุคคล
สามารถคนหาปญหา ความตองการ ความสามารถและแรงจูงใจที่แตกตางของอาจารยแตละคน ซึ่งเปนการสราง
ความสัมพันธ กับผูตามเป นรายบุคคล โดยใสใจในความเปน ปจ เจกบุคคล สอดคลองกับ Oke, Munshi &
Walumbwa (2009) ไดกลาววาผูนําใหความสนใจกับความตองการแตละบุคคลเพื่อสนับสนุนใหบรรลุผลสําเร็จและ
เกิดพัฒนา โดยผูนําจะเปรียบเสมือนผูฝกสอนหรือผูใหคําปรึกษาที่สรางสรรคโอกาสที่ดีในการสรางสรรคในการ
เรียนรูสิ่งใหมๆ เห็นถึงคุณคาความหลายหลาก และหลีกเลี่ยงการควบคุม
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4. การกระตุนทางปญญาเปนกระบวนการบริหารงานที่การที่ประธานหลักสูตรมีการกระตุนใหอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหความสําคัญและตระหนัก ถึงปญหาตาง ๆ ในการทํางาน ทําใหผูตามมีความตองการหา
แนวทางใหมๆ การแกปญหาในหนวยงาน เพื่อหา ขอสรุปที่ดีกวาเดิม เพื่อทําใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค โดยผูนํา
มีการคิดแกปญหาอยางเปนระบบ ไดแก มีความคิด ริเริ่มสรางสรรค มีกรอบแนวคิดแกปญหา ใชการคิดพิจารณา
อยางแยบยลและมีการคิดเชิงกลยุทธ สนใจที่จะเสริมสรางใหตนเอง และ ผูรว มงานไดมีและใชความคิดในวิธีการ
ตาง ๆ ที่หลากหลายใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการทํางาน สอดคลองกับ Moman (2012) ไดศึกษาลักษณะภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงทีจ่ ําเปนสําหรับผูนาํ ในการอุดมศึกษา พบวา ผูนําการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นอยูกับคุณภาพของแตละบุคคล จะมีเปนความเฉียบขาดในการใหตัดสินใจ มีกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
สามารถกระตุนใหทุกคนแสดงศักยภาพทางปญญาอยางเต็มที่
โดยตัวชี้ วัด ที่มีน้ํ าหนักความสํา คัญ มากที่สุ ด คือสรางการเปลี่ยนแปลง ผูนํ าการเปลี่ ยนแปลงนั้น ตอง
สามารถเปนตัวแทนความเปลี่ยนแปลงได (Change Agent) โดยมีหนาที่ในการจัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
องคกรเพื่อพัฒนา เนนผลการปฏิบัติงานโดยสวนรวมมากกวาการเนนไปที่ผลงานของแตละคนในองคกร ใหบุคลากร
ในองคกรรับรูถึงผลการดําเนินงานขององคกร เพื่อใหทราบถึงสถานการณและวิกฤตการณตาง ๆ ที่องคกรเผชิญอยู
และเปดโอกาสใหผูรวมงานหรือบุคลากรไดแสดงออกซึ่งความคิดนําขอเสนอหรือความคิดที่มีผูเสนอมาใชอยางเปน
ระบบ สอดคลองกับงานวิจัยของ ปณตนนท เถียรประภากุล (2561) พบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่กลาออกจาก
กรอบติดยึดและเปลี่ยนแปลงการดําเนินการศึกษาในทุกๆ ดาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความยืดหยุนในการ
บริหาร งาน และเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ไปสูการพัฒนาผูเรียนใหเกิดความคิดสรางสรรคซึ่งเปนจุดเริ่มตนของ
การเกิดนวัตกรรมและผลิตภาพที่แทจริง

ขอเสนอแนะ
จากการผลการวิจัยครั้งนี้ ไดพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของประธานบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาพลศึกษา ประกอบดวย การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนปญญา และ
การคํานึ ง ถึงความเป น ป จเจกบุ คคล ซึ่ง ผลการวิ จั ยสามารถใช เป น แนวทางใหค ณะกรรมการบริหารหลั กสู ต ร
สาขาวิชาพลศึกษา ระดับปริญญาตรี สามารถนําไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในการดําเนินงานบริหาร
ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิ ภาพ ในการบริหารหลักสูตร ไดตรงตามสภาพการดําเนินงานและบริบทของหลักสูตรของ
สาขาวิชาพลศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา
ระดับปริญญาตรี ควรมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 9 ตัวบงชี้ โดยเนนเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดีและ
ความมั่นใจของผูตาม การมีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดไปยังผูตาม และ ความเชื่อมั่นในตนเอง และมีศีลธรรม
และมีจริยธรรม ดานการสรางแรงบันดาลใจ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ระดับปริญญาตรี ควรมีภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง 8 ตัวบงชี้ โดยเนนสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน รองลงมาคือสรางความเชื่อมั่นวาจะ
สามารถบรรลุตามมาตรฐานและการกระตุนผูรวมงานใหตระหนักถึงความสําคั ญของงาน และสรางเจตคติในการ
ทํ า งาน ด า นการกระตุ น ป ญ ญา ประธานหลั กสู ต รสาขาวิ ช าพลศึก ษา ระดั บ ปริญ ญาตรี ควรมี ภ าวะผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลง 7 ตัวบงชี้ โดยเนนสรางการเปลี่ยนแปลง และ ทํางานเชิงรุก และสงเสริมและการกระตุนการแกปญหา
อยางเปนระบบ ดานการคํานึงถึงความเป นปจเจกบุคคล ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ระดับปริญญาตรี
ควรมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 6 ตัวบงชี้ โดยเนนการบริหารผูรวมงานงานตามความแตกตางของแตละบุคคล
ผูรวมงานรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ และใหสงเสริมใหผูรวมงานไดพัฒนาตนเอง และการใหมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจโดยการพี่เลี้ยงและเปนที่ปรึกษา
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การพัฒนาทักษะการอานดวยนิทานเลมเล็ก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบาน
ดงพลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก
The development of reading skills, with tales of small books. For students grade 3 school
ban Dong antimony Office primary education 2 Phitsanulok district of Phitsanulok

ผูวิจัย

อาจารยที่ปรึกษา

นกุล นาคพลังกูล
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ ธัญญา

บทคัดยอ
การวิจัย ครั้งนี้ มี วัตถุประสงคเพื่ อศึกษาการพัฒนาทักษะการอานด วยนิทานเลมเล็ก สําหรับนักเรีย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานดงพลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
จังหวัดพิษณุโลก การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานดงพลวง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ซึ่งไดมาจากการสุมแบบเจาะจง จากประชากร
นักเรียนโรงเรียนบานดงพลวง โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอ มูลเปนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และนวัตกรรม
ทางการศึกษา คือ นิท านเล มเล็ ก จํ านวน 6 ชุ ด สถิติที่ ใช ในการวิ เคราะหขอมู ล ได แก คา เฉลี่ ย คา เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน คาดัชนีความสอดคลอง คา t-test และคาประสิทธิภาพของนิทานเลมเล็ก
การวิจัยพบวา
1. นิทานเลมเล็กสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพโดยรวมเทากับ 80.43/82.59
สู ง กว า เกณฑ ม าตรฐาน 80/80 เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายชุ ด พบว า ชุ ด ที่ 1 ประเพณี ส รงน้ํ า พระพุ ท ธชิ น ราช
มีประสิทธิภาพเทากับ 84.03/86.11 ชุดที่ 2 ประเพณียา่ํ กลองบอกเวลา มีประสิทธิภาพเทากับ 81.11/87.50 ชุดที่
3 ประเพณีปกธงชัย มีประสิ ทธิภาพเทากับ 82.22/89.58 ชุดที่ 4 ประเพณีแขงเรือยาวมี ประสิ ทธิภาพเทากับ
82.08/87.85 ชุดที่ 5 การละเลนนางดงมีประสิทธิภาพเทากับ 84.44/88.54 และชุดที่ 6 ประเพณีเสนเรือนมี
ประสิทธิภาพเทากับ 81.67/86.11 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ทั้ง 6 ชุด
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยใชนิทานเลมเล็ก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนรายชุด พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใชนิทานเลมเล็ก สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชุดที่ 1-6 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เทากันทั้ง 6 ชุด
คําสําคัญ : พัฒนา, ทักษะการอาน, นิทานเลมเล็ก
ABSTRACT
The research aims to study the development of reading skills, with tales of small
books. For students grade 3 school ban Dong antimony Office primary education 2
Phitsanulok district of Phitsanulok. This research study from a sample of student grade 3
school ban Dong antimony Office primary education pitsanuloke 2, which comes from a
specific sampling from a population of students, the school ban Dong antimony by means
of collecting data as a measure, achievement and educational innovation is a small book,
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tales. Number of 6 sets of statistics that are used in the data analysis include: standard
deviation. The index value, consistency, value, and a value of t-test performance of small
books, fables.
Results of this research were the following :
1. Small story book for students 3 overall efficiency of 80.43 / 82.59 above the norm
standard 80 / 80 considering. Suit, found that the combination 1 tradition music writers. The
efficiency of 84.03 / 86.11 set 2 tradition drum tell time, equally effective constraints.
Around 81.11 / 87.50 set 3 tradition Pak efficiency of 82.22 / 89.58 set 4 traditional boat
race effectively as 82.08 / 87.85. The 5 made her blowjob efficiency of 84.44 / 88.54 and
the 6 tradition offers the house. The efficiency of 81.67 / 86.11 was higher than the standard
80 / 80 both 6 series.
2. Students 3 learning by using small story book For students 3 achievement overall
after studying significantly. Low. 01 when considering the achievement is set, it was found
that the learning achievement by using small story book for students. Student grade 3 set 16 than before studying at significance level. 01 rate both 6 series.
Key words : development, reading skill, little story book

บทนํา
ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรม เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อสราง
ความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุรการงาน และการดําเนินชีวิตรวมกันในสังคมได
อยางมีความสุข และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลขาวสารสารสนเทศตางๆ
เพื่อพัฒนาความรู ความคิดวิเคราะห และสรางสรรค ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความกาวหนาทาง
วิ ท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ตลอดจนนํ า ไปใช ในการพั ฒ นาอาชี พ ใหมี ค วามมั่ น คงทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ
จากหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้ นฐาน พุ ท ธศักราช 2551 กลุ มสาระการเรียนรูภาษาไทย ได ระบุ ไว ว า
ภาษาไทยเปนสมบัติอันล้ําคาควรคาแกการเรียนรู อนุรักษ และสืบสานใหคงอยูคูชาติไทย เปนทักษะที่ตองฝกฝน
เพื่อใหเกิดความชํานาญ ในการสื่อสาร การเรียนรู เพื่อนําไปใชในชีวิตจริง
การอานเปนตนเหตุของปญหาคุณภาพการศึกษาของไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาจํานวนมากในระบบ
การศึกษาไทย ผลการเรียนและผลคะแนนการสอบ NT ตกต่ํา เนื่องจากทักษะการอานภาษาไทยมีผลตอการเรียนรู
ทุกกลุมสาระ จากปญหาดังกลาวขางตนผูวิจัยไดนําผลคะแนนการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู เ รี ย นระดั บ ชาติ (NT) ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 3 โรงเรี ย นบ า นดงพลวง ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2559 -2560
มาเปรียบเทียบภาพรวมและรอยละของผลตางระหวางป 2559-2560 ผลคะแนนเฉลี่ยความสามารถทั้ง 3 ดานของ
นั กเรีย น พบว า ในป การศึ ก ษา 2559 ผลคะแนนอยู ที่ รอยละ 44.03 ป การศึก ษา 2560 ผลคะแนนอยู ที่
รอยละ 44.91ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ยตางกัน –0.88 จะเห็นไดวาคาเฉลี่ยไมตางจากป 2559 (รายงานประจําปโรงเรียน
บานดงพลวง.2560 : 8-9) สะทอนใหเห็นถึงปญหาดานการอานของนักเรียนไทยในปจจุบัน การที่จะทําใหผูเรียนได
ฝกฝนและไดปฏิบัติบอย ๆ นั้นตองฝกใหผูเรียนไดปฏิบัติการอานจนเกิดทักษะ การอานบทรอยกรอง อานขาว
อานบทความ อานประกาศโฆษณา ผูเรียนตองไดรับการฝกจนเกิดทักษะจึงจะนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางดี
ในป จ จุ บั น นั ก เรี ย นส ว นมาก มี ป ญ หาเรื่ อ งการอ า นหนั ง สื อ ไม อ อก เพราะ สะกดคํ า ไม ไ ด สะกดคํ า ไม เ ป น
(เฉลิมลาภะ ทองอาจ 2557 : บทนํา) ไดกลาววา เยาวชนไทยมีปญหาการอานไมออกและเขียนได ในระดับที่
นาเปนหวง โดยเฉพาะในป 2557 พบเยาวชนกวา 35,000 คน อานและเขียนได ซึ่งคิดเปน 5% ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทั้งประเทศ และที่เหลืออีกกวา 2 แสนคน ก็อานไมคลองเขียนไมคลอง เห็นไดจากผลการ
สรุปขอมูลการอานเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานดงพลวง มีระดับคะแนนต่ํากวาเกณฑเปน
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สวนใหญ (โรงเรียนบานดงพลวง : 2559) ซึ่งสงผลใหนักเรียนอานหนังสือไมออก จึงทําใหไมเขาใจเวลาเรียน ทําให
เรียนไดชากวาปกติ และสงผลตอการเรียนในทุกรายวิชา
จากการศึกษาคนควาที่มีผลตอสภาพการอานและกิจกรรมสง เสริมการอาน และจากรายงานการวิจัยของ
กรมวิชาการ (2541 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาสภาพการผลิตและพัฒนาหนังสือสําหรับเด็กพบวานิสัย และความ
ตองการในการอาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รอยละ 92.5 ชอบที่จะอาน
หนังสืออื่นที่มิใชหนังสือเรียน (สํานักงานสถิติแหงชาติ : 2558) โดยหนังสือที่นักเรียนสวนใหญชอบอานจะเปน
หนังสือการตูน หนังสือนิทานภาพ และนิทานพื้นบาน (มหาวิทยาลัยศรีปทุม : 2552) ไดสํารวจพฤติกรรมการอาน
ของคนไทย ใน พ.ศ.2552 จากกลุมตัวอยาง 3,000 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในเดือนมกราคม พ.ศ.2553 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อติดตามผลจากการรณรงคใหคนไทยรักการอานของรัฐบาล จากผลสํารวจ พบวา นักเรียนสวนมาก
ชอบอานหนังสือการตูน รอยละ 27.47 รองลงมา คือ หนังสือวัยใส รอยละ 23.15
นิทาน หมายถึง เรื่องราวที่เลาตอๆกันมาเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือมี การผูกเรื่องขึ้น โดยใชวาจาหรือเปน
การเลาที่มีภาพประกอบการเลาโดยใชวัสดุอุปกรณตาง ๆ ประกอบ เชน หนังสือภาพ หุน การเลาปากเปลาการใช
คนแสดงเพื่อใหผูฟงเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินใหความรู เปนเครื่องบันเทิงใจยามวางและถายทอดความเชื่อ
ความศรัทธาเสื่อมใสในสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางครั้งก็สอดแทรกคติหรือคุณธรรมสอนใจลงไปดวย นิทานเปนสิ่งที่สําคัญตอ
ชีวิตเด็ก ชวยใหเด็กมีความสุขใหแงคิดและคติสอนใจการจัดประสบการณใหเด็กโดยใชนิทานเปนสิ่งจํา เปนเพราะ
การเลานิทาน สามารถใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาและเตรียมความพรอ มใหกับเด็ก นิทานชวยสะทอนใหเห็น
สภาพของสังคมในอดีตในหลาย ๆ ดาน เชน ลักษณะของสังคมวิถีชีวิตของประชาชนในสังคม ตลอดจนประเพณี
คานิยมและความเชื่อ เปนตน สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 11-16) ไดระบุถึงความสําคัญ ของนิทาน
วานิทานเปนสิ่งที่สําคัญ ตอชีวิ ตทั้งและผูใหญ เพราะนอกจากนิทาน จะชวยใหเด็ก ๆ มีความสุขสนุกหรรษาแลว
ยั ง เป น โลกแห ง จิ น ตนาการที่ ส มบู ร ณ แ บบที่ ค อยช ว ยถั ก ทอสายใยความรั ก ความฝ น สานสั ม พั น ธ อั น อบอุ น
ความละมุนละไมในกลุมสมาชิกของครอบครัว อีกทั้งนิทานยังใหแงคิดคติสอนใจ และปรัชญาชี วิตอันลํา ลึกแกเด็ก
ผูวิจัยไดนํามาใชเปนนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ไดแก นิทานที่เกี่ยวกับประเพณีและการละเลนของ
จังหวัด มีจุดมุงหมายเพื่อการแกไขปญหาดานความสามารถในการอาน และเพื่อเปนการสรางเจตคติที่ดีตอการอาน
และการเรียนวิชาภาษาไทยใหกับนักเรียน
จากเหตุผลดังกลาวขางตน เมื่อทราบถึงความสําคัญของนิทาน นักเรียนมีความสนใจและตองการในการ
อา นหนั งสื อประเภทอื่น ๆ มากกว า หนั งสื อเรียน โดยเฉพาะหนั งสื อที่มี การบอกเล าเรื่องราว มี ภาพประกอบ
จินตนาการ จึงมีความจําเปนที่ครูควรจัดการเรียนการสอนใหตรงกับความตอ งการของนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับ
(วัฒนาพร ระงับทุกข.2542) ไดกลาววา การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือวิธีการสําคัญที่สามารถ
สรางและพัฒนาผูเรียน ใหเกิดคุณลักษณะตาง ๆ ที่ตองการในยุคโลกาภิวัตน เนื่องจากเปนการจัดการเรียนการสอน
ที่ใหความสําคัญกับผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนรูจักเรียนรูดวยตนเอง เรียนในเรื่องที่สอดคลองกับความสามารถและ
ความตองการของตนเอง และไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ เพื่อตอบสนองความตองการ และเพื่อการ
แกไขปญหาดานการอานใหนักเรียนมีความสามารถในการอานมีความเขาใจมากขึ้น นิทานจัดวาเปนสือ่ ประเภทหนึ่ง
ที่นาสนใจนํามาใชเปนนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน การใหนักเรียนอานนิทานที่นักเรียนชื่นชอบจะชวยให
นักเรียนมีความสนใจและตองการที่จะอานมากขึ้น เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนานและผอนคลายความเครียด
สรางเสริมจินตนาการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระชับความสัมพันธในครอบครัว สะทอนใหเห็นสภาพของสังคม
ในอดีตในหลาย ๆ ดาน ชวยพัฒนาเด็กทางคุณลักษณะชีวิต พัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก พัฒนาดานความรูและ
สติปญญา ทักษะและความสามารถทางภาษา เพื่อเปนการตอบสนองตอหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุ ทธศักราช
2544 ผูวิจัยจึงนํานิทานมาเปนสื่อนวัตกรรมในการสอนการอาน เพื่อใหนักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอาน โดยจะ
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ทํ า การทดลองกับ นั ก เรีย นชั้ น ประถมศึก ษาป ที่ 3 โรงเรีย นบ า นดงพลวง สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก

จุดมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดจุดมุงหมายไว ดังนี้
1.เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพนิทานเลมเล็ก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานดง
พลวงใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยนิทานเลมเล็ก ของนักเรียนโรงเรียน
บานดงพลวง
สมมติฐานการวิจัย
1. นิทานเลมเล็ก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานดงพลวง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ
80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยนิทานเลมเล็กสูงกวากอนเรียน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร
ประชากร ไดแก นักเรียนโรงเรียนบานดงพลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนบานดงพลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก นักเรียน
จํานวน 18 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ
นิทานเลมเล็กที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
- เรื่องที่ 1 ประเพณีสรงน้ําพระพุทธชิราช
- เรื่องที่ 2 ประเพณีย่ํากลองบอกเวลา
- เรื่องที่ 3 ประเพณีปกธงชัย
- เรื่องที่ 4 ประเพณีแขงเรือยาว
- เรื่องที่ 5 การละเลนนางดง
- เรื่องที่ 6 ประเพณีเสนเรือน

ตัวแปรตาม
- ประสิทธิภาพของนิทานเลมเล็ก
- ทักษะการอาน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

4. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย ไดแก นิทานเลมเล็ก ประกอบดวย
- เรื่องที่ 1 ประเพณีสรงน้ําพระพุทธชินราช
- เรื่องที่ 2 ประเพณีย่ํากลองบอกเวลา
- เรื่องที่ 3 ประเพณีปกธงชัย
- เรื่องที่ 4 ประเพณีแขงเรือยาว
- เรื่องที่ 5 การละเลนนางดง
- เรื่องที่ 6 ประเพณีเสนเรือน
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได แ ก นั ก เรี ย นโรงเรี ย นบ า นดงพลวง สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนโรงเรียนบานดงพลวง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึก ษาพิ ษ ณุ โ ลก เขต 2 จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ป ก ารศึก ษา 2561 จํ า นวน 18 คน ใช วิ ธี เลื อกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยมีเกณฑในการคัดเลือก คือ เปนนักเรียนที่อยูในสถานที่ปฏิบัติงานของผูรายงาน
ซึ่งจะชวยใหเกิดความสะดวกและไดผลดีในการวิจัย
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย
2.1 นิทานเลมเล็ก ชุด พิษณุโลกบานเรา จํานวน 6 เรื่อง
- เรื่องที่ 1 ประเพณีสรงน้ําพระพุทธชินราช
- เรื่องที่ 2 ประเพณีย่ํากลองบอกเวลา
- เรื่องที่ 3 ประเพณีปกธงชัย
- เรื่องที่ 4 ประเพณีแขงเรือยาว
- เรื่องที่ 5 การละเลนนางดง
- เรื่องที่ 6 ประเพณีเสนเรือน
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ฉบับรวม) สําหรับทดสอบกอนการใชแบบฝก (pretest) และ
หลังการใชแบบฝก (posttest) จํานวน 15 ขอ (15 คํา) ซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกัน
2.3 แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น (ฉบั บ ย อ ย) สํ า หรับ ทดสอบกอนการใช นิ ท าน
เลมเล็ก และหลังการใชนิทานเลมเล็ก จํานวน 6 ชุด ชุดละ 8 ขอ (8 คํา) ซึ่งแบบทดสอบกอนและหลังการใชนิทาน
เลมเล็กแตละเรื่องเปนแบบทดสอบชุดเดียวกัน
3. การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือในการศึกษา
3.1 การสรางนิทานเลมเล็ก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีวิธีการดําเนินการดังนี้
3.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3.1.2 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบานดงพลวง วิเคราะหสาระและมาตรฐานการ
เรียนรู ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปที่ 3
3.1.3 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของโดยศึกษาเอกสาร ตํารา คูมือ บทความ วิทยานิพนธและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับนิทานและการอานสะกดคํา
3.1.4 การออกแบบและลงมือสรางนิทานเลมเล็ก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 3 โดย
การใชเนื้อหาของประเพณีพื้นบานตาง ๆ ของจังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 6 ชุด ไดแก
- ชุดที่ 1 ประเพณีสรงน้ําพระพุทธชินราช
- ชุดที่ 2 ประเพณีย่ํากลองบอกเวลา
- ชุดที่ 3 ประเพณีปกธงชัย
- ชุดที่ 4 ประเพณีแขงเรือยาว
- ชุดที่ 5 การละเลนนางดง
- ชุดที่ 6 ประเพณีเสนเรือน
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นิทานเลมเล็ก ทั้ง 6 ชุด ยึดหลักการสรางที่สําคัญดังนี้
- กําหนดจุดประสงคการเรียนรูใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะและวัยของผูเรียน
- นําเนื้อหาของประเพณีตาง ๆ มาเขียนเลาเรื่องโดยใชวิธีการเลาแบบนิทาน ใชบทสนทนาของตัวละครใน
การเดินเรื่องตั้งแตตนจนจบ โดยสอดแทรกจิตสํานึกรักบานเกิดไวในนิทานดวย
- คําที่นํามาใชในนิทานเปนคําศัพทที่งายตอการทําความเขาใจเพื่อใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน
- ใชภาพวาดประกอบการเดินเรื่องเพื่อเพิ่มสีสันใหสวยงามและเราความสนใจของผูเรียนนิทานเลมเล็กแต
ละเลม มีองคประกอบดังนี้
- ปกนอก
- ปกใน
- คํานํา
- สารบัญ
- จุดประสงค
- เนื้อหา
- แบบฝกทักษะ
- บรรณานุกรม
3.1.5 ตรวจสอบคุณภาพของนิทานเลมเล็กทั้ง 6 ชุด ดานความตรงตามโครงสราง และเนื้อหา
โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 6 ทาน
3.1.6 คํานวณคาดัชนีความสอดคลองของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (Index of Congruence
: IOC ) ทั้ง 3 ทาน ไดคาดัชนีความสอดคลองของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญใน ชุดที่ 1 ประเพณีสรงน้ําพระพุทธ
ชินราช เทากับ 0.83 ชุดที่ 2 ประเพณีย่ํากลองบอกเวลา เทากับ 0.83 ชุดที่ 3 ประเพณีปกธงชัย เทากับ 0.91 ชุดที่
4 ประเพณีแขงเรือยาว เทากับ 0.83 ชุดที่ 5 การละเลนนางดง เทากับ 0.91 ชุดที่ 6 ประเพณีเสนเรือน เทากับ
0.91 และปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ไดแก การใชคําที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก การ
ปรับสีตัวอักษร การใชรูปภาพประกอบเนื้อหาของนิทาน เพิ่มภาคผนวก (คําที่ใชในแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความหมายของคํา)
3.1.7 กํา หนดเกณฑ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของนิ ท านเล มเล็ ก เพื่ อเป น การประกัน ว า นิ ท านเล มเล็ ก
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ผูรายงานไดกําหนดเกณฑ
ลวงหนาโดยคํานึงถึงหลักการที่วา การเรียนรูเปนกระบวนการ เพื่อ ชวยใหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน
บรรลุตามวัตถุประสงค ดังนั้น การกําหนดเกณฑจึงคํานึงถึง “กระบวนการ” และ “ผลลัพธ” โดยกําหนดตัวเลขเปน
รอยละของคะแนนเฉลี่ ย มี คา เป น E1/E2 เท า กั บ 80/80 สํ า หรับ การใช นิ ท านเล ม เล็ ก สํ า หรั บ นั กเรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 3 โดยภาพรวม และรายชุด
3.2 การสร า งแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น กลุ ม สาระการเรี ย นรู ภาษาไทย
เรื่อง การอาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีวิธีดําเนินการดังนี้
3.2.1 ศึกษาคําที่คัดเลือกมาจากในนิทานเลมเล็ก ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 แตละชุด
3.2.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและหลักการ จากตําราและเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนว
ทางการสรางแบบทดสอบการอาน
3.2.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับรวมโดยการทดสอบปากเปลา
จํานวน 15 ขอ (15 คํา) จํานวน 1 ฉบับ และฉบับยอย ซึ่งใชวิธีการทดสอบปากเปลาเชนกัน จํานวนฉบั บละ 8 ขอ
(8 คํา) จํานวน 6 ฉบับ
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3.2.4 นํ าแบบทดสอบวั ดผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนที่ ส รา งขึ้นในขอ 3.2.3 และ 3.2.4
ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู
3.2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ งฉบับรวม และฉบับยอยอีก 6 ฉบับ
มาปรับปรุงแกไขคําใหเหมาะสมตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และคํานวณคาดัชนีความสอดคลองของความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ( IOC ) ทั้ง 3 ทาน ไดคาดัชนีความสอดคลองของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในฉบับรวม
เทากับ 0.84 ฉบับยอย ฉบับที่ 1 ประเพณีสรงน้ําพระพุทธชินราช เทากับ 0.83 ฉบับยอย ฉบับที่ 2 ประเพณีย่ํา
กลองบอกเวลา เทากับ 0.83 ฉบับยอย ฉบับที่ 3 ประเพณีปกธงชัย เทากับ 0.91 ฉบับยอย ฉบับที่ 4 ประเพณีแขง
เรือยาว เทากับ 0.83 ฉบับยอย ฉบับที่ 5 การละเลนนางดง เทากับ 0.91 ฉบับยอย ฉบับที่ 6 ประเพณีเสนเรือน
เทากับ 0.91
3.3 การทดลองใชนิทานเลมเล็ก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 แบบเดี่ยว และในกลุมเล็ก
3.3.1 ทดลองใช นิ ท านเล ม เล็ ก สํ า หรั บ นั กเรี ย นชั้ น ประถมศึ กษาป ที่ 3 แบบเดี่ ย ว
(1 ตอ 1) โดยนํานิทานเลมเล็ก ทั้ง 6 ชุด และแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและ
ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขแล ว มาประกอบกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนกลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทย กั บ นั ก เรี ย น
ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 3 โรงเรี ย นบ า นดงพลวง สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โ ลก เขต 2
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 4 มิถุนายน – 19 มิถุนายน 2561
จํานวน 3 คน ที่มีผลการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนแบบตัวตอตัว เพื่อทดสอบ
การใชภาษา ลําดับขั้นตอนของการฝก รูปแบบ สีสัน ภาพประกอบ ขนาดตัวอักษรและเวลาที่ใชในการดําเนิน
กิจ กรรมการเรีย นการสอน ขณะทดลองผู ร ายงานสั ง เกตพฤติ กรรมการทํ า กิ จ กรรมของผู เ รีย นอย า งใกล ชิ ด
และบันทึกขอบกพรองรวมทั้งขอสงสัยตาง ๆ ของนักเรียนเพื่อนําขอมูลตาง ๆ ที่ได มาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม
กอนการทดลองครั้งตอไป
3.3.2 ทดลองใชนิทานเลมเล็ก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในกลุมเล็ก
(1 ตอ 9) นํานิทานเลมเล็ก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทั้ง 6 ชุด ซึ่งผานการปรับปรุงแกไขบางตอน
ในขั้นตอนทดสอบ 1 ตอ 1 และเครื่องมืออื่น ๆ ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 18 คน
โรงเรี ย นบ า นดงพลวง ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 3 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โ ลก เขต 2
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 20 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2561
เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของนิทานเลมเล็ก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และเครื่องมืออื่น โดยใช
ขั้นตอนวิธีการคลายกับการศึกษาจริง ดังนี้
3.3.2.1 วัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนโดยภาพรวมกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับรวม ที่แกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลว เพื่อวัดความรูพื้นฐานและใชเปน
ขอมูลเบื้องตนในการพัฒนานักเรียน
3.3.2.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย พรอมกับ
ใชนิทานเลมเล็ก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นทั้ง 6 ชุด ในระหวางดําเนินการมีการประเมินผล
งาน การอานออกเสียง และคุณลักษณะอันพึงประสงค (พฤติกรรมการเรียน) ของนักเรียนเปนระยะ ๆ รวมทั้งวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งกอนเรียนและ หลังเรียนโดยใชแบบฝกทั้ง 6 ชุด ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (ฉบับยอย) ทั้ง 6 ฉบับ ที่ไดแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลว เพื่อพัฒนานักเรียนเปนรายบุคคล
3.3.2.3 เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จสิ้นแลว วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับรวมซึ่งเปนฉบับเดียวกับกอนเรียน
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4. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัย ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
4.1 วิเคราะหหาประสิทธิภาพของนิทานเลมเล็ก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยภาพรวมและ
เปนรายชุด โดยใชเกณฑประสิทธิภาพ 80/80
4.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชนิทานเลมเล็ก
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 วิเคราะหขอมูลโดยใชการทดสอบคา t (t-test dependent) ดวยโปรแกรม
SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows)
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
5.1 สถิติพื้นฐาน
5.1.1 หาคาเฉลี่ย (Mean) (กาญจนา วัฒายุ, 2548 : 106)
สูตร
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5.1.2 หาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (กาญจนา วัฒายุ, 2548 : 112)
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5.2 สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
5.2.1 คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะเปาหมาย IOC (กรมวิชาการ,
2545 : 65-66 ; พิสณุ ฟองศรี, 2550 : 7-8)
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โดยกําหนดเกณฑการพิจารณา ดังนี้
+1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามหรือรายการประเมินนั้น สามารถวัดลักษณะเปาหมายนั้น ๆ ได
0 หมายถึง
ไมแนใจวาขอคําถามหรือรายการประเมินนั้น สามารถวัดลักษณะเปาหมายนั้น ๆ ได
-1 หมายถึง
แนใจวาขอคําถามหรือรายการประเมินนั้น ไมสามารถวัดลักษณะเปาหมายนั้น ๆ ได
เกณฑ ถา คา IOC t 0.50 ถือวาขอคําถามหรือรายการประเมินนั้น มีความตรงในสิ่งที่ตองการวัด
ถา คา IOC < 0.50 ถือวาขอคําถามหรือรายการประเมินนั้น ตองปรับปรุง
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5.3 สถิติที่ใชทดสอบสมมุติฐาน
5.3.1 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยใช t-test
Dependent (กาญจนา วัฒายุ, 2548 : 96)
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5.3.2 หาคาประสิทธิภาพของนิทานเลมเล็ก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใช
เกณฑ E1/E2 (กรมวิชาการ, 2545 : 63-64)
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ประสิทธิภาพของผลลัพธที่ไดจากคะแนนเฉลี่ย
ของการทําแบบทดสอบหลังเรียนของผูเรียนทั้งหมด
คะแนนรวมของผลลัพธหลังเรียน
คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน
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เกณฑประสิทธิภาพที่กําหนดไวคือ E1/E2 มีคา 80/80 ขึ้นไป
80 ตัวแรก หมายถึง รอยละ 80 ของคะแนนเฉลี่ยคําตอบที่ตอบถูกจากการวัดผลสัมฤทธิ์ระหวางเรียน
80 ตัวหลัง หมายถึง รอยละ 80 ของคะแนนเฉลี่ยคําตอบที่ตอบถูกจากการวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา
1. นิทานเลมเล็กสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพโดยรวมเทากับ 80.43/82.59
สู ง กว า เกณฑ ม าตรฐาน 80/80 เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายชุ ด พบว า ชุ ด ที่ 1 ประเพณี ส รงน้ํ า พระพุ ท ธชิ น ราช
มีประสิทธิภาพเทากับ 84.03/86.11 ชุดที่ 2 ประเพณีย่ํากลองบอกเวลา มีประสิทธิภาพเทากับ 81.11/87.50
ชุดที่ 3 ประเพณีปกธงชัยมีประสิทธิภาพเทากับ 82.22/89.58 ชุดที่ 4 ประเพณีแขงเรือยาวมีประสิทธิภาพเท ากับ
82.08/87.85 ชุดที่ 5 การละเลนนางดงมีประสิทธิภาพเทากับ 84.44/88.54 และชุดที่ 6 ประเพณีเสนเรือนมี
ประสิทธิภาพเทากับ 81.67/86.11 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ทั้ง 6 ชุด
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยใชนิทานเลมเล็ก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนรายชุด พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใชนิทานเลมเล็ก สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชุดที่ 1-6 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เทากันทั้ง 6 ชุด

อภิปรายผล
การพัฒนาทักษะการอาน ดวยนิทานเลมเล็ก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีประเด็นที่นํามา
อภิปราย จากผลการวิจัยจะเห็นไดวา
1. นิทานเลมเล็กสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3โดยภาพรวมและเปนรายชุดมีประสิทธิภาพเปนไป
ตามเกณฑ ม าตรฐานที่ กํ า หนด 80/80 ทั้ ง หมด และเป น ไปตามสมมุ ติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว ทั้ ง นี้ อ าจอภิ ป รายได ว า
กระบวนการสรา งและพั ฒ นาแบบฝ ก ของผู รายงาน มี กระบวนการสรา งและพั ฒ นาอย า งเป นระบบ เริ่ม จาก
การศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบาน
ดงพลวง วิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรูตั วชี้ วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ศึกษาและวิเคราะหการอาน ในแบบเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และคํา
ที่พบในชีวิ ตประจํา วัน และคํา ใกลตั ว จากนั้ นศึกษาเอกสารที่เกี่ย วของโดยศึกษาเอกสาร ตํา รา คูมือ วารสาร
บทความ วิทยานิพนธ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวจึงดําเนินการสรางนิทานเลมเล็ก กําหนดจุดประสงค และวิธีฝก
ใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะและวัยของนักเรียน เรียงลําดับการใชจากนิทานชุดที่มีคํางายไปหานิทานชุดที่มีคํายาก
ใชหลักการฝกซ้ํา ทําซ้ํา คําสั่งหรือขอความที่ใชในการสื่อสารเปนภาษาที่เขาใจไดงายและรวดเร็ว ใชรูปแบบ สีสัน
และรูปภาพเพื่อเราความสนใจของผูเรียน (สุวิทย มูลคํา และสุนันทา สุนทรประเสริฐ. 2550 : 60 อางอิงมาจาก
วรสุดา บุญยไพโรจน. 2536 : 37) ใชเทคนิคการนําเสนอ ดวยการสรางตัวละครขึ้นมาเปนตัวแทนสื่อสารระหวางครู
กับนักเรียน เพื่อสรางบรรยากาศความเปนกันเอง เราใจชวนใหอยากทํากิจกรรม และมองเห็นภาพของคําเปน
รูปธรรม ซึ่งจะงายตอการทําความเขาใจและการจํารูปคํามากยิ่งขึ้น นิทานแตละชุดมีเนื้อหาและความนาสนใจจาก
ภาพการตูน สีสัน และการใชเนื้อหาประกอบนิทาน ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนสนุกสนานในการเรียนรูและตื่นเตนกับการ
อาน รวมทั้งไดฝกการอานคําซ้ํา ๆ เพื่อใหเกิดทักษะอีกทั้งผูรายงานยังตรวจสอบคุณภาพของนิทานเลมเล็ก สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ และใหขอเสนอแนะ มีการปรับปรุงแกไขและ
นําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอนนํามาใช จริง ในลักษณะ 1 ตอ 1 และทดลองใชในกลุมยอย
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ซึ่งกระบวนการตาง ๆ ไดผานการแกไขปรับปรุงใหมีคุณภาพมากขึ้นเปนลําดับจึงทําใหประสิทธิภาพของนิทานเลม
เล็ก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3โดยภาพรวมและเปนรายชุดมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนดไว (80/80) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมาของหลายทาน ไดแก กาญจนาโภคสวัสดิ์ (2550 : 58-61)
ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับผลการใชแมบทการสอนอานรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัย
พบวานักเรียนที่เรียนโดยใชแมบทการสอนอานภาษาไทยมีความสามารถในการอานออกเสียงคะแนนเฉลี่ยกอน
เรียนเทากับ 23.25 คิดเปนรอยละ 46.50 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 38.30 คิดเปนรอยละ 76.60 และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 13.45 คิดเปนรอยละ 44.83 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ
22.70 คิดเปนรอยละ 75.66 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1
จินตนาชวยพันธุ (2552 : 95-99) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความสามารถในการอานการเขียนคํา
ภาษาไทยและความพึงพอใจในการเรียนระหวางการสอนแบบแจกลูกสะกดคํากับการสอนเปนคําของนั กเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวาหลังการทดลองนักเรียนในกลุมสอนแบบแจกลูกสะกดคํามีความสามารถใน
การอานและเขียนคําภาษาไทยแตกตางจากกลุมการสอนเปนคําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียน
ทั้งสองกลุมมีความพึงพอใจในการเรียนอยูในระดับมากนภาภรณ ทาโยธี (2554 : 102-105) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคําพื้นฐานโดยใชแบบฝกทักษะดวยการสอนแบบมุงประสบการณทางภาษา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา 1) แบบฝกทักษะการอานและการเขียนคํา
พื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ 92.06/94.05 สูงกวาเกณฑที่กําหนด
80/80 2) ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะการอานและการเขียนคําพื้นฐานดวยการสอนแบบมุงประสบการณ
ทางภาษากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพทําใหผูเรียนมีความรู
เพิ่มขึ้นรอยละ 90.55 3) ผูเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทักษะการอานและการเขียนคําพื้นฐานดวยการสอนแบบมุง
ประสบการณทางภาษากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
พบวาคะแนนทดสอบหลังเรียนของผูเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ผูเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยแบบฝกทักษะดวยการสอนแบบมุงประสบการณทางภาษากลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.96
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการอานของนักเรียนหลังการเรียนโดยใชนิทานเลมเล็ก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3โดยภาพรวมสู ง กว า กอนเรีย นเช น เดี ย วกับ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการอา นเมื่ อพิจ ารณาเป น รายชุ ด เป น ไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว อาจอภิปรายไดวา 1) เนื้อหาหรือคําที่ใชในการฝกเปนคําที่นั กเรียนเคยเรียนผานมาแลวหรือเคย
ไดยินไดฟงจากชีวิตประจําวันหรือเปนคําใกลตัว แตนักเรียนไมรูหลักในการอานในขณะนั้น เมื่อมีโอกาสไดเรียนรูซ้ํา
ๆ มีครูคอยใหคําแนะนําในการอานอยางใกลชิดในเวลาที่ติดขัด จึงทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนและตั้งใจใน
การฝกซึ่งมีผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นได2) สื่อการเรียนการสอนที่ใชในครั้งนี้ คือ นิทานเลม
เล็ก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพโดยรวมและเปนรายชุด เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 มีผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสู งขึ้นได และ 3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใชนิทานเลมเล็ก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3นี้ นักเรียนไดเรียนรูคําตาง ๆ ที่ใชในการฝกกอนการทํา
กิจกรรมในแบบฝกทุกครั้ง เมื่อถึงขั้นตอนการฝกอานซึ่งมีวิธีการฝกอานอยางหลากหลาย เรียบเรียงเนื้อหาจาก
นิทานเลมเล็กที่มีคํางายไปหานิทานเลมเล็กที่มีคํายากนิทานเลมเล็กมีภาพประกอบ สีสัน และเนื้อหานาสนใจ มีการ
กําหนดจุดประสงคการเรียนรูที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะและวัยของนักเรียน ตลอดจนมีการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรูเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง จึงทําใหนักเรียนมีความสนใจและตั้งใจในการอานสะกดคําสูง ไมเกิดความเบื่อ
หนาย ทําใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริงและชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดเปนอยางดี มีผลทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นได การศึกษาในครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของกัญจนภัคปญจรัตน (2552 : 56-58)
ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับผลการใชหนังสือภาพการตูนที่มีตอผลสัมฤทธิ์และเจตคติทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 2 ผลการวิ จั ย พบว า หนั ง สื อ ภาพที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ
85.24/86.67 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว ากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เจตคติตอการเรียนภาษาไทยของนักเรียนหลังเรียนโดยการใชหนังสือภาพการตูนอยูในระดับมากที่สุดโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน (2560 : 132-133) ใชนิทานที่สรางขึ้นกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 อาน
ออกเสียงไดดีขึ้นดวยคะแนนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 1-2% จากนั้นหลังใชนิทานที่สรางขึ้นเมื่อวัดความสามารถในการ
อานออกเสียงเพื่อความเขาใจพบวานักเรียนสามารถทําคะแนนไดเพิ่มขึ้น 40-60% และอานไดคะแนนคงที่โดยมี
จํานวนนักเรียนที่สามารถทําคะแนนไดเพิ่มขึ้นและคงที่คิดเปนจํานวน 38.46%
จึงอาจสรุปไดวา การพัฒนาการอานสะกดคําโดยใชนิทานเลมเล็ก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ที่ผูรายงานพัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาศักยภาพในการอานของนักเรียนใหดีขึ้น สามารถนําทักษะการอานสะกดคําไป
ใชเปนพื้นฐานการอานในระดับสูงและนําไปใชในชี วิตประจําวัน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองไดตอไป
นอกจากนี้ยั งสามารถใช เปน แนวทางใหแกผูที่ สนใจในการพั ฒนาสื่ อการเรียนการสอนประเภทนิท านเลม เล็ ก
เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนแกนักเรียนกลุมอื่น ๆ ตอไปได

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. ควรนําแนวความคิดในการพัฒนาทักษะการอาน โดยใชนิทานเลมเล็กสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 3ไปใชในการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาเรื่องอื่นๆ ตอไป
2. การพัฒนานิทานเลมเล็กที่มีคุณภาพควรดําเนินการอยางเปนระบบและมีการทดลองใชกับนักเรียนอื่น
ๆ กอนนํามาใชจริง และควรเนนการมีสวนรวมของนักเรียนใหมากที่สุด
3. ครู อาจารย ผูบริหารโรงเรียน หรือผูที่เกี่ยวของสามารถนําแนวความคิดในการพัฒนาทักษะการอาน
โดยใชนิทานเลมเล็กสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไปใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน
ใหกับนักเรียนกลุมอื่น ๆ ตอไปได
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
1. ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษามีการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการสรางนิทานเลมเล็กในรูปแบบใหม ๆ
2. ควรมีการนํานิทานเลมเล็กที่สรางขึ้นไปทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียนอื่น เพื่อจะไดขอสรุปผลการวิจัยที่
กวางมากขึ้น
3. ควรมีการสรางนวัตกรรมในลักษณะอื่น ๆ ที่แปลกใหม และดึงดูดความสนใจของนักเรียนใหมากขึ้น
เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนใหเต็มที่ และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในโอกาส
ตอไป
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ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รองศาสตราจารย ดร.ทิวัตถ มณีโชติ
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนการตูนแอนิ เมชันตามเกณฑ
80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอานสะกดคํากอนเรียนและหลังเรี ยนโดยใชบทเรียนการตูนแอนิเมชั น
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 3) เพื่อศึกษาความคงทนของความสามารถการอานสะกดคําโดยใชบทเรียน
การตูนแอนิเมชัน ตามเกณฑรอยละ 70 ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเพชรถนอม
สํานักงานเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 206 คน โดยคัดเลือกกลุม
ตัวอยางดวยการสุมแบบกลุมจํานวน 33 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือบทเรียนการตูนแอนิเมชันการอานสะกด
คํา ชุดมาตราตัวสะกด แผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนการตูนแอนิเมชั น และแบบวัดความสามารถการอาน
สะกดคํากอนและหลังทดลอง สถิติที่ใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา
1) บทเรียนการตูนแอนิเมชันที่สรางขึ้นมีคาประสิทธิภาพ 87.77/89.09 สูงกวาเกณฑที่กําหนด
2) ความสามารถการอานสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชบทเรียนการตูนแอนิเมชั น
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญของสถิติที่ระดับ .05
3) ความคงทนของความสามารถการอานสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชบทเรียน
การตูนแอนิเมชันคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 2 สัปดาห เทากับรอยละ 91.67 สูงกวาเกณฑที่กําหนด
คําสําคัญ : ความสามารถการอานสะกดคํา บทเรียนการตูนแอนิเมชัน
Abstract.
The purposes of this research were 1) to create and efficiency validation of Cartoon
Animation Lessons based on the 80/80 efficicency criterion 2) to compare the spelling
ability before and after using Cartoon Animation Lessons for Prathomsuksa 1 students and
3) to study endurance of spelling ability through Cartoon Animation Lessons based on the
70 percent criterion. The population of this research were 206 students of Phetthanom
School at Latphrao District Office in Bangkok during second semester of academic year
2018 and the sample group were 33 persons selected by cluster sampling using the
classroom as a unit of sampling. Research
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instruments were Cartoon Animation Lessons mattra tuasakot unit (standard spelling
units) , the lesson plans through Cartoon Animation Lessons and the spelling ability test
before and after research. The data were analyzed by percentage ,mean, standard deviation,
and t-test.
The research findings indicated that: 1) The created Cartoon Animation Lessons has
efficiency validation at 87.77/89.09 which was higher than efficiency criterion 2) The
comparison of spelling ability in Prathomsuksa 1 students through using Cartoon
Animation Lessons shown that the posttest was higher than the pretest with the statically
signiticart at .05 level and 3) The comparison of endurance of spelling ability through
Cartoon Animation Lessons found that the averge of two weeks posttest scores was at 91.67
percent which was higher than the criterion.
Keywords : The spelling ability, Cartoon Animation Lessons

บทนํา
การอานเปนมีความสําคัญและเปนพื้นฐานใหนักเรียนได รูจักใชทักษะการคิดเพื่อนําไปสูการพัฒนาในดาน
ตางๆ ซึ่งสอดคลองกับ(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 3) ที่กลาวไววาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพความรู และทักษะที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
และแสวงหาความรู เพื่ อพั ฒ นาตนเองอย า งต อเนื่ องตลอดชี วิ ต ผลจากการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ
ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education) ปการศึกษา 2560 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยในระดับประเทศ
นักเรียนมีมาตรฐานดานการอานคะแนนเต็ม 100 คาคะแนนเฉลี่ยอยู ในระดับ44.51 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนเพชรถนอม มีมาตรฐานดานการอานคะแนนเต็ม 100 คาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ 36.47 ซึ่งคาเฉลี่ย
คะแนนต่ํากวาระดับประเทศ ผลดังกลาวชี้ใหเห็นวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ยังขาดทักษะดานการอาน
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2560 : 1) และจากการรายงานผลการประเมินความสามารถดานการอาน
ของผูเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเพชรถนอม สํานักงานเขต
ลาดพราว กรุงเทพมหานคร สมรรถนะดานการอานออกเสียง พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 คาคะแนนเฉลี่ย
รอยละ 66.13 ต่ํากวา ระดับจังหวัดซึ่งมีคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 77.29 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน,2560 : 1-2) ซึ่งผลดังกลาวเนื่องจาก นักเรียนมีปญหาในเรื่องการอานหนังสือไมออก ไมคลอง โดยเฉพาะ
คําที่มีตัวสะกด ขาดทักษะการอาน อานชาและไมคลอง ขาดความสนใจในการอาน ไมชอบสะกดคํา อานเปนคํา
รวมถึงการอานประโยคและขอความที่มีเนื้อหายาวเกินไปและยากทําใหนาเบื่อ
ผลจากการทดสอบการอาน พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีปญหาด านการอานสะกดคํา กลุมคํา
ประโยค เฉพาะมาตราตัวสะกด แมกน มาตราตัวสะกด แมกก มาตราตัวสะกด แมกด มาตราตัวสะกด แมกบ คําที่
สะกดตรงมาตราและไมตรงมาตรา ดังนั้นหากใชการตูนเปนสื่อสําหรับการเรียนการสอน ชวยเพิ่มความเร าใจ ดึงดูด
ความสนใจ ผูวิจัยหานวัตกรรมมาชวยแกปญหาการอานกระตุนใหผูเรียนสนใจและตั้งใจเรียนและเหมาะสมกับวัย
ทั้งยังตรงกับทิศนา เเขมมณี (2556 : 51-52) กลาวถึงทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรนไดค ซึ่งเชื่อวาการเรียนรูเกิดจาก
การเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง ซึ่งกฎของการเรียนรู ของธอรนไดค สามารถนํามาใชกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ไดคือ กฎแหงการฝกหัดและกฎแหงผลที่พึงพอใจ การเปดโอกาสใหผูเรียนไดเ รียนแบบลองผิด
ลองถูก จดจําการเรียนรูไดดี อีกทั้งการสรางบรรยากาศใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น อีกทั้งการฝกฝนการ
เรียนรูแบบซ้ําบอยๆและผูเรียนเกิดความพึงพอใจจะชวยใหการเรียนการสอนประสบความสําเร็จ ผูวิจัยคิ ดวาสื่อ
บทเรียนการตูนแอนิเมชันสามารถพัฒนาการอานสะกดคํา และทําใหนักเรียนเกิดอยากเรียนรู เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินและไมนาเบื่อหนายตอการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สามารถฝกไดบอยครั้งไดเมื่อผูเรียน
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ตองการ ผูวิจัยคิดวาการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนการตูนแอนิเมชัน นาจะชวยใหเปนนวัตกรรมอีกทางเลือกหนึ่ง
ที่สงเสริมใหนักเรียนมีพัฒนาการอานสะกดคําที่ดีขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนการตูนแอนิเมชัน ตามเกณฑ 80/80
2. เพื่ อ เปรีย บเที ย บความสามารถการอา นสะกดคํ า ก อนเรี ย นและหลั ง เรี ย นโดยใช บ ทเรีย นการ ตู น
แอนิเมชันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
3. เพื่อศึกษาความคงทนของความสามารถการอานสะกดคําโดยใชบทเรียนการตูนแอนิเมชั น ตามเกณฑ
รอยละ 70

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถการอานสะกดคําโดยใชบทเรียนการตูนแอนิเมชั นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 สํานักงานเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารตํารา แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่
เกี่ยวของ โดยนํามาประมวลเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน
การตูนแอนิเมชัน

ตัวแปรตาม
1.ความสามารถการอานสะกดคํา
2.ความคงทนของความสามารถการอานสะกดคําโดยใช
บทเรียนการตูนแอนิเมชัน

วิธีการวิจัย
1. ประชากร ได แก นั กเรียนชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 1 โรงเรียนเพชรถนอม สํ านั กงานเขตลาดพรา ว
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 206 คน โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยการสุมแบบกลุม
จํานวน 33 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือบทเรียนการตูนแอนิเมชัน ชุดมาตราตัวสะกด แผนการจัดการเรียนรูโดยใช
บทเรียนการตูนแอนิเมชัน และแบบวัดความสามารถการอานสะกดคํากอนและหลังเรียน
3. ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
3.1 บทเรียนการตูนแอนิเมชันการอานสะกดคํา ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโรงเรียนเพชรถนอม และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ ศึ กษารูป แบบและการใช โปรแกรม Flash player สํา หรับ สรางบทเรียน นําชุ ดบทเรียนการตู น
แอนิเมชันการอานสะกดคํา ชุดมาตราตัวสะกด นําเสนออาจารยที่ปรึกษาและใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
ประเมิน ความถูกตอง ความเหมาะสมความสอดคลองกับเนื้อหาที่ป รับ ปรุง แกไข ไปทดลองใช กับ นักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปที่1ที่ไมใชกลุมตัวอยาง กลุมรายบุคคล กลุมขนาดเล็ก กลุมขนาดใหญเพื่อหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนการตูนแอนิเมชัน หากพบปญหาผูวิจัยจะนํามาแกไขใหสมบูรณแลวไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป
3.2 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนการตูนแอนิเมชัน ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทยโรงเรียนเพชรถนอม และเอกสารการเขียนแผนการจัดการเรียนรู เขียนแผนการจัดการเรียนรู
การอานสะกดคํามาตราตัวสะกด (มาตราตัวสะกด แมกน มาตราตัวสะกด แมกก มาตราตัวสะกด แมกด มาตรา
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ตัวสะกด แมกบ) จํานวน12 แผน เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอง ในดานสาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการจัดการเรียนรู สื่อและแหลงการเรียนรู และ
การวัดผลประเมินผล ของแตละหัวขอ แลวประเมินโดยใหคะแนนตามแบบประเมิน ความเหมาะสมของแผนการ
จัดการเรียนรูมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท ตรวจสอบ
และปรับปรุงแกไขและนําไปใชกับกลุมตัวอยาง
3.3 แบบวัดความสามารถการอานสะกดคํา โดยใชบทเรียนการตูนแอนิเมชั น ศึกษาหลักสูตร
สถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโรงเรียนเพชรถนอม และเอกสารการสรางเครื่องมือวิจัย สรางแบบวัด
ความสามารถการอ า นสะกดคํ า ก อ นเรี ย น และหลั ง เรี ย นโดยใช บ ทเรี ย นการ ตู น แอนิ เ มชั น ของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งเปนแบบวัดความสามารถการอานสะกดคํา แบบภาคปฏิบัติการอานสะกดคํามาตรา
ตัวสะกดแมกน มาตราตัวสะกดแมกก มาตราตัวสะกดแมกบ มาตราตัวสะกดแม กด ตรงมาตราและไมตรามาตรา
จํานวน 2 ชุด ชุดละ 20 คํา กอนเรียนและหลังเรียน ลักษณะเปนขอสอบคูขนาน นําแบบวัดความสามารถการอาน
สะกดคํา เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ประเมินความสอดคลองกับบทเรียนการตูน
แอนิเมชัน แกไขแลวไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง
4. นํ า เครื่อ งมื อ ที่ ผ า นการหาคุ ณ ภาพแล ว ไปใช เ ก็บ รวบรวมข อมู ล กั บ กลุ ม ตั ว อย า ง คื อ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1/4 จํานวน 33 คน
5. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน

ผล/สรุปผลการวิจัย
1.ผลการสรางและหาประสิ ทธิภาพบทเรียนการตู นแอนิเมชั น เรื่องที่ 1 มาตราตั วสะกด แมกน
มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 80/80 โดยคา ( E1 / E2 ) เทากับ86.97/89.09ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด
บทเรียนการตูนแอนิเมชัน เรื่องที่ 2 มาตราตัวสะกด แมกก มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 80/80 โดยคา
( E1 / E2 ) เทากับ88.93/89.09 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด บทเรียนการตูนแอนิเมชัน เรื่องที่ 3 มาตราตัวสะกด
แมกด มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 80/80 โดยคา ( E1 / E2 ) เทากับ88.53/89.09 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด
บทเรียนการตูนแอนิเมชัน เรื่องที่ 4 มาตราตัวสะกด แมกบ มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 80/80 โดยคา
( E1 / E2 ) เทากับ86.62/89.09 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด สรุปไดวาบทเรียนการตูนแอนิเมชัน ชุดมาตราตัวสะกดที่
สรางขึ้น มีคาประสิทธิภาพ( E1 / E2 ) เทากับ 87.77/89.09 และสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนการตูนแอนิเมชัน กลุมตัวอยาง
บทเรียนการตูนแอนิแอเมชัน
ประสิทธิภาพ ( E1 / E2 )
เรื่องที่1 มาตราตัวสะกด แมกน
86.97/89.09
เรื่องที่2 มาตราตัวสะกด แมกก
88.93/89.09
เรื่องที่3 มาตราตัวสะกด แมกด
88.53/89.09
เรื่องที่4 มาตราตัวสะกด แมกบ
86.62/89.09
เฉลี่ยรวม
87.77/89.09
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถการอานสะกดคํากอนเรียนและหลังเรี ยนโดยใชบทเรียนการตูน
แอนิเมชันของกลุมตัวอยางพบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 17.82 (ݔҧ =17.82, S.D.=3.216) สูงกวาคะแนน
กอนเรียน ซึ่งเทากับ 9.03 ( ݔҧ =9.03, S.D.=2.007) อยางมีนัยสําคัญของสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถการอานสะกดคํากอนเรียนและหลังเรียนโดยใชบทเรียนการตูน
แอนิเมชัน
การทดสอบความสามารถ
n
คะแนนเต็ม
S.D.
คา t
ݔҧ
¦D ¦D2
การอานสะกดคํา
กอนเรียน
33
20
9.03 3.216
290 2692 23.838*
หลังเรียน
33
20
17.82 2.007
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 df = 32
3. ผลการศึกษาความคงทนของความสามารถการอานสะกดคําโดยใชบทเรียนการตูนแอนิเมชั นของ
กลุมตัวอยางพบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 2 สัปดาหสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือรอยละ70 (ݔҧ =18.33) คิดเปนรอย
ละ 91.67 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่วางไว ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความคงทนของความสามารถการอานสะกดคําโดยใชบทเรียนการตูนแอนิเมชัน
กับเกณฑที่กําหนดรอยละ 70 หลังเรียน 2 สัปดาห
การทดสอบความสามารถ
S.D.
รอยละ
n
คะแนนเต็ม
ݔҧ
การอานสะกดคํา
หลังเรียน
33
20
17.82
2.01
89.09
หลังเรียน 2 สัปดาห
33
20
18.33
1.88
91.67

อภิปรายผล
1. ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนการตูนแอนิเมชัน ไดบทเรียนการตูนแอนิเมชัน ชุดมาตรา
ตัวสะกด มี 4 เรื่อง ไดแก เรื่องที่ 1 มาตราตัวสะกด แมกน เรื่องที่ 2 มาตราตัวสะกด แมกก เรื่องที่ 3 มาตรา
ตัวสะกด แมกบ เรื่องที่4 มาตราตัวสะกด แมกดชั้นประถมศึกษาปที่1 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนอานสะกดคําตรง
มาตรากั บ ไม ต รงมาตรา โดยยึ ด หลั ก ทฤษฎี ก ารอ า นของTrabasso และแนวทางการสอนอ า นสะกดคํ า ของ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงนํามาสังเคราะหเปนวิธีการสอนอานสะกดคําของผูวิจัยเอง โดยประกอบดวยกระบวนการ
ดังนี้ ขั้นที่ 1ดูภาพสื่อคํา ขั้นที่ 2 อานสะกดคําจากภาพ ขั้นที่ 3 อานเปนคํา ขั้นที่ 4 อานประโยคจากภาพ ผลการ
หาประสิทธิภาพของบทเรียนการตูนแอนิเมชัน ชุดมาตราตัวสะกดที่สรางขึ้นมีคาประสิทธิภาพ( E1 / E2 ) เทากับ
87.77/89.09 และสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80 สอดคลองกับ สุรเชษฐ มีฤทธิ์ (2554 : 76) ไดทําการวิจัยเรื่อง การ
พัฒ นาบทเรียนคอมพิว เตอรมัล ติมี เดีย การตูน แอนิ เมชั น3 มิ ติ ภาษามื อไทย เรื่อ งทฤษฎีสี สํา หรับ นักเรีย นผู
บกพรองทางการไดยินผลการวิจัย พบวา บทเรียนคอมมัลติมีเดีย การตูนแอนิเมชัน3 มิติ ภาษามือไทย เรื่องทฤษฎี
สําหรับนักเรียนผูบกพรองทางการไดยิน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 คุณภาพจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
อยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย 4.92 คุณภาพจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา อยูในระดับดี
มีคาเฉลี่ย 4.37 และมีประสิทธิภาพ 88.48/89.61 และจินตนา คําสอนจิก (2553 : 68) ไดทําการวิจัยเรื่อง การ
พั ฒ นาชุ ด การสอนเรื่ อ งสารเคมี ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น โดยใช ก าร ตู น อนิ เ มชั่ น เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัย พบวา ชุดการสอนเรื่องสารเคมีใน
ชีวิตประจําวันโดยใชการตูนอนิเมชั่นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด คือ 86.99/ 81.05 นอกจากนี้ยังพบวา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานและเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมเปาหมายหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางทักษะกระบวนการทาง
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วิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานกับเจตคติทางวิทยาศาสตรมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนั ยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จึงอาจกลาววาไดชุดการสอนเรื่องสารเคมีในชีวิตประจําวันโดยการตูนอนิเมชั่น สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถการอานสะกดคํากอนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใชบทเรียนการตู น
แอนิเมชันของกลุมตัวอยางพบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 17.82 (ݔҧ =17.82, S.D.=3.216) สูงกวาคะแนน
กอนเรียน ซึ่งเทากับ 9.03 ( ݔҧ =9.03, S.D.=2.007) อยางมีนัยสําคัญของสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาการสอน
โดยใชบทเรียนการตูนแอนิเมชันสามารถพัฒนาการเรียนรูไดตามวัตถุประสงคของการวิจัย ซึ่งสอดคลองกับการวิจัย
ของ เนตรนภา เอกเพชร (2552 : 88-89) ไดทําการวิจัยเรื่อง การสรางบทเรียนคอมพิวเตอร เรื่อง “การอานมาตรา
ตั ว สะกดที่ ไ ม ต รงมาตรา” สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 โรงเรี ย นวั ด สว า งอารมณ อ.เกาะสมุ ย
จ.สุราษฏรธานี ผลการวิจัย พบวา จากการทดลองปรากฏวาคะแนนการทดสอบหลังเรียนมีคะแนนสูงขึ้ นกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียน
แหวนทอง อาจรักษา (2553 : 97) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอนแบบผสมผสาน
เรื่ อ งการอ า นสะกดคํ า ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 โรงเรี ย นวั ด คู บ อน สํ า นั ก งานเขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบผสมผสานเรื่องการอานสะกดคําสูงการเรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และ พัชรศิริ ทัศนศรี
(2556 : 77-78) ไดทําการวิจัยเรื่อง
3. การศึ ก ษาเหตุ ผ ลเชิ ง จริ ย ธรรมด า นความมี วิ นั ย ผ า นนิ ท านการ ตู น แอนิ เ มชั น สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลวิจัย พบวา นิทานการตูนแอนิเมชั นเพื่อสงเสริมเหตุผลเชิงจริยธรรม ดานความมีวินัย
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี มีคุณภาพตามเกณฑและมีพัฒนาการดานเหตุผล
เชิง จริยธรรมดา นความมีวิ นัย อยู ในระดับปานกลาง โดยมี คาเฉลี่ ยเทากับกอนใช 2.33 ระหวางใช 2.50 และ
นักเรียนมีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยหลังใชการตูนแอนิเมชันเพิ่มขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
4. ผลการศึกษาความคงทนของความสามารถการอานสะกดคําโดยใชบทเรียนการตูนแอนิเมชั นของกลุม
ตัวอยางพบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 2 สัปดาหสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ รอยละ70 (ݔҧ =18.33) คิดเปนรอยละ
91.67 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่วางไว สอดคลองกับ ดลวรรณ พวงวิภาค (2554 : 121) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการ
เรียนรูและความคงทนเรื่องคําศัพทภาษาอังกฤษจากการเรียนดวยหนังสือนิทานอีเล็กทอนิกส ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 ผลการวิจัย พบวา ความคงทนในการเรียนหลังเรียนไปแลว 2 สัปดาห ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ที่เรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง คําศัพทจากนิทานภาษาอังกฤษกับเรียนแบบปกติ พบวาคะแนนความคงทน
ในการเรี ย นรู แ ตกต า งกั น จากคะแนนทดสอบหลั ง เรี ย น เฉลี่ ย ลดลง อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ . 05
และนุสรา เดชจิตต (2556 : 150) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบแกป ญหา
เรื่อง การคูณ ที่มีตอความสามารถในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรและความคงทนในการเรียนรูของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัย พบวา 1.ผลการศึกษากระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 ไดกระบวนการที่ประกอบดวย ขั้นตอน 4 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1 ทําความเขาใจปญหา ขั้นที่ 2
กําหนดวิธีการแกปญหา ขั้นที่ 3 ดําเนินการแกปญหาและขั้นที่ 4 ตรวจสอบความถูกตอง 2.ผลการพัฒนาบทเรียน
คอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนแบบแก ป ญ หาเรื่ อ งการคู ณ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 2 พบว า บทเรี ย นมี
ประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธเทากับ 76.56/75.28 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 ที่กําหนดไว
3.ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนของผูที่ เรียนดวยบทเรียนคอมพิว เตอรชวยสอนแบบแกปญหาเรื่องการคูณ สํ าหรับ
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 2 พบว า หลั ง เรี ย นสู ง กว า ก อ นเรี ย นอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ . 01
4.ความสามารถในการแกโจทยปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบแกปญหาเรื่องการคูณ มีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 76.94 อยูในเกณฑดี 5.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ
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ผูเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบแกปญหาเรื่องการคูณชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และคะแนนจากการ
ทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรูหลังเรียนผานไปแลว 2 สัปดาห ไมแตกตางกัน 6.ความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบแกปญหาเรื่องการคูณ ในภาพรวมอยู
ในระดับมาก
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดยึดหลักทฤษฎีการอานของ Trabasso ซึ่งมี 3ขั้นตอนไดแก ขั้นตอนที่ 1
การรับสาร โดยใชสายตารับรู (ตรงกับขั้นที่1ดูภาพสื่อคํา) ขั้นตอนที่ 2การใชประสบการณเดิม ความจริงและภาพ
ผูอานจะอานทบทวน 2-3 ครั้ง จนกวาจะตัดสินใจวาอะไรคือคําตอบที่แทจริง (ตรงกับขั้นที่ 2 อานสะกดคําจากภาพ
และขั้นที่ 3อานเปนคํา) ขั้นตอนที่ 3 การอาศัยความรูจากแหลงอื่นมาชวยตัดสินนั้น ถือวาเปนความรูใหมที่ ไดจาก
การอาน (ตรงกับขัน้ ที่ 4 อานประโยคจากภาพ) ซึ่งสอดคลองตามขั้นตอนการสอนในบทเรียนการตูนแอนิเมชัน และ
ขณะที่ทดลองใชผูวิจัยสังเกตพบวา นักเรียนเกิดความสนใจ ตั้งใจมีความกระตือรือรนในการศึกษาเรียนรูบทเรียน
การตูนแอนิเมชั น ชุดมาตราตัวสะกด เนื่องจากนักเรียน เกิดความสนุกสนานและไมนาเบื่อหนายตอการเรียน
สามารถเรียนรูซ้ําไปซ้ํามาเมื่อนักเรียนไมเขาใจ ครูผู สอนเปนเพี ยงผู ใหคํา ปรึกษาและกระตุนโดยใชคําถามให
นักเรียนไดรูจักการคิดวิเคราะหจึงทําใหผลคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและนักเรียนมีความคงทนของ
สามารถการอานสะกดคํา มาตราตัวสะกด แมกน มาตราตัวสะกด แมกก มาตราตัวสะกด แมกด มาตราตัวสะกด
แมกบ สําหรับเปนพื้นฐานดานการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆตอไป

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
การสอนสะกดคําในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งการวางระเบียบวินัยในชั้นเรียนเปนสิ่งสําคัญซึ่งมีผลตอสมาธิ
ของนักเรียนในการเรียนรู การรวมกิจกรรมตางๆครูควรหาวิธีการในการควบคุมชั้นเรียน
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับบทเรียนการตูนแอนิเมชัน กับเนื้อหาอื่น ๆ อีกเพื่อนักเรียนเกิดการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง
2.2 ควรทําวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนการตูนแอนิเมชันกับการสอนแบบอื่น ๆ
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษามโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตรเรื่องการบวก การลบ
การคูณและการหารเศษสวน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งเปนนั กเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
จํานวน 370 คน โดยใชการสุมตัวอยางอยางงาย ได 1 กลุม คือกลุมโรงเรียนกําแพงแสน 4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้เปนแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนในวิชาคณิตศาสตรเรื่องการบวก การลบ การคูณและการหารเศษสวน 2 ชุด
ชุดละ 20 ขอ เปนแบบทดสอบแบบคูขนาน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เทากับ
0.797 และ 0.799 และมีคาความสอดคลองของการตอบ 2 ครั้งดวยสถิติ (chi-square) ซึ่งพบวาทุกขอ ตอบได
สอดคลองกันทั้ง 2 ครั้ง
ผลการวิจัย พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตรเรื่องการ
บวก การลบ การคูณและการหารเศษสวน ดังนี้ (1) มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานกฎ ทฤษฎี บทนิยาม หรือสมบัติ
ของเศษสวน นักเรียนสวนมากมีความสับสนในเรื่องความหมายของการคูณเศษสวน คิดเปนรอยละ 70.5 ถึง 83.8
โดยนั ก เรี ย นจะใช วิ ธี ก ารจดจํ า ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การมากกว า ความเข า ใจในความหมายการคู ณ เศษส ว น
(2) มโนทัศนที่ความคลาดเคลื่อนดานการดําเนินการของเศษสวน พบวานักเรียนสวนมากมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
ดานหลักการดําเนินการการคูณเศษสวน คิดเปนรอยละ 43.8 ถึง 87.8
คําสําคัญ : การวินิจฉัย, มโนทัศนที่คลาดเคลื่อน, การวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตรเรื่อง
การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวน
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ABSTRACT
The objective of this study was to study the Mathematics Misconception in Addition
Subtraction Multiplication and Division Fraction of Prathom 6 Students in Nakhon Pathom
Primary Education Service Area Office 1. The sample of this study consist of 370 Prathom
suksa 6 students studying in semester 2, academic year 2018 in schools under the Office of
Nakhon Pathom Primary Educational Service Area 1. By using simple random sampling, A
group of the Kamphaeng Saen 4 school was selected. Tools used in this research is the
concept of mathematical diagnostic test on addition, subtraction, multiplication and division
of fractions 2 parallel sets, 20 items of multiple choice. The reliability of the test equal to
0.797 and 0.799 respectively and the internal congruence of the answers were tested twice
as well through applying the chi-square ( ) method. It was found that the answers for all
items were internally congruent both of the times they were tested.
Findings showed that the students under study displayed mathematical
misconceptions of Addition Subtraction Multiplication and Division Fraction are as
follows. (1) Misconceptions brought about through misconstruing rules, theorems,
Definitions or properties of Fraction. Most students are confused about the meaning of
multiplying fractions (70.5% – 83.8%). The students will use the method of remembering
the operation steps rather than understanding the meanings of multiplying the fractions. (2)
Misconceptions of operation in fractions. Showed that most students have misconceptions
about the principle of multiplication of fractions (43.8 % - 87.8%).
Key words : A diagnosing, Misconceptions, The Study of Mathematics Misconception
in Addition Subtraction Multiplication and Division Fraction for
Prathom 6 Students

บทนํา
ในศตวรรษที่ 21 เปนยุคแหงเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตองยอมรับวาเราไมสามารถตานกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปจจุบันและอนาคต โดยเปนไปในลักษณะที่มีการสื่อสารอยางรวดเร็วมีการแขงขันสูง
ทั้งในดานการศึกษา อาชีพ เศรษฐกิจ ดังนั้นการเตรียมคนรุนใหมใหมีทักษะที่จําเปนเพื่อใหดํารงชีวิตในสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง (สุพรรณี ชาฐประเสริฐ , 2556, หนา 1) ซึ่งคณิตศาสตร
มีบาทบาทสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จในการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพราะคณิตศาสตรชวยใหมนุษยมีความคิด
สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางรอบคอบ
และถี่ถวน ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหาในชีวิตจริงไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือ
ในการศึกษาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศาสตรอื่น ๆ อันเปนรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรของชาติใหมี
คุณ ภาพและพั ฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศใหทั ด เที ย มนานาชาติ (สถาบั น ส ง เสริม การสอนวิ ท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, 2556, หนา 1-2)
แมวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความสําคัญก็ตาม แตการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรที่ผานมาก็ยัง
ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เห็นได จากผลกการสอบของโครงการศึกษาแนวโนมการจัดการศึกษาคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ (Trends in International Mathematics and Science
Study; TIMSS) ซึ่งพบวาใน ป พ.ศ. 2558 นักเรียนไทยชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2ไดคะแนนเฉลี่ย 431 คะแนน และในป
พ.ศ. 2554 นักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ไดคะแนนเฉลี่ย 458 คะแนน และนักเรียนไทยชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ไดคะแนนเฉลี่ย 427 คะแนน จะเห็นไดวานักเรียนไทยยังมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาคากลางของการประเมินอยูที่ 500
คะแนน (โครงการ TIMSS สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.), www.ipst.ac.th) ซึ่งผล
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ดังกลาวสอดคลองกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ในป การศึ กษา 2560 ที่พบวา นักเรียนทั่ วประเทศได คะแนนเฉลี่ย วิชาคณิ ตศาสตรเพีย ง 37.12 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ , 2561 ) เมื่อพิจารณาตามสาระการเรียนรู
ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานพุธศักราช 2551ในป พ.ศ. 2560 พบวา สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการไดคะแนน
เฉลี่ ย 33.08 คะแนนซึ่ ง มี่ คา ต่ํ า กว า คะแนนเฉลี่ ย ทั่ ว ประเทศ เมื่ อพิ จ ารณาในหัว ขอหลั กเรื่อ งจํ า นวนและการ
ดําเนินการจากผลการสอบในโครงการ Trends in International Mathematics and Science Study; TIMSS
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และมัธยมศึกษาปที่ 2 ในป พ.ศ.2554 และ พ.ศ.2558 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวของกับ
เรื่องเศษสวนทุกขอแลวพบวา รอยละโดยรวมที่นักเรียนทําไดถูก มีคาต่ํากวาคาเฉลี่ยนานาชาติ ซึ่งสาเหตุที่นักเรียน
ไดคะแนนต่ํากวามาตรฐานนั้นอาจเกิดไดจากหลายสาเหตุ แตสาเหตุที่สําคัญอาจมาจากนักเรียนไมเขาใจในเนื้อหา
รายวิชามากพอหรือมีความเขาใจที่ผิดพลาด ซึ่งถาเปนอยางหลังนั้นจะมีผลเสี ยตออนาคตได เพราะความเขาใจที่
ผิดพลาดหรือมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตรขั้นพื้นฐาน จะกอใหเกิดปญหาในการเรียนรูมโนทัศนที่สูงขึ้น
ไป ซึ่งหากผูเรียนมีมโนทัศนเดิมที่คลาดเคลื่อนยอมสงผลตอการแกปญหา การแสดงวิธีทําและการเรียนรูเนื้อที่สูงขั้น
อีกตอไป (Brown 1992, pp.17-34 อางถึงในพรธิดา สุขกรม, 2557, หนา 10-11) ดังนั้นการที่ครูทราบวานักเรียน
มีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในเรื่องใดบาง ยอมเปนผลดีตอการจัดการเรียนการสอน ซึ่งหากครูสามารถวินิจฉัยมโน
ทัศนที่คลาดเคลื่อนทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนได ย อมเปนการคนหาจุดบกพรองทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ทางดานความคิดความรูและความเขาใจ ที่ไมถูกตอง ดังที่ธัศวินทร ยิ้มละมัย (2557, หนา 18) และ
อรรถโกวิท ไชยประเสริฐ (2555, หนา 11) ไดกลาววา การวินิจฉัยขอบกพรองทางการเรียนคณิตศาสตร เปนการ
เก็บรวบรวมปญหา อุปสรรคและขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการเรียนคณิตศาสตร เพื่อนําผลการวินิจฉัยนี้มาปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จะเห็นไดวาการจะพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพนั้น ครูจําเปนตองทราบวานักเรียนมีมโนทัศน
ที่คลาดเคลื่อนหรือไม เกี่ยวกับเรื่องที่สอน เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหขอผิดพลาดพรอมทั้งหาแนวทางในการพัฒนาการ
เรียนการสอนใหเหมาะสมแกนักเรียน จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษามโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
คณิตศาสตร เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และหวังไวเปน
อยางยิ่งวาจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรและผูศึกษาคนควาตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษามโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตรเรื่องการบวก การลบ การคูณและการหารเศษสวน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเพื่อศึกษามโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตรเรื่องการบวก การลบ การ
คูณและการหารเศษส ว น ของนั กเรีย นชั้น ประถมศึกษาป ที่ 6 โรงเรีย นในสั ง กัด สํ านั กงานเขตพื้ น ที่การศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต1 โดยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร
2. ศึกษาลักษณะความคลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร
- ความคลาดเคลื่อนในกฎ ทฤษฎี บทนิยาม หรือสมบัติของเศษสวน
- ความคลาดเคลื่อนดานการดําเนินการของเศษสวน
3. ศึกษาหลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวกับความคิดรวบยอดและความหมายเศษสวน
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4. สรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยนี้คือ แบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนในวิชาคณิตศาสตรเรื่องเศษสวนการบวก
การลบ การคูณ และการหารเศษสวน 2 ชุด ชุดละ 20 ขอเปนแบบทดสอบแบบคูขาน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
และหาคุณภพของแบบทดสอบในดาน
- ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
- คาอํานาจจําแนกของขอสอบ
- คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
- คาความสอดคลองของการตอบ 2 ครั้ง (chi-square)

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตรเรื่อง
การบวก การลบ การคูณและการหารเศษสวน และวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตรเรื่องการบวก
การลบ การคูณและการหารเศษสวน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 จํานวน 370 คน โดยใชการสุมตัวอยางอยางงาย ได 1 กลุม คือกลุมโรงเรียน
กําแพงแสน 4 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยนี้คือ แบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนในวิชาคณิตศาสตรเรื่องการบวก
การลบ การคูณ และการหารเศษสวน จํานวน 2 ชุด ชุดละ20 ขอ เปนแบบทดสอบคูขนานจํานวน แบบเลือกตอบ
4 ตัวเลือก โดยใหผูทรงคุณวุ ฒิตรวจสอบ จํา นวน 5 ทา น เป นผูพิจารณาคาความเที่ยงตรงเชิ งเนื้อหา โดยนํ า
แบบทดสอบนี้ ไ ปทดลองใช กับ นั กเรีย นที่ ไ ม ใ ช ก ลุ ม ตั ว อย า งจํ า นวน 100 คน ซึ่ ง พบว า มี ค า ความเชื่ อมั่ น ของ
แบบทดสอบ เทากับ 0.797 และ 0.799 และมีคาความสอดคลองของการตอบของการตอบ 2 ครั้งดวยสถิติ
(chi-square) ซึ่งพบวาทุกขอ ตอบไดสอดคลองกันทั้ง 2 ครั้ง

ผล/สรุปการวิจัย
ผลการวิจั ย พบว า มโนทั ศน ที่ คลาดเคลื่อนทางการเรียนเรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหาร
เศษสวน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา กลุมตัวอยางมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดาน ตาง ๆ ดังนี้
1. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในกฎ ทฤษฎี บทนิยาม หรือสมบัติของเศษสวน โดยเรียงตามจุดประสงค ดังนี้
1.1 จุดประสงคการเรียนรูเรื่องความหมายเศษสวน นักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนรอยละ 38.4 ถึง 67.8
1.2 จุดประสงคการเรียนรูเรื่องความหมายของจํานวนคละและเศษเกิน นักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
ดานความหมายของจํานวนคละรอยละ 51.7 ถึง 58.4
1.3 จุ ด ประสงคก ารเรี ย นรูเ รื่อ งความหมายของการเปรีย บเที ย บเศษส ว น นั กเรีย นมี ม โนทั ศ น ที่
คลาดเคลื่อนรอยละ 51.1 ถึง 58.6
1.4 จุดประสงคการเรียนรูเรื่องความหมายของการบวกเศษสวน นักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนรอยละ
60.5 ถึง 65.4
1.5 จุดประสงคการเรียนรูเรื่องความหมายของการลบเศษสวน นักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนรอยละ
28.1 ถึง 59.2
1.6 จุดประสงคการเรียนรูเรื่องความหมายของการคูณเศษสวน นักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนรอยละ
70.5 ถึง 83.8
1.7 จุดประสงคการเรียนรูเรื่องความหมายของการหารเศษสวน นักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดาน
ความหมายของการหารจํานวนนับกับเศษสวนรอยละ 65.1 ถึง 69.7
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2. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการดําเนินการของเศษสวนโดยเรียงตามจุดประสงค ดังนี้
2.1 จุดประสงคการเรียนรูเรื่องเศษสวนอยางต่ํา นักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนรอยละ 44.9 ถึง 46.8
2.2 จุดประสงคการเรียนรูเรื่องจํานวนคละและเศษเกิน นักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเรื่องการเปลี่ยน
เศษเกินเปนจํานวนคละรอยละ 54.1 ถึง 56.8
2.3 จุดประสงคการเรียนรูเรื่องการบวกเศษสวน นักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนรอยละ 41.4 ถึง 44.6
2.4 จุดประสงคการเรียนรูเรื่องการลบเศษสวน นักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนรอยละ 27.0 ถึง 39.2
2.5 จุดประสงคการเรียนรูเรื่องการคูณเศษสวน นักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนรอยละ 43.8 ถึง 87.8
2.6 จุดประสงคการเรียนรูเรื่องการหารเศษสวน นักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนรอยละ 41.9 ถึง 59.5

อภิปรายผล
จากการวิเคราะหมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จํานวน 12
โรงเรียน มีผลสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน พบวา มีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในดานตาง ๆ โดยจัดลําดับจากมาก
ไปนอยไดดังนี้
1. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานกฎ ทฤษฎี บทนิยาม หรือสมบัติของเศษสวน ตรงกับแบบทดสอบขอ 1-10
ซึ่งมีรอยละของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเฉลี่ยรอยละ 28.1 ถึง 83.8 เมื่อจัดลําดับจากมากไปนอยพบวา
นักเรียนมมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนมากที่สุดในเรื่องการคูณเศษสวน นักเรียนกลุมตัวอยาง 370 คนมี
นักเรียนตอบผิดเฉลี่ยรอยละ 70.5 ถึง 83.8 จากการใหเหตุผลในการเลือกตอบและผลการสัมภาษณของนักเรียนที่
ตอบผิดพบวาเพราะการคูณจํานวนนับกับเศษสวนคือมีรูปทั้งหมดตามจํานวนนับที่โจทยกําหนด แบงรูปเปนกลุมๆ
ตามจํานวนของตัวสวนและแรเงากลุมรูปตามจํานวนของตัวเศษ ผลที่ไดจะเทาสวนที่แรเงา เชน 6 × นักเรียนจะ
เขาใจวา มีรูปทั้งหมด 6 รูป แบงรูปออกเปน 3 สวน แรเงา 2 สวน สวนที่แรเงาที่ไดคือคําตอบของการคูณ และ
เพราะการคูณเศษสวนคือแบงรูปตามจํานวนตัวสวนของตัวตั้งและแรเงารูปตามจํานวนตัวเศษของตัวตั้ง ซึ่งการคูณ
คือการแบงภาพเพิ่มใหเยอะขึ้น ดังนั้นนํารูป แรกมาแบงอีกครั้งตามจํานวนตัวสวนของตัวคูณและแรเงารูปตาม
จํานวนตัวเศษของตัวคูณ สวนที่แรเงาซอนกันจะเปนคําตอบของการคูณ เชน × มีของหนึ่งชิ้นแบงเปน 5 สวน
แรเงาไว 3 สวน และนําภาพแรกที่แบงได มาแบงสวนเปน 4 สวน และแรเงาไว 2 สวน สวนที่แรเงาซอนทับกันจะ
เปนคําตอบของการคูณ จะเห็นไดวานักเรียนยังมีความเขาใจวาการคูณเศษสวนคือตองมีคาเยอะขึ้นซึ่งไมไดเปนแบบ
นั้นเสมอไปนักเรียนเขาใจวาการคูณเศษสวนเหมือนกับการคูณจํานวนนับ ซึ่งเปนผลมาจากนักเรียนมีมโนทัศนดาน
การคูณเศษสวนที่ไมถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Mack, N. K. (2001, pp.267-295) พบวานักเรียนไม
เขาใจความหมายของการคูณเศษสวนโดยนักเรียนสวนใหญไมสามารถใหความหมายของการคูณเศษสวนไดวาคือ
อะไร จะใชการจดจําวิธีการดําเนินการของการคูณเศษสวน ซึ่งการที่จะทําใหนักเรียนเขาใจความหมายของการคูณ
เศษสวน ครูควรใชแบบจําลองเปนสื่อในการเรียนการสอนใหเกิดเปนรูปธรรม เพื่อนักเรียนไดมองเห็นภาพชวยใน
การแกปญหานี้ได
เรื่องการหารเศษสวน มีนักเรียนตอบผิดเฉลี่ยรอยละ 65.1 ถึง 69.7 จากการใหเหตุผลในการเลือกตอบ
และผลการสัมภาษณของนักเรียนที่ตอบผิดพบวาเพราะการหารคือการแบงให รองลงมาคือการหารคือการแบงออก
จากของที่มีอยู โดยนักเรียนจะเนนการตีความจากคําวาแบงเพียงคําเดียวคือการหาร แตแทจริงแลวการหารคือการ
แบงออกทีละเทาๆ กัน แสดงใหเห็นวานักเรียนยังไมเขาใจความหมายการหาร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ
ปยณัฐ ชัยเพ็ง (2559, หนา. 131-139) และอัศวิน บรรเทา (2558, หนา12-20) พบวานักเรียนขาดความรูความ
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เขาใจในการตีความของโจทยปญหา โดยนักเรียนสวนมากจะเกิดความผิดพลาดจากการตีความ เชนนักเรี ยนตีความ
จากคําวา “ตัดแบง” เปนการหาร นักเรียนจะเนนการตีความจากการจดจําคํา ไมไดใชความเขาใจชวยในการตีความ
ทําใหสงผลตอขั้นตอนการแกโจทยปญหาเกิดความผิดพลาดไปดวย
เรื่องการบวกเศษสวน มีนักเรียนตอบผิดเฉลี่ยรอยละ 60.5 ถึง 65.4 จากการใหเหตุผลในการเลือกตอบ
และผลการสัมภาษณของนักเรียนที่ตอบผิดพบวาเพราะการบวกเศษสวนคือนําตัวเศษบวกตัวเศษและตัวสวนบวก
ตัวสวน รองลงมาเพราะการบวกเศษสวนคือตองทําสวนใหเทากันกอนแลวนําตัวเศษบวกตัวเศษและตัวสวนบวกตัว
สวน ซึ่ งเปน ไปตามผลการวิจั ยของ ณั ฐพงษ ทองเชื้อ (2559, หน า 88-89) และสดศรี ตัน สุธั ญลั กณ (2526,
หนา85-87) และ Herani (2016, pp.131-139) พบวานักเรียนไมเขาใจความหมายของภาพเกี่ยวกับการบวก
เศษสวน ไมเขาใจวิธีการบวก โดยนักเรียนจะนําตัวเศษบวกตัวเศษและตัวสวนบวกตัวสวน ดังภาพ

การวินิจฉัยขอบกพรองของ Herani การวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของวิจัยครั้งนี้
ภาพ 1 ความหมายของการบวกเศษสวน
เรื่องการเปรียบเทียบเศษสวน นักเรียนตอบผิดเฉลี่ยรอยละ 51.1 ถึง 58.6 จากการใหเหตุผลในการ
เลื อกตอบและผลการสั ม ภาษณ ข องนั กเรีย นที่ ต อบผิ ด พบว า เพราะตั ว เศษและตั ว ส ว นเป น จํ า นวนที่ ม ากที่ สุ ด
โดยนักเรียนใชการพิจารณาจากตัวเลขที่ตัวเศษและตัวสวนหากมีคามาก นักเรียนจะคิดวาเศษสวนนั้นมีคามากดวย
ซึ่งเปนไปตามผลการวิจัยของ Rana Ghulam Mohyuddin & Usman Khalil (2016, pp. 143-144) และพัชรา
ศิลารักษ (2538, หนา 100-102) พบวานักเรียนสวนใหญจะตัดสินวาเศษสวนมีคามากหรือนอยโดยการใหน้ํา หนัก
กับจํานวนของตัวเศษและตัวสวน เชนนักเรียนสวนใหญตอบวา 2/9 มากกวา 1/4 ซึ่งนักเรียนจะใชการพิจารณา
ตัวเลขเพื่อตัดสินใจวาเศษสวนตัวไหนมากกวา แสดงใหเห็นวานักเรียนสวนใหญมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการ
เปรียบเทียบ
เรื่องความหมายเศษสวนของจํานวนนับและเศษสวนของพื้นที่ทั้งหมด นักเรียนตอบผิดเฉลี่ยรอยละ 38.4
ถึง 67.8 จากการใหเหตุผลในการเลือกตอบและผลการสัมภาษณของนักเรียนที่ตอบผิดพบวานักเรียนตอบวาไมมี
คําตอบที่ถูกตอง เพราะเศษสวนของจํานวนับ คือตัวสวนแสดงจํานวนรูปทั้งหมด และตัวเศษแสดงรูปที่แรเงา โดย
รูปตองมีขนาดเทากัน และเพราะเศษสวนของพื้นที่ทั้งหมดคือ แบงรูปตามจํานวนของตัวสวนและแรเงารูปตาม
จํานวนของตัวสวนโดยรูปตองเหมือนกัน แตจากตัวเลือกรูปแสดงการแบงพื้นที่ไมเทากัน แบงรูปไมเหมือนกันจึงไมมี
คําตอบที่ถูก สอดคลองกับผลวิจัยของ สดศรี ตันสุธัญลักษณ (2526, หนา 81-87) ไดทําการสรางแบบทดสอบ
วินิจฉัยในการเรียนเรื่องเศษสวน พบวานักเรียนไมเขาใจความหมายของภาพที่แสดงเศษสวน ซึ่งแบงเปนสวนที่
เทากัน และเศษสวนของจํานวนนับ ไมทราบวาสวนที่แรเงาตัวเศษ และตัวสวนคือจํานวนทั้งหมด และสอดคลองกับ
ผลวิจัยของ พัชรา ศิลารักษ (2538, หนา 100-102) ไดทําการการศึกษาปญหาเรื่องเศษสวน พบนักเรียนไมเขาใจ
ความหมายของการอานจํานวนเศษสวน โดยนักเรียนไมเขาใจวาตัวเศษแสดงจํานวนที่แรเงา สวนตัวส วนคือแสดง
จํานวนทั้งหมด และเปนไปตามผลการวิจัยของ VTrivena (2017, pp. 1-6) ไดทําการวินิจฉัยขอบกพรองเรื่อง
เศษสวน พบวามีนักเรียนไมเขาใจหลักการของเศษสวน โดยนักเรียนจะไมรูวาอะไรคือตัวเศษอะไรคือตัวสวน และ
ยังมีสับสนและไมเขาใจวาตัวเศษแสดงสวนที่แรเงาและตัวสวนแสดงจํานวนทั้งหมด
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เรื่อง ความหมายของจํานวนคละ นักเรียนมีตอบผิดเฉลี่ยรอยละ 51.7 ถึง 58.6 จากการใหเหตุผลในการ
เลือกตอบและผลการสัมภาษณของนักเรียนที่ตอบผิ ดพบวาเพราะจํานวนคละคือการนําจํานวนนับคูณตัวสวนบวก
ตัวเศษ รองลงมาจํานวนสองจํานวนที่ติดกัน ไมมีเครื่องหมายใหนํามาคูณ ซึ่งจะพบวานักเรียนสวนมากจะเปลี่ยน
จํานวนคละเปนจํานวนนับคูณกับเศษสวนซึ่งเปนความเขาใจคลาดเคลื่อนในความหายของจํานวนคละ ซึ่งเปนไป
ตามผลการวิจัยของ Rana Ghulam Mohyuddin & Usman Khalil (2016, pp. 143-144) พบวานักเรียนเขาใจ
วา การเขี ย นจํ านวนคละเป น เศษเกินทํ า ได โดยการนํ า ไปคูณ ซึ่ ง นักเรียนส ว นใหญ จ ะไมเขา ใจความหมายของ
จํานวนคละ จะใชเพียงการจดจําหลักเกณฑในการดําเนินการเทานั้น
เรื่อง การลบเศษสวน นักเรียนตอบผิดเฉลี่ยรอยละ 28.1 ถึง 59.2 จากการใหเหตุผลในการเลือกตอบและ
ผลการสัมภาษณของนักเรียนที่ตอบผิดพบวาเพราะการลบคือการเอาออกโดยนําตัวเศษลบตัวเศษและตัวสวนลบตัว
สวน รองลงมาเพราะการลบจํานวนคละกับเศษสวนคือนําตัวเศษลบตัวเศษ แตจํานวนนับจะคงเดิม สอดคลองกับ
ผลวิจัยของ สดศรี ตันสุธัญลักษณ (2526, หนา 85-87) และ V Trivena ( 2017, pp. 1-6) พบวานักเรียนไมเขาใจ
ความหมายของการลบเศษสวน โดยนักเรียนจะลบเศษสวนโดยนําตัวเศษมาลบกับตัวเศษ ซึ่งนักเรียนถือเอาขั้นตอน
การคํานวณทางเศษสวนทําไดตามขั้นตอนเดียวกับการคํานวณจํานวนเต็ม
2. ความคลาดเคลื่อนดานการดําเนินการ เชน ขาดความเขาใจหลักการดําเนินการเศษสวนตรงกับ
แบบทดสอบขอ 11-20 ซึ่งมีรอยละของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเฉลี่ยรอยละ 27.0 ถึง 87.8 เมื่อจัดลําดับจากมากไป
นอยพบวา
เรื่องการคูณเศษสวน มีนักเรียนตอบผิดเฉลี่ยรอยละ 43.8 ถึง 87.8 จากการใหเหตุผลในการเลือกตอบ
และผลการสัมภาษณของนักเรียนที่ตอบผิดพบวาเพราะการคูณจํานวนคละกับเศษสวน คือตัวเศษคูณตัวเศษและนํา
ตัวสวนคูณตัวสวนแลวนําไปบวกจํานวนนับ รองลงมาการคูณเศษสวนคือการคูณไขวกันแลวนํามาบวกกัน ไดเปนตัว
เศษ และสวนตัวสวนไดจากนําตัวสวนคูณตัวสวน รองลงมาเพราะการคูณเศษสวนคือตองกลับตัวเศษเปนตัวสวน
เฉพาะตัวตั้ง แลวนําตัวเศษคูณตัวเศษและตัวสวนคูณตัวสวน สอดคลองกับผลวิจัยของ ณัฐพงษ ทองเชื้อ (2559,
หนา81-85), นันทนา สิงหวัฒนาศิริ (2535,หนา 95-97) และชญานิน คมพจน (2552, หนา 95-97) พบวานักเรียน
ไมเขาใจกระบวนการคูณเศษสวน โดยนักเรียนทํา ตัวสวนใหเทากันแลวนํามาบวกกันระหวางเศษสวนกับเศษสวน
แลวนําตัวสวนคูณตัวสวน รองลงมาการคูณของเศษสวนตองกลับเศษเปนสวนกอนแลวนําตัวเศษมาคูณตัวเศษ
ตัวสวนคูณตัวสวน
เรื่อง การเปลี่ยนเศษเกินเปนจํานวนคละ นักเรียนมีตอบผิดเฉลี่ยรอยละ 54.1 ถึง 56.8 จากการใหเหตุผล
ในการเลือกตอบและผลการสัมภาษณของนักเรียนที่ตอบผิดพบวา นักเรียนเขา ใจวาการทําจํา นวนคละใหเป น
เศษเกินคือการนําตัวเศษหารดวยตัวสวนผลที่ไดจะนําไปเขียนในรูปของจํานวนคละดังนั้นนักเรียนสวนใหญเลยเลือก
คําตอบในขอที่เปนจํานวนนับคูณกับเศษเกิน สอดคลองกับผลวิจัยของ Rana Ghulam Mohyuddin & Usman
Khalil (2016, pp. 143-144) พบวานักเรียนเขาใจวาการเขียนเศษเกินเปนจํานวนคละทําตามรูปแบบคือการนําตัว
เศษไปหารด วยตัว สวนแลวผลหารที่ ไดไปเขียนในรูป ของจํ านวนคละ โดยทั่ ว ไปนั กเรียนไมเขาใจหลักการของ
จํานวนคละและเศษเกินที่แทจริง นักเรียนเพียงแตจํารูปแบบและนํามาใช
เรื่องการหารเศษสวน มีนักเรียนตอบผิดเฉลี่ยรอยละ 41.9 ถึง 59.5 จากการใหเหตุผลในการเลือกตอบ
และผลการสัมภาษณของนักเรียนที่ตอบผิดพบว าการหารเศษสวนคือเปลี่ยนหารเปนคูณแลวนําเศษสวนมาคูณกัน
รองลงมาการหารเศษสวนคือนําสวนกลับตัวตั้งคูณดวยสวนกลับตัวหาร และการหารจํานวนคละกับเศษสวนคือ
ตองแยกจํานวนนับออกกอนแลวนําเศษสวนของตัวตั้งคูณกับเศษสวนของตัวหารแลวนําไปบวกกับจํานวนนับ
สอดคล อ งกับ ผลวิ จั ย ของ ณั ฐพงษ ทองเชื้ อ (2559, หน า 81-85), ชญานิ น คมพจน (2552, หน า 95-97)
และนันทนา สิงหวัฒนาศิริ (2535,หนา 95-97) พบวานักเรียนไมเขาใจกระบวนการหารเศษสวน โดยนักเรียน
จะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเปนเครื่องหมายคูณแลวนําเศษสวนมาคูณกันเลย
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เรื่องเศษสวนอยางต่ํา นักเรียนตอบผิดเฉลี่ยรอยละ 44.9 ถึง 46.8 จากการใหเหตุผลในการเลือกตอบและ
ผลการสัมภาษณของนักเรียนที่ตอบผิดพบวา เศษสวนอยางต่ําคือทําใหนอยลงโดยการนําจํานวนใดก็ไดนํามาหารได
ลงตัวแลวมีคาลดนอยลง รองลงมาเศษสวนอยางต่ําคือทําใหนอยลงโดยการนําจํานวนมาลบออก สอดคลองกับผล
วิจัยของพัชรา ศิลารักษ (2538, หนา 100-102) พบวานักเรียนไมเขาใจความหมายของเศษสวนอยางต่ํา วาเปน
เศษสวนที่ไมมีจํานวนนับใดที่มากกวา 1 หารทั้งตัวเศษและตัวสวนไดลงตัว นักเรียนไมรูเศษสวนนั้ นตองนําจํานวน
อะไรมาหารหรือหารแลวผลที่ไดเปนเศษสวนอยางต่ําหรือยัง
เรื่องการบวกเศษสวน มีนักเรียนตอบผิดเฉลี่ยรอยละ 41.4 ถึง 44.6 จากการใหเหตุผลในการเลือกตอบ
และผลการสัมภาษณของนักเรียนที่ตอบผิดพบวาการบวกเศษสวนคือนําตัวเศษบวกตัวเศษและตัวสวนบวกตัวสว น
รองลงมาการบวกเศษสวนคือตองทํา ตัวสวนใหเทากัน กอนโดยนําตัวสวนมาคูณกัน และนําตัวเศษบวกตัวเศษ
รองลงมาการบวกจํ า นวนคละกั บ เศษส วนคื อนํ า ตัว เศษบวกตั ว เศษและตัว ส วนบวกตั วส วน แลว จึ งนํ า ไปบวก
จํานวนนับ สอดคลองกับผลวิจัยของ ณัฐพงษ ทองเชื้อ (2559, หนา88-89), Herani Tri Lestiana, Sri Rejeki, &
Fariz Setyawan. (2016, pp. 131-139), Mdaka Basanirose ( 2011, pp. 21-51), Siti Nurhani Abdul Ghani
& Siti Mistima Maat (2017, pp. 112- 120 ) พบวานักเรียนไมเขาใจแนวคิดของการบวกเศษสวน โดยนักเรียน
จะนําตัวเศษบวกกับตัวเศษและตัวสวนบวกกับตัวสวน ผลการสัมภาษณพบวานักเรียนสับสนกับแนวคิดของการบวก
เศษสวน โดยนักเรียนมีความเขาใจวาตัวเลขที่อยูที่ตัวเศษหรือตัวสวนคือคาของจํานวนในหลักนั้น การบวกเศษสวน
จึงเปนเพียงการนําคาของตัวเลขในหลักนั้นมาบวกกัน
เรื่องการลบเศษสวน นักเรียนตอบผิดเฉลี่ยรอยละ 27.0 และ 39.2 จากการใหเหตุผลในการเลือกตอบและ
ผลการสัมภาษณของนักเรียนที่ตอบผิดพบวาการลบเศษสวนคือการนําตัวเศษลบตัวเศษและตัวสวนลบตัวสวน
รองลงการลบจํานวนคละกับเศษสวนคือการนําตัวเศษลบตัวเศษและตัวสวนลบตัวสวนแลวนําไปบวกกับจํานวนนั บ
สอดคลองกับผลการวิจัยของณัฐพงษ ทองเชื้อ (2559, หนา88-89), V Trivena ( 2017, pp. 1-6) และ Mdaka
Basanirose (2011, pp. 21-51) พบวานักเรียนสวนใหญที่มีเขาใจผิดเกี่ยวกับการลบเศษสวน โดยนักเรียนนําตัว
เศษลบตัวเศษ และตัวสวนลบตัวสวน ซึ่งขอบกพรองที่เกิดขึ้นนั้นก็มาจากการที่นักเรียนไมเขาใจหลักการในการลบ
เศษสวนนั่นเอง ดังภาพ

ผลการวินิจฉัยขอบกพรองของ V Trivena
ผลการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนที่
นักเรียนรอนละ 60.87 เลือกคําตอบขอ a
ผูวิจัยคนพบ
ภาพ 2 การลบเศษสวน
จะเห็นไดวานักเรียนยังมีขอบกพรองในการเรียนเนื้อหาเศษสวน การบวกลบ คูณ และหารเศษสวนอยูมาก
ทั้งนี้อาจเกิดจากการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนที่ยังมีขอบกพรองที่ไมสามารถใหนักเรียนมีความคิดรอบยอด
ที่ถูกตองเกี่ยวกับการบวกเศษสวน ซึ่งครูควรจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อการสอนที่เปนรูปธรรม เพื่อใหนักเรียน
ไดมองเห็นภาพและทําใหเกิดความเขาใจในการเรียนมากขึ้น
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ขอเสนอแนะ
1. ควรสรางแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนี่คลาดเคลื่อนทางการเรียนเนื้อหาอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการ
สอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ควรขยายขอบเขตในการวิจัยใหกวางขึ้น เพื่อใหไดผลการวิจัยที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น
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การศึกษาระดับความคิดทางเรขาคณิต เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ กับการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
A Study of Geometric Thinking Levels about three dimension geometric with Problem
Solving for sixth grade students

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

นัฐพร คุมวงค
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุทธพงศ ทิพยชาติ
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดทางเรขาคณิต เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และ 2) เปรียบเทียบการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ที่มี ระดับความคิดทางเรขาคณิ ต แตกต างกัน กลุ มตั วอย างที่ ใช ในการวิจั ย ได แก นักเรียนชั้ นประถมศึกษาป ที่ 6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561
จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple random sampling) การวิจัยแบงออกเปน 2 ระยะคือ ระยะที่
1 ศึกษาระดับความคิดทางเรขาคณิต เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และระยะที่ 2
เปรียบเทียบการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน โดยจําแนกนักเรียนออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมที่มีระดับความ
ทางเรขาคณิตในระดับ 0 การมองเห็นรูปธรรมภายนอก กลุมที่มีระดับความทางเรขาคณิตในระดับ 1 การวิเคราะหและ
กลุมที่มีระดับความทางเรขาคณิตในระดับ 2 การอนุมานที่ไมเปนแบบแผน และสุมอยางงาย (Simple random
sampling) มากลุมละ 2 คน รวมเปน 6 คน (กรณีศึกษา) มาแกปญหาทางคณิตศาสตรจากนั้นสัมภาษณเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การแกปญหาทางคณิตศาสตร เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบทดสอบวัดระดับความคิดทางเรขาคณิต แบบทดสอบ
การแกปญหาทางคณิตศาสตร และแบบสัมภาษณเกี่ยวกับการแกปญหาทางคณิตศาสตร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และใชวิธีการศึกษา
เฉพาะรายกรณี (Case Study Method) โดยนําเสนอดวยวิธีพรรณาวิเคราะห (Descriptive Analysis)
ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับความคิดทางเรขาคณิต เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ดังนี้ มีจํานวนนักเรียนมากที่สุดอยูในระดับ 0 การมองเห็นรูปธรรมภายนอก คิดเปนรอยละ 40 รองลงมาคือระดับ 1 การ
วิเคราะห คิดเปนรอยละ 36.67 ระดับ 2 การอนุมานที่ไมเปนแบบแผน คิดเปนรอยละ 23.33 และไมมีนักเรียนคนใดที่มี
ระดับความคิดทางเรขาคณิตอยูในระดับ 3 การอนุมานที่เปนแบบแผน และระดับ 4 การคิดสุดยอด และ 2) นักเรียนที่มี
ระดับความคิดทางเรขาคณิตแตกตางกันจะมีความสามารถในการแกปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และจากการสัมภาษณ พบวา นักเรียนที่มีระดับความคิดทางเรขาคณิตระดับ 0 การมองเห็นรูปธรรมภายนอก
นักเรียนไมมีความมั่นใจในการหาคําตอบ มีทักษะการคํานวนผิดพลาด และไมสรุปคําตอบ นักเรียนที่มีระดับความคิดทาง
เรขาคณิตระดับ 1 การวิเคราะห นักเรียนไมมีความมั่นใจในการหาคําตอบ มีทักษะการคํานวนที่ถูกตองแมนยํา และมีการ
สรุปคําตอบ และนักเรียนที่มีระดับความคิดทางเรขาคณิตระดับ 2 การอนุมานที่ไมเปนแบบแผน นักเรียนมีความมั่นใจใน
การหาคําตอบ คิดอยางเปนลําดับขั้นตอนมีเหตุผล คํานวณไดอยางถูกตองแมนยํา และแกโจทยปญหาได
คําสําคัญ : ระดับความคิดทางเรขาคณิต, การแกปญหาทางคณิตศาสตร
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Abstract
The purpose of this research were to 1) study sixth grade students’geometric
thinking levels about three dimension geometric and to 2) comparison between
mathematical problem solving performance and different geometric thinking levels for
students. The research sample was grade 6 students of Rajabhat Mahasarakham University
Demonstration School, Mueang Mahasarakham, Mahasarakham province, in the second
semester of 2018, was 30 people by method simple random sampling. The study was
divided into 2 phase. The first was to study sixth grade students’geometric thinking levels
about three dimension geometric .The second phase was to comparison between
mathematical problem solving performance. Student were categorized into 3 groups: level 0
(visualization) group, level 1 (analysis) group and level 3 (informal deduction) group. Each
group was randomized by a simple random sampling to select 2 students per each (totally 6
students) to be a case study, to solve mathematical problems, and to be interviewed
additionally regarding solving mathematical problems. Research tools were a geometric
thinking levels test, a mathematical problems-solving test and an interview form of solving
mathematical problems. Statistics for research were frequency, percentage, average, oneway ANOVA and a case study method. Data were presented through descriptive analysis.
The research results were as follows: 1) Most of these sixth grade students’geometric
thinking level was found in Level 0 : visualization (40%), Level 1 : analysis (36.67%), Level
2 : Informal deduction (23.33%) and there is no student who has a level of geometrical
thinking in level 3 : formal deduction and level 4 : rigor. 2) Student with different geometric
thinking levels have different mathematical problem solving performance at the .05 level of
statistical significance. From interviewing, it is found that students who are in level 0
(visualization) group have no confident in how to find the answer, miscalculate and not
summarizing the answer. And student who are in level 1 (analysis) group that they have no
confident in how to find the answer, calculate and answer summary. And student who are in
level 2 (Informal deduction) group that they have confident in how to find the answer , logical
thinking, calculate and solve the problems correctly.
Key word (s) : Levels of Geometric Thinking , Mathematics Problem Solving

บทนํา
คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการพัฒนาคนใหแตละบุคคล เปนคนที่สมบูรณและเปน
พลเมืองที่ดี ทําใหคนมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบระเบียบ คิดมีแบบแผน สามารถวิเคราะห
ปญหา ตัดสินใจแกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอ งเหมาะสม เพื่อนําไปสูความเจริญในดาน
ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งตองอาศัยความรูทางคณิตศาสตร ในการคิดการ
สรางองคความรูและการทํางาน คณิตศาสตรจึงมีความสําคัญและเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวยพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และสามารถอยูกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (ยุทธพงศ ทิพยชาติ, 2558, น. 41) ซึ่งสอดคลองกับ
Kouba and Franklin. (1993, pp. 103-126) กลาววา ความรูทางคณิตศาสตรเปนความรูพื้นฐานที่สําคัญและ
จําเปนเชนเดียวกับการอานและการเขียนที่มีความจําเปนสําหรับการทํางาน การใชคณิตศาสตรในการแกปญหาและ
การสื่อสาร ถือเปนปจจัยหนึ่งในการเตรียมความพรอมของประเทศที่จําเปนสําหรับอนาคต เพราะคณิตศาสตรเปน
วิชาที่มีความสําคัญตอการใชชีวิตในหลายๆดานโดยเฉพาะการแกปญหา
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การแกปญหาทางคณิตศาสตร (Mathematical Problem solving) เปนหัวใจของการเรียนคณิตศาสตร
เพราะการแกปญหาทางคณิตศาสตรชวยใหนักเรียนพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห การแกปญหาชวยใหนักเรียนรู
ขอเท็จจริง ความสําเร็จในการแกปญหาจะทําใหเกิดการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนที่ตองการ (Lester, F.K.
1977, น. 1) ซึ่งการแกปญหาทางคณิตศาสตรจะประสบความสําเร็จหรือไมนั้น กระบวนการแกปญหาถือวามี
ความสําคัญอยางมากในการแกปญหา และเรขาคณิตเปนวิชาหนึ่งที่มีความสําคัญและเปนพื้นฐานสําหรับแกปญหา
ตางๆ รวมทั้งการนําไปใชในชีวิตประจําวัน
เรขาคณิตเปนสาระหนึ่งในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรที่มีความสําคัญ ดวยธรรมชาติของเรขาคณิต
เปนสาระที่ชวยใหผูเรียนเปนคนที่มีวิจารณญาณ ชางสังเกต ชางสํารวจ ตลอดจนมีเหตุผล และยังเปนวิชาที่มีความ
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ซึ่งจะเห็นไดจากรูปทรง รูปรางของวัตถุตางๆ ที่มีอยูทั่วไปในชีวิตประจําวัน การเรียน
เรขาคณิตเพื่ออธิบายความสัมพันธ การพิสูจนใหเหตุผล และนําเสนอความรูทางคณิตศาสตร (NCIM, 2000, น.
157) จากการศึกษาของไทยและตางประเทศพบวานักเรียนไมสามารถเรียนคณิตศาสตรไดดี เนื่องจากเนื้อหาใน
สาระเรขาคณิต เนนการปฏิบัติ การวาด การสราง การสังเกต การสรางขอคาดการณ เกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิต
พบวา ปญหาที่นักเรียนไมเขาใจในการเรียนเรขาคณิต ใหความเห็นวาเรขาคณิตเปนเรื่องยาก จึงมีผูพยายามทําการ
วิจัยเพื่อแกปญหาดังกลาวในบรรดางานวิจัยเหลานั้นปรากฏในงานวิจัยของ ปแอร แวนฮีลี และไดนา แวนฮีลี ไดรับ
การยอมรับในหลายประเทศและนําแนวคิดจากการวิจัยนี้ไปใช ซึ่งแนวคิดของแวนฮีลีที่รูจักและเปนที่ยอมรับกัน
อยางแพรหลายคือ Van Hiele Model เปนรูปแบบเกี่ยวกับความคิดทางเรขาคณิต เพื่อใชประเมินความสามารถ
ของนักเรียนโดยวัดจากระดับความคิดทางเรขาคณิต Van Hiele Model ไดแบงระดับความคิดทางเรขาคณิตจาก
ระดับต่ําสุดไปสูระดับสูงสุดเปน 5 ระดับ ไดแก ระดับ 0 : การมองเห็นรูปธรรมภายนอก (Visualization) ระดับ 1:
การวิเคราะห (Analysis) ระดับ 2: การอนุมานที่ไมเปนแบบแผน (Infonnal Deduction) ระดับ 3: การอนุมานที่
เปนแบบแผน (Formal Deduction) และระดับ 4: การคิดสุดยอด (Rigor) โดยนักเรียนจะตองผานกระบวนการ
เรียนรูทีละขั้นจากสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นจนไปสูการพิสูจนอยางเปนแบบแผนชวยใหนักเรียนมีการคิดอยางเปน
ขั้นตอน (Crowley, 1987, pp. 2-3)
จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการ
มหาชน) หรือ สทศ. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรปการศึกษา 2560 พบวาคะแนนเฉลี่ยในคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในระดับประเทศเทากับ 37.12 ซึ่งต่ํากวารอยละ 50 (สถาบันทดสอบทางการศึกษา,
2560, น.1 ) และผลการประเมินคุณภาพประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560 ระดับประเทศในสาระที่ 3 เรขาคณิต มีคะแนน
เฉลี่ยรอยละของผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียนคณิตศาสตรเพียง 40.96 ซึ่งบงบอกถึงการขาดคุณภาพของนักเรียน อีกทั้ง
แสดงใหเห็นถึง ปญหาของการเรียนรูคณิตศาสตรของนั กเรียนที่เรียนโดยการขาดความเขา ใจ ทั้งที่ การเรียนรู
คณิ ต ศาสตรด ว ยความเขา ใจเป น พื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ ในการเรี ย นและการนํ า ไปประยุ กต ใช ในการแก ป ญ หาทาง
คณิตศาสตรทั้งในชั้น เรียนและในชีวิตจริง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสาระทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรที่
ประกอบไปด วย 5 ทักษะ ไดแก การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่ อสาร การเชื่อมโยง และความคิ ดริเริ่ม
สรางสรรค โดยเฉพาะทักษะการแกปญหาเปนทักษะที่ตอง ปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน เพราะกา รแกปญหามี
ความสําคัญอยางมากตอการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน (Contreras, 2005, p. 115) นอกจากนี้แลวการ
แกปญหายังเปนสิ่งจําเปนอยางมากที่นักเรียน ทุกคนพึงมีเพื่อการดํารงชีวิตประจําวันในศตวรรษที่ 21 และเนื่อง
ดวยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อยูในชวงการเตรียมตัวเพื่อศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่ตอง
ปรับตัวและเตรียม ความพรอมในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาประชากรกลุมนี้เพื่อเปน
แนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
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จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจที่จะการศึกษาระดับความคิดทางเรขาคณิต เรื่อง รูปเรขาคณิตสาม
มิติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กับการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยศึกษาจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 เพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรขาคณิต ชวยใหนักเรียนพัฒนาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เพื่อชวย
สงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรขาคณิตใหสูงขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดทางเรขาคณิต เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
2. เพื่อเปรียบเทียบการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีระดับความคิด
ทางเรขาคณิตที่แตกตางกัน

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจั ยที่เกี่ยวกับ ระดั บความคิดทางเรขาคณิ ต และการแกป ญหาทาง
คณิตศาสตร ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยคือ เปรียบเทียบการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่มี ระดับ
ความคิดทางเรขาคณิตที่แตกตางกัน ดังแผนภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ระดับความคิดทางเรขาคณิตตาม
แนวคิดของแวน ฮีลี
ระดับ 0 การมองเห็นรูปธรรมภายนอก
ระดับ 1 การวิเคราะห
ระดับ 2 การอนุมานที่ไมเปนแบบแผน
ระดับ 3 การอนุมานที่เปนแบบแผน
ระดับ 4 การคิดสุดยอด

การแกปญหาทางคณิตศาสตร
ตามทฤษฎีของโพลยา
ขั้นที่ 1 ทําความเขาใจปญหา
ขั้นที่ 2 วางแผนแกปญหา
ขั้นที่ 3 ดําเนินการแกปญหา
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบการแกปญหา

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ได แก นั กเรียนชั้ นประถมศึกษาป ที่ 6 โรงเรียนสาธิ ตมหาวิท ยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 2 หองเรียน จํานวนนักเรียน 60 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวนนักเรียน 30 คน
ซึ่งไดจากการสุมกลุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling)
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบทดสอบวัดระดับความคิดทางเรขาคณิต แบบทดสอบการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร และแบบสัมภาษณเกี่ยวกับการแกปญหาทางคณิตศาสตร
3. การวิเคราะหทางสถิติ
การวิจัยนี้ ไดแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ศึกษาระดับความคิดทางเรขาคณิต เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
6 โดยใชสถิติรอยละ (%)
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่มีระดับความคิดทาง
เรขาคณิตแตกตางกันโดยใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และศึกษาแนวคิดในการหา
คําตอบของนักเรียนที่มีระดับความคิดทางเรขาคณิตแตกตางกันโดยใชวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study
Method ) แลวนําเสนอโดยวิธีพรรณาวิเคราะห (Descriptive Analysis)

สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหการศึกษาระดับความคิดทางเรขาคณิต เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชรอยละ ซึ่งแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงระดับความคิดทางเรขาคณิตเรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ระดับความคิดทางเรขาคณิต
จํานวนนักเรียน
จํานวนนักเรียน
ตามแนวคิดของ แวน ฮีลี
(คน)
(รอยละ)
ระดับ 0 ขั้นการมองเห็นรูปธรรมภายนอก
12
40
ระดับ 1 ขั้นการวิเคราะห
11
36.67
ระดับ 2 ขั้นการอนุมานที่ไมเปนแบบแผน
7
23.33
ระดับ 3 ขั้นการอนุมานที่เปนแบบแผน
ระดับ 4 ขั้นการคิดสุดยอด
รวม
30
100
จากตารางที่ 1 พบว า ระดั บ ความคิ ด ทางเรขาคณิ ต เรื่อ ง รูป เรขาคณิ ต สามมิ ติ ข องนั กเรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 มีจํานวนนักเรียนมากที่สุดอยูในระดับ0 : การมองเห็นรูปธรรมภายนอกจํานวน 12 คน คิดเปน
รอยละ 40 รองลงมาไดแก ระดับ1 : การวิเคราะห จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 36.67 ระดับ2 : การอนุมานที่ไม
เปนแบบแผน จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 23.33 และไมมีนักเรียนคนใดที่มีระดั บความคิดทางเรขาคณิตอยูใน
ระดับ3 : การอนุมานที่เปนแบบแผน และระดับ4 : การคิดสุดยอด
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่มีระดับความคิดทาง
เรขาคณิตแตกตางกันโดยใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ซึ่งแสดงในตารางที่ 2 และ
ตารางที่ 3
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่มีระดับความคิด
ทางเรขาคณิตแตกตางกัน
แหลงความแปรปรวน
SS
df
MS
F
p-value
ระหวางกลุม
623.885
2
311.943
17.050*
0.000
ภายในกลุม
493.982
27
18.296
รวม
1117.867
29
หมายเหตุ. * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบวาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนตามระดับ
ความคิดทางเรขาคณิตในระดับ0 : การมองเห็นรูปธรรมภายนอก ระดับ1: การวิเคราะห และระดับ2 : การอนุมาน
ที่ไมเปนแบบแผน (F=17.050*) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบรายคูดวย
วิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’ Methood) ซึ่งแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่มี
ระดับความคิดทางเรขาคณิตแตกตางกัน
ผลตางของคาเฉลี่ย
แปล
ระดับความคิดทางเรขาคณิต
n X ระดับ0 ระดับ1 ระดับ2 ความหมาย
5.42
10.18
17.29
ระดับ0 การมองเห็นรูปธรรมภายนอก
12 5.42
4.765* 11.869*
ต่ํา
ระดับ1 การวิเคราะห
11 10.18
7.104*
ปานกลาง
ระดับ2 การอนุมานที่ไมเปนแบบแผน
7 17.29
สูง
หมายเหตุ. * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบวา คาเฉลี่ยรายคูของความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่มี
ระดับความคิดทางเรขาคณิตในระดับ 0 : การมองเห็นรูปธรรมภายนอก ระดับ 1 : การวิเคราะห และระดับ2 : การ
อนุมานที่ไมเปนแบบแผน แตกตางกันดังนี้
กลุมที่ 1 นักเรียนมีระดับความคิดทางเรขาคณิต ระดับ1 : การวิเคราะห และระดับ0 : มองเห็นรูปธรรม
ภายนอก มีความสามารถในการแกปญหาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
กลุมที่ 2 นักเรียนมีระดับความคิดทางเรขาคณิตระดับ2 : การอนุมานที่ไมเปนแบบแผนและระดับ 0 : การ
มองเห็นรูปธรรมภายนอก มีความสามารถในการแกปญหาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
กลุมที่ 3 นักเรียนมีระดับความคิดทางเรขาคณิตระดับ2 : การอนุมานที่ไมเปนแบบแผนและระดับ 1 : การ
วิเคราะห มีความสามารถในการแกปญหาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
สรุปตอนที่ 2 พบวา นักเรียนที่มีระดับความคิดทางเรขาคณิตแตกตางกันจะมีความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่มีระดับความคิดทางเรขาคณิต
อยูในระดับ0 : การมองเห็นรูปธรรมภายนอก มีความสามารถในการแกปญหาอยูในระดับต่ํา นักเรียนที่มีระดับ
ความคิดทางเรขาคณิตอยูในระดับ 1 : การวิเคราะห มีความสามารถในการแกปญหาอยูในระดับปานกลาง และ
นักเรียนที่มีระดับความคิดทางเรขาคณิตอยูในระดับ2 การอนุมานที่ไมเปนแบบแผนมีความสามารถในการแกปญหา
อยูในระดับสูง และจากการสัมภาษณ พบวา นักเรียนที่มีระดับความคิดทางเรขาคณิตระดับ0 : การมองเห็นรูปธรรม
ภายนอก นักเรียนไมมีความมั่นใจในการหาคําตอบ มีทักษะการคํานวนผิดพลาด และไมสรุปคําตอบ นักเรียนที่มี
ระดับความคิดทางเรขาคณิตระดับ1 : การวิเคราะห นักเรียนไมมีความมั่นใจในการหาคําตอบ มีทักษะการคํานวนที่
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ถูกตองแมนยํา และการสรุปคําตอบและนักเรียนที่มีระดับความคิดทางเรขาคณิตระดับ2 : การอนุมานที่ไมเปนแบบ
แผน นักเรียนมีความมั่นใจในการหาคําตอบ คิดอยางเปนลําดับขั้นตอนมีเหตุผล คํานวณไดอยางถูกตองแมนยํา
สามารถแกโจทยปญหาได ตรวจสอบความถูกตองและสรุปคําตอบได

อภิปรายผล
1) ผลการศึกษาระดับความคิดทางเรขาคณิต เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
6 พบวา ระดับความคิดทางเรขาคณิตสวนมากอยูในระดับ0 : การมองเห็นรูปธรรมภายนอก คิดเปนรอยละ 40 และ
สวนนอยอยูในระดับ2 : การอนุมานที่ไมเปนแบบแผน คิดเปนรอยละ 23.33 ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนสวนมากมี
การคิดต่ํากวาระดับ 2 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียนมีความรูความเขาใจโดยการทองจํารูปรางและสมบัติของรูป
เรขาคณิต ทําใหนักเรียนไมมีความสามารถใหเหตุผลและประยุกตใชไดในระดับความคิดทางเรขาคณิตระดับ 3 และ
ระดับ 4 ซึ่งเปนไปตามแนวคิดทางเรขาคณิตตามแบบแวนฮีลีในระดับ 0-2 ที่เนนจํารูปรางและสมบัติของรูป
เรขาคณิต ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพรรณี เหมะสถล (2547, น. 73) ศึกษาการสํารวจระดับการคิดทาง
เรขาคณิตตามแบบของแวนฮีลี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
พบวาเมื่อแยกตามระดับการคิดมีจํานวนนักเรียนรอยละ 28.77 ระดับการคิดอยูในระดับ0 : การมองเห็นรูปธรรม
ภายนอก มีจํานวนนักเรียนรอยละ 28.77 ระดับการคิดอยูในระดับ1 : การวิเคราะห มีจํานวนนักเรียนรอยละ 5.78
มีระดับการคิดอยูในระดับ 2 : การพิสูจนอยางไมเปนทางการ และไมมีนักเรียนคนใดที่มีระดับการคิดอยูในระดับ3 :
การพิสูจนอยางเปนทางการ และระดับ 4 ระดับขั้นสุดยอด ซึ่งตรงตามทฤษฎีของเพียเจต (Piaget.1972 : 50-67)
ที่กลาววา พัฒนาการทางสติปญญาของคนมีลักษณะเดียวกันในชวงอายุเทากันและแตกตางกันในชวงอายุแตกตาง
กัน ซึ่งเด็กที่อยูชวงอายุ 7-11 ป สามารถเขาใจสิ่งที่เปนรูปธรรม ตั้งเกณฑจัดประเภทตางๆ แบงแยกสิ่งแวดลอม
ออกเปนหมวดหมู ลําดับขั้น จัดเรียงขนาดสิ่งของ วาดภาพคิดในใจได และสามารถนําความรูหรือประสบการณใน
อดีตมาแกปญหาเหตุการณใหม ๆ ได แตปญหาหรือเหตุการณนั้นจะตองเกี่ยวของกับวัตถุหรือสิ่งที่เปนรูปธรรม
2) ผลการศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่มีระดับ
ความคิดทางเรขาคณิตแตกตางกัน พบวานักเรียนที่มีระดับความคิดทางเรขาคณิตแตกตางกันจะมีความสามารถใน
การแกปญหาแตกตางกัน คือ กลุมของนักเรียนที่มีระดับความคิดทางเรขาคณิตระดับ 0 : การมองเห็นรูปธรรม
ภายนอก มีความสามารถในการแกปญหาอยูในระดับต่ํา กลุมของนักเรียนที่มีระดับความคิดทางเรขาคณิตระดับ1 :
การวิเคราะห มีความสามารถในการแกปญหาอยูในระดับปานกลาง และนักเรียนที่ มีระดับความคิดทางเรขาคณิต
ระดับ2 : การอนุมานที่ไมเปนแบบแผนมีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรอยูในระดับสูง ทั้งนี้ อาจเปน
เพราะพฤติกรรมในระดับ2 : การอนุมานที่ไมเปนแบบแผน นักเรียนจะสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธในเชิงตรรกะ
ของคุณสมบัติหรือกฎที่คนพบในระดับกอนหนานี้ สามารถใหเหตุผล แกป ญหาหรืออธิบายไดมากกวา 1 วิธี และ
สามารถวิเคราะหเชื่อมโยงเหตุการณไดโดยไมยึดติดอยูกับขอมูลที่มาจากการสังเกตเพียงอยางเดียว ซึ่งสอดคลองกับ
ธัญญารัตน จูมแพง (2557, น.18) ที่กลาวไววา การรับรูจากการมองเห็นจะมีบทบาทสําคัญและมีความจําเปนตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางเรขาคณิตและความสามารถในการแกปญหาแตอยางไรก็ตามความสามารถในการรับรูจากการมองเห็น
ที่เหมาะสมก็ไมไดรับประกันความสําเร็จในการแกปญหาของนักเรียนซึ่งการปญหานั้นอาจจะตองใชการคิดในระดับที่
สูงขึ้น และจากการสัมภาษณ พบวานักเรียนที่มีระดับความคิดทางเรขาคณิตระดับ0 : การมองเห็นรูปธรรมภายนอก
นักเรียนไมมีความมั่นใจในการหาคําตอบ ไมสามารถบอกขั้นตอนการแกปญหาไดถูกตองทั้งหมด มีทักษะการคํานวน
ผิดพลาด และไมสรุปคําตอบ นักเรียนที่มีระดับความคิดทางเรขาคณิตระดับ1 : การวิเคราะห นักเรียนไมมีความมั่นใจ
ในการหาคําตอบ ไมสามารถบอกขั้นตอนการแกปญหาไดถูกตองทั้งหมด มีทักษะการคํานวนที่ถูกตองแมนยํา และมี
การสรุปคําตอบ และนักเรียนที่มีระดับความคิดทางเรขาคณิตระดับ2 : การอนุมานที่ไมเปนแบบแผน นักเรียนมีความ
มั่นใจในการหาคําตอบ คิดอยางเปนลําดับขั้นตอนมีเหตุผล คํานวณไดอยางถูกตองแมนยํา
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อทําการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาระดับความคิดทางเรขาคณิตตามแบบแวนฮีลีใหมีความสัมพันธกับตัวแปรอื่น เชน
ความรูเนื้อหาเรขาคณิต ความสามารถในการใหเหตุผลทางเรขาคณิต ความสามารถดานมิติสัมพันธ ความสามารถ
ในการคิดคํานวณ เปนตน
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบระดับ การคิดทางเรขาคณิตของเด็กตามขนาดของโรงเรียน หรือตามเพศ
หรือตามระดับชั้นในแตละชวงชั้น
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ผลของการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับการใช
ชุดกิจกรรมที่มีตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานราษฎรประสานจิต อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี
The Effects of 7E Inquiry Learning Management Together with Activity Set on
Scientific Process Skills and Learning Achievement of Mathayomsuksa Students at
Banradprasanjot Schools, Phunphin District, Surat Thani Province

ผูวิจัย

นุรไอซา ดิง
กฤตกาล ชารลีฑปภูผา
วัฒนา รัตนพรหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – experimental research) กลุมทดลองกลุมเดียว
มีวัตถุประสงค เพื่อ พัฒนาชุดกิจกรรมวิ ทยาศาสตร ชั้ นมัธ ยมศึกษาป ที่ 1 ใหมีประสิท ธิภาพตามเกณฑ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนและ
หลั ง เรี ย นด ว ยวิ ธี ส อนแบบวั ฏ จั ก รการสื บ เสาะหาความรู 7 ขั้ น ร ว มกั บ การใช ชุ ด กิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร
3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนและหลังเรียน
ดวยวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นรวมกับการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร และ 4) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นรวมกับการใชชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ งโรงเรียนบานที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร ขอ 1
ราษฎร ป ระสานจิ ต จั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี จํ า นวนนั ก เรี ย น 14 คน โดยใช วิ ธี ก ารสุ ม แบบเจาะจง Purposive
Sampling เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ดานความรู การนําไปใช การ ความจํา ความเขาใจและการประเมิ น ค า การสั ง เคราะห วิ เ คราะห และชุ ด กิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร ด า นทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร กอนและหลังเรียน โดยใชสถิติ คาเฉลี่ย Mean สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. คาประสิทธิภาพ
ଵ /ଶ และสถิติทดสอบคาที t-test
ผลการวิ จั ย พบว า 1) ชุ ด กิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร ด า นความรู -ความจํ า ความเข า ใจ การนํ า ไปใช
การวิ เคราะห การสั ง เคราะห และการประเมิ น คา มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ เทา กับ 81.058 /8.86 สว นชุ ด กิจกรรม
วิทยาศาสตร ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีประสิทธิภาพ เทากับ 82.368/9.76 2) ผลการวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร และ ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นรวมกับการใชชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร พบวา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจตอวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นรวมกับการใชชุดกิจ กรรม
วิทยาศาสตร ในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น, ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร
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Abstract
The purpose of this research was to: 1) develop a set of science activities of
MathayomSuksa1 to be effective according to criteria 80/80. 2) Comparison of Science
learning achievement of MthayomSuksa1 Students before and after learning by using
The7E Inquiry Learning Management together with Science Activities Sets.3) Comparison
of science process skills of MthayomSuksa1 Students Before and after learning with
teaching methods by using the7E Inquiry Learning Management together with Science
Activities Sets.4) To study the satisfaction of MthayomSuksa1 Students on using the 7E
Inquiry Learning Management together with Science Activities Sets.
The results of the research were as follows: 1) Science activity set
Knowledge - memory, understanding, implementation, analysis, synthesis And valuation
With the efficiency of 81.05/88.86 while the science activity set Science process skills With
efficiency equal to 82.36/89.76 2) Science learning achievement Of MathayomSuksa1
students by using the 7E Inquiry Learning Management together with Science
ActivitiesSetsThe post-learning werehigherthanpre-learning With statistical significance at
.05 level3) The results of the comparison of science process skills of MathayomSuksa1
students by using the 7E Inquiry Learning Management together with Science Activities
Sets the post-learning were higher than pre-learning with statistical significance at .05
level4) MathayomSuksa1 students were satisfied with the 7E Inquiry Learning
Management together with Science Activities Sets At the highest level
Keywords : Learning Management7E Inquiry Learning

บทนํา
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช 2542 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 2 พุ ท ธศั ก ราช 2545
มาตรา 22 ระบุ ว า การจั ด การศึ กษาต องยึ ด หลั กว า ผู เ รีย นทุ กคนมี ค วามสามารถเรีย นรู แ ละพั ฒ นาตนเองได
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็ ม ตามศักยภาพ และในมาตรา 24 (2-3) กลา วว า การจั ดกระบวนการเรียนรูตอ งดํา เนิน การฝ กทั ก ษะ
กระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกปญหา และจัด
กิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหคิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยาง
ตอเนื่อง (กรมวิชาการ, 2546: 12-16)
จากการรายงานการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน ( O-NET) ป ก ารศึ ก ษา 2558
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานราษฎรประสานจิต พบวาสาระการเรียนรูที่โรงเรียน
ควรเรงพัฒนาเนื่องจากคาเฉลี่ยของโรงเรียนต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศไดแก สาระที่ 3 สารและสมบัติของ
สาร และจากการรายงานผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นของโรงเรี ย นบ า นราษฎร ป ระสานจิ ต กลุ ม สาร ะการเรี ย น
วิท ยาศาสตร ของนั กเรีย นชั้น มัธ ยมศึ กษาป ที่ 1 ตั้ งแต ปการศึกษา 2556-2558 มี คา เฉลี่ ย คือ 59.96, 68.44
และ 66.44 ตามลําดับ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมนาพอใจเมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินที่โรงเรียนกําหนดคือ
รอยละ 70 ทั้ งนี้ อาจเปน ผลมาจากสาเหตุ ในดา นต า งๆ ประกอบกัน ได แก ครูใช เทคนิ ค ที่ ไ มหลากหลายเช น
ครูผูสอนจัดกิจกรรมที่ฝกปฏิบัติดานการทดลองคอนขางนอย การจัดกิจกรรมการเรียนรูยังเนนเนื้อหาสาระและ
ความจําคอนขางมาก ใชสื่อการสอนที่ไมเหมาะสม ครูขาดการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู นักเรียนไมมีทั กษะ
พื้นฐานในกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทําใหนักเรียนสวนมากคิดวาเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรยากและมีเจตคติทาง
วิทยาศาสตรและความพึงพอใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรนอย เนื่องจากการจัดกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร จะมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางแทจริง ไดนั้น ผูสอน
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



จําเปนตองปรับปรุงการสอน รูจักนําเทคนิควิธีการใหม ๆ เขาไปชวยใหบทเรียนมีความนาสนใจ ผูเรียนเขาใจเนื้อหา
ไดงาย เพลิดเพลิน และการสอนบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว ดังนั้นในการจัดกระบวนการเรียนรูตองเนนการเรี ยนรูที่
ผ า นกระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บั ติ เ พื่ อ สร า งความรู ด ว ยตนเอง สามารถนํ า ความรู ที่ ไ ด ไ ปใช อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งครูจะตองปรับบทบาทจากผูปอนขอมูลมาเปนผูใหคําแนะนําและผูอํานวยความสะดวกใหผูเรียนได
เรียนรูวิธีการ และแหลงที่ไดมาซึ่งขอมูล ครูควรใชวีการจัดกิจกรรมหรือใชสื่อประกอบใหผูเรียนเกิดความอยากรูใน
การเสาะแสวงหาความรูจากแหล งเรียนรูตา ง ๆ โดยการจั ดการเรียนรูดั งกลา วตองผ านกระบวนการเรียนรูที่
หลากหลาย โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง กระบวนการสื บ เสาะหาความรู (สถาบั น ส ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, 2547)
ดังนั้น เพื่อใหการจัดกระบวนการเรียนการสอนบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตร และมาตรฐานการจัดการ
เรียนรู ผูเรียนไดรับความรูทางวิทยาศาสตร มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร
และเมื่อศึกษาจุดเดนของการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู 7 ขั้น และการจัดการเรียนรูโดยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร พบวาทําใหการสอนมีประสิทธิภาพผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง สามารถเกิดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
จัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นรวมกับชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ในเนื้อหา
วิทยาศาสตร สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร ชั้นมัธ ยมศึกษาปที่ 1 ในหนวยการเรียนรู สารและสมบัติของ
สารเพื่ อนํ า ผลการวิ จั ย ที่ ไ ด ไ ปใช ป ระโยชน ใ นการส ง เสริ ม กระบวนการเรียนการสอนใหผู เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑที่
นาพอใจ พรอมทั้ง เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูกลุ มสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานราษฎรประสานจิต อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎรธานีใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โรงเรียน
บานราษฎรประสานจิต กอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นรวมกับการใช
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร
3. เพื่ อเปรีย บเที ย บทั กษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตรข องนั กเรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึก ษาป ที่ 1 โรงเรีย น
บานราษฎรประสานจิต กอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นรวมกับการใช
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู 7 ขั้นรวมกับการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร
สมมติฐานการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โรงเรียนบานราษฎรประสาน
จิต หลั ง เรียนสู ง กว า กอนเรีย นด ว ยวิ ธี ส อนแบบวั ฏจั กรการสื บ เสาะหาความรู 7 ขั้น รว มกับ การใช ชุ ด กิจกรรม
วิทยาศาสตร
3.ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โรงเรียนบานราษฎรประสานจิต
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นรวมกับการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
รวมกับการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรอยูในระดับมาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ทักษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตรเป นกระบวนการที่ ใชในการสืบ เสาะหาความรูทางวิท ยาศาสตร
(Klopfer 1971 : 568 – 573) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีทั้งหมด 13 ทักษะ แบงออกเปนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นสูงหรือขั้นผสมผสาน
5 ทักษะ โดยเรียงลําดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหม เพื่อใหเกิดความสัมพันธกันของเนื้อหาในแตละ
ทั ก ษะ ดั ง ต อไปนี้ 1. การสั ง เกต (Observing) 2. การวั ด (Measuring) 3. การจํ า แนกประเภท (Classifying)
4. การหาความสัม พัน ธระหว างสเปสกับ สเปสและสเปสกับเวลา (Space/Space Relationships and
Space/Time Relationships) 5. การคํานวณ (Using Number) 6. การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
(Organizing data and Communication) 7. การลงความเห็น จากขอมูล (Inferring) 8. การพยากรณ
(Predicting) 9. การกําหนดและควบคุมตัว แปร (Indentifying and Controlling Variables) 10. การ
ตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypotheses) 11. การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร (Defining Variables
Operationally) 12. การทดลอง (Experimenting) 13. การตีความหมายขอ มูล และลงขอสรุป (Interpreting
Data and Making Conclusion) (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546 : 1 – 17)
วิธีการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
การสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนวิธีสอนคลายกับวิธีสอนแบบแกปญหาโดยผูสอนเปนผูจัดสถานการณ
ทํ า ใหเกิด ป ญ หา ทํ า ใหผู เรี ย นคิด แสวงหาคํ า ตอบด ว ยตนเองด ว ยการตั้ ง คํ า ถาม ตั้ ง ป ญ หา กํา หนดสมมติ ฐ าน
ตรวจสอบสมมติฐาน วิเคราะหผลและสรุป เปนวิธีการสอนที่ฝกใหผูเรียนรูจักค นควาหาความรูโดยใชประบวนการ
ทางความคิดหาเหตุผลจนคนพบความรูหรือแนวทางแกปญหาที่ถูกตองดวยตนเอง โดยผูสอนตั้งคําถามกระตุนให
ผูเรียนใชความคิดหาวิธีแกปญหาและสามารถนําการแกปญหานั้นมาใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดและทําใหเกิด
วงจรการเรียนรูใหม (กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช, 2550: 36) โดยมีจุดมุงหมายจุดมุงหมายเพื่อกระตุนใหผูเรียน
ทําการคนควาความรูดวยตนเอง ฝกใหคิดอยางมีเหตุผล และฝกใหผูเรียนใชความคิดวิธีการแกปญหาดวยตนเอง
(ทิพยวิมล วังแกวหิรัญ, 2551: 128-129)
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู เปนการนําความรูหรือแบบจําลองไปใชอธิบายหรือประยุกตใชกับเหตุการณ
หรือเรื่องอื่นๆ จะนําไปสูขอโตแยงหรือขอจํากัดซึ่งกอใหเกิดเปนประเด็นหรือคําถาม หรือปญหาที่จะตองสํารวจ
ตรวจสอบตอไป ทําใหเกิดกระบวนการที่ตอเนื่องกันไปเรื่อยๆ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,
2553: 147) วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น (7E Learning Cycle) จะเนนการถายโอนความรูและให
ความสําคัญกับการตรวจสอบความรูเดิมของเด็ก จะทําใหครูไดคนพบวา จะตองเรียนรูอะไรกอนที่จะเรียนในเนื้อหา
นั้นๆ นักเรียนจะสรางความรูจากพื้นความรูเดิมที่มี ทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายและไมเกิดความคิด
ที่ผิดพลาด ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอน ไดแก 1.ขั้นตรวจสอบความรูเดิม (Elicit) 2. ขั้นเราความสนใจ (Engage)
3. ขั้น สํ า รวจคน คว า (Explore) 4.ขั้น อธิ บ าย (Explain) 5. ขั้น ขยายความรู (Elaboration) 6. ขั้น ประเมิ น ผล
(Evaluate) 7. ขั้นนําความรูไปใช (Extend) (Eisenkraft. 2003: 57-59)
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ดวงพร หมวกสกุล (2556 : 146) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู 7 ขั้น รวมกับการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถ
ในการคิดวิ เคราะห ของนั กเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 5 ปรากฏว าประสิท ธิภ าพของชุด กิจ กรรมวิ ทยาศาสตร
มีประสิทธิภาพเทากับ 84.29/83.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ดวงมณี จินายง. (2558 : 77-81) ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลการสรางชุดกิจกรรมฝกทักษะการเขียน
ภาษาอั ง กฤษ โดยใช ก ารสอนเขี ย นแบบกึ่ ง ควบคุ ม เพื่ อ ส ง เสริ ม ความสามารถในการเขี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวาชุดกิจกรรมฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชการสอนเขียนแบบกึ่งควบคุม
เพื่อสงเสริมความสามารถในการเขียนมีคาประสิทธิภาพเทากับ 74.00/75.33 80 มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 แสดงใหเห็นวานักเรียนสามารถพัฒนาดานการเขียนภาษาอังกฤษไดดีขึ้น
และนักเรียนมีความพึงพอใจตอชุดกิจกรรมฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ อยูในระดับมาก

วิธีดําเนินการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
รวมกับการใชชุดกิจกรรมที่มีตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานราษฎรประสานจิต อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้
ประชากร
ประชากรที่ใชในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ของโรงเรียนบานราษฎรประสานจิต อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 1
หองเรียน จํานวนนักเรียนทั้งหมด16 คนซึ่งประกอบดวยนักเรียนเรียนรวม 2 คน
กลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใช ในการดํ า เนิ น การวิ จั ย ในครั้ง นี้ เป น เป น นั กเรียนชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 ที่ เรีย นวิ ช า
วิทยาศาสตร ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ของโรงเรียนบานราษฎรประสานจิต อําเภอพุนพิน จังหวัดสุ
ราษฎรธานี จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 14 คนซึ่งไมนับรวมกับนักเรียนเรียนรวม โดยใชวิธีการสุมแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
ขอบเขตดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการวิจัยเปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2560 สาระที่ 3 สารและสมบัตขิ องสารในหนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร
ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบานราษฎรประสานจิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎรธานี เขต 2
เครื่องมือในการวิจัย
เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย
1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง สาร
2. แผนการจัดการเรียนรู โดยสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับการใชชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่องสาร จํานวน 10 แผน รวมเวลาเรียน 20 ชั่วโมง
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง
สาร ดังนี้
3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ดานความรู -ความจํา ความเขาใจ การ
นําไปใช แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 2 ฉบับ ฉบับละ 30 ขอ เปนขอสอบกอนเรียนและหลังเรียน
เปนแบบคูขนาน
3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร แบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 2 ฉบับ ฉบับละ 30 ขอ เปนขอสอบกอนเรียน 1 ฉบับและเปนขอสอบหลังเรียน
1 ฉบับ โดยขอสอบกอนเรียนและหลังเรียนเปนแบบคูขนาน
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับ
การใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร จํานวน 30 ขอ
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วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
1. กําหนดวันและเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 รวมจํานวน 20 ชั่วโมง
โดยจัดการเรียนการสอนในเวลาเรียนปกติ
2. ทําการสอบกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร (ฉบับกอนเรียน) ดังนี้
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ดานความรู -ความจํา ความเขาใจ การ
นําไปใช เรื่อง สาร จํานวน 30 ขอ ใชเวลา 30 นาที
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
จํานวน 30 ขอ ใชเวลา 30 นาที
3. ดําเนินกิจกรรมการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-10 โดยทดสอบกอนเรียนแลว ดําเนินการสอน
ตามกําหนดการสอนที่กําหนดไว พรอมทั้งเก็บขอมูลจากการสังเกตพฤติกรรมและทดสอบหลังเรียนในแตละแผนการ
จัดการเรียนรู ดวยแบบทดสอบของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร เรื่องสารและสมบัติของสาร แตละชุด พรอมทั้งบันทึก
และหาคาสถิติ
4. หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรูครบถวนแลว ใหกลุมตัวอยางทดสอบหลังเรียน โดยใช แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร (ฉบับหลังเรียน) ดังนี้
4.1 แบบทดสอบวั ด ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย นวิ ทยาศาสตร ด านความรู-ความจํา ความเขา ใจ
การนําไปใช เรื่อง สารและสมบัติของสาร จํานวน 30 ขอ ใชเวลา 30 นาที
4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
จํานวน 30 ขอ ใชเวลา 30 นาที
5. ใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรีย นที่มีตอวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู 7 ขั้น รวมกับการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร จํานวน 30 ขอ
6. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
1. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง
สาร ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีสอนรูปแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรซึ่งวัดไดจากคะแนนของนักเรียนทั้งหมด จากการ
ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง สารและสมบัติของสารกอนและหลังเรียน โดย
การหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test)
3. วิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการเรียนดวยวิธีสอน
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร

ผลการศึกษา
1. จากผลการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานราษฎรประสานจิต อําเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา มีประสิทธิภาพสูงวาเกณฑที่กําหนด 80/80 อธิบายไดดังนี้
1.1 ผลการวิเคราะห ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ดานความรู -ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช
การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานราษฎรประสานจิต พบวา
มีประสิทธิภาพ เทากับ 81.05/88.86 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 ดังตารางที่ 1

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ตารางที่ 1 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ดานความรู-ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห
การสังเคราะห และการประเมินคา เรื่อง สารชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โรงเรียนบานราษฎรประสานจิต
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
กิจกรรม
N
คะแนนรวม
S.D. รอยละ
X
คะแนนทดสอบระหวางเรียน (E1)
14
30
24.31 1.74
81.05
คะแนนทดสอบหลังการเรียนทุกชุด(E2)
14
30
26.64 1.90
88.86
E1/ E2=81.05/88.86
จากตารางที่ 1 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ดานความรู-ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การ
วิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา เรื่อง สาร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานราษฎรประสานจิต
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 พบวา คาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการ
ทําแบบทดสอบระหวางเรียนชุดกิจกรรมเรื่อง สาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 24.31 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปน
รอยละ 81.05 และคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนแบบทดสอบหลังการเรียนทุกชุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 26.64 จากคะแนน
เต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 88.86 ดังนั้น ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ดานความรู -ความจํา ความเขาใจ การ
นําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา เรื่อง สารและสมบัติของสาร โดยรวมมีประสิทธิภาพ
เทากับ 81.05/88.86
1.2 ผลการวิเคราะหชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 โรงเรียนบานราษฎรประสานจิต พบวา มีประสิทธิภาพ เทากับ 82.36/89.76 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
80/80 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร ด า นทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร เรื่ อ ง สาร
ชั้นมัธ ยมศึก ษาป ที่ 1โรงเรี ยนบ านราษฎร ประสานจิต อํา เภอพุนพิน จั งหวัด สุราษฎรธ านี ให มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
กิจกรรม
N
คะแนนรวม
S.D. รอยละ
X
คะแนนทดสอบระหวางเรียน (E1)
14
30
24.71 1.76
82.36
คะแนนทดสอบหลังการเรียนทุกชุด (E2)
14
30
26.93 1.92
89.76
E1/ E2=82.36/89.76
จากตารางที่ 2 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่อง สาร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โรงเรียนบานราษฎรประสานจิต อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 พบว า คาคะแนนเฉลี่ยของนักเรีย นจากการทําแบบทดสอบระหว างเรียนชุ ดกิจกรรมเรื่อง สาร
มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 24.71 จากคะแนนเต็ ม 30 คะแนน คิ ด เป น ร อ ยละ 82.36 และคะแนนเฉลี่ ย จากคะแนน
แบบทดสอบหลังการเรียนทุกชุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 26.93 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 89.76 ดังนั้น
ชุด กิจกรรมวิ ท ยาศาสตร ด า นทั กษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตรเรื่อ ง สารโดยรวมมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เท า กับ
82.36/89.76
2 . จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนบานราษฎรประสานจิต ดวยวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นรว มกับการใชชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร พบวา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิช าวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนบานราษฎรประสานจิต กอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู 7 ขั้นรวมกับการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเต็ม
กอนเรียน
หลังเรียน
t
p-value
วิชาวิทยาศาสตร
S.D.
S.D.
X
X
ความรู- ความจํา
5
2.79
0.20
4.00
0.29
4.82
0.00*
ความเขาใจ
5
4.29
0.31
4.64
0.33
2.08
0.04*
การนําไปใช
5
4.57
0.33
4.86
0.35
4.80
0.00*
การวิเคราะห
5
4.50
0.32
5.00
0.36
2.47
0.01*
การสังเคราะห
5
3.93
0.28
4.57
0.33
3.10
0.00*
การประเมินคา
5
2.86
0.20
4.21
0.30
3.69
0.00*
รวม
30
22.93
1.64
27.29
1.95
3.49
0.00*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 โรงเรียนบานราษฎรประสานจิต กอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
รวมกับการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทุกดาน หลังเรียนสู งกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. จากผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
บานราษฎรประสานจิต ดวยวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นรวมกับการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานราษฎรประสานจิต มีความพึงพอใจตอวิธีสอนแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นรวมกับการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ในระดับมากที่สุด ( X = 4.77, S.D. = 1.19)

อภิปรายผล
1. ผลพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานราษฎรประสานจิต อําเภอพุนพิน
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ว า เกณฑ ที่ กํ า หนด 80/80 ที่ เ ป น เช น นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากชุ ด กิ จ กรรม
วิทยาศาสตร ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไดผานการบวนการศึกษาอยางเปนระบบ และมีขั้นตอน โดยการศึกษาเอกสาร ตํารา
งานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการ และ
แนวคิดที่เกี่ยวของกับวิธีการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น ซึ่งเปนวิธีสอนที่ฝกใหนักเรียนรูจักคนควา
หาความรู โดยใชกระบวนการทางความคิดหาเหตุผล ทําใหคนพบความรูหรือแนวทางแกปญหาที่ถูกตอง กระตุนให
นักเรียนใชความคิดหาวิธีการแกปญหาไดเอง สามารถนําการแกปญหามาใชประโยชนในชีวิตประจําวันได จึงสงผลให
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานราษฎรประสานจิต อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี
มีประสิทธิภาพสูงวาเกณฑที่กําหนด 80/80 สอดคลองกับแนวคิดของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2547) ซึ่งได
สรุ ป ว า คุ ณ คา ของชุ ด กิ จ กรรมช ว ยใหก ระบวนการเรี ย นรู มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการเป ด โอกาสใหผู เ รีย นได ใ ช
ความสามารถตามความตองการของอัตราการเรียนของแตละบุคคล ชุดกิจกรรมจะชวยใหทุกคนประสบความสําเร็จ
ในการเรียนไดทั้งสิ้น และสอดคลองกับผลการวิจัยของดวงพร หมวกสกุล (2556 ) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดย
ใชวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนวิทยาศาสตร และความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปรากฏวาประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรมีประสิทธิภาพเทากับ 84.29/83.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานราษฎรประสาน
จิต ดวยวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นรวมกับการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เปนเชนนั้นอาจเนื่องมาจาก การใชวิธีการสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหา
ความรู 7 ขั้น รว มกับ การใช ชุด กิจ กรรมวิท ยาศาสตร ทํ า ใหผู เรีย นมี การเปลี่ ย นแปลงพฤติ กรรมทั้ งด า นความรู
ความจํา ความเขาใจ มีทักษะในการปฏิบัติ และสามารถนําความรูมาใชในการแกปญหาทางการเรียน จึงสงผลให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคลองกับแนวคิดของทิพยวิมล วังแกวหิรัญ (2551) ซึ่งกลาววา จุดมุงหมายของการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
เพื่อกระตุนใหผูเรียนทําการคนควาความรูดวยตนเอง ฝกใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผล และฝกใหผูเรียนใชความคิด
วิธีการแกปญหาดวยตนเอง และสอดคลองกับงานวิจัยของดวงมณี จินายง. (2558 : 77-81) ไดทําการศึกษาเรื่อง
ผลการสร า งชุ ด กิ จ กรรมฝ ก ทั ก ษะการเขี ย นภาษาอั ง กฤษ โดยใช ก ารสอนเขี ย นแบบกึ่ ง ควบคุ ม เพื่ อ ส ง เสริ ม
ความสามารถในการเขียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
3. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบาน
ราษฎรประสานจิต ดวยวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นรวมกับการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เปนเชนนั้น อาจเนื่องมาจาก เมื่อใชวิธี การสอน
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นรวมกับการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร นักเรียนสามารถใชกระบวนการคิด
ในการมาใชในการเรียน โดยสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางมีเหตุผลและการปฏิบัติการ โดยการคนควา ทดลอง
เพื่อหาขอเท็จจริง หรือแกปญหาตาง ๆ ตามหลักการจัดการเรียนรูแบบ วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น จึงสงผล
ใหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ
.05 สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของดวงพร หมวกสกุล (2556: 146) ได ศึก ษาผลการจั ด กา รเรีย นรูโ ดยใช วิ ธี ส อน
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร และความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวาความสามารถในการคิด
วิเคราะหที่ เรีย นด ว ยวิ ธี ส อนแบบวั ฏ จักรการสื บ เสาะหาความรู 7 ขั้น รว มกับ การใช ชุ ด กิจกรรมวิ ท ยาศาสตร
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานราษฎรประสานจิต
มีความพึงพอใจตอวิธี สอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นรวมกับการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร อยูใน
ระดับมากที่สุด ( = 4.54, S.D. = 0.44) ที่เปนเชนนั้นอาจเนื่องมาจาก ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช
วิธีการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับการใชชุดกิจกรรม ซึ่ งเปนวิธีสอนที่เนนความสําคัญที่
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนอยางแทจริง โดยใหผูเรียน
คนควาใชความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง พยายามหาขอสรุปจนเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องที่ศึกษานั้น โดย
ครูผูสอนมีหนาที่เปนผูสนับสนุน ชี้แนะ ชวยเหลือ ตลอดจนแกปญหาที่อาจเกิดขึ้นระหวางการเรียนการสอน ทําให
นักเรียนเกิดการเรียนรูสิ่งใหม จึงสงผลใหนักเรียนมีความพึงพอใจตอวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7
ขั้นรว มกับ การใชชุด กิจกรรมวิทยาศาสตร อยูในระดับมากที่สุ ด สอดคลองกับงานวิจั ยของดวงพร หมวกสกุล
(2556) ซึ่งไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับการใชชุด
กิจ กรรมวิ ท ยาศาสตรที่ มี ผ ลต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร และความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู
7 ขั้น รวมกับการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรอยูในระดับมากที่สุด
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ครูผูสอนและผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาควรนํา หลักการ แนวทางไปใชในการจัดทําชุดกิจกรรม
สําหรับนักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ โดยคํานึงถึงความเปนไปไดและความเหมาะสมของกิจกรรม
1.2 ครูผูสอนควรดูแล กระตุน ใหขอเสนอแนะ คําปรึกษาแกผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนไดประยุกตใชหรือนํา
ความรูที่เรียนมาไปปรับประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทและสถานการณตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาความคิดของ
ตนเอง ทําใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งตอไป
2.1 ควรมีการวิจัยผลการใชวิธีการสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับเทคนิคหรือนวัตกรรม
อื่น ๆ เช น หมวกหกใบ การระดมสมอง การเรียนรูเชิงประสบการณ เพื่อหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
วิธีการสอนใหสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน
2.2 ควรมีการศึกษาผลของการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับการใชชุด
กิจ กรรมวิ ท ยาศาสตร ที่ มี ต อ ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตรอื่ น ๆ เช น ที่ มี ต อ ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เชน ทักษะการตั้งสมมุติฐาน ทักษะการทดลอง ทักษะการตีความหมายขอสรุปและลงขอสรุป เปนตน
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) ใชรูปแบบ แผนการทดลอง
คือ แบบ One-Group Pretest/Posttest Design ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) สรางสื่อการตูน
แอนิเมชันเพื่อฝกทักษะการถูบานของเด็กออทิสติก ที่ ผานการประเมินและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และ (2)
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทักษะการถูบานของเด็กออทิสติกกอนเรียนและหลังเรียนดวยสื่อการตูนแอนิเมชัน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กออทิสติกระดับประถมศึกษาที่ไดรับบริการทางกิจกรรมบําบัดในป
การศึกษา 2560 ในศูนยกระตุนและพัฒนาศักยภาพเด็ก Empowered Kids จํานวน 5 คน เลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ไดแก สื่อการตูนแอนิเมชันเรื่อง การถูบาน ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่
(1) ชื่ออุปกรณและหนาที่ของอุปกรณที่ ใชในการถูบาน ตอนที่ (2) วิธีการถูบาน ตอนที่ (3) วิธีการทําความสะอาด
อุปกรณถูบาน และแบบประเมินทักษะการถูบานของเด็กออทิสติก
ผลการวิจัยพบวา สื่อการตูนแอนิเมชันเรื่องการถูบานมีคุณภาพอยูในเกณฑดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 และไดหา
ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งมื อ โดยมี ก ารทดสอบกั บ เด็ ก ออทิ ส ติ ก ที่ มี ลั ก ษณะใกล เ คี ย งกั บ กลุ ม ตั ว อย า งที่ มี ร ะดั บ
ความสามารถเก ง ปานกลาง และอ อ น และทดสอบแบบรายบุ ค คลกั บ นั ก เรี ย น 3 คนได ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท า กั บ
80.38/81.25 ทดสอบแบบกลุมเล็กกับนักเรียนจํานวน 6 คนไดประสิทธิภาพเทากับ 80.07/82.29 และทดสอบแบบ
กลุมใหญกับนักเรียนจํานวน 18 คนไดประสิทธิภาพเทากับ 80.17/82.98 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 80/80 และได
นําสื่อการตูนแอนิเมชันเรื่องการถูบานที่สมบูรณแลว และแบบประเมินทักษะการถูบานของเด็กออทิสติก ที่สรางตาม
ความสอดคลองเนื้อหาของสื่อการตูนแอนิเมชัน ไปทดลองกับเด็กออทิสติกที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 5 คน พบวา
คะแนนทักษะการถูบานของเด็กออทิสติกหลังเรียนดวยสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่องการถูบานสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยใชสถิติ t-test dependent และคิดเปนรอยละ 61.25
คําสําคัญ : สื่อการตูนแอนิเมชัน เด็กออทิสติก การถูบาน
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Abstract
In this quasi-experimental research investigation, the researcher used a one-group
pretest/posttest design approach in order to meet the following objectives:
The researcher constructed (1) animation cartoons for practicing house cleaning skills
by selected autistic children, the evaluation of which was designed to satisfy the set efficiency
standard of 80/80. The researcher also compares (2) the capabilities of the children in
executing house cleaning skills prior to the commencement and after the completion of the
study utilizing the aforementioned animation cartoons.
The sample population selected by purposive sampling consisted of five autistic
children at the elementary level who were receiving occupational therapy services at
Empowered Kids Center in the academic year 2017.
The research instrument was an animation cartoon dealing with house cleaning divided
into three parts: Part I: the names of equipment and their functions in house cleaning; Part II:
methods used in house cleaning; and Part III: methods for cleaning equipment used in house
cleaning and an evaluation form used to evaluate the house cleaning skills of the autistic
children.
Findings are as follows:
The quality of the animation cartoon was found to be at a good level with a mean (M)
of 4.48. The efficiency of the instrument was determined by testing it on autistic children
having more or less the same characteristics as members of the sample population but at the
levels of good, moderate, and weak, respectively. Individual tests were carried out on the three
groups of students with the results that the efficiency level was found to be at 80.38/81.25.
Small group testing was conducted with six students with the result that the efficiency level
was found to be at 80.07/82.29. The test was additionally conducted with a large group of
eighteen students with the efficiency level being at 80.17/82.98. Therefore, all three tests
satisfied the set standard of 80/80.
Experiments with the complete animation cartoon on house cleaning were carried out
with five autistic children, all of whom were members of the sample population. Employing the
evaluation form for the use of animated cartoon devoted to house cleaning skills, the researcher
found that the house cleaning skills of the autistic children were higher after the completion of
the study than prior to its commencement at the statistically significant level of .05 by T-test
statistics dependent (61.25 percent).
Keywords : Cartoon Animation Autistic spectrum disorder Autism House Cleaning

บทนํา
เด็กออทิสติก และเด็กที่มีความตองการพิเศษมีหลายระดับ เด็กกลุม ที่อยูในระดับสามารถเรียนรูได สามารถ
พัฒนาได บางครั้งเด็กเหลานี้สามารถพัฒนาไดเทาหรือดีกวาเด็กปกติบางราย ประเทศไทยไดเห็นความสําคัญของการ
พัฒนาเด็กที่มีความตองการพิเศษเหลานี้ จึงไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กลาวไวใน
มาตราที่ 49 ดานสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาระบุวา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา ไมนอยกวา
12 ป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย ผูพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผูที่อยูในสภาวะ
ยากลําบากตองไดรับสิทธิและการสนับสนุนจากรัฐ เพื่อใหไดรับการศึกษา โดยทัดเทีย มกับบุคลอื่น และกระทรวง
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ศึกษาธิการ (2552, หนา 45) ไดกลาวไวในขอ 8 วาบุคคลออทิสติก ไดแก บุคคลที่มีความผิดปกติของการทํางานของ
สมองบางสวน ซึ่งสงผลตอความบกพรองทางพัฒนาการทางดานภาษา สังคม และปฏิสัมพันธทางสังคม และมีขอจํากัด
ดานพฤติกรรม หรือมีความสนใจจํา กัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความผิดปกตินั้นคนพบไดกอนอายุ 30 เดือน เด็ก
ออทิสติกควรไดรับการพัฒนาทั้งทางดานการศึกษา การดูแลตนเอง การเขาสังคมและพฤติกรรม เนื่องจากเด็กออทิสติก
มักมีป ญหาในเรื่องการเรียนรู การดูแลตนเอง การดูแลสิ่งแวดล อมที่อยูอาศัย ด านรางกาย เชน การวางแผนการ
เคลื่อนไหว การเรียงลําดับขั้นตอน ความจํา และการนําไปประยุกตใช
ปจจุ บัน ทั้ง ครู และผูป กครองมีความสนใจ ในการนํ าเด็ กออทิ สติ กไปรับการพัฒนาใหเด็กสามารถเรียนรู
และชวยเหลือตนเองได จึงมีสถานศึกษาหลายแหงไดเปดรับเด็กที่มีความตอ งการพิเศษเหลานี้ และสถานที่ที่ผูปกครอง
หรื อ พ อ แม เ ด็ ก ให ค วามสนใจในการนํ า ลู ก หลานมาพั ฒ นาศั ก ยภาพ คื อ ศู น ย ก ระตุ น และพั ฒ นาศั ก ยภาพเด็ ก
Empowered Kids ซึ่งศูนยไดจัดการเรียนการสอนแบบระบบชั้นเรียนพิเศษ โดยคํานึงถึงศักยภาพของเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ และจัดเนื้อหาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล มีการฝกทักษะ
ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง ใหเด็กไดรูจักวางแผนการทํางานอยางเปนขั้นตอน รูจักแกปญหาในสถานการณจริง อาทิ สอน
เรื่องทํางานบาน ฝกใหเด็กไดรูจักการทําความสะอาดบาน เชน การกวาดบาน การถูบาน เปนตน สําหรับหลักสูตรของ
เด็กออทิสติกใชหลักสูตรเหมื อนเด็กปกติทั่วไป แตนํามาปรับเนื้อหา วิธีการสอน การจัดกิจกรรม และสื่อการสอน
ใหเหมาะกับเด็กออทิสติก (ศูนยกระตุนและพัฒนาศักยภาพเด็ก Empowered Kids, 2556, หนา 2-4 ) ซึ่งจากการ
สังเกตของผูวิจัย และการสัมภาษณผูปกครองเด็ก ที่มารับบริการในศูนยกระตุนและพัฒนาศักยภาพเด็ก Empowered
Kids มีความเห็นตรงกันวา เด็กออทิสติกในศูนยพัฒนาศักยภาพเด็ก Empowered Kids สวนใหญมีปญหาเกี่ยวกับ
การดูแลทําความสะอาดบาน ไมเขาใจกระบวนการ และวิธีการในการทําความสะอาดบาน โดยเฉพาะเรื่องการถูบาน
ซึ่งมีขั้นตอน และวิธีการที่คอนขางสลับซับซอน มายมายหลายขั้นตอนเริ่มตั้งแตนําผาไปชุบน้าํ บิดผา ซึ่งในแตละขั้นตอน
ก็มีวิธีการที่เฉพาะลงไปอีก ซึ่งเด็กควรจะทําไดแลว แตพบวา เด็กยังไมสามารถทําได เนื่องจากเด็กออทิสติก สวนใหญจะ
มีปญหาการรับรู และความเขาใจ ในดานภาษา การพูด การฟง ปญหาเรื่องสมาธิ ความซน ที่ไมสามารถอยูนิ่ง ๆ
ได (Toyoko Ochi, 2561, หนา 170-171)
เทคนิควิธีการสอนที่ทําใหเด็กออทิสติกสนใจในการเรียน คือสอนโดยใชสื่อภาพเคลื่อนไหว มีการสาธิตวิธีการ
ปฏิบัติ จัดทํากิจกรรมใหเปนขั้นตอน โดยมีการสื่อความหมายแตละขั้นตอน ประโยคสั้น ๆ เขาใจงาย ใชภาพประกอบ
มากกวาใชภาษาพูด (กนกวรรณ รัตนศรีสุโข, 2557, หนา 37)
จากสภาพและปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา การใช สื่อการตูนแอนิเมชัน ฝกทักษะการถูบานของเด็ก
ออทิสติก ศูนยกระตุนและพัฒนาศักยภาพเด็ก Empowered Kids เพื่อนําผลการวิจัยมาใชฝกทักษะการถูบา น
และพัฒนาศักยภาพของเด็กออทิสติกใหรูจักชวยเหลือตนเอง และผูปกครอง รวมทั้งทางโรงเรียนก็ไดสื่อการสอนเพื่อ
นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางสื่อการตูนแอนิเมชันฝกทักษะการถูบานของเด็กออทิสติกมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทักษะการถูบานของเด็กออทิสติกกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสื่อการตูน
แอนิเมชัน
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ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เด็กออทิสติกระดับประถมศึกษาที่ไดรับบริการทางกิจกรรมบําบัดในป
การศึกษา 2560 ในศูนยกระตุนและพัฒนาศักยภาพเด็ก Empowered Kids จํานวน 21 คน และกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กออทิสติกระดับประถมศึกษาที่ไดรับบริการทางกิจกรรมบําบัดในปการศึกษา 2560 ในศูนย
กระตุนและพัฒนาศักยภาพเด็ก Empowered Kids จํานวน 5 คน มีเกณฑการคัดเลือก ดังนี้ แพทยไดวินิจฉัยวาเปน
บุคคลออทิสติก เปนเด็กออทิสติกที่มีความสามารถระดับพอเรียนได มีความเขาใจทางการสื่ อความหมาย หรือสามารถ
แสดงออกทางภาษาในการสื่อสารไดโดยการเลียนแบบและสามารถทําตามคําสั่งงาย ๆ ได มีสมาธิและสามารถควบคุม
ตัวเองในการทํากิจกรรมตาง ๆ ไดอยางนอย 30 นาที และไดรบั การยินยอมจากผูปกครองในการเขารวมการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. สื่อการตูนแอนิเมชันเรื่อง การถูบาน ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ (1) ชื่ออุปกรณและหนาที่ของอุปกรณที่
ใชในการถูบาน (2) วิธีการถูบาน (3) วิธีการทําความสะอาดอุปกรณถูบาน
2. แบบประเมินทักษะทางการเรียนดวยสื่อการตูนแอนิเมชัน ในการฝกทักษะการถูบาน
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
การสรางสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่อง การถูบาน มีลําดับการสราง ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด หลักการ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางสื่อการตูน รวบรวมขอมูลและเรียบ
เรียงเนื้อหาตามลําดับใหถูกตอง และใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ทําการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและนํามาแกไข
2. จัดทําบท (script) และจัดลําดับเนื้อหา (storyboard) ที่ทําเสร็จแลวปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา และให
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและเทคนิค ตรวจสอบอีกครั้งพรอมแกไขตามคําแนะนํา ซึ่งมีวิธีการดําเนินการและจัดทําดังนี้
2.1 รูปแบบการดําเนินการเปนแบบการตูนแอนิเมชันเพื่อการสอน โดยการอธิบายถึงขอเท็จจริง และ
นําเนื้อหาสาระดวยการสาธิต ซึ่งมีการแสดงประกอบในขั้นตอนการปฏิบัติทั้งหมด มุงเนนใหเด็กออทิสติกทราบและ
เขาใจวิธีการถูบาน โดยสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง
2.2 มีผูดําเนินรายการ (การตูน) นําเสนอและบรรยายขั้นตอนการปฏิบัติ ผูดําเนินรายการจะใช
คําพูดที่เปนประโยคสั้น ๆ ทําใหเด็กออทิสติกเขาใจไดงายและไมมีคําศัพทที่เขาใจยาก
2.3 ไตเติ้ลที่เปนขอความคําอธิบาย (insert title) มีสีที่ตัดกับสีของพื้นหลังและมีขนาดใหญมีความ
ชัดเจนเพื่อใหเด็กออทิสติกอานไดงาย
2.4 กําหนดมีดนตรีประกอบใหที่มีจังหวะเร็วเพื่อกระตุนและดึงดูดความ สนใจของเด็กออทิสติก
2.5 ในการนําเสนอตองมีการนําเสนอภาพอุปกรณในการถูบาน ที่ผูดําเนินรายการไดอธิบายไปแลว
ทั้งหมดเพื่อใหเด็กออทิสติกไดทบทวนอีกครั้ง
3. ติดตอผูจัดทําสื่อการตูนแอนิเมชันเพื่อทําการผลิต สื่อการตูนแอนิเมชัน ตามบทที่ไดเขียนไว โดยแบงการ
ทํางานออกเปน ลําดับขั้น ดังนี้
3.1 ขั้นเตรียมการ จัดเตรียมเนื้อเรื่องที่จะใชในการจัดทํา ติดตอผูจัดทําสื่อการตูนแอนิเมชัน
3.3 ขั้นตอนจัดทําการตูน ไดแก รูปภาพ รูปวาด คอมพิวเตอรกราฟก
3.3 บันทึกเสียงบรรยาย
3.4 ตัดตอภาพ และเสียงประกอบสื่อการตูนแอนิเมชัน
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4. นําแผนซีดีสื่อการตูนแอนิเมชันเรื่องการถูบาน ที่ทําแลวเสนอประธานที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ และนําไป
ปรับปรุงแกไข จากนั้นนําสื่อการตูนแอนิเมชันเรื่องการถูบาน ที่ผานการแกไขขางตนแลว ใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและ
ดานสื่อจํานวน 5 ทาน โดยใชแบบประเมินสื่อการตูนแอนิเมชันที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา
ในการนําเสนอคุณภาพของภาพ คุณภาพเสียงและความเหมาะสมของเทคนิคการผลิต เกณฑในการยอมรับวาสื่อการตูน
แอนิเมชันเรื่องการถูบาน มีคุณภาพ ผูวิจัย ไดกําหนดใหมีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไป จึงจะยอมรับวามีคุณภาพดีและ
สามารถใชในการทดลองได ผลปรากฏวาคุณภาพอยูในเกณฑดีมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48
5. นําสื่อการตูนแอนิเมชันเรื่องการถูบาน ที่ปรับปรุงแลวไปทดสอบหาประสิทธิภาพดังนี้
ขั้นทดสอบรายบุคคล โดยทดลองกับเด็กออทิสติกที่ไมใชกลุมตัวอยางที่มีระดับความสามารถ
เกง ปานกลาง และออน อยางละ 1 คน รวม 3 คนในศูนยกระตุนและพัฒนาศักยภาพเด็ก Empowered Kids โดยให
เด็กออทิสติกเรียนจากสื่อการตูนแอนิเมชันแลวทําแบบทดสอบทักษะการถูบาน จํานวน 16 ขอ แลวนําผลที่ไดไป
วิเคราะหหาประสิทธิภาพซึ่งไดเทากับ 80.38/81.25
ขั้นทดสอบกลุมเล็ก ทดลองกับเด็กออทิสติกที่ไมใชกลุมตัวอยางที่มีระดับความสามมารถเกง ปานกลาง และ
ออน อยางละ 2 คน รวม 6 คนในศูนยกระตุนและพัฒนาศักยภาพเด็ก Empowered Kids โดยใหเด็กออทิสติกเรียน
จากสื่ อ การ ตู น แอนิ เ มชั น แล ว ทํ า แบบทดสอบทั ก ษะการถูบ า น จํ า นวน 16 ข อ แล ว นํ า ผลที่ ไ ด ไ ปวิ เ คราะห ห า
ประสิทธิภาพซึ่งไดเทากับ 80.07/82.29
ขั้นทดสอบกลุมใหญ ทดลองกับเด็กออทิสติกที่ไมใชกลุมตัวอยางที่มีระดับความสามารถเกง ปานกลาง และ
ออน รวม 18 คนในศูนยกระตุนและพัฒนาศักยภาพเด็ก Empowered Kids โดยใหเด็กออทิสติกเรียนจากสื่อการตูน
แอนิเมชันแลวทําแบบทดสอบทักษะการถูบาน จํานวน 16 ขอ แลวนําผลที่ไดไปวิเคราะหหาประสิทธิภาพซึ่งไดเทากับ
80.17/82.98
ไดสื่อการตูนแอนิเมชันที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด ไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง
การสรางแบบประเมินทักษะการถูบาน
1. สรางแบบประเมินทักษะการถูบานของเด็กออทิสติก ซึ่งได ออกแบบทดสอบทักษะการถูบาน มีเกณฑคือให
1 คะแนน ถาทําถูก และให 0 คะแนน ถาทําผิด และสรางใหสอดคลองกับเนื้อหาเรื่องการถูบานในเรื่องของชื่ออุปกรณ
และหนาที่ของอุปกรณที่ใชในการถูบาน วิธีการถูบาน วิธีการดูแลอุปกรณหลังการใชงาน เพื่อใชวัดทักษะการถูบานของ
กลุมเปาหมายกอนและหลังการทดลองใชสื่อการตูนแอนิเมชันเพื่อฝกทักษะการถูบานของเด็กออทิสติก ไดจํานวนขอ
ทั้งหมด 16 ขอ
1.1 นําแบบประเมินทั กษะทักษะการถูบานของเด็กออทิสติก ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาวาขอคําถามสอดคลองกับจุดประสงคที่ตั้งไวหรือไม โดยใชเกณฑการประเมินดังนี้
+1 หมายถึง แนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคขอนั้น
0 หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคขอนั้นหรือไม
- 1 หมายถึง แนใจวาขอสอบไมวัดจุดประสงคขอนั้น
1.2 นําผลการพิจารณาของผู เชี่ยวชาญมาคํานวณหาดัชนีความสอดคลอง ระหวางขอสอบกับ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม (IOC) แลวคัดเลือกขอที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ซึ่งผานทั้งหมด 16 ขอที่แลวนําไป
ทดสอบกับเด็กออทิสติกที่ไมใชกลุมตัวอยาง ชั้นประถมศึกษา จํานวน 20 คน เพื่อนําคะแนนไปวิเคราะหหาคุณภาพของ
แบบทดสอบ วิเคราะหหาคาความยากงาย อํานาจการจําแนกและคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
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1.3 นําแบบประเมินทักษะการถูบานมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) คาความยากงาย
(p) และคาอํานาจการจําแนก (r) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งขอบเขตของคาอํานาจการจําแนกตองมีคา ตั้งแต 0.20
ขึ้นไป ปรากฏวาไดแบบทดสอบที่ผานเกณฑจํานวน 16 ขอ ซึ่งนํามาหาคาความเชื่อมั่นไดเทากับ 0.84 และขอบเขตของ
ความยากงายมีคาอยูระหวางเกณฑ 0.2 – 0.8 ซึ่งทดสอบมาแลวไดผลอยูระหวาง 0.60 – 0.85
2. นําแบบประเมินทักษะการถูบานของเด็กออทิสติกไปใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางพรอมกับสื่อ
การตูนแอนิเมชันเรื่องการถูบาน

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) ใชรูปแบบแผนการทดลอง คือ แบบ
One-Group Pretest/Posttest Design โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลกับเด็กออทิสติกระดับประถมศึกษาที่ไดรับ
บริการทางกิจกรรมบําบัดในป 2560 ในศูนยกระตุนและพัฒนาศักยภาพเด็ก Empowered Kids จํานวน 5 คน เวลาที่
ใชในการทดลองใชเวลา 8 คาบ คาบละ 50 นาที เปนเวลา 8 สัปดาห
ลําดับขั้นการดําเนินการทดลองและเก็บขอมูลและกลุมตัวอยางแตละคน ซึ่งเปนไปตามแผนการสอนที่กําหนด
ไวดังนี้ โดยผูวิจัยจัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณจะตองใชในการทดลอง และเตรียมความพรอมของของเด็ก มีการ
อธิบายถึงสิ่งที่จะตองปฏิบัติ ทั้งนี้ผูวิจัยไดมีการเตรียมความพรอมดานสมาธิและความพรอมของกับพฤติกรรมดานตาง ๆ
ที่จะสงผลกระทบตอการทดลอง ผูวิจัยประเมินทักษะการถูบานของเด็กออทิสติก ดวยแบบประเมินทักษะการถูบาน
กอนการเรียนดวยสื่อการตูนแอนิเมชัน เพื่อฝกทักษะการถูบาน (ระยะเวลา 50 นาที : 1 คาบ) รวบรวมคะแนนและเก็บ
ขอมูลไว ในคาบเรียนถัดไปใหเด็กออทิสติกเรียนดวยสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่องการถูบาน 3 ตอน ผานเครื่อง
คอมพิวเตอรหรือจอโทรทัศนมี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เรื่อง ชื่ออุปกรณและหนาที่ของอุปกรณที่ใชในการถูบาน (ระยะเวลา 2 นาที) พอศึกษาเสร็จใหกดปุม
Pause และใหเด็กออทิสติกทําแบบประเมินทักษะระหวางเรียน (ระยะเวลา 10 นาที) กด play เพื่อศึกษาตอนที่ 2 ตอ
ตอนที่ 2 เรื่อง วิธีการถูบาน (ระยะเวลา 3 นาที) และหยุดทําแบบประเมินทักษะ (ระยะเวลา 10 นาที)
ตอนที่ 3 เรื่อง วิธีการดูแลอุปกรณหลังการใชงาน (ระยะเวลา 3 นาที) และหยุดทําแบบประเมิน (ระยะเวลา
5 นาที)
ใหเด็กออทิสติกไดศึกษาสื่อการตูนแอนิเมชันเรื่องการถูบานพรอมทําแบบประเมินระหวางเรียนเรื่องการถูบาน
เปนเวลา 8 คาบ ใชเวลาคาบละ 50 นาที เปนเวลา 8 สัปดาห เมื่อครบเวลา 8 สัปดาหแลวประเมินทักษะการถูบานของ
เด็กออทิสติก หลังการเรียนดวยสื่อการตูนแอนิเมชันเพื่อฝกทักษะการถูบาน (ระยะเวลา 50 นาที : 1 คาบ) และสรุปผล
การจัดการเรียนรู จากการใชบทเรียนสื่อการตูนแอนิเมชัน เพื่อฝกทักษะการถูบานของเด็กออทิสติก

ผลการวิจัย
1. สื่อการตูนแอนิเมชันเพื่อฝกทักษะการถูบานของเด็กออทิสติก ที่สรางขึ้นมีคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพ
เทากับ 80.17/82.98 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 80/80
2. คะแนนทักษะการถูบานของเด็กออทิสติกหลังเรียนดวยสื่อการตูนแอนิเมชันเรื่องการถูบานสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คิดเปนรอยละ 61.25
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อภิปรายผล
1. ผลการประเมินคุณภาพสื่อการตูนแอนิเมชันโดยผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 4 ดาน ไดผลดังนี้
ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชันเรื่องการถูบาน โดยผูเชี่ยวชาญ
ระดับความคิดเห็น
รายการประเมิน
SD
แปลผล
ഥ
࢞
ดานเนื้อหาเรื่อง การถูบาน
4.60
.54
ดีมาก
1. ความสอดคลองกับวัตถุประสงค
2. ความเหมาะสมในการลําดับเนื้อหาตามขั้นตอน
4.60
.54
ดีมาก
3. ความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน
4.60
.54
ดีมาก
.54
ดี
4. ความถูกตองของเนื้อหา
4.40
.44
ดี
5. ความถูกตองของการใชภาษา
4.20
.44
ดี
6. ความสอดคลองระหวางรูปภาพกับเนื้อหา
4.20
.54
ดี
7. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
4.40
.34
ดี
รวม
4.42
ดานคุณภาพของภาพของสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่องการถู
บานของเด็กออทิสติก
.54
ดี
4.40
1. ความถูกตองของภาพการตูนแอนิเมชัน
.54
ดีมาก
2. ความเหมาะสมของภาพประกอบ
4.60
.54
ดีมาก
3. ความชัดเจนของภาพการตูนแอนิเมชัน
4.60
.54
ดีมาก
4. ความชัดเจนของตัวอักษรกราฟก
4.60
.54
ดีมาก
5. ความตอเนื่องของภาพและตัวอักษร
4.60
.54
ดี
6. เวลาในการนําเสนอภาพ
4.40
.36
ดีมาก
รวม
4.53
ดานคุณภาพเสียงของสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่องการถูบาน
ของเด็กออทิสติก
.00
ดีมาก
5.00
1. ความชัดเจนของเสียงบรรยาย
.44
ดีมาก
2. ความถูกตองของภาษา
4.80
.54
ดี
3. ความเหมาะสมของเสียงดนตรีประกอบ
4.40
.54
ดี
4. ความสัมพันธระหวางภาพและเสียงประกอบ
4.40
4.65
รวม
.22
ดีมาก
ผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน ประเมินสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่อง การถูบาน ทั้ง 4 ดาน อยูในเกณฑดี มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.48 คาเฉลี่ยรายดานเนื้อหาไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 อยูในเกณฑดี ดานคุณภาพของภาพไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 อยูใน
เกณฑดีมาก ดานคุณภาพของเสียงไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.65 อยูในเกณฑดีมาก และดานคุณภาพเทคนิคการนําเสนอได
คาเฉลี่ยเทากับ 4.33 อยูในเกณฑดี
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2. ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการตูนแอนิเมชัน ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของสื่อการตูนแอนิเมชัน
ไดทําการทดลองหาประสิทธิภาพของสื่อการตูนแอนิเมชันแบบรายบุคคล กลุมเล็ก และกลุมใหญ ปรากฏผลดังนี้
ตารางแสดงผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการตูนแอนิเมชันเรื่อง การถูบาน
ระหวางกระบวนการ E1
หลังกระบวนการ E2
จํานวน
การหาประสิทธิภาพ
นักเรียน
คะแนนเฉลี่ย
รอยละ
คะแนนเฉลี่ย
รอยละ
รายบุคคล
3
308.67
80.38
13.00
81.25
กลุมเล็ก
6
307.50
80.07
13.16
82.29
กลุมใหญ
18
307.89
80.17
13.27
82.98
การหาประสิทธิภาพสื่อการตูนแอนิเมชันเรื่อง การถูบาน ใชเวลาในการหาประสิทธิภาพ 8 คาบ คาบละ 50
นาที เปนเวลา 8 สัปดาห โดยทดสอบกับนักเรียนที่มีระดับความสามารถเกง ปานกลาง และออน จํานวน 3 คนทดสอบ
แบบรายบุคคลไดคาประสิทธิภาพเทากับ 80.38/81.25 ทดสอบกับนักเรียนที่มีระดับความสามารถเกง ปานกลาง และ
ออน แบบรายกลุมเล็กจํานวน 6 คน ไดคาประสิทธิภาพเทากับ 80.07/82.29 และทดสอบกับนักเรียนที่มีระดับ
ความสามารถเกง ปานกลาง และออนแบบรายกลุมใหญจํานวน 18 คน ไดคาประสิทธิภาพเทากับ 80.17/82.98 ซึ่งสูง
กวาเกณฑที่ตั้งไว
3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทักษะการถูบานของเด็กออทิสติก กอนและหลังการใชสื่อการตูน
แอนิเมชันเพื่อฝกทักษะการถูบาน
ตารางแสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและคารอยละของคะแนนทักษะการถูบานของเด็กออทิสติกกอนและหลัง
การใชสื่อการตูนแอนิเมชันเพื่อฝกทักษะการถูบานของเด็กออทิสติก ทั้ง 5 คน
คะแนนทักษะการถูบานของ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เด็กออทิสติก (16 คะแนน)
คนที่
คะแนนกอนเรียน
คะแนนหลังเรียน
กอนเรียน
หลังเรียน
1
5
14
.47
.34
2
5
16
.47
.00
3
5
15
.47
.25
4
6
16
.50
.00
5
4
13
.44
.40
คะแนนเฉลี่ย
5.00
14.80
คะแนนรอยละเฉลี่ย
31.25
92.50
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
.70
1.30
หลังจากที่ไดสื่อการตูนแอนิเมชันเรื่องการถูบานที่สมบูรณแล ว และแบบประเมินทักษะการถูบานของเด็ก
ออทิสติกจึงไดนําไปทดลองกับเด็กออทิสติกที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 5 คน ใชเวลาในการทดสอบจํานวน 8 คาบ คาบ
ละ 50 นาที เปนเวลา 8 สัปดาห ไดคะแนนจากการประเมินทักษะการถูบานของเด็กออทิสติกกอนเรียนดวยสื่อการตูน
แอนิเมชัน มีคาเฉลี่ย 5.00 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 สวนคะแนนจากการประเมินทักษะการถูบานของเด็ก
ออทิสติกหลังเรียนดวยสื่อการตูนแอนิเมชัน มี คาเฉลี่ย 14.80 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.30 ซึ่งพบวาคะแนนทักษะ
การถูบานของเด็กออทิสติกหลังเรียนดวยสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่องการถูบานสูงกวากอนเรียน คิดเปนรอยละ 61.25
(โดยคิดจากผลตางของคะแนนรอยละคาเฉลี่ย)
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ตารางแสดงคาเปรียบเทียบคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาสถิติ t-test ของการทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียนดวยสื่อการตูนแอนิเมชันเรื่องการถูบานของเด็กออทิสติก
การทดสอบ
N
S.D.
t-test
Sig.
ത
กอนเรียน
5
5.00
1.304
26.192*
.000
หลังเรียน
5
14.80
0.707
* p < .05
จากตารางผูจัยไดใชสถิติ t-test dependent ในการเปรียบเทียบการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยสื่อ
การตูนแอนิเมชัน พบวา คาสถิติ t มีคา 26.192 คา Sig. (2 tailed) มีคา .000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
แสดงวาคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนมีความสัมพันธกันและเมื่อเด็กออทิสติกไดเรียนดวยสื่ อการตูนแอนิเมชันแลว
มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการวิจัยดังกลาวสรุปไดวา สื่อการตูนแอนิเมชันเรื่องการถูบาน สามารถนําไปใชกับเด็กออทิสติกที่มี
ภาษาพูดและไมมีภาษาพูด ซึ่งนักเรียนที่มีภาษาพูดจะสามารถเรียนรูและเขาใจไดดีกวานักเรียนที่ไมมีภาษาพูด นักเรียน
ที่ไมมีภาษาพูดหลังจากการใชสื่อการตูนแอนิเมชันเรื่องการถูบาน พบวาทักษะการถูบานสูงขึ้น โดยการสังเกตจาก
คะแนนการเปรียบเทียบกอนและหลังการใชสื่อการตูนแอนิเมชัน ชวยใหเขาใจวาตองทําอยางไรบาง ภาพขั้นตอนกา ร
สาธิตการถูบานซึ่งมีการสาธิตซ้ําเมื่อเด็กออทิสติกไดดูดวยความสนใจจึงสามารถที่จะหยิบ จับและลงมือทําตามขั้นตอน
จากตัวอยางการตูนสาธิต รวมทั้งภาพ เสียงบรรยาย ดนตรีประกอบชวยดึงดูดความสนใจทําใหเด็กออทิสติกมีสมาธิมาก
ขึ้นสอดคลองกับงานวิจัยของ เจริญขวัญ มูลนอย (2552) ศึกษาเรื่อง ผลการใชชุดฝกประสบการณที่เนนการวิเคราะห
งานและการใชภาพที่มีตอการประกอบอาหารของด็กออทิสติก ซึ่งมีผลการวิจัยวาหลักการวิเคราะหงานตามขั้นตอนทํา
ใหนักเรียนสามารถเขาใจและสามารถปฏิบัติไดดว ยตนเองดีมากยิ่งขึ้นซึ่งเปนการฝกประสบการณที่เนนการวิเคราะหงาน
และใชภาพ และสอดคลองกับงานวิจัยของยุวรี เกษมสุขพัฒน (2551) ศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ใน
การฝกปฏิบัติ เรื่อง การซอมแซมเสื้อผา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยบทเรียนแผนวีดิทัศนกับการ
เรียนปกติ โดยมีผลการวิจัยวาการเรียนรูผานสื่อเทคโนโลยีสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนได เชน การนําเสนอ
บทเรียนแผนวีดิทัศนโดยการใชโทรทัศนขนาด 21 นิ้ว ทําใหนักเรียน มองเห็นไดอยางชัดเจน และยังมีการเนนขั้นตอนที่
สําคัญดวยภาพระยะใกล ทบทวนขั้นตอนที่สําคัญย้ําอีกครั้ง ซึ่งทําใหผูเรียนมีความขาใจในเนื้อหาอีกทั้งนักเรียนยังไมเคย
เรียนดวยบทเรียนแผนวีดิทัศนมากอนจึงทําใหเกิดความกระตือรือร นและความสนใจมากยิ่งขึ้นซึ่งเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส
รวมไปถึงสอดคลองกับงานวิจัยของน้ําเพชร เทศะบํารุง (2554) ศึกษาเรื่อง ผลการใชบทเรียนแผนวีดิทัศน เพื่อฝกทักษะ
การซักผาของเด็กออทิสติก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยมีผลงานวิจัยวา บทเรียนแผนวีดิทัศนเรื่องการซัก
ผามีคุณภาพที่ดีสามารถใชไดทั้งกับเด็กออทิสติกที่มีภาษาพูดและไมมีภาษาพูด มีปญหาการเขาสังคม ปญหาทางความ
เขาใจ และเด็กที่มีการรับรูและความเขาใจที่ดีจะทําใหเรียนรูไดเร็วกวาเด็กกลุมอื่น และอีกทั้งยังเปนการฝกทักษะการ
ดูแลตนเอง พัฒนาใหเปนบุคคลที่สามารถชวยเหลือตนเองไดโดยไมเปนภาระของผูอื่น จากการวิจัยครั้งนี้ยังแสดงใหเห็น
วาการฝกทักษะการถูบานโดยใชสื่อการตูนแอนิเมชันกับเด็กออทิสติก นอกจากจะใชไดผลกับเด็กออทิสติกแลวยังเปน
การเปดโอกาสใหเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะเรียนรู ไดรับการศึกษา และไดรับการชวยเหลืออยางเทาเทียมกัน เพื่อที่จะพัฒนา
ความสามารถในการช ว ยเหลื อ ตนเอง ไม เ ป น ภาระของบุ ค คลอื่น และครูห รื อผู ฝ กต อ งเชื่ อ ว า เด็ ก ออทิ ส ติ ก จะมี
ความสามารถและมีศักยภาพในตนเอง สามารถพัฒนาใหเปนบุคคลที่สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีคุณคาและมี
ประสิทธิภาพ
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กออทิสติกเพื่อใหไดประสิทธิภาพ คือ อารมณ พฤติกรรมของนักเรียน
ตองเรียบรอย มีสมาธิ หรือไมมีพฤติกรรมที่เปนปญหาตอการจัดการเรียนรู หากมีพฤติกรรมของนักเรียนที่เปนอุปสรรค
ผูฝกหรือครูตองใหนักเรียนปรับอารมณใหคงที่ในกิจกรรมที่ชอบ แลวจึงเริ่มทํากิจกรรมที่กําหนด
2. การจัดกิจกรรมในแตละครั้งครูตองบอกนักเรียนกอนลวงหนาวาจะทําอะไร จากนั้นวางเงื่อนไขในการจัด
กิจกรรมและพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้น
3. สถานที่จัดกิจกรรมควรเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู ไมควรมีสื่ออยางอื่นที่จะเปนตัวดึงดูดความสนใจของ
ผูเรียนนอกจากสื่อที่กําหนดเทานั้น
4. ในการสรางสื่อการตูนแอนิเมชันที่เปนสื่อดานอิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยควรเตรียมการและวางแผนการจัดทําสื่อ
เพื่อใหมีความดึงดูดและสรางจุดสนใจแกผูเรียนมากที่สุด รวมทั้งตองศึกษาโดยละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนตาง ๆ ในการ
ผลิตเพื่อที่จะไดสรางสรรคผลงานที่มีทั้งภาพและเสียงไปสูผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับการชวยเหลือตนเองในดานอื่น ๆ เชน การแตงตัว การเก็บที่นอน การเก็บโตะ
อาหาร การลางจาน เปนตน
2. ควรทํ า การวิ จั ย เปรีย บเที ย บระหว า งการเรี ย นด ว ยสื่ อการ ตู น แอนิ เมชั น และการเรีย นแบบปกติ หรื อ
แบบเรียนสื่อวีดิทัศน
3. ควรทําการวิจัยกับกลุมตัวอยางประเภทอื่น เชน เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู เด็กที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญา เปนตน
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การศึกษาการคิดเชิงพีชคณิตกับการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
THE STUDY OF ALGEBRAIC THINKING AND MATHEMATICAL PROBLEM
SOLVING OF EIGHTH GRADE STUDENTS

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา
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สาขาวิชา คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธพงศ ทิพยชาติ
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ 1) เพื่ อ ศึก ษาการคิ ด เชิ ง พี ช คณิ ตของนั กเรีย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธของการคิดเชิงพีชคณิตกับการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสารคามพิทยาคม ที่กําลังศึกษา ในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวนนักเรี ย น 90 คน ซึ่งไดมาจากการสุ มตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random
Sampling) การวิจัยแบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาการคิดเชิงพีชคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
และ ระยะที่ 2 ศึกษาความสัมพันธของการคิดเชิงพีชคณิตกับการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน โดยจําแนก
นักเรียนออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่มีการคิดเชิงพีชคณิตสูง และกลุมที่มีการคิดเชิงพีชคณิตต่ํา และสุมอยางงาย
(Simple Random Sampling) มากลุมละ 3 คน รวมเปน 6 คน (กรณีศึกษา) มาแกปญหาทางคณิตศาสตร จากนั้น
สัมภาษณเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกปญหาทางคณิตศาสตร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบทดสอบวัดการคิดเชิง
พีชคณิต แบบทดสอบการแกปญหาทางคณิตศาสตรและแบบสัมภาษณเกี่ยวกับการแกปญหาทางคณิตศาสตร สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแกรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชวิธีการศึกษาเฉพาะรายกรณี (Case Study
Method) โดยนําเสนอขอมูลดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis)
ผลการวิจัย พบวา 1) การคิดเชิงพีชคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
และเมื่อพิจารณาตามลักษณะของการคิดเชิงพีชคณิต ลักษณะที่ 1 การวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ และการสราง
กรณีทั่วไป เพื่อใชอธิบายความสัมพันธเชิงปริมาณ อยูในระดับสูง ลักษณะที่ 2 การนําเสนอและวิเคราะหสถานการณ
ปญหาและโครงสรางทางคณิตศาสตรโดยใชสัญลักษณทางพีชคณิต อยูในระดับปานกลาง และลักษณะที่ 3 การ
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในบริบทที่หลากหลาย อยูในระดับปานกลาง 2) ความสัมพันธระหวางการคิดเชิงพีชคณิตกับ
การแกปญหาทางคณิตศาสตรมีความสัมพันธกันเชิงบวกอยูในระดับสูง มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .765 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจากการสัมภาษณ พบวา นักเรียนที่มีการคิดเชิงพีชคณิตอยูในกลุมสูง มีความมั่นใจ
คิดอยางเปนลําดับขั้นตอนมีเหตุผล พยายามแกปญหาดวยวิธีการที่หลากหลาย คํานวณไดอยางถูกตองแมนยํา และ
นักเรียนที่มีการคิดเชิงพีชคณิตอยูในกลุมต่ํา ไมมีความมั่นใจ ไมสามารถบอกลําดับขั้นตอนของแนวคิดไดถูกตองทั้งหมด
นักเรียนกลุมนี้จะไมมีความพยายามในการแกปญหา ไมมีทักษะการคํานวณ ทําใหไมแมนยําใหการคํานวณหาคําตอบ
จึงทําใหคําตอบที่ไดไมถูกตอง
คําสําคัญ : การคิดเชิงพีชคณิต / การแกปญหาทางคณิตศาสตร
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Abstract
The purposes of this study were to 1) study algebraic thinking of students , 2) to study
the relation between algebraic thinking and Mathematical Problem Solving for the eighth grade
students. With a cluster Random Sampling, research samples were 90 students from the eighth
grade class, Sarakhampittayakom School, Mueang Mahasarakham, Mahasarakham province, in
the second semester of 2016. The study was divided into 2 phases. The first was to study
algebraic thinking of the eighth grade students. The second phase was to study the relation
between algebraic thinking and Mathematical Problem Solving for the eighth grade students.
Students were categorized into 2 groups: algebraic thinking in a group of high ability and
algebraic thinking in a group of low ability. Each group was randomized by a simple random
sampling to select 3 students per each (totally 6 students) to be a case study, to solve
mathematical problems, and to be interviewed additionally regarding solving mathematical
problems. Research tools were a algebraic thinking test , a mathematical problem solving test,
and an interview form of solving mathematical problems. Statistics for research were
percentage, average, standard deviation and a case study method. Data were presented through
descriptive analysis.
The results of the study revealed that: 1) grade eighth students at Sarakhampittayakhom
School was algebraic thinking are overall moderate. When considering the types of them , (1)
analyze the patterns, relationships, and creating a general case to clarify the relationship of
quantitative are overall high, (2) present and analyze mathematical situations and structures
using algebraic symbols overall moderate and (3) analyze the changes in a variety of contexts
overall moderate. 2) Algebraic thinking correlated positively with their mathematical problem
solving performance in high level at the .01 level of statistical significance. From interviewing,
it is found that students who are high level in algebraic thinking are confident thinking
logically sequenced, calculated accurately, They try to solve mathematical problems through
various methods. On the other hand, students who are low level in the thinking are not
confidence, cannot tell the sequenced of concepts is entirely correct. They will not try to solve
the problem. and do not have numeracy skill so it impossible to accurately calculate the
answer. It answers were incorrect.
Key Words : Algebraic Thinking , Mathematical Problem Solving

บทนํา
คณิตศาสตรเปนศาสตรสําคัญที่มีบทบาทมากตอการเสริมสรางและพัฒนาความความคิดของมนุษย ทําให
มนุษยมีความคิดสรางสรรคสามารถคิดอยางมีเหตุผล เปน ระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหา และ
สถานการณไดอยางถี่ถวนรอบครอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจแกปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสม
(บุญทัน อยูชมบุญ 2539 : 2) คณิตศาสตรจะเปนวิชาที่สําคัญตอการพัฒนาความคิดและการดําเนินชีวิตของนักเรียน
ซึ่งเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตรที่สวนมากเปนนามธรรมสูง เขาใจยาก ทําใหมีผลกระทบตอความสุขในการเรียนวิชานี้
และทําใหการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เห็นไดจากผลการประเมินผลการ
เรี ย นคณิ ต ศาสตร ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 ในโครงการการศึ ก ษาแนวโน ม การจั ด การศึ กษาคณิ ต ศาสตร แ ละ
วิทยาศาสตรระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558 (Trends in International Mathematics and Science Study 2015 :
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TIMSS 2015 ) พบวา นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร 431 คะแนน ซึ่งต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยนานาชาติ คือ
500 คะแนน และประเทศไทยจัดอยูในอันดับที่ 30 จาก 39 ประเทศที่เขารวมการประเมินในโครงการ TIMSS 2015
และเนื้อหาในการประเมินวิชาคณิตศาสตร ไดแบงเนื้อหาวิชาออกเปน 4 สวน ไดแก จํานวน (30%) พีชคณิต (30%)
เรขาคณิต (20%) และขอมูลและโอกาส (20%) ซึ่งสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยนั กเรียนสวนใหญมีความสามารถ
ทางการเรียนคณิตศาสตรอยูในระดับต่ํา (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี , 2560) สอดคลองกับผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ในปการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ที่พบวานักเรียนทั่วประเทศไดคะแนนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตรเพียง 26.30 คะแนน และระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวา
นั ก เรี ย นทั่ ว ประเทศ ได ค ะแนนเฉลี่ ย ในวิ ช าคณิ ต ศาสตร เ พี ย ง 24.53 คะแนน จากคะแนนเต็ ม 100 คะแนน
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ , 2560) จากการพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของเด็กไทยที่ต่ํากวามาตรฐานซึ่งการที่
ผูเรียนจะเรียนวิ ชาคณิ ตศาสตรไ ดดี จะตองสงเสริมใหผูเรียนมีทั กษะในการแกป ญหาทางคณิตศาสตร เพราะการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรถือวาเปนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรที่สําคัญ
การแกปญหาทางคณิตศาสตรเปนเนื้อหาที่สําคัญเนื้ อหาหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร และการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรเปนทักษะกระบวนการที่เปนหัวใจของการเรียนการสอนคณิตศาสตร (สถาบันสงเสริมการสอนคณิตศาสตร
และเทคโนโลยี. 2551, น. 6-7) กลาววา การแกปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง กระบวนการในการประยุกตความรู
ทางคณิตศาสตร ขั้นตอนกระบวนการแกปญหา ยุทธวิธีแกปญหา และประสบการณที่มีอยูไปใชในการคนหาคําตอบของ
ปญหาทางคณิตศาสตรการแกปญหา เปนกระบวนการที่ผูเรียน ควรจะเรียนรู ฝกฝน และพัฒนาใหเกิดทักษะขึ้นในตัว
นักเรียน การเรียนการแกปญหาคณิตศาสตรจะชวยใหผูเรียนมีแนวทางการคิดที่หลากหลาย
พีชคณิตถือเปนวิชาที่มีความสําคัญเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของวิชาคณิตศาสตร และไดรับการยอมรับวา
เปนประตูสูความสําเร็จของการศึกษาคณิตศาสตรในทุก ๆ สาขา (ปริฉัตร จันทรหอม, 2555, หนา 17) เฮอรเบิรต
และบราว (Herbert and Brown, 1997, p.1) กลาวถึงพีชคณิตวาเปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณ ไดแก การ
วิเคราะหขอมูลจาก สถานการณปญหาและการนําเสนอขอมูลในรูปของการอธิบายและการหาคําตอบ เชน การหาตัว
ไมทราบคา การทดสอบขอคาดเดาหรือการอธิบายความสัมพันธระหวางปริมาณ เปนการดําเนินการ เกี่ยวกับนิพจน
และเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับตัวแปร และแทนภาษาทั่วไปของเลขคณิต จากงานวิจัยหลาย ๆ งานวิจัย แสดงใหเห็นวา
ดวยลักษณะของพีชคณิตที่เปนลักษณะของตัวแปร ฟงกชัน หรือสัญลักษณทางคณิตศาสตร จะเปนอุปสรรคตอการเรียน
ของนักเรียนและการจัดการเรียนรูของครูเปนอยางมาก
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการคิดเชิงพีชคณิตและการแกปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อใหทราบถึงวิธีการแกปญหาทางคณิตศาสตรและการคิดเชิงพีชคณิตของนักเรียน และ
ศึกษาความสัมพันธของการคิดเชิงพีชคณิตกับการแกปญหาทางคณิ ตศาสตร ตลอดจนเปนแนวทางใหครูผูสอนและ
ผูเกี่ยวของไดพัฒนาการคิดเชิงพีชคณิตและการแกปญหาทางคณิตศาสตรตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการคิดเชิงพีชคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของการคิดเชิงพีชคณิตกับการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย
การแกปญหาทาง

การคิดเชิงพีชคณิต

ตามทฤษฎีของ Polya ประกอบดวย 4
1. การวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ และการสราง
กรณีทั่วไป เพื่อใชอธิบายความสัมพันธเชิงปริมาณ
2. การนําเสนอและวิเคราะหสถานการณปญหาและ
โครงสรางทางคณิตศาสตรโดยใชสัญลักษณทาง

1. ขั้นทําความเขาใจปญหา
2. ขั้นวางแผนแกปญหา
3. ขั้นดําเนินการตามแผน

3. การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในบริบทที่
4. ขั้นตรวจสอบผล

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 10 หอง จํานวนนักเรียน 482 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสารคามพิทยาคม ที่กําลังศึกษา
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวนนักเรียน 90 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random
Sampling)
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจั ยในครั้งนี้ คือ แบบทดสอบวัด การคิดเชิงพีช คณิต แบบทดสอบการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร และแบบสัมภาษณเกี่ยวกับการแกปญหาทางคณิตศาสตร
3. การวิเคราะหทางสถิติ
การวิจัยนี้ ไดแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหการคิดเชิงพีชคณิตและการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตอนที่ 2 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการคิดเชิงพีชคณิตกับการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีการคิดเชิงพีชคณิตแตกตางกัน โดยหาความสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation)
และศึกษาแนวคิดในการหาคําตอบของนักเรียนที่มีการคิดเชิงพีชคณิตแตกต างกัน โดยใชวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี
(Case Study Method) แลวนําเสนอโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis)

ผล/สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การวิเคราะหการคิดเชิงพีชคณิตและการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คะแนนของนักเรียนจากแบบทดสอบวัดการคิดเชิงพีชคณิตทั้ง 3 ลักษณะ
คะแนน คาเฉลี่ยคะแนน
แปล
การคิดเชิงพีชคณิต
S.D. รอยละ (%)
เต็ม
นักเรียน ( X )
ความหมาย
1. การวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ
และการสรา งกรณี ทั่ ว ไป เพื่ อใช อธิ บ าย
2
1.34
0.69
67
สูง
ความสัมพันธเชิงปริมาณ
2. การนําเสนอและวิเคราะหสถานการณ
2
1.03
0.61
51.5
ปานกลาง
ปญหาและโครงสรางทางคณิตศาสตรโดย
ใชสัญลักษณทางพีชคณิต
3. การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในบริบท
2
1.07
0.63
53.5
ปานกลาง
ที่หลากหลาย
รวมทั้งหมด
6
3.44
1.45
57.33
ปานกลาง
จากตารางที่ 1 พบวา คะแนนของนักเรียนจากแบบทดสอบวัดการคิดเชิงพีชคณิตทั้ง 3 ลักษณะของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 57.33 มี ( X = 3.44 , S.D. = 1.45) เมื่อจําแนก
ตามการคิดเชิงพีชคณิตตามลักษณะ ลักษณะที่ 1 การวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ และการสรางกรณีทั่วไป เพื่อใช
อธิบายความสัมพันธเชิงปริมาณ คิดเปนรอยละ 67 ( X = 1.34 , S.D. = 0.69) อยูในระดับสูง ลักษณะที่ 2 การ
นําเสนอและวิเคราะหสถานการณปญหาและโครงสรางทางคณิตศาสตรโดยใชสัญลักษณทางพีชคณิต คิดเปนรอยละ
51.5 ( X = 1.03 , S.D. = 0.61) และลักษณะที่ 3 การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในบริบทที่หลากหลาย คิดเปนรอยละ
53.5 ( = 1.07 , S.D. = 0.63) อยูในระดับปานกลาง
ตอนที่ 2 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการคิดเชิงพีชคณิตกับการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีการคิดเชิงพีชคณิตแตกตางกัน โดยหาความสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation)
ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางการคิดเชิงพีชคณิตในแตละลักษณะกับการแกปญหาทางคณิตศาสตร
คาสัมประสิทธิ์
ระดับ
การคิดเชิงพีชคณิต
สหสัมพันธ
ลักษณะที่ 1 การวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ และการสราง
.640**
สูง
กรณีทั่วไป เพื่อใชอธิบายความสัมพันธเชิงปริมาณ
แ ก ป ญ ห า ท า ง ลักษณะที่ 2 การนําเสนอและวิเคราะหสถานการณปญหาและ
คณิตศาสตร
โครงสรางทางคณิตศาสตรโดยใชสัญลักษณทางพีชคณิต
ลั ก ษณะที่ 3 การวิ เ คราะห ก ารเปลี่ ย นแปลงในบริ บ ทที่
หลากหลาย
การคิดเชิงพีชคณิต

.564**

ปานกลาง

.467**

ปานกลาง

.765**

สูง

หมายเหตุ : มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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จากตารางที่ 2 พบว า ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการคิ ด เชิ ง พี ช คณิ ต ในลั ก ษณะที่ 1 การวิ เ คราะห แ บบรู ป
ความสั ม พั นธ และการสรา งกรณีทั่ วไป เพื่ อใช อธิบ ายความสั ม พั นธ เชิ งปริม าณกับ การแกป ญ หาทางคณิ ต ศาสตร
มีความสัมพันธกันมากที่สุดในระดับสูง โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทา กับ .640** และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ ร ะหว า งความสั ม พั น ธ ลั ก ษณะที่ 2 การนํ า เสนอและวิ เ คราะห ส ถานการณ ป ญ หาและโครงสรา งทาง
คณิตศาสตรโดยใชสัญลักษณทางพีชคณิต และลักษณะที่ 3 การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในบริบทที่หลากหลายกับการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .564** และ .467** ตามลําดับ และความสัมพันธระหวาง
การคิดเชิงพีชคณิต กับการแกปญหาทางคณิตศาสตร มีความสัมพันธกันในระดับสูง โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เทากับ .765 โดยมีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา
ศึกษาแนวคิดในการหาคําตอบของนักเรียนที่มีการคิดเชิงพีชคณิตแตกตางกัน โดยใชวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี
(Case Study Method) แลวนําเสนอโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) พบวา นักเรียนที่มีการคิดเชิง
พีชคณิตอยูในกลุมสูง จะมีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรอยูในระดับสูง และนักเรียนที่มีมีการคิดเชิง
พีชคณิตอยูในกลุมต่ํา จะมีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรอยูในระดับต่ํา และจากการสัมภาษณ พบวา
นักเรียนที่มีการคิดเชิงพีชคณิตอยูในกลุมสูง จะมีความมั่นใจในการหาคําตอบ สามารถคิดอยางเปนลํา ดับขั้นตอนมี
เหตุผล จึงอธิบายแนวการคิดได สามารถใชทักษะการคํานวณไดอยางถูกตองแมนยํา และนําความรูไปใชแกโจทยปญหา
ไดอยาง ถูกตอง และนักเรียนที่มีการคิดเชิงพีชคณิตอยูในกลุมต่ํา ไมมีความมั่นใจในการตอบคําถาม และบางคนไม
สามารถบอกสิ่งที่โจทยกําหนดมาให และสิ่งที่โจทยตองการใหหาได ไมสามารถบอกลําดับขั้นตอนของแนวคิดไดถูกตอง
ทั้งหมด เชน ไมทราบวิธีการแกสมการ ไมมีทักษะการคํานวณ ทําใหไมแมนยําใหการคํานวณหาคําตอบ จึงทําใหคําตอบ
ที่ไดไมถูกตอง

อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาการคิด เชิ งพี ช คณิตและการแกป ญ หาทางคณิ ต ศาสตรของนั กเรีย นชั้น มั ธ ยมศึ กษาป ที่ 2
ผลการวิจัย พบวา การคิดเชิงพีชคณิตและการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ลักษณะที่ 1 การวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ และการสรางกรณีทั่วไป เพื่อใชอธิบายความสัมพันธ
เชิงปริมาณ อยูในระดับสูง เปนเนื้อหาที่นักเรียนตองวิเคราะหแบบรูปที่เปนรูปธรรมเพื่อหาความสัมพันธ และสรางกรณี
ทั่วไปที่เปนนามธรรม ซึ่งสอดคลองกับ เดียนา สทีล และ ดีบรา (Dianaf, Steele and Debral. Johanning, 2004: 1)
ไดใชทฤษฎี พัฒนาการทางสติปญ
 ญาของเปนแนวทางในการพัฒนาการคิดเชิงพีชคณิตของนักเรียน การพัฒนา ความคิด
ของเพียเจต เปนแนวทางในการพัฒนาระดับการคิดของนักเรียนเกรด 7 โดยเริ่มจากการใหนักเรียนไดเชื่อมโยงจาก
รูปธรรม ไปสูรูปแบบที่เปนนามธรรม โดยเก็บรวบรวม และวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ผลปรากฏวา
นักเรียนมีความสามารถในการคิดเชิงพีชคณิตที่สูงขึ้นได ลักษณะที่ 2 การนําเสนอและวิเคราะหสถานการณปญหาและ
โครงสรางทางคณิตศาสตรโดยใชสัญลักษณทางพีชคณิต อยูในระดับปานกลาง โดยวัดการใชทักษะ การคิด วิเคราะห
สถานการณ ปญ หาและโครงสรางทางคณิตศาสตร แล วนํา เสนอโดยใชสั ญลั กษณทางพี ชคณิ ตได ซึ่ งสอดคลองกับ
ณั ช ชา กมล (2548: 65) ได ศึ ก ษาและพั ฒ นาร า งกรอบที่ แ สดงลั ก ษณะการคิด เชิ ง พี ช คณิ ต สํ า หรับ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งกรอบลักษณะการคิดนี้ถือเปนการพัฒนากรอบการวัด ความสามารถในการคิดเชิงพีชคณิตของ
นักเรียน ซึ่งพิจารณาใน 3 ตัวบงชี้ คือ การเขาใจแบบรูปการ นําเสนอ และตัวแปร และลักษณะที่ 3 การวิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงในบริบทที่หลากหลาย อยูในระดับปานกลาง โดยวัดการใชทักษะการคิด วิเคราะหขอมูลในสถานการณ
ปญหาที่หลากหลาย เพื่อตอบคําถามและอธิบายการเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธที่เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนคําตอบได
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อยางถูกตองและสมเหตุสมผล ซึ่งสอดคลองกับ คอนเฟรย (Confrey, 1997) กลาววา การใชกระบวนการการแกปญหา
เปนแนวทางในการชวยนักเรียนพิจารณาความสัมพันธของขอมูลในสถานการณปญหาโครงสรางคณิตศาสตร และเปน
การพัฒนาการคิดเชิงพีชคณิตในแนวทางการใหสถานการณปญหาในบริบทที่หลากหลาย และสามารถชวยใหนักเรียน
พัฒนาการแกปญหาทางคณิตศาสตรได เนื่องจากนักเรียนไดเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับ ลักษณะที่ 1 การวิเคราะหแบบรูป
ความสัมพันธ และการสรางกรณีทั่วไป เพื่อใชอธิบายความสัมพันธเชิงปริมาณ เชน เรื่อง โจทยปญหาเกี่ยวกับสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว ที่นักเรียนตองวิเคราะหโจทยปญหา เพื่อหาความสัมพันธ แลวนําความสัมพันธมาสรงกรณีทั่วไป
หรือสรางสมการ จึงทําใหนักเรียนคุนเคยกับสถานการณปญหาในแบบทดสอบวัดการคิดเชิงพีชคณิตได จึงทําใหนักเรียน
ทําแบบทดสอบวัดการคิดเชิงพีชคณิตในลักษณะดังกลาวไดดีกวา ลักษณะที่ 2 การนําเสนอและวิเคราะหสถานการณ
ปญหาและโครงสรางทางคณิตศาสตรโดยใชสัญลักษณทางพีชคณิต และลักษณะที่ 3 การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงใน
บริบทที่หลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับ (Ginsburg & Opper, 1969 อางถึงใน อัมพร มาคนอง, 2546: 1) นั่นคือนักเรียน
เกิดการเรียนรูอยางมีความหมายในสถานการณที่คุนเคยเพราะนักเรียนไดเห็นสื่อจริงซึ่งนักเรียนจะเขาใจไดดี
2. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการคิดเชิงพีชคณิตกับการแกปญหาทางคณิตศาสตร ความสัมพันธ
ระหวางการคิดเชิงพีชคณิตและการแกปญหาทางคณิตศาสตรมีความสัมพันธกันในระดับสูง ที่เ ปนเชนนั้นเพราะวา
การแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน ตองอาศัยการคิดเชิงพีชคณิตร วมในการแกปญหาดวย ซึ่งสอดคล องกับ
วิลล วินสัน (Win Windsor, 2010: 667) เขากลาววา การแกปญหาและการคิดเชิงพีชคณิต ถูกใชไปพรอม ๆ กันใน
สถานการณปญหาคณิตศาสตร เปนองคประกอบรวมกันในการเรียนและทําความเขาในวิชาคณิตศาสตร เมื่อนักเรียน
แกปญหาคณิตศาสตร นักเรียนจะพัฒนาความเขาใจในคณิตศาสตรอยางลึกซึ้ง เนื่องจากเปน การชวยใหเขาใจในมโน
ทัศนของคณิตศาสตรที่กําลังเรียนไดดีมากขึ้น และผลการศึกษาแนวคิดในการหาคําตอบของนักเรียนที่มีการคิดเชิง
พีชคณิตแตกตางกัน แนวคิดในการหาคําตอบของนักเรียนที่มีการคิดเชิงพีชคณิตแตกตางกัน พบวา นักเรียนที่มีการคิด
เชิงพีชคณิตอยูในกลุมสูง จะมีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรอยูในระดับสูง และนักเรียนที่มีมีการคิด
เชิงพีชคณิตอยูในกลุมต่ํา จะมีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรอยูในระดับต่ํา และจากการสัมภาษณ
พบวา นักเรียนที่มีการคิดเชิงพีชคณิตอยูในกลุมสูง จะมีความมั่นใจในการหาคําตอบ สามารถคิดอยางเปนลําดับขั้นตอน
มีเหตุผล จึงอธิบายแนวการคิดได สามารถใชทักษะการคํานวณไดอยางถูกตองแมนยํา และนําความรูไปใชแกโจทย
ปญหาไดอยาง ถูกตอง และนักเรียนที่มีการคิดเชิงพีชคณิตอยูในกลุมต่ํา ไมมีความมั่นใจในการตอบคําถาม และบางคน
ไมสามารถบอกสิ่งที่โจทยกําหนดมาให และสิ่งที่โจทยตองการใหหาได ไมสามารถบอกลําดับขั้นตอนของแนวคิดได
ถูกตองทั้งหมด เชน ไมทราบวิธีการแกสมการ ไมมีทักษะการคํานวณ ทําใหไมแมนยําใหการคํานวณหาคําตอบ จึงทําให
คําตอบที่ไดไมถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับ สถาบันสงเสริมการสอนคณิตศาสตรและเทคโนโลยี (2551, น. 6-7) กลาววา
การแกปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง กระบวนการในการประยุกตความรูทางคณิตศาสตร ขั้นตอนกระบวนการ
แกปญหา ยุทธวิธีแกปญหา และประสบการณที่มีอยูไป ใชในการคนหาคําตอบของปญหาทางคณิตศาสตร การแกปญหา
เป นกระบวนการที่ ผูเรียนควรจะเรียนรู ฝก ฝน และพัฒ นาใหเกิดทั ก ษะขึ้นในตั ว นักเรียน การเรีย นการแกปญ หา
คณิตศาสตรจะชวยใหผูเรียนมีแนวทางการคิดที่หลากหลาย มีนิสัยกระตือ รือรน ไมยอทอ และมีความมั่นใจในการ
แกปญหาที่เผชิญอยู ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน ตลอดจนเปน ทักษะพื้ นฐานที่ผูเรียนสามารถนําติดตัวไปใช
แกปญหาในชีวิตประจําวันไดนานตลอดชีวิต
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการคิดเชิงพีชคณิต ของนักเรียนตามขนาดโรงเรียน หรือตามเพศ หรือตามระดับ
ชั้นในแตละชวงชั้น
2. ควรมีการศึกษาการคิดเชิงพีชคณิตที่มีความสัมพันธตัวแปรอื่น ๆ เชน ระดับของพฤติกรรมที่แสดงออกถึ ง
ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงพีชคณิต ความสามารถในการคิดคํานวณ เปนตน
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การพัฒนาความสามารถดานการเขียนสื่อสารภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดย
ใชการจัดการเรียนรูแบบซิปปา ประกอบแบบฝก
Development Thai Writing Ability for Communication of Prathomsuksa 5 by Using
CIPPA Model with Practice Form
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมเรียนรูเรื่องการเขียนสื่อสารภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา ประกอบแบบฝก ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ
80/80 2) เพื่อศึกษาคาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPA ประกอบแบบฝก
ทักษะ 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการเขียนสื่อสารภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอน
เรียนและหลังเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 80 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอ
การเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPA ประกอบแบบฝก กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จํานวน 1 หอง จํานวนนักเรียน 44 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบ
กลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูก ลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย โดยใชการจัดการเรียนรูแบบซิปปา ประกอบแบบฝก จํานวน 10 แผน ใชเวลาในการทดลองสอน 10
ชั่วโมง 2) แบบฝกประกอบแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 10 แบบฝก 3) แบบทดสอบวัดความสามารถดานการ
เขียนสื่อสารภาษาไทย แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ แบบปฏิบัติ จํานวน 2 ขอ 4)
แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 10 ขอ สวนการวิเคราะหขอมูล
ใชคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา
1. การวิ เคราะหหาคาประสิท ธิภาพของการจั ดกิจกรรมเรียนรูเรื่องการเขียนสื่อสารภาษาไทย ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบซิปปา ประกอบแบบฝก ที่มีประสิทธิภาพ ( E1/E2 ) เทากับ
81.20/ 83.93 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80
2. คาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา ประกอบแบบฝกทักษะ กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีคาเทากับ 0.7795 หรือรอยละ 77.95 ซึ่งถือวาผานเกณฑ
3. นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบซิปปา ประกอบ แบบฝก
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีความสามารถดานการเขียนสื่อสารภาษาไทย หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
คิดเปนรอยละ 83.56 ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน
แบบซิ ปปา ประกอบแบบฝกอยู ในระดั บมากมี คา เฉลี่ย คะแนนเท ากับ 4.48 และมี คา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.09
คําสําคัญ : ความสามารถในการเขียนสื่อสาร, การจัดการเรียนรูแบบซิปปาประกอบแบบฝก , ประสิทธิภาพ,
ดัชนีประสิทธิผล, ความพึงพอใจ
ABSTRACT
The purpose of this research were to 1) to develop the Thai Writing ability for
communication of Prathomsuksa 5 Students by using CIPPA model with Practice form for
the effective basis 80/80, 2) to study effectiveness index of CIPPA model with Practice
form to support Thai Writing ability for communication with assignments, 3) to compare
Thai Writing ability for communication between before and after by CIPPA model with
Practice form compared with 80%, and 4) to study the students’ behavior toward CIPPA
model with Practice form. The sample group was 44 from Prathomsuksa 5/2 students
selected from cluster random sampling in the second-semester academic year, 2018 at
Anuban Mahasakham School. Research tools were 1) CIPPA model with Practice Form
lesson plan consisted of 10 lesson plans,10 hours for teaching. 2) Practice Form consisting
of 10 learning 3) Thai Writing ability for communication tests, multiple choices type, 30
items. 4) Students’ behavior assessment by using CIPPA model with Practice form of
Prathomsuksa 5 students and rating scale 10 items. The statistics used for data analysis
were mean, percentage, standard deviation, and statistic hypothesis testing using t-test
(Dependent Samples)
The results were as follows;
1. Development activities management of CIPPA model with Practice form to
support the Thai Writing ability for communication for Prathomsuksa 5 students of
effectiveness was 81.20/83.93 which is higher than 80/80 criteria established.
2. The effectiveness index of CIPPA model with Practice form to support Thai
Writing ability for communication was 0.7795 or 77.95%, which is considered the criteria.
3. Students who studied with CIPPA model with Practice form had the ability in
Thai Writing ability for communication after studying was higher than before at 83.56%,
which is higher than 80 criteria at .05 level of significance.
4. The students were behavior with the development of CIPPA model with Practice
form to support Thai Writing ability for communication overall was at a high level at mean
is 4.48 and the standard deviation is 0.09 (= 4.48 and S.D. =0.09)
KEYWORDS : Thai Writing ability for communication, CIPPA model, the effective,
effectiveness index
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บทนํา
ภาษาไทยเปนภาษาประชาติของไทยและภาษาไทยเปนทักษะที่ตองอาศัยการฝกฝนใหเกิดความชํานาญใน
การใชภาษา เพื่อนําใชในการสื่อสาร การเรียนรู และนําไปใชในชีวิตประจําวัน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดจุดหมายของหลักสูตรในขอที่สอง ไววาผูที่จบการศึกษาตามหลักสูตรนี้ตองมี
ความรูอันเปนสากลและ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 5) ซึ่งสัมพันธกับสมรรถนะสําคัญของผูเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดไวในขอที่หนึ่งที่มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
ซึ่ ง จะช ว ยให ผู เ รี ย นเกิ ด สมรรถนะสํ า คั ญ และคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค คื อ ความสามารถในกา รสื่ อ สาร
เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก
และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและ
สังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวย
หลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอ
ตนเองและสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 6) สอดคลองกับสาระการเขียนตาม มาตรฐาน ท 2.1 ระบุให
ผูเรียนไดใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ เขียน
รายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อผูเรียนเรียนจบตามเนื้อหาสาระการ
เขียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แลวผูเรียนจะตองมีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่ง
บรรทัด เขียนสะกดคํา แตงประโยคและเขียนขอความ ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใชถอยคําชัดเจนเหมาะสม ใช
แผนภาพ โครงเรื่องและแผนภาพความคิด เพื่อพัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ ยอความ จดหมายสวนตัว กรอก
แบบรายการตางๆ เขียนแสดงความรูสึ กและความคิดเห็น เขียนเรื่อง ตามจิน ตนาการอยางสรางสรรค และมี
มารยาทในการเขียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 40) ซึ่งจะเห็นไดวาการสื่อสารมีความสําคัญในการเรียนรูและ
การใชชีวิตประจําวันของผูเรียน
การเขียนเปนหนึ่งในวิธีการสื่อสารของมนุษย ที่เปนการบันทึกเรื่ องราวอันเปนความรู ความคิด และ
วิทยาการทั้งปวงไวเปนลายลักษณ เพื่อใหผูอานไดรับทราบความรูเหลานั้น แลวนํามาประยุกตใชในการพัฒนาสังคม
ตอไป (วรวรรธน ศรียาภัย, 2557: 24) การเขียนเพื่อสื่อสารเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับบุคคล 2 ฝายคือ ผูสง
สารและผูรับสารดังนั้นเพื่อใหการสื่อสารบรรลุผลตามเปาหมายจึงควรมีการพิจารณาถึงจุดมุงหมายของการสื่อสาร
ของบุคคลทั้ง 2 ฝายควบคูกันไปเพื่อใหทราบวาการสื่อสารในครั้งนั้นผูสงสารตองการอะไรและผูรับสารมีความ
ตองการอะไรเพราะจุดมุงหมายของผูสงสารกับผูรับสารอาจไมเหมือนกันก็ไดกลาวคือผูรับสารอาจมีปฏิกิริยาตอสาร
ที่ผิดแผกไปจากความตั้งใจของผูสงสารอันทําใหผลของการสื่อสารไมบรรลุเปาหมายเกิดความลมเหลวการสื่อสาร
(สายพิณ เพ็งสันเทียะ, 2553 : 2) สวนใหญมักประสบปญหากับการที่นักเรียนเขียนไมได เขียนไมดีมี ความเบื่อ
หนายในการเขียนจนมีคํากลาวกันวา การเขียนเรียงความของนักเรียนมีลักษณะเปน “โทรเลข” บอยๆ คือ ขาดการ
จัดลําดับความที่ใชภาษาหวน ขาดสุนทรียภาพทาง ภาษา ใชภาษาไมถูกตองกับกาลเทศะและบุคคล ตลอดจนถึง
การแสดงพฤติกรรมเบื่อหนายในการเขียน ปญหาดานการเขียน นักเรียนเขียนเพื่อสื่อความหมายไมเปนหรือเขียน
เพื่อสื่อ ใหตรงกับความตองการของตนเองไมได รวมทั้งไมสามารถเขียนเรื่องใหจบตามที่ตองการได และในบางครั้ง
เขียนเรื่องไมตรงตามหัวขอที่กําหนด ถึงแมจะมีบางคนเขียนเรื่องราวไดแตเรื่องไม แตเรื่องไมสัมพันธกับชื่อเรื่อ งที่
กําหนด นอกจากนั้นยังใชภาษาเขียนไมสละสลวย ขาดสํานวนโวหารที่ดี และจากปญหาเดียวกันนี้ เปนสาเหตุทําให
นักเรียนไมสามารถเรียบเรียงเรื่องราวอยางสละสลวยได ใชเวลาในการเขียนเรื่องราวนานมาก (วลยัพร ศุภภะ,
2550, หนา 3)
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จากที่กลาวมาขางตน ปญหาที่พบมากในปจจุบันคือ การเขียนสื่อสาร ไดแก การเขียนสื่อความหมายไมได
การใชคําผิดความหมาย การนําคํา สํานวน มาเรียงประโยค ไมตรงตามจุดประสงคที่จะสื่อความหมาย ทําใหผูรับ
สารเข า ใจผิ ด เกิ ด ป ญ หาในการสื่ อ สารระหว า งบุ ค คลต า ง ๆ และขาดมารยาทในการเขี ย นไม รั ก การเขี ย น
(สนิท สัตโยภาส. 2558 : 10-12) ปญหาที่กลาวมาดังกลาวทําใหเกิดความบกพรองของภาษาไทยที่เปนเอกลักษณ
และ มรดกที่แสดงความเปนชาติไทย และคุณภาพผูเรียนดานการเขียนสื่อสารต่ํากวามาตรฐานตามที่หลักสูตร
กําหนดทําใหเปนปญหาตอการจัดการเรียนการสอนดวย ถึงแมวาตัวชี้วั ดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย สาระที่ 2 การเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551ที่ไดกําหนดสาระการเรียนรูแกนกลางวา การเขียนสื่อสาร ประกอบไปดวยการเขียนคําขวัญ
เขีย นคํา อวยพร เขีย นคํ า แนะนํ า และคํ า อธิ บ ายแสดงขั้น ตอน เขีย นจดหมายส ว นตั ว ในชี วิ ต ประจํ า วั น เขีย น
เรี ย งความ การเขี ย นแสดงความรู สึ ก และความคิ ด เห็ น เพื่ อ จั ด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าภาษาไทยให มี
ประสิทธิภาพ แตก็พบวาผูเรียนยังมีบกพรองในการเขียน จะเห็นไดจากผลการวัดและประเมินผลความสามารถใน
การอานและการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ปการศึกษา 2560 ที่ทางสถาบันภาษาไทย
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการไดจัดสอบ
แบบทดสอบ ปรากฏวานักเรียนแตละระดับชั้นมีผลการประเมินอยูในระดับต่ําซึ่งสอดคลองกับผลการผลการวัดและ
ประเมินผลความสามารถในการอานและการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2560 ของ
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม พบวา ผลการการทดสอบความสามารถการเขียนของนักเรียนผานเกณฑรอยละ 70
(รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม, 2560) ซึ่งต่ํากวาเกณฑที่โรงเรียนและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งไวคือ รอยละ 80 และจากการที่ผูวิจัยไดการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โดยใหนักเรียนเขียนสื่อสารโดยการเขียนตามตัวชี้วัดของหลั กสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551พบวานักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีความบกพรองในการเขียน
เรียงความมากที่สุด สงผลทําใหนักเรียนไมสามารถเขียนสื่อสารและสื่อความหมายได
การเรียนการสอนรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ทิศนา แขมมณี
รองศาสตราจารย ประจําคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดพัฒนารูปแบบจากประสบการณที่ไดใช
แนวคิดทางการศึกษาตาง ๆ ในการสอนมาเปนเวลาประมาร 30 ป และพบวาแนวคิดจํานวนหนึ่งสามารถใชไดผลดี
ตลอดมา จึงไดนําแนวคิดเหลานั้นมาประสานกัน ทําใหเกิดเปนแบบแผนขึ้น แนวคิดดังกลาวไดแก 1. แนวคิดการ
สรางความรู 2. แนวคิดกระบวนการกลุมและการเรียนรูแบบรวมมือ 3. แนวคิดเกี่ยวกับความพรอมในการเรียนรู
4. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู5. แนวคิดเกี่ยวกับการถายโอนความรู ทิศนา แขมมณี ไดใชแนวคิดเหลานี้ใน
การจั ด การเรี ย นการสอนโดยจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ นลั ก ษณะที่ ใ ห ผู เ รี ย นเป น ผู ส ร า งความด ว ยตนเอง
(construction of knowledge) ซึ่งนอกจากผูเรียนจะตองเรียนดวยตนเองและพึ่งตนเองแลว ยังตองพึ่งการ
ปฏิสัมพันธ (interaction) กับเพื่อนบุคคลอื่น ๆ และสิ่งแวดลอมรอบตัวดวย รวมทั้งตองอาศัยทักษะกระบวนการ
(process skills) ตาง ๆ จํานวนมากเปนเครื่องมือในการสรางความรูนอกจากนั้นการเรียนรูจะเปนไปอยางตอเนื่อง
ไดดี หากผูเรียนอยูในสภาพที่มีความพรอมในการรับรู และเรียนรู มีประสาทการรับรูที่ตื่นตัว ไมเฉื่อยชา ซึ่งสิ่งที่
สามารถชวยใหผูเรียนอยูในสภาพดังกลาวไดก็คือ การใหมีการเคลื่อนไหวทางกาย (physical participation)
อยางเหมาะสมกิจกรรมที่มีลักษณะดังกลาวจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี เปนการเรียนรูที่มีความหมายตอ
ตนเอง และความรูความเขาใจที่เกิดขึ้น จะมีความลึ กซึ้งและอยูคงทนมากขึ้น หากผูเรียนมีโอกาสนําความรูนั้นไป
ประยุกตใช (application) ในสถานการณที่หลากหลายดวยแนวคิดดังกลาว จึงเกิดแบบแผน "CIPPA" ขึ้น ซึ่งผูสอน
สามารถนาแนวคิดทั้ง 5 ดังกลาวไปใชเปนหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยืดผูเรียนเปนศูนยก ลางใหมี
คุณภาพได (ทิศนา แขมมณี, 2560 : 282)
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รูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา เปนกิจกรรมที่การเรียนการสอนโดยยืดผูเรียนเปนศูนยกลาง เนนให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติสามารถนํามาบูรณาการกับการเขียนสื่อสาร เพื่อใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติทําใหเกิดความรู
ความเขาใจ นอกจากกิจกรรมการเรียนรูแลวการฝกฝนก็เปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งเพราะจะชวยพัฒนาผูเรียนใหมี
ความชํานาญมากยิ่งขึ้น ชยาภรณ พิณพาทย (2542: 118) ไดกลาวถึงความสําคัญของแบบฝกไววา แบบฝกมี
ความสําคัญและจําเปนตอการเรียนทักษะทางภาษามาก เพราะจะชวยใหผูเรียนเขา ใจบทเรียนไดดียิ่งขึ้น สามารถ
จดจําเนื้อหาในบทเรียน และคําศัพทตาง ๆ ใหคงทน ทําใหเกิดความสนุกสนานในขณะเรียน ทราบความกาวหนา
ของตนเอง สามารถนํ าแบบฝกมาทบทวนเนื้ อหาเดิ มด ว ยตนเองได นํา มาวัด ผลการเรียนหลัง จากที่เรียนแล ว
ตลอดจนสามารถทราบข อ บกพร อ งของนั ก เรี ย น และนํ า ไปปรั บ ปรุ ง แก ไ ขได ทั น ท ว งที ซึ่ ง จะมี ผ ลทํ า ให ค รู
ประหยัดเวลา คาใชจายและลดภาระไดมาก ทําใหนักเรียนสามารถนําภาษาไปใชสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งสอดคลองกับ วรรณา แซตั้ง (2541: 14) ไดกลาวถึงความสําคัญของแบบฝกไววา แบบฝกที่ครูนํามาเปนเครื่องมือ
ในการสอน จะชวยใหนักเรียนพัฒนาทักษะ ตาง ๆ ใหดีขึ้น ชวยเหลือใหนักเรียนสามารถเขียนตัวสะกดคําไดถูกตอง
แมนยํา และสื่อความหมายไดอยางชัดเจน ดวยปญหาและความสําคัญของการเขียน ดังกลาว ผูวิจัยจึงไดสนใจที่จะ
พัฒนาความสามารถดานการเขียน โดยใชการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA) ประกอบแบบฝก ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 ในครั้งนี้ เพื่อใหผูเรียนมีประสิทธิภาพดานการเขียนมากยิ่งขึ้น การจัดการเรียนรูแบบซิปปาประกอบแบบฝก
จะเปนตัวชวยใหนักเรียนมีความสามารถและมีการพัฒนาตนเองในการเขียนสื่อสารภาษาไทย อีกทั้งแบบฝกยังทําให
นักเรียนมีการเรียนรูฝกฝนทบทวนซ้ํา ๆ ซึ่งจะทําใหนักเรียนเกิดการจดจําทําใหสามารถที่จะเขียนสื่อสารหรือเขียน
สื่อความหายไดถูกตอง ในกระบวนการจัดการเรียนรูผูวิจัยไดเลือกใชการเรียนเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA MODEL)
เพราะเปนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูที่เนนการลงมือปฏิบัติ และมีกระบวนการขั้นตอนใน
การสอนที่ครอบคลุมเนื้อหา ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจไดงาย

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมเรียนรูเรื่องการเขียนสื่อสารภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใช
รูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา ประกอบแบบฝก ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อศึกษาคาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPA ประกอบแบบฝก
ทักษะ
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการเขียนสื่อสารภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึ กษาปที่ 5 หลัง
เรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 80
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ CIPPA ประกอบแบบฝก

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิ จัยไดสังเคราะหกรอบแนวคิดจากเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวของโดยใชการเรียนจั ด
กิจกรรมการเรียนรูดานการเขียนสื่อสารภาษาไทยโดยใชการเรียนการสอนแบบซิปปา ประกอบแบบฝก ซึ่งการเรียน
การสอนแบบซิปปา ไดใชแนวคิดของทิศนา แขมมณี สรุปไดดังแผนภาพ
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ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม
สงผลตอ

การเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูดาน
การเขียนสื่อสารภาษาไทยโดยใชการเรียน
การสอนแบบซิปปา (CIPPA) ตามแนวคิดของ
ทิศนา แขมมณี ประกอบแบบฝก

1. ความสามารถดานการเขียนสื่อสาร
2. ความพึงพอใจของนักเรียน

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จํานวน 7 หอง จํานวนนักเรียน 300 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 5/2 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จํานวน 1 หอง จํานวนนักเรียน
44 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ในการพัฒนาความสามารถดานการเขียนสื่อสาร
ภาษาไทยโดยการจัดการเรียนรูแบบซิปปา ประกอบแบบฝก ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 10 แผนใชเวลาสอน
10 ชั่วโมงทําแบบทดสอบกอนเรียน 1 ชั่วโมง ทดสอบหลังเรียน 1 ชั่วโมง รวมเปน 12 ชั่วโมง
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสื่อสารภาษาไทย โดยการจัดการเรียนรูแบบซิปปา ประกอบ
แบบฝก ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และขอสอบแบบปฏิบัติ 2 ขอ
แบบสอบถามความพึงพอใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
จํานวน 10 ขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถดานการเขียนสื่อสารภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โดยการจัดการเรียนรูแบบซิปปา ประกอบแบบฝก ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ไดดําเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้
1. ทดสอบกอนเรียน (Pre–test) กับนักเรียนกลุมเปาหมายดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน
สื่อสารภาษาไทย โดยใชการจัดการเรียนรูแบบซิปปา ประกอบแบบฝก ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถดานการอานโดยใชการจัดการเรียนรูแบบซิปปา
ประกอบแบบฝก ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 รวมเวลาในการสอน 10 ชั่วโมง ทําแบบทดสอบกอนเรียน 1 ชั่วโมง
ทดสอบหลังเรียน 1 ชั่วโมง รวมเปน 12 ชั่วโมง
3. ทําการเก็บคะแนนจากแบบตรวจงานและแบบทดสอบยอยทายแผนแตละแผน จํานวน 10 ครั้ง
จํานวน 10 แผน
4. เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช การจัดการเรียนรูแบบซิปปา ประกอบแบบฝก หลังจากนั้น
ทําการทดสอบหลังเรียน (Post–test) กับนักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 30 ขอ ตรวจและเก็บคะแนน
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5. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบซิปปา
ประกอบแบบฝก ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จากแบบสอบถามความพึงพอใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 แบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 10 ขอ
การวิเคราะหขอมูล
1. หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถดานการอาน
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชการวิเคราะหเกณฑประสิทธิภาพ E1 / E2 = 80/80
2. หาคาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแบบ SQ4R เพื่อพัฒนา
ความสามารถดานการอานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชสูตรคํานวณคา E.I.
3. เปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนกับหลัง
เรี ย นด ว ยการจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช เ ทคนิ ค การสอนแบบ SQ4R เที ย บกั บ เกณฑ ร อ ยละ 80 โดยใช t-test
(Dependent Samples)
4. หาคาแบบประเมินพฤติกรรมการอานภาษาไทยของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูโดย
ใชเทคนิคการสอนแบบ SQ4R โดยใชสถิติ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1. การวิ เคราะหห าค า ประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด กิ จ กรรมเรี ย นรูเ รื่ อ งการเขีย นสื่ อสารภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบซิปปา ประกอบแบบฝก ที่มีประสิทธิภาพ (E1/E2)
เทากับ 86.87/ 89.85 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถดานการเขียนสื่อสารภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา ประกอบแบบฝก
คะแนน คะแนน
ประสิทธิภาพ ผลการเปรียบเทียบ
รอยละ
รายการ
N
เต็ม
เฉลี่ย
E1/E2
เกณฑ 80/80
ประสิทธิภาพกระบวนการ
44
100
81.20 81.20
81.20/83.93
สูงกวาเกณฑ
ประสิทธิภาพผลลัพท
44
30
25.18 83.93
2. คาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา ประกอบแบบฝกทักษะ กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีคาเทากับ 0.7795 หรือรอยละ 77.95 ซึ่งถือวาผานเกณฑ
ตารางที่ 2 คาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถดานการเขียน
สื่อสารภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา
ประกอบแบบฝก
คะแนนรวม
คะแนนรวม
ดัชนีปะสิทธิผล
แปลผล
จํานวนคน คะแนนเต็ม
กอนเรียน
หลังเรียน
(E.I.)
44
30
336
1103
0.7795
ผานเกณฑ
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3. นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบซิปปา ประกอบแบบฝก ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีความสามารถดานการเขียนสื่อสารภาษาไทย หลังเรียนสูง กวากอนเรียนคิดเปน
รอยละ 83.56 ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความสามารถดานการเขียนสื่อสารภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา ประกอบแบบฝก หลังเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 80
การทดสอบ
n
คะแนนเต็ม
S.D. % of Mean
t
Sig(1-tailed)
Xҧ
หลังเรียน
44
30
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

25.07

1.63

83.56

4.34*

0.0000

4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบซิปปา ประกอบแบบฝก อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 4.48 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.09
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการเรียนรูโดยใชรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบซิปปา ประกอบแบบฝก
ขอที่
รายการ
Mean S.D. ความพึงพอใจ
1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
4.43
0.55
มาก
2

การจัดกิจกรรมการเรียนรู มีความนาสนใจ

4.57

0.50

มากที่สุด

3

การจัดการเรียนรูมีประโยชน ชวยใหนักเรียนเกิดความรู

4.61

0.49

มากที่สุด

4

การจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมในการเรียนรู

4.48

0.51

มาก

5

นักเรียนชอบการจัดการเรียนรู ชวยใหเขาใจวิธีการเขียนสื่อสาร

4.52

0.51

มากที่สุด

6

นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนรู

4.52

0.51

มากที่สุด

7

นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมอยางทั่วถึง

4.52

0.51

มากที่สุด

8

นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

4.41

0.50

มาก

9

นักเรียนพอใจในการจัดการเรียนรูแบบซิปปา ประกอบแบบฝก

4.32

0.47

มาก

10

นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาไทย

4.42

0.50

มาก

4.48

0.09

มาก

ภาพรวม

อภิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถดานการเขียนสื่อสารภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบซิปปา ประกอบแบบฝก ดังกลาวขางตน ผูวิจัยพบวามีขอคนพบที่
นาสนใจ ซึ่งควรคาแกการนํามาอภิปรายผลการวิจัยดังนี้
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1. ผลจากการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ด า นการเขี ย นสื่ อ สารภาษาไทย
ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5 โดยใช รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู แ บบซิ ป ปา ประกอบแบบ ฝ ก ที่ ส ร า งขึ้ น พบว า
มีประสิทธิภาพ 86.87/ 89.85 แสดงวาแผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปาที่ผูวิจัยสรางขึ้นได มีประสิทธิภาพสูงกวา
เกณฑ 80/80 ที่ผลเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก กิจกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นไดผาน ขั้นตอนการสรางอยาง
เปนระบบโดยผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร คูมือที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา วิเคราะหเนื้อหา
หลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กอนทําการ
สรางแผนการจัดการเรียนรู และแบบฝก ตลอดจนผานการวิเคราะห และตรวจสอบจากอาจารยทีปรึกษาและ
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อหาจุดบกพรอง แลวนําคําแนะนํามาปรับปรุงแกไข เพื่อใหไดแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพและ
สามารถ นําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อีกทั้งแบบฝกในแตละแผนการจัดการเรียนรูจะมีแบบฝก
เพื่อใหนักเรียนไดทําหลังกิจกรรมการเรียนเพื่อเปนการฝกฝนและทบทวนความรูความเขาใจของผูเรียน ซึ่งจะสงผล
ใหผูเรียนมีการพัฒนาความสามารถดานการเขียนสื่อสารสามารถที่จะเขียนสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม ที่กลาว
มาทั้ ง หมดอาจเป น ส ว นหนึ่ ง ที่ ทํ า ให แ ผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู โ ดยใช ก ารจั ด ก ารเรี ย นรู แ บบซิ ป ปา มี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปทิตตา ไชยทิพย (2553 : 61) ไดศึกษาเรื่อง
การศึกษาความสามารถดานการเขียน กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใช
รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) พบวา นักเรียนมีคะแนนความสามารถดานการเขียน หลังจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปา มีประสิทธิภาพเทากับ 88.27/98.27 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75
ที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ สุมนตรี คําขวา (2556: 64) ไดศึกษาเรื่อง ผลการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา
ที่มีตอความสามารถในการเขียนยอความและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานโตนด
พูนผลวิทยา จังหวัดนครราชสีมา พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา มีความสามารถในการ
เขียนยอความหลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .05 และสอดคลองกับ
งานวิจัยของรัสรินทร แพรงสุวรรณ (2559:87) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสาร กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา ผลการ
จัดการเรียนรู เรื่องทักษะการสื่อสาร กลุมสาระการเรียนรูภาไทย โดยใชรูปแบบการสอน ซิปปาโมเดล สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพ 87.50 / 87.05 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
2. ผลการศึกษาคาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบซิปปา ประกอบแบบฝก
ทักษะ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา มีคาเทากับ 0.8608 หรือรอยละ 86.08 ซึ่งถือ
วาผานเกณฑ ที่ผลเปนเชนนี้เนื่องจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา ประกอบแบบฝก เพื่อพัฒนา
ความสามารถดานการเขียนสื่อสารภาษาไทย ที่ ผูวิจั ยสรางขึ้น มี ความสอดคล องกับความต องการของผู เรีย น
นั ก เรี ย นได รั บ การเรี ย นรูแ ละฝ กฝนอย า งเป น ระบบ โดยเรี ย งลํ า ดั บ เนื้ อหาจากง า ยไปยาก ตั้ ง แต ก ารเรีย นรู
ความหมาย ความสําคัญ ประโยชนของการเขียนสื่อสาร วิธีการเขียน และมีตัวอย างประกอบ พรอมทั้งมีแบบฝกให
นักเรียนไดฝกฝนเพื่อการทบทวนความรูและพัฒนาความรู ซึ่งผูวิจัยดําเนินการสรางตามหลักการอยางเปนระบบ
ชัดเจนชวยใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของของรัสรินทร แพรงสุวรรณ
(2559:92) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสาร กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยใชรูปแบบการสอนแบบ
ซิปปา (CIPPA Model) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา ดัชนีประสิทธิผลของการเรียน เรื่องทักษะการ
สื่อสาร กลุมสาระกาเรียนรูภาษาไทยโดยใชรูปแบบ การสอนซิปปาโมเดล สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
เทากับ 0.6746 คิดเปนรอยละ 67.46 หมายความวา นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนเพิ่มขึ้น 0.6746 คิดเปน
รอยละ 67.46
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3. การเปรียบเทียบความสามารถดานการเขียนสื่อสารภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใช
การจัดการเรียนรูแบบซิปปา ประกอบแบบฝก หลังเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 80 มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 26.89
คะแนน คิดเปนรอยละ 89.62 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางเกณฑกับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน พบวา คะแนน
สอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานที่กําหนดไว แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมโดยใชการจัดการเรียนรูแบบซิปปา เพื่อพัฒนาความสามารถ
ดานการเขียนสื่อสารภาษาไทยทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในการเขียนสื่อสารไดดีขึ้น ทําใหความสามารถในการ
เขียนสื่อสารภาษาไทยของนักเรียนสูงขึ้นสงผลใหมีความกาวหนาในการเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแผนการจัดการ
เรียนรูแบบซิปปา ที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดผานขั้นตอนการสรางอยางมีระบบและมีคุณภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ
รัสรินทร แพรงสุวรรณ (2559:92) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสาร กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยใช
รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังเรียน เรื่องทักษะการสื่อสาร กลุมสาระการเรียนรูภาไทย โดยใชรูปแบบการสอนซิปปาโมเดล สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ ซิปปา ประกอบแบบฝก ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยคะแนน (xҧ) เทากับ 4.48 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.09
นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จํานวน 5 รายการ ระดับมาก จํานวน 5 รายการ รายการที่มีคาเฉลี่ยคะแนน
มากที่สุด อันดับแรก ไดแก รายการที่ 3 โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.61 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ0.49
อันดับสอง ไดแก รายการที่ 2 โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.57และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.50 และอันดับสาม
ไดแกรายการที่ 5, 6 และ7 โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.52 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.51 รายการที่มี
คาเฉลี่ยคะแนนนอยที่สุด ไดแก รายการที่ 9 โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.42 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.47
ผลเปนเชนนี้เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา เปนกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางที่เนนใหผูเรียนเกิดความรู
ความคิด และการตัดสินใจอยางเปนระบบ สามารถสรางความรู คนพบความรูไดดวยตนเอง นักเรียนมีบทบาทมากใน
กิจกรรมการเรียนการสอน และผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ได ครูผูสอนใชเทคนิคเสริมแรงดวยการ ให
ชมเชยและรางวัล จึงทําใหนักเรียนมีความชอบ สนุกสนาน กระตือรือรน สนใจในการทํากิจกรรม และมีความรู ความ
เขาใจในเรือ่ งที่เรียน สอดคลองกับงานวิจัยของปทิตตา ไชยทิพย (2553 : 61) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาความสามารถ
ดานการเขียน กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปา
(CIPPA MODEL) พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปา โดย
ภาพรวมอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ ดานทัศนคติที่มีตอการจัดกิจกรรมการ เรียนรูวิชาภาษาไทย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 รองลงมาคือ ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 และและดานสื่ออุปกรณการเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอของทุกดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ นักเรียนยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 รองลงมา คือ นักเรียนและเพื่อนๆ ไดเรียนเปนกลุมและชวยกันทํางานเปนกลุม มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.45 และสอดคลองกับรัสรินทร แพรงสุวรรณ (2559:92) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสาร กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนเรื่องทักษะการสื่อสารกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโดยใชรูปแบบการสอนซิปปา
โมเดลสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (xҧ =4.10, S. D. = 0. 26) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวาอยูในระดับมากที่สุดจํานวน 2 ขอไดแก ขอ 5 และขอ 12 สวนขออื่นอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ ขอที่ 5 การใชกิจกรรมการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปาโมเดลทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนมาก
ขึ้น (xҧ= 4. 80, S. D. = 0. 45) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ขอ 3 นักเรียนชอบภาพประกอบในกิจกรรม ( xҧ=3. 58,
S. D. = 0. 50)
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ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย การพัฒนาความสามารถดานการเขียนสื่อสารภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบซิปปา ประกอบแบบฝก ที่ไดนําเสนอขางตน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา ครูผูสอนควรศึกษา ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมี
ความเขาใจ มีการวางแผนการสอน กําหนดกิจกรรมใหมีความสอดคลองกับการเรียนรู จะทําใหการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเกิดประโยชนอยางแทจริง
2. ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบซิปปา ครูผูสอนควรตรวจผลงานของนักเรียนและ
แจงผลคะแนนที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทายแผนทุกครั้ง เพื่อใหนักเรียนไดทราบความบกพรอง
3. ในในการจัดกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบซิปปา ครูผูสอนควรบริหารเวลาแตละขั้นตอนให
เหมาะสมกับเรื่องที่นํามาสอน จะทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อทําการวิจัยครั้งตอไป
1. การจัดการเรียนรูแบบซิปปา ควรมีการเสริมแรงเพื่อกระตุนการเรียนรูและผูเรียนและมีกิจกรรมการรอง
เพลงหรือเกมควบคูไปดวย เพื่อเพิ่มความสนุกสนานและไมใหเกิดความเบื่อหนาย
2. การทําแบบฝกไมควรกําหนดเวลาใหผูเรียนทําใหเสร็จภายในเวลา ที่กําหนด ควรใหผูเรียนไดฝกทักษะ
นอกเวลาดวย
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร และการกํากับตนเอง
กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3/2 โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2561 จํานวน 47 คน โดยการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูโดย
ใชกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา เรื่อง อสมการ จํานวน 13 แผน 2) แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร
จํานวน 25 ขอ 3) แบบสอบถามการกํากับตนเอง จํานวน 43 ขอ 4) แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง สถิติที่ใชในการ
วิจัย ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบทีแบบ
ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร นักเรียนมีคะแนนแรงจู งใจใฝ
สัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร หลังเรียนดวยกิจกรรมจิตตปญญาศึกษาสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และผลการศึกษาการเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร พบวา นักเรียนมีคะแนนการกํากับตนเอง
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร, การกํากับตนเอง และจิตตปญญาศึกษา
ABSTRACT
The objective of this research was to compare achievement motivation in
Mathematics to self- regulation before and after studying by using contemplative education
activity. The sample group was 47 students in Elementary school 3/2 of Kalasinpittayasan
school, Maung Kalasin District, Kalasin Province. This sample group was chosen by cluster
random sampling. Research instructions were the study management plan by using the
contemplative education activity. It was included inequality 13, questionnaire about
achievement motivation 25, questionnaire about self-regulation 43 and semi-structured
interview. Statistics that were used in this research were percentage, mean, standard
deviations and t-test (dependent t-test).
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The research findings were summarized as follows: the students got scores of
achievement motivation in mathematics after studying with the contemplative education
activity higher than before studying with the contemplative education activity at .05 of
significance. Moreover, the finding in this research revealed that after the students have
scores of the self-regulation after studying with the contemplative education activity higher
than before studying with the contemplative education activity at .05 of significance
KEYWORDS : Achievement Motivation, Self-Regulation, and Contemplative Education

บทนํา
การศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ ซึ่งหากคนมีคุณภาพแลวยอมสงผลให
ประเทศชาติมีความเจริญกาวหนา ดังนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุงพัฒนา
ผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึก ยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ
ที่ดีตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา
ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 4) การศึกษากับคณิตศาสตร
มีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษยทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบมีแบบ
แผนสามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ชวยใหคาดการณวางแผนตัดสินใจแกปญหา
และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดาน
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศาสตรอื่นๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดี
ขึ้น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1)
คณิตศาสตรมีประโยชนในดานชีวิตประจําวัน เพื่อการประกอบอาชีพ ประโยชนในการฝกสมองใหเปนผูมี
ความคิดตัดสินใจในการแกปญหาตางๆได คิดอยางมีเหตุผลเปนระเบียบชัดเจน อีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหเด็กมีผลการ
เรียนออนลงมาจากความสนใจของตัวเด็กเอง (พิมพิดา โยธาสมุทร. 2553: ) ซึ่งบุญชม ศรีสะอาด (2524: 180-182)
กลาววา การที่นักเรียนแตละคนมีความตั้งใจในการเรียนตางกัน สาเหตุหนึ่งจากแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียน
แตกตางกัน นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะตั้งใจเรียนและประสบความสําเร็จในการเรียนตรงขามกับนักเรียนที่
มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ําจะขาดความสนใจและไมตั้งใจเรียน เพราะแรงจูงใจที่มีบทบาท มีความสําคัญตอพฤติกรรม
การเรียนรู และความสําเร็จของนักเรียนมากที่สุดก็คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) เพราะ
ลักษณะของผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์นั้นจะเปน ผูปรารถนาจะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหสําเร็จ โดยที่จะพยายามแขงขันกับ
มาตรฐานอั น ดี เลิ ศ มี ความทะเยอทะยาน กล า เสี่ ยง กระตื อรื อร น มานะ พยายามเลื อกทํ าสิ่ งที่ เหมาะสมกั บ
ความสามารถของตนเอง มีการวางแผนในการทํางานและมีลักษณะของการพึ่งตนเอง (Mc Clelland; et al. 1961: 61)
งานวิจัยของซิมเมอรแมนและมารติเนซพอนส (1986: 2) พบวา การใชกลวิธีกํากับตนเองในการเรียนมีคา
สหสัมพันธสูงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นอกจากนั้นงานวิจัยของ พินทริช และดีกรูท (1990: 3) พบวา การกํากับ
ตนเองในการเรียนเปนตัวพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดดีที่สุด งานวิจัยเหลานี้แสดงใหเห็นวาการกํากับตนเอง
ในการเรียนเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนอยางมาก ดังที่ ซุงค และ ซิมเมอรแมน (1994: 3)
ไดกล า วไววาการกํ า กั บ ตนเองในการเรี ย นเป น กระบวนการที่ ส ามารถปรั บ พฤติ ก รรมของบุ ค คลได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ มีระบบและขั้นตอนชัดเจน บุคคลจะใชมาตรฐานภายในของตนจูงใจใหตนเองกระทําพฤติกรรมและมี
การประเมินปฏิกริยาการกระทําดวยตนเอง การควบคุมตนเอง จากกระบวนการภายในยอมจะชวยให บุคคลกระทํา
พฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพ พบวา วิธีการควบคุมจากภายนอก สวนแบนดูรา (1986: 399 - 401) กลาวไววา ผู
เรียนที่มีการกํากับตนเองในการเรียนมีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมไดสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว นอกจากนั้น พินท
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ริช และดีกรูด (Pintrich; & De Groot. 1990: 33) ไดกลาววา บุคคลที่ควบคุมตนเองจากกระบวนการภายใน
ยอมจะชวยใหเขากระทําพฤติกรรมไดบรรลุผลกวาบุคคลที่มีการกํากับตนเองต่ํา ผูเรียนที่มีการกํากับตนเองสูง จะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงดวย จากที่กลาวมาจะพบวาการกํากับตนเองในการเรียนสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในระดับสูง หากตองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรใหมากขึ้น ก็ควรที่จะสงเสริมการกํากับตนเองใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนใหมากขึ้น ทั้งนี้ซิมเมอรแมน กลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกํากับตนเองใน
การเรียนไววา ปจจัยที่สงผลตอการกํากับตนเองมี 3 ดาน คือ ดานที่ 1 ปจจัยบุคคล (Personal influence) ไดแก
ความรูของนักเรียน, กระบวนการการรูคิด ของตนเอง, การรับรูความสามารถของตนเอง,เปาหมาย และอารมณ
ความรูสึกของนักเรียน ดานที่ 2 ปจจัยดานพฤติกรรม (Behavioral influences) เปนกระบวนการยอยของการ
กํากับตนเอง ไดแก การสังเกตตนเอง, การตัดสินตนเอง และปฏิกิริยาตอตนเอง ซึ่งปจจัยดานที่ 2 นี้ เปนปจจัยที่
ไดรับอิทธิพลมาจากแจจัยสวนบุคคล เชน การตั้งเปาหมาย และการรับรู ความสามารถของตนเอง และ ดานที่ 3
ปจจัยดานสิ่งแวดลอม (Environmental influences) ไดแก การดูตัวแบบ, การถูกพูดจาชักชวน, โครงสรางบริบท
การเรียนรูโดยเฉพาะองคประกอบของงานที่ทําและสภาวการณการเปลี่ยนงานที่ทําใหมีความยากขึ้น และเปลี่ยน
สภาวการณจากที่รอนไปที่เย็น และสภาพแวดลอม ทางสังคม(Zimmerman. 1989: 332 - 336)
การเรียนรูแบบใหมที่เรียกวาจิตตปญญาศึกษา ที่มุงการพัฒนาดานใน การวางพื้นฐานจิตใจและกระบวน
ทัศนใหมที่เปนองครวมอยางแทจริง และเนนการสงเสริมศักยภาพของมนุษยในการเขาถึงความจริง ความงาม และ
ความดีเทานั้นที่จะสามารถชวยใหคนในสังคมดํารงชีวิตและกระทําสิ่งตางๆดวยจิตสํานึกที่ดีงามและความรับผิดชอบ
และรวมกันนําพาสังคมโลกไปสูความสุขที่แทจริง ซึ่งเปนความสุขที่เกิดจากปญญา ความตระหนักรู และความ
เขมแข็งทางจิตวิญญาณ (ธนา นิลชัยโกวิทย, และคนอื่นๆ. 2550: 1) และสอดคลองกับวิจักขณ พานิช (2550: 18)
ที่กลาววาจิตตปญญาศึกษา คือ การเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ นัยที่ซอนอยูของคําคํานี้ มิใชแสดง ถึงรูปแบบของ
การศึกษาหรือระบบการศึกษา แตเนน “กระบวนการ” กระบวนการเรียนรูในภาคความรูเกิดขึ้นตลอดเวลาเปน
ความรูที่เกิดจากประสบการณและกระบวนการมากกวาการทองจําจากตําราการเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ จะ
เกิดขึ้นไดก็ดวยสิ่งแวดลอมที่สบาย และเห็นคุณ คา ของการเรียนรูดานใน ผูคนรูจักรดน้ําใจใหคนรอบขาง ให
ความสําคัญและเอาใจใสจิตใจของผูเรียนรู ในทุกขณะ จิตตปญญาศึกษาจึงจําเปนอยา งยิ่งยวด ทั้งสําหรับบุคคล
ทั่วไปและสําหรับการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับ เพื่อใหสังคมเกิดจิตสํานึกใหมมากพอที่จะยกตัวไปใหพน
วิกฤติการณ ปจจุบัน (ประเวศ วะสี. 2550: 34) การนําจิตตปญญาศึกษามาจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจะเปนแนวทางสําคัญที่จะชวยเติมเต็มใหกับระบบการศึกษากระแสหลัก และเปนการพัฒนาผูเรียนใหไป
ถึงเปาหมายที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 6 กลาววาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่น ไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 5)
ปจจุบันการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรของไทยมีปญหามาก จากผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ หรือ
PISA (Programme for International Student Assessment) โดยองคกรความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ
หรือ OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) จากผลการประเมินพบวา
นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยการรูเรื่องคณิตศาสตร ในป 2006 ป 2009 และป 2012 คิดเปน 419 คะแนน 432
คะแนน และ 427 คะแนน ตามลําดับ ซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ ย 500 คะแนนของ OECD (สํานักงานสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2557: 42) นอกจากนี้ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary
National Education Testing : O-NET : 31 ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2560 ของโรงเรียน
กาฬสินธุพิทยาสรรพ พบวาโดยภาพรวมคะแนนมาตรฐานการเรียนรูของนักเรียนเทากับ 29.65 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานขั้นต่ํา (รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน O-NET. (2560: 5) อีกทั้งจากการประชุมคณะผูวิจัยและการสํารวจผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
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นั ก เรี ย นโรงเรี ย นกาฬสิ น ธุ พิ ท ยาสรรพ พบว า นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น มี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู
คณิตศาสตร เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีป ญหาเกี่ยวกับ
คณิตศาสตรซึ่งผูวิจัยมองวานักเรียนสวนใหญยังมีปญหาในการแกปญหาทางคณิตศาสตร จึงไดรวมกันสรุปวาจาก
ปญหาการเรียนการสอนและจากการสํารวจผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเกี่ยวกับการแกปญหาทางคณิตศาสตรยังเปน
ปญหาอยูมาก สมควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน เพราะการสงเสริมการแกปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียน
นั้ น มี ค วามสํ า คั ญ มาก เพราะจะเป น การส ง เสริ ม กระบวนการคิ ด ทางคณิ ต ศาสตร ที่ จ ะทํ า ให เ กิ ด การเรี ย นรู
คณิตศาสตรไดดีที่สุด เพื่อใหนักเรียนเปนคนที่มีประสิทธิภาพของสังคม
จากที่กลาวมาขางตนจะพบวา การกํากับตนเองในการเรียนเปนสิ่งสําคัญในการเรียนแบบเนนผูเรียนเรียน
เปนสําคัญ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยบางประการ ไดแก การรับรูความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตรการยึด
ตัวแบบในการเรียน แรงจูงใจใฝ สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของกิจกรรมจิตตปญญาศึกษาจากการรับรู
ของนั กเรียน วา จะส ง ผลต อแรงจู งใจใฝ สัม ฤทธิ์ และการกํา กับตนเองในการเรียนวิ ชาคณิต ศาสตรนั กเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 หรือ
ไม เพื่อเพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตรและการกํากับตนเองโดยใชกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา
จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการสรางโจทยปญหาคณิตศาสตรและ
มโนทัศนทางคณิตศาสตรใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาวิธีการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรของนักเรียนตอไป

วัตถุประสงค
เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร และการกํากับตนเองกอนเรียนและหลังเรียน โดยใช
กิจกรรมจิตตปญญาศึกษา
สมมติฐานการวิจัย
1. คะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่ใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
จิตตปญญาศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. คะแนนเฉลี่ยการกํากับตนเองของนักเรียนที่ใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชจิตตปญญาศึกษา
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตรและการกํากับตนเอง โดยใช
กิจกรรมจิตตปญญาศึกษา ซึ่งผูวิจัยไดสังเคราะหลักษณะพื้นฐานของกระบวนการเรียนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษา
ของวิจักขณ พานิช (2550 : 20-21) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการดานจิตตปญญา
(2552 : 11-12) ศึกษาไดขั้นตอนการจัดกิจกรรม 6 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 การรับฟงอยางลึกซึ้ง
ขั้นที่ 2 การพิจารณาดวยใจอยางใครครวญ
ขั้นที่ 3 การเผชิญความจริง
ขั้นที่ 4 การเชื่อมโยงความสัมพันธ
ขั้นที่ 5 ความตอเนื่อง
ขั้นที่ 6 ชุมชนแหงการเรียนรู
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกาฬสินธุ พิทยาสรรพ อําเภอเมืองกาฬสิน ธุ
จังหวัดกาฬสินธุ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 15 หองเรียน จํานวนนักเรียน 675 คน
กลุ มตั วอยา ง นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 3/2 โรงเรีย นกาฬสิน ธุพิ ทยาสรรพ อําเภอเมื องกาฬสิ น ธุ
จังหวัดกาฬสินธุ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 47 คน โดยการสุมแบบ
กลุม (Cluster random sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ โดยใชกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 13 แผน ใชระยะเวลา 13 ชั่วโมง
2. แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
จํานวน 25 ขอ
3. แบบสอบถามการกํากับตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 43 ขอ
4. แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บขอมูลของการศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตรและการกํากับตนเอง โดยใชกิจกรรม
จิตตปญญาศึกษา มีขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อขออนุญาตผูอํานวยการกาฬสินธุ
พิทยาสรรพ ในการเก็บรวบรวมขอมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561
2. ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร และแบบสอบถาม การกํากับ
ตนเอง ใชระยะเวลา 1 ชั่วโมง
3. ดําเนินการสอนดวยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ โดยใช
กิจกรรมจิตตปญญาศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 13 แผน โดยทําการสอนทุกวัน วันละ 1
ชั่วโมง เปนระยะเวลา 1 เดือน
4. ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร และแบบสอบถาม การกํากับ
ตนเอง ใชระยะเวลา 1 ชั่วโมง
5. ผูวิจัยใหทําการสัมภาษณนักเรียน โดยใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง ใชระยะเวลา 2-3 ชั่วโมง
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ
การวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือผูวิจัยใชคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร และแบบสอบถามการกํากับตนเอง และคาความเชื่อมั่ น ผลของแบบสอบถามแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร และแบบสอบถามการกํากับตนเอง
2. การวิเคราะหขอมูลการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลการทําแบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร และแบบสอบถามการกํากับ
ตนเอง โดยใชรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชการวิเคราะหงานเขียน (Task Analysis) การบรรยายเชิง
วิเคราะห (Analytic Description) และการวิเคราะหความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรหลังการใชแผนการ
จัดการเรียนรู ใชสถิติทดสอบ t-test (dependent t-test)

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชกิจกรรมจิตต
ปญญาศึกษา โดยใชการทดสอบสมมติฐานใชสถิติทดสอบ t - test (Dependent t - test)
x
การทดสอบ
n
S.D.
t
U - value
1. กอนเรียนโดยใชกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา
47
36.17
10.33
-29.40
.000
2. หลังเรียน โดยใชกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา
47
52.68
7.78
*มีนัยสําคัญทางสถิติอยูที่ .05
จากตารางที่ 1 พบวา นักเรียนมีคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร หลังเรียนดวยกิจกรรมจิตต
ปญญาศึกษาสูงกวากอนเรียนดวยกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหการกํากับตนเอง กอ นเรียนและหลังเรียน โดยใชกิจกรรมจิตตปญญาศึกษาโดยใช
การทดสอบสมมติฐานใชสถิติทดสอบ t - test (Dependent t - test)
x
การทดสอบ
n
S.D.
t
U - value
1. กอนเรียนโดยใชกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา
47
53.53
13.08
-67.38
.000
2. หลังเรียน โดยใชกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา
47
92.13
14.74
*มีนัยสําคัญทางสถิติอยูที่ .05
จากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนมีคะแนนการกํากับตนเอง หลังเรียนดวยกิจกรรมจิตตปญญาศึกษาสูงกวา
กอนเรียนดวยกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย
ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร และการกํากับตนเอง พบวา นักเรียนมีคะแนน
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตรและการกํากับตนเอง หลังเรียนดวยกิจกรรมจิตตปญญาศึกษาสูงกวากอนเรียน
ดวยกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
การศึกษาแรงจูงใจใฝ สัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตรและการกํากับตนเอง โดยใชกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา
ผลการวิจัยสามารถอภิปรายได ดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร โดยใชการทดสอบสมมติฐานใชสถิติทดสอบ t test (Dependent t – test ) พบวา นักเรียนมีคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร หลังเรียนดวยกิจกรรม
จิตตปญญาศึกษาสูงกวากอนเรียนดวยกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผูวิจัยใชกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมจิตตปญญาศึกษาที่มีขั้นตอนอยาง
ชัดเจนไดแก ขั้นที่ 1 การรับฟงอยางลึกซึ้ง สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีสติ สมาธิ และเกิดความผอน
คลายกอนเขาสูเนื้อหาในบทเรียน ขั้นที่ 2 การพิจารณาดวยใจอยางใครครวญ สงเสริมใหผูเรียนเข าสูสภาวะที่
เหมาะสมตอการเรียนรู ดานสติปญญา ระหวางบุคคล และภายในบุคคล ขั้นที่ 3 การเผชิญความจริง สงเสริมให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูสิ่งใหมๆ และเขาใจขอจํากัดและศักยภาพของตนเอง สามารถพัฒนาการเรียนรูและพัฒนา
ศักยภาพของตนเองได ขั้นที่ 4 การเชื่อมโยงสัมพันธสงเสริมใหผูเรียนสนุกสนานที่ไดแสวงหาความรูใหมๆ และทํา
กิจกรรมกับเพื่อนๆ ในขั้น 5 ความตอเนื่องสงเสริมใหผูเรียน และในขั้นที่ 6 ชุมชนแหงการเรียนรู สงเสริมใหผูเรียน
แลกเปลี่ยนความรูก ันและใหความเขาใจสิ่งที่เรียน และเพื่อน มีความพยายาม รวมมือกันวางแผนภายในกลุม มีตั้ง
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ความหวั ง ให ง านสํ า เร็ จ สอดคล อ งกับ วิ ชั ย วงษ ใ หญ (2542: 9) ที่ ว า ผู เ รี ย นจะมี ค วามสุ ขในการเรี ย นเมื่ อ มี
สภาพแวดลอมทางการเรียนที่ไมกอใหเกิดความเครียด ความตื่นเตน ความคาดหวัง และการเอาชนะ สอดคลองกับ
วิเศษ ชินวงศ (2544: 37) ที่วาเมื่อเด็กไดรับการปฏิบัติอยางเปนกัลยาณมิตรจากครูและบุคคลที่เกี่ยวของ เด็กจะมี
ความสุขเมื่อไดเรียนกับครูที่เขาใจรวมคิดไปกับเขา ใหเขามีกําลังใจที่จะแสวงหาความรูใหมๆ มาแลกเปลี่ยนกันและ
ใหค วามรักต อสิ่ง ที่ เรีย น ตอเพื่อน ตอธรรมชาติ และสอดคล องกับ ผลจากการสั ง เกตพฤติ กรรมการเรียนวิ ช า
คณิตศาสตรของผูเรียน พบวานักเรียนดีใจ พอใจ ยิน ดี รูสึกดี และสนุกสนานที่ไ ดทํากิจกรรมกับเพื่อนๆ และ
ครู ผู ส อนนอกจากนี้ ยั ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ พาสนา จุ ล รั ต น (2553: 84) ได ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ งผลของ
กระบวนการเรียนรูแนวจิตตปญญาศึกษาที่ มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสุขในการเรียนของนิสิตระดับ
ปริญ ญาตรี คณะศึ กษาศาสตร มหาวิ ทยาลั ยศรีนคริน ทรวิโ รฒ พบวา ความสุ ขในการเรียนหลังจากเรียนวิช า
ความคิดสรางสรรคเบื้องตนดวยกระบวนการเรียนรูแนวจิตตปญญาศึกษาสูงขึ้นหลังจากไดรับกระบวนการเรียนรู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับ ปรียาพร วงคอนุตรโรจน (2551: 229-231) กลาววา แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ เปนแรงจูงใจที่จะกระทําสิ่งตางๆ ใหไดรับความสําเร็จ บุคคลที่มี แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะมีความมานะ
พยายาม อดทน ทํางานมีแผน ตั้งระดับความหวังไวสูง สามารถเอาชนะอุปสรรคตางๆ เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไปได
สวนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ต่ํา จะมีลักษณะการทํางานที่ไมมีเปาหมาย หรือตั้งเปาหมายงายๆ เพราะกลัวความ
ลมเหลวในการทํางาน ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จะตองทํางานโดยไมสนอํานาจชื่อเสียงหรือตําแหนงที่ไดถือวาเปนผล
พลอยได และสอดคลองกับงานวิจัยของ มีแผน ตั้งระดับความหวังไวสูง สามารถเอาชนะอุปสรรคตางๆ เพื่อใหงาน
สําเร็จลุลวงไปได
2. ผลการเปรียบเทียบการกํากับตนเอง พบวา นักเรียนมีคะแนนการกํากับตนเอง หลังเรียนดวยกิจกรรม
จิตตปญญาศึกษาสูงกวากอนเรียนดวยกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผลมาจากการใชแผนการเรียนรูโดยใชกิจกรรมจิตตปญญาศึกษาใน ขั้นที่ 1 การรับฟงอยางลึกซึ้ง
สงเสริมใหผูเรียนเกิดการตระหนักคิดอยางมีสติ สมาธิ กอนเขาสูเนื้อหาในบทเรียน ขั้นที่ 2 การพิจารณาดวยใจ
อยางใครครวญ สงเสริมใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะหเพื่อที่จะหาแนวทางในการแกปญหา ขั้นที่ 3 การเผชิญความ
จริง สงเสริมใหผูเรียนวางแผน กําหนดจุดมุงหมาย และใชแนวทางการแกปญหาใหสอดคลองกับส ถานการณที่
นักเรียนเผชิญอยู ขั้นที่ 4 การเชื่อมโยงสัมพันธ สงเสริมใหผูเรียนวิเคราะหปญหาและเชื่องโยงความสัมพันธของ
ปญหา ในขั้น 5 ความตอเนื่องสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาการคิด วิเคราะหไดดีขึ้น และในขั้นที่ 6 ชุมชนแหงการเรียนรู
สงเสริมใหผูเรียนกําหนดเปาหมายในการเรียนรู มีความสามารถในการวางแผนอยางเปนขั้นตอน และประเมินผล
การเรียนรูที่เกิดขึ้น ที่เปนเชนนั้นเพราะการกํากับตนเองเปนความสามารถของบุคคลในการควบคุมและกําหนด
พฤติกรรมของตนเองอยางมีสติ มีการวางแผน ปรับการคิด ความรู อารมณ และปฏิบัติงานดวยตนเอง เพื่อบรรลุ
เปาหมายของตนที่ตั้งไวอยางเปนระบบและมีความเพียรพยายามอยางรอบคอบหรือยับยั้งการกระทําและการ
ตอบสนองต า งๆ เพื่ อ ให ป รับ ตนเองในที่ สุ ด โดยการกํ า กั บ ตนเองนั้ น เป น การควบคุ ม ทางป ญ ญาเพราะเป น
ความสามารถในการคิดกอน การกระทํา สอดคลองกับ corte, et al. (2000: 687-726) กลาววา การกํากับตนเอง
ในการเรียนคณิตศาสตรเปนการควบคุมตนเองในการเรียนรูและการแกปญหาของตนเองสรางลักษณะเดนของการ
เรียนรูคณิตศาสตรเปนการควบคุมตนเองในการเรียนรูและการแกปญหาของตนเอง สรางลักษณะเดนของการ
เรียนรูและการแกปญหาทางคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเปนการที่นักเรียนมีกลวิธีในการคิดของตนเองที่จะ
วางแผน และการปรับความคิดของตนเพื่อใหมีความรู และทักษะตางๆ ดวยตนเองมากกวาอาศัยผูอื่น ในการเรียน
คณิตศาสตร
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ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตรและการกํากับตนเอง โดยใชกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
1. ครูผูสอนสามารถนํากิจกรรมจิตตปญญาศึกษาไปใชในการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชั้นเรียนของ
ตนเองได หรือใชในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตรและการกํากับตนเองของนักเรียน
2. ครูควรจัดเนื้อหาและเวลาใหเพียงพอตอการจัดการเรียนรู เนื่องจากการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรม
จิตตปญญาศึกษาเปนการจัดการเรียนรูที่นักเรียนไมคุนเคย นักเรียนจึงตองใชเวลาในการเรียนรูเพื่อพัฒนาแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตรและการกํากับตนเอง
ขอเสนอแนะเพื่อทําการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมจิตตปญญาศึกษาในเนื้อหา
ระดับชั้น หรือกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ
2. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการอื่นๆ ที่สงเสริมแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร
และการกํากับตนเองของนักเรียนใหมีมากขึ้น

เอกสารอางอิง
ชุติมา ปญญาพินิจนุกูร, พิริยลักษณ ศิริศุภลักษณ, สุภาพร วรรณสันทัด, & จันทรเพ็ญ นิลวัชรมณี. (2012). ผลของ
จิตตปญญาศึกษาตอการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี .
กรุงเทพ. 28(2).
ปญจะเพ็ชรแกว, & อรรถพล.(2550) ผลของการจัดการเรียนรูอิงแนวคิดจิตตปญญา วิชาจิตวิทยาสําหรับ ครูที่มี
ต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและความพร อ มในการเรี ย นรู ด ว ยการชี้ นํ า ตนเองของนั ก ศึ ก ษาที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน.(20-21)
วันทนีย, & นาม สวัสดิ์. (2013). ผลการใชจิตตปญญาศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูสําหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ.
วิไลพร อุนอกพันธุ, ทัศนา ประสานตรี, & มนตรี อนันตรักษ. (2014). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร เรื่องสมการและการแกสมการ การคิดวิเคราะห และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางการจัดการเรียนรูแบบ TGT กับ แบบ 4 MAT. (53–59).
สลิลภรณ สุตารักษสนธิสุต. (2012). ปจจัยบางประการที่สงผลตอการกํากับตนเอง ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1.
สุกัญญา มะลิวัลย & สุวรี ศิวะแพทย. (2013). ผลการ ใชกระบวนการจิตตปญญาศึกษาตอทักษะชีวิตนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3.130-138.
สุระพรรณ พนมฤทธิ์, ศุกร ใจ เจริญสุข,และนันทิกา อนันตชัยพัทธนา. (2011). การเรียนรูโดยการกํากับ ตนเอง
ของนักศึกษาพยาบาลที่มีการรับรูความสามารถของตนเองแตกตางกัน. 94 - 107.
เจริญขวัญ นําพา. (2012). ผลการจัดกระบวนการเรียนรูแนวจิตตปญญาศึกษาแบบรวมมือที่มีตอ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถในการเชื่อม โยงและความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ.

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



Bandura, A., & Schunk, D. H. (1981). Cultivating competence, self-efficacy, and intrinsic
interest through proximal self-motivation. Journal of personality and social
psychology, 41(3), 586.
McClelland, D. C., Atkinson, J. W., Clark, R. A., & Lowell, E. L. (1955). The Achievement Motive,
New York: Appleton-Century-Crofts, 1953. Studies in Motivation, NewYork: AppletonCentury-Crofts.
Schunk, D. H., & Zimmerman, B. J. (Eds.). (1998). Self-regulated learning: From teaching to selfreflective practice. Guilford Press.
Zimmerman, B. J. (1989). A social cognitive view of self-regulated academic learning. Journal
of educational psychology, 81(3), 329.
Zimmerman, B. J. (1986). Becoming a self-regulated learner: Which are the key subprocesses?.
Contemporary educational psychology, 11(4), 307-313.
Zimmerman, B. J., & Martinez-Pons, M. (1988). Construct validation of a strategy model of
student self-regulated learning. Journal of educational psychology, 80(3), 284.
Zimmerman, B. J., & Pons, M. M. (1986). Development of a structured interview for assessing
student use of self-regulated learning strategies. American educational research
journal, 23(4), 614-628.

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



การศึกษาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนกับการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
The Study of Ability on Proportional Reasoning with Mathematical Problem Solving
of Seventh Grade Students

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

พรพิมล แกวละมุล
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธพงศ ทิพยชาติ
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาความสามารถในการให เหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธของความสามารถในการใหเหตุผลชิงสัดสวนกับการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนสารคามพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 80 คน
ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบวัดความสามารถในการให
เหตุผลเชิงสัดสวน แบบทดสอบการแกปญหาทางคณิตศาสตร และแบบสัมภาษณแนวคิดในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร โดยผูวิจั ยใหนั กเรียนทํา แบบวัดความสามารถในการใหเหตุ ผลเชิ งสัด สวน จากนั้ นใหนักเรียนทํ า
แบบทดสอบการแกปญหา แลวนําคะแนนจากการทําแบบวัดความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนของกลุม
ตัวอยางมาคํานวณหาคาเฉลี่ยรายบุคคลแลวเรียงคะแนนจากนอยไปหามาก แลวเลือก 3 คนที่มีคะแนนนอยที่สุด
และเลือก 3 คนที่มีคะแนนสูงสุด รวม 6 คนมา (กรณีศึกษา) จากนั้นสัมภาษณเพิ่มเติม เกี่ยวกับการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชวิธีการศึกษา
เฉพาะรายกรณี (Case Study Method) โดยนําเสนอขอมูลดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis)
การวิจัยพบวา 1) ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยรวมอยู
ในระดับสูง เมื่อจําแนกรายดาน พบวาความสามารถดานที่ 2 การอธิบายถึงสัดสวนในลักษณะการเปลี่ยนแปลง
รวมกันของสองปริมาณแตยังคงเปนอัตราสวนเดียวกัน และดานที่ 4 การหาคาที่หายไปจากสถานการณปญหา
เกี่ยวกับสัดสวนอยูในระดับสูง และความสามรถดานที่ 1 การแยกแยะสถานการณที่เกี่ยวของกับสัดสวน และดานที่
3 การเปรียบเทียบอัตราสวนอยูในระดับปานกกลาง การแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 โดยรวมอยูในระดับสูง 2) ความสัมพันธระหวางความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนกับการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรโดยรวมมีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถดานที่ 1
การแยกแยะสถานการณที่เกี่ยวของกับสัดสวนกับการแกปญหาทางคณิตศาสตร มีความสัมพันธกันมากที่สุดใน
ระดับสูง จากการสัมภาษณ พบวา นักเรียนที่มีความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนกลุมสูง จะมีความมั่ นใจใน
การหาคําตอบ สามารถคิดอยางเปนลําดับขั้นตอนมีเหตุผล สามารถใชทักษะการคํานวณไดอยางถูกตอง และแก
โจทยปญหาได นักเรียนที่มีความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนกลุมต่ํา ไมมีความมั่นใจในการหาคําตอบ
สามารถใหเหตุผลไดบางสวน และยังมีความ เขาใจผิดในวิธีการหาคําตอบ เมื่อนําไปแกโจทยปญหาจึงทําใหคําตอบ
ที่ไดไมถูกตอง
คําสําคัญ : การใหเหตุผลเชิงสัดสวน , การแกปญหาทางคณิตศาสตร
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Abstract
The purposes of this study were to 1) study of Ability on Proportional Reasoning
and 2) study the relationship of Proprotional reasoning ability and mathematics problem
solving of seventh grade students. With a proportional stratified random sampling, research
samples were 80 students from the seventh grade class, Sarakhampittayakom School,
Mueang Mahasarakham, Mahasarakham province, in the second semester of 2018. The
research instruments were test of Proprotional Reasoning Ability and test of Mathematical
Problem Solving and Semi-structured interview form. The researcher asked students to
make a scale of reasoning ability assessment. Then ask students to do a problem solving
test. And then use the points from Proprotional Reasoning Ability Test to give a proportion
of the sample to calculate the individual mean and then sort the score from ascending then
select students with the lowest scores, 3 students and 3 students with the highest score,
including 6 students (case study). Then further interview about solving math problems.
Statistics for research were percentage, average, standard deviation and a case study
method. Data were presented through descriptive analysis.
Results of this research were the following ; 1) seventh – grade student’s overall
Proprotional Reasoning Ability was found at high level. of Proprotional Reasoning Ability
can be divided into 4 section: High level which is Explanation of the proportions of the
change together of the two volumes, but still the same ratio and Finding values that are
missing from the proportional situation, Moderate level which Discrimination Proprotional
Situations and Non-Proprotional Situations and Proportion comparison. seventh – grade
student’s overall Mathematical Problem Solving was found at high level. 2) The
relationship between Proprotional Reasoning Ability and solving mathematical problems
correlated positively with High level Mathematical in .05 The most interrelated is first
ability And from interviewing, Students with High Level Proprotional Reasoning Ability
can calculate, give reasons and solve the problems correctly. Students with low Level
Proprotional Reasoning Ability have lots of misconceptions in how to find the answers.
When solving the problems, then answers are mostly not correct.
Key word (s) : Proprotional Reasoning , Mathematical Problem Solving

บทนํา
การแกปญหาทางคณิตศาสตร (Mathematical Problem solving) เปนหัวใจของการเรียนคณิตศาสตร
เพราะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ชวยใหนักเรียนพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห การแกปญหาชวยใหนักเรียน
เรียนรูขอเท็จจริง ทักษะความคิดรวบยอดและหลักการ ตาง ๆ ความสําเร็จในการแกปญหาจะทําใหเกิดการพัฒนา
คุณลักษณะของนักเรียนที่ตองการ (Charles and Lester, 1977, p.12) นอกจากนี้การแกปญหายังเปนทักษะ
พื้ น ฐานสํ า หรับ การดํ า รงชี วิ ต ในแต ล ะวั น ทั ก ษะการแก ป ญ หาจะส ง ผลให เ กิด การพั ฒ นาทั ก ษะอื่ น ๆ ได แ ก
การสังเกต การออกแบบ การตัดสินใจ การทํางานเปนกลุม การระดมสมอง และการแกปญหายังเปน กิจกรรมที่
สําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย (Fisher, W. R. 1987 : 2 - 3) การแกปญหาเปนทักษะสําคัญที่จะตองปลูกฝงให
เกิดกับตัวผูเรียน ใหผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหา ทางคณิตศาสตร และนําความสามารถนี้ไปประยุกตใน
สถานการณตาง ๆ ในชีวิตจริงได
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ของหลักสูตรการศึกษาหลาย ฉบับและหลายระดับ นับตั้งแตการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา
เรื่อยมา ซึ่งสอดคลอง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดชี้ใหเห็นถึง
ยุทธศาสตร การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน โดยมีเปาหมายการพัฒนาใหคนไทยทุก คน
ไดรับการพัฒนาทั้งรางกายและจิตใจ มีอนามัยการเจริญพันธุที่เหมาะสมในทุกชวงวัย มีความรูความสามารถในการคิด
วิเคราะห สังเคราะห มีนิสัยใฝเรียนรูตลอดชีวิต มีความคิดสรางสรรค มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมความเปน
ไทย รูจักหนาที่ของตนเองและของผูอื่น มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งแนวทางดังกลาวก็สอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริมให ผูเรียนมีคุณธรรม รัก
ความเป นไทย มี ทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค มีทักษะด าน เทคโนโลยี สามารถทํางานรวมกับผู อื่น และ
สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 58) ความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรเปนความสามารถในการใชความคิด เหตุผล ตรรกะ ประกอบกับประสบการณการแกปญหา จนเกิดเปน
ทักษะทางปญญาในการ เลือกความรู กระบวนการ และยุทธวิธีที่เหมาะสม มาใชในการแกปญหานั้นๆ เพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมาย ซึ่งมีความสําคัญและมีคุณคาอยางมากในการแกปญหา (Day, H. C. et al. 1977 : 1)
การใหเ หตุ ผ ลเชิ ง สั ด ส ว น หมายถึ ง การแก ส ถานการณ ป ญ หาเกี่ ย วกับ การหาคา ที่ ห ายไป และการ
เปรียบเทียบอัตราสวน หรือสถานการณปญหาที่มีลักษณะเปนความสัมพันธที่มี คาคงที่เกิดขึ้นระหวางสองปริมาณ
ใดๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงคาไปพรอมกัน และยังหมายถึงความสามารถในการเขาใจความสัมพันธแบบทวีคูณที่มีอยู
ในสถานการณ ก ารเปรี ย บเที ย บ ความเข า ใจการเปลี่ ย นแปลงร ว มกั น ของสองปริ ม าณ หรื อ ความเข า ใจถึ ง
ความสัมพันธที่เกิดขึ้นในสถานการณเชิงสัดสวน การใหเหตุผลเชิงสัดสวนสามารถนําไปประยุกตกับศาสตรหลายๆ
สาขา เชน ศิลปะ ดนตรี วิทยาศาสตร เภสัชกรรมวิศวกรรมศาสตร หรือสถาปตยกรรม รวมทั้งเกี่ยวของกับการใช
ชีวิตประจําของคนเราดวย เชน การคิดอัตราคาโทรศัพท อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน อัตราดอกเบี้ย การอานแผนที่
การซื้อสิ้นคา การปรุงอาหาร หรือเกษตรกรรม เปนตน การใหเหตุผลเชิงสัดสวนจึงเปนหัวขอหนึ่งที่นาสนใจและทา
ทายสํา หรับนั กคณิต ศาสตรศึกษา เนื่องจากแนวคิดเรื่องการใหเหตุ ผลเชิ งสั ดส วนเปน แนวคิดพื้ นฐานที่สํ าคัญ
ในคณิ ต ศาสตร ห ลายๆ แขนง เช น เรขาคณิ ต ตรี โ กณมิ ติ พี ช คณิ ต แคลคู ลั ส สถิ ติ แ ละความน า จะเป น
(Lanius & Williams, 2003, pp. 392–396) สภาครูคณิตศาสตรแหงชาติสหรัฐอเมริกา (National council of
teacher of mathematics, 1989, p. 82) ไดกลาววาการใหเหตุผลเชิงสัดสวนเปนรูปแบบหนึ่งของการให เหตุผล
ทางคณิตศาสตร กฎเกณฑจํานวนมากทําใหเกิดระเบียบวิธีการของสัดสวนตามมา ในการเรียนวิทยาศาสตรใช
สัดสวนในดานการสํารวจความหนาแนน ใชเรื่องความสมดุลของคาน เปรียบเทียบความสมมูลของสองอัตรา ในการ
เรียนคณิตศาสตรใชสัดสวนในการตรวจสอบความคลายของรูปสามเหลี่ยม ใชแกปญหาในเรื่องการวัด ใชในการ
นิยามฟงกชันตรีโกณมิติ ความสําคัญของการใชเหตุผลเชิงสัดสวนยังอยูในหลักสูตรและเปนมาตรฐานในการวัดผล
สําหรับการเรียนคณิตศาสตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา การใชเหตุผลเปนองคประกอบที่สําคัญที่ทําใหการดําเนินชีวิต
ของคนเรามีความแตกตางจากสัตวโลก ในขณะที่นักการศึกษาบางคน (Krulik & Rudnick, 1993, pp. 3-5) จัดให
การใหเหตุ ผ ลเป น การคิดชนิ ดหนึ่ ง ที่ ค นเราได ม าซึ่ ง ขอสรุป ที่ ส มเหตุ ส มผลจากขอมู ล ที่ กํา หนด โดยการตั้ ง ขอ
คาดการณ สรางสมบัติที่เปนนามธรรมจากความสัมพันธในสถานการณปญหา จากนั้นจึงตรวจสอบเหตุผลเพื่อ
อธิ บ าย และยื น ยั น ข อ สรุ ป ซึ่ ง ข อ สรุ ป ก็ คื อ แนวคิ ด ใหม ที่ ไ ด จ ากข อ มู ล เก า โดยการคิ ด ที่ เ ริ่ ม จากสมมติ ฐ าน
(premises) กลุมหนึ่งไปยังอีกกลุมหนึ่ง อาจเริ่มจากสมมติฐานหลายๆขอก็ได อาจเริ่มจากสมมติฐานที่เปนภาษา
สิ่งที่พบเห็นหรือคิดขึ้นมา ผลสรุปที่ไดอาจอยูในรูปของภาษาหรือการกระทําที่เปนผลโดยตรงจากขอสรุปนั้น ในยุค
คณิตศาสตรใหมนี้การใชภาษามีความจําเปนตอการเขาใจสมบัติทางคณิตศาสตรเปนอยางมาก (สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2545 : 10) และทักษะการอานมีความสัมพันธกับความสามารถในการแกปญหา
ความเขาใจความหมายของคําศัพท โดยทั่วไป และคําศัพททางคณิตศาสตรเปนการนําไปสูการพัฒนาความสามารถ
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ในการแกปญหา และทักษะการอานยังมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรในแงวินิจฉัยปญหา
และสาเหตุในการแกปญหา (Cramer. 1966: 18-22)
เมื่อกลาวถึงเรื่องสัดสวน ผูที่เคยเรียนมาแลวมักจะนึกถึงสมการที่อยูในรูป ซึ่งก็เปนโจทยปญหาประเภท
หนึ่งที่เรียกกันวา โจทยปญหาเกี่ยวกับการหาคาที่หายไป ซึ่งสามารถพบ ไดในหนังสือแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร
ทั่วไปในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และถาจะหาคําตอบของ สมการนี้สว นใหญจะใชวิธีการที่เรียกกันวาการคูณไขว
ซึ่งถือวาเปนวิธีการที่เปนมาตรฐานของการแกโจทยปญหาประเภทดังกลาวนี้ ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรหลายๆ ทาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งครูที่สอนเรื่องอัตราสวน สัดสวน และรอยละตางมีความเห็นวานักเรียนผูที่สามารถหาคําตอบจาก
สมการดังกลาวโดยใชการคูณไขวถือวาเปนผูที่มีความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน เสมือน หนึ่งวาเปนเรื่อง
งายๆ ซึ่งผูที่เคยเรียนมาควรจะทําไดอยางอัตโนมัติอยูแลว (Lamon, 1999, p. 1) ในประเด็นดังกลาวนี้ Cramer
and Post (1993, p. 342) เชื่อวาการแกปญหาโดยใชการคูณไขวเพื่อเปนตัวบงชี้ถึงความสามารถในการให เหตุผล
เชิงสัดสวนยังมีขอจํากัดอยูมากเพราะวาคําตอบที่นักเรียนไดจากการแกปญหานั้นนักเรียน ไดมาจากขั้นตอนวิธีการ
ลวนๆ และเปนไปไดที่วานักเรียนอาจจะใชวิธีการทองจําขั้นตอนในการหาคําตอบ และสภาครูคณิตศาสตรแหงชาติ
ของสหรัฐอเมริกา (NCTM, 2000, pp. 217 – 221) กลาว เชนเดียวกันวา การแกปญหาเกี่ยวกับสัดสวนควรเปน
มากกวาการสรางสมการที่เทากันของสอง อัตราสวน แลวใชการคูณไขวหาคําตอบของสมการ สวน Thompson
and Bush ( 2003 : 400) กลาววา การใชการคูณไขวในการแกปญหาจะทําใหผูเรียนขาดการพัฒนาความสามารถ
ในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน และยังเปนการไปยับยั้งวิถีการคิดอยางเปนธรรมชาติของผูเรียน รวมทั้งทําใหผูเรียนขาด
ความเชื่อถือในยุทธวิธีอื่นๆ ที่ใชในการแกปญหาเกี่ยวกับสัดสวน สอดคลองกับ ผลการวิจัยของ Lesh, Post and
Behr (1988: 93) ที่สรุปเกี่ยวกับผลเสียที่เกิดจากการใชการคูณไขวไว 3 ขอ คือ 1) ทําใหผูเรียนขาดความเขาใจ
แนวคิดพื้นฐานเรื่องของสัดสวน 2) ทําใหผูเรียนขาดการสรางวิถีการคิดแกปญหาอยางเปนธรรมชาติ และ 3) ทําให
ผูเรียนหลีกเลี่ยงการใหเหตุผลเชิงสัดสวน
ผูวิ จัยเห็น ว าการใหเหตุผ ลเชิ ง สัด สว นและการแกปญ หาทางคณิ ตศาสตรเป นเรื่องสํา คัญในการเรีย น
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 – นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และยังเปนแนวคิดพื้นฐานที่สําคัญ
ในการเรียนคณิตศาสตร หลายๆ แขนง เชน เรขาคณิต ตรีโกณมิติ พีชคณิต แคลคูลัส สถิติและความนาจะเปน และ
ยังนําไปประยุกตใชกับศาสตรหลายๆ สาขา รวมทั้งเกี่ยวของกับการใชชีวิตประจําวันของเรา อีกทั้งการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรจะชวยใหนักเรียนสามารถแกปญหาเชิงสัดสวน การศึกษาการใหเหตุผลเชิงสัดสวนกับการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรจะเปนแนวทางนําไปสูการพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียน และผูวิจัย
คาดหวั ง ว า ผลการวิ จั ย เป น ประโยชน สํ า หรับ ครู ในการพั ฒ นาความสามารถในการใหเหตุ ผ ลเชิ ง สั ด ส ว นและ
ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของความสามารถในการใหเหตุผลชิงสัดสวนกับการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
จากการศึ ก ษาแนวคิด และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ย วขอ งกั บ ความสามรถในการใหเ หตุ ผ ลเชิ ง สั ด ส ว นและการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย คือ การศึกษาความสัมพันธระหวางความสาม
รถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนและการแกปญหาทางคณิตศาสตร ดังแผนภาพที่ 1
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การใหเหตุผลเชิงสัดสวน
- การแยกแยะสถานการณที่เกี่ยวของกับสัดสวน
- การอธิบายถึงสัดสวนในลักษณะการเปลี่ยนแปลง
รวมกันของสองปริมาณแตยังคงเปนอัตราสวน
เดียวกัน
- การเปรียบเทียบอัตราสวน
- การหาคาที่หายไปจากสถานการณปญหา
เกี่ยวกับสัดสวน

การแกปญหาทางคณิตศาสตร
1.
2.
3.
4.

ขั้นทําความเขาใจโจทย
ขั้นวางแผนแกปญหา
ขั้นดําเนินการตามแผน
ขั้นตรวจสอบคําตอบ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ เปนนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 (หองเรียนปกติ) ที่กําลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 26 มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 398 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (หองเรียนปกติ) ที่กําลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนสารคามพิทยาคม จํานวน 80 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม
(Cluster sampling)
เครื่องมือวิจัย
1. แบบวัดความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน
2. แบบทดสอบการแกปญหาทางคณิตศาสตร
3. แบบสัมภาษณการแกปญหาทางคณิตศาสตร
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผู วิ จั ย ใช แ บบวั ด ความสามารถในการให เ หตุ ผ ลเชิ ง สั ด ส ว น จํ า นวน 10 ข อ จากนั้ น ให นั ก เรี ย นทํ า
แบบทดสอบการแกปญหา แลว นําคะแนนจากการทําแบบวัดความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนของกลุม
ตัวอยางมาคํานวณหาคาเฉลี่ยรายบุคคลแลวเรียงคะแนนจากนอยไปหามาก แลวเลือก 3 คนที่มีคะแนนนอยที่สุด
และเลือก 3 คนที่มีคะแนนสูงสุด รวม 6 คนมาสัมภาษณ เพื่อศึกษาแนวคิดในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนกลุมที่ไดคะแนนสูง และต่ํา
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจั ยรวบรวมขอมูล ที่ได จากการตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถ แบบทดสอบการแกป ญหาทาง
คณิตศาสตร และแบบสัมภาษณการใหเหตุผลเชิงสัดสวนกับการแกปญหาทางคณิตศาสตร มาวิเคราะหขอมูล
ซึ่งการวิเคราะหขอมูลการศึก ษาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนกับการแกปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักเรียน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้ นฐาน และใชวิธีการศึกษาเฉพาะรายกรณี (Case Study Method)
แลวนําเสนอดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis)
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ผล/สรุปผลการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนกับการแกปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สรุปผลการวิจัยดังนี้
1. ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ตารางที่ 1 ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
แปล
คะแนน
คิดเปน
ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน
(S.D.)
(X )
เต็ม
รอยละ ความหมาย
ดานที่ 1 การแยกแยะสถานการณที่เกี่ยวของกับ
สัดสวน

9

5.54

2.2

61.53

ปานกลาง

ดานที่ 2 การอธิบายถึงสัดสวนในลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงรวมกันของสองปริมาณแตยังคงเปน
อัตราสวนเดียวกัน

6

4.23

1.18

70.42

สูง

ดานที่ 3 การเปรียบเทียบอัตราสวน
6
3.9
1.11
65
ปานกลาง
ดานที่ 4 การหาคาที่หายไปจากสถานการณ
9
6.65
2.32
73.89
สูง
ปญหาเกี่ยวกับสัดสวน
สูง
รวมทั้งหมด
30
20.31
5.41
67.71
จากตารางพบวา โดยรวมอยูในระดับสูง เมื่อจําแนกตามความสามารถรายดาน ในระดับสูงมี 2 ดานคือ
ดานที่ 2 การอธิบายถึงสัดสวนในลักษณะการเปลี่ยนแปลงรวมกันของสองปริมาณแตยังคงเปนอัตราสวนเดียวกัน
และดานที่ 4 การหาคาที่หายไปจากสถานการณปญหาเกี่ยวกับสัดสวน ในระดับปานกลางมี 2 ดาน คือ ดานที่ 1
การแยกแยะสถานการณที่เกี่ยวของกับสัดสวน และดานที่ 3 การเปรียบเทียบอัตราสวน และการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยรวมอยูในระดับสูง
2. ความสัมพันธระหวางความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนกับการแกปญ
 หาทางคณิตศาสตร
ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนกับการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนการ
ดานที่ 1 การแยกแยะสถานการณที่เกี่ยวของกับสัดสวน
แ ก ป ญ หา ท า ง
คณิตศาสตร
ดานที่ 2 การอธิบายถึงสัดสวนในลักษณะการเปลี่ยนแปลงรวมกัน
ของสองปริมาณแตยังคงเปนอัตราสวนเดียวกัน
ดานที่ 3 การเปรียบเทียบอัตราสวน
ดานที่ 4 การหาคาที่หายไปจากสถานการณปญหาเกี่ยวกับสัดสวน
โดยรวม
หมายเหตุ : มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คา
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ

ระดับ

.727**

สูง

.556**

ปานกลาง

.529**

ปานกลาง

.628**
.744**

สูง
สูง
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ความสามารถในการให ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งความสามารถในการใหเหตุ ผ ลเชิ ง สั ด ส ว นในด า นที่ 1
การแยกแยะสถานการณที่เกี่ยวของกับสัดสวนกับการแกปญหาทางคณิตศาสตร มีความสัมพันธกันมากที่สุดใน
ระดับสูง ความสัมพันธดานอื่นๆ กับการแกปญหาทางคณิตศาสตร มีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทุกคา และเมื่อมองภาพรวมความสัมพันธระหวางความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนกับการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร มีความสัมพันธกันมากที่สุดในระดับสูง
3. ผลการศึกษาแนวคิดในการหาคําตอบของนักเรียนที่มีความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนแตกตาง
กัน พบว า นักเรีย นที่ มี ความสามารถในการใหเหตุ ผ ลเชิ ง สัด ส ว นกลุ ม สู ง จะมี ค วามสามารถทางคณิ ต ศาสตร
ในระดั บ สู ง นั ก เรีย นที่ มี ค วามสามารถในการให เ หตุ ผ ลเชิ ง สั ด ส ว นกลุ ม ต่ํ า ส ว นใหญ จ ะมี ค วามสามารถทาง
คณิตศาสตร ในระดับปานกลาง และจากการสัมภาษณ พบวา นักเรียนที่มีความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน
กลุมสูง จะมีความมั่นใจในการหาคําตอบ สามารถคิดอยางเปนลําดับขั้นตอนมีเหตุผล สามารถใชทักษะการคํานวณ
ไดอยางถูกตอง และแกโจทยปญหาได นักเรียนที่มีความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนกลุมต่ํา ไมมีความมั่นใจ
ในการหาคําตอบ สามารถใหเหตุผลไดบางสวน และยังมีความเขาใจผิดในวิธีการหาคําตอบ เมื่อนําไปแกโจทย
ปญหาจึงทําใหคําตอบที่ไดไมถูกตอง

อภิปรายผล
1) ผลการศึกษาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนและการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนโดยรวมอยูในระดับสูง
ดานที่ 1 การแยกแยะสถานการณที่เกี่ยวข องกับสัดสวนอยูในระดับปานกลาง โดยแบบวัดความสามารถดานการ
แยกแยะสถานการณที่เกี่ยวของกับสัดสวน จะมีทั้งสถานการณปญหาที่เกี่ยวของกับสัดสวนและสถานการณปญหา
ไมเกี่ยวของกับสัดสวน เพื่อศึกษาวานักเรียนรูจักแยกแยะสถานการณวาสถานการณปญหาใดที่เกี่ยวของกับสัดสวน
หรือสถานการณปญหาใดไมเกี่ยวของกับสัดสวน สอดคลองกับคํากลาวของเลช โพสท และ เบอร (Lesh, Post and
Behr. 1988; citing Van de Walle. 2007: 355) กลาววา การฝกใหนักเรียนแยกแยะระหวางสถานการณปญหาที่
เกี่ยวของกับสัดสวนและสถานการณปญหาที่ไมเกี่ยวของกับสัดสวนจะทําใหนักเรียนมีประสบการณเกี่ยวกับสัดสวน
เพิ่ ม ขึ้น และเขา ใจสถานการณ ป ญ หาเกี่ย วกับสั ด ส ว นมากขึ้น ด า นที่ 2 การอธิ บ ายถึง สั ด ส วนในลั ก ษณะการ
เปลี่ยนแปลงรวมกันของสองปริมาณแตยังคงเปนอัตราสวนเดียวกันอยูในระดับสูง ความสัมพันธระหวางสองปริมาณ
ที่เปลี่ยนแปลง โดยแบบวัดความสามารถจะใชเปนตารางสองแถวแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสอง
ปริมาณ ซึ่งสอดคลองกับชารปและอดัมส (Sharp and Adams, 2003: 432 437) เสนอวาการใชตารางแบบสอง
แถวชวยในการเรียนรูเปนเครื่องมือชวยในการสรางแนวคิดเกี่ยวกับสัดสวนใหกับนักเรียนได สอดคลองกับมิดเดิลตัน
และแวน เดนฮิวเวนแพนฮูเซน (Micicleton and van den Heavel - Panhuizen, 1995: 282 – 288) ที่กลาววา
การใชตารางแบบสองแถวเปนวิธีการหนึ่งชวย นักเรียนพัฒนาความสามารถในการแกปญหาเกี่ยวกับสัดสวนได
เนื่องจากนักเรียนไดเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับดานที่ 2 การอธิบายถึงสัดสวนในลักษณะการเปลี่ยนแปลงรวมกันของสอง
ปริมาณแตยังคงเปนอัตราสวนเดียวกัน และดานที่ 4 การหาคาที่หายไปจากสถานการณปญหาเกี่ยวกับสัดสวน
จึงทําใหนักเรียนคุนเคยกับสถานการณปญหาในแบบวัดความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนจึงทําใหนักเรียน
ทําแบบวัดความสามารถในดานดังกลาวไดดีกวาดานที่ 1 การแยกแยะสถานการณที่เกี่ยวของกับสัดสวน และดานที่
3 การเปรียบเทียบอัตราสวน ซึงสอดคลองกับงานวิจัยของซอนเดอรสและเจอซันนาธาดาส (Saunders and
Jesunathadas. 1988: 55-67) ที่พบวา คะแนนความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนของ นักเรียนจาก
แบบทดสอบที่มีเนื้อหาคุนเคย สูงกวาคะแนนความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน จากแบบทดสอบที่อาศัย
เนื้อหาไมคุนเคยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2) ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถในการแกปญหาเชิ งสัดสวนกับการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร ความสัมพันธระหวางความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนและการแกปญหาทางคณิตศาสตรมี
ความสัมพันธกันในระดับสูง ที่เปนเชนนี้เพราะการแกปญหาเกี่ยวกับสัดสวนสามารถใชยุทธวิธีที่หลากหลายมาใชใน
การแกปญหา และการใหเหตุผลเชิงสัดสวนหรือการใชความรูเกี่ยวกับสัดสวนมาใชในการแกปญหา จะยิ่งทําให
แกปญหานั้นไดงายขึ้น ซึ่งลามอน (Lamon. 1999: 15) กลาววา ผูเรียนที่รูจักการสื่อสารกับเพื่อนใหเขาใจ เกี่ยวกับ
เรื่องสัดสวนได รูจักใชวิธีการที่หลากหลาย ไมใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งในการแกปญหาเกี่ยวกับสัดสวน หรือมีวิธีการ
คิดที่แปลกๆ ใหมๆ ในการแกปญหาเกี่ย วกับสัด สวน ถือวาผู นั้นเปน ผูที่มีลั กษณะการใหเหตุผลเชิงสัด สวนที่ ดี
นอกจากนี้ผลการวิจัยของโคช (Koch. 1987: 71 - A) พบวา นักเรียนที่ใชยุทธวิธีที่หลากหลายในการแกปญหาเรื่อง
การใหเหตุผลเชิงสัดสวน แสดงวา นักเรียนมีความเขาใจวิชาคณิตศาสตรดีขึ้น
3) ผลการศึกษาแนวคิ ด ในการหาคํา ตอบของนั กเรีย น ที่ มีค วามสามารถในการใหเหตุผ ลเชิ ง สัด ส ว น
แตกตางกัน พบวานักเรียนที่มีความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนในระดับสูง การแกปญหาทางคณิตศาสตร
จะอยู ใ นระดั บ สู ง และนั กเรีย นที่ มี ค วามสามารถในการให เ หตุ ผ ลเชิ ง สั ด ส ว นในระดั บ ต่ํ า การแก ป ญ หาทาง
คณิตศาสตรจะอยูในระดับปานกลาง และจากการสัมภาษณพบวา นักเรียนที่มีความสามารถในการใหเหตุผลเชิง
สัดสวนสูงจะมีความมั่นใจในการหาคําตอบ สามารถคิดไดอยางเปนลําดับขั้นตอน มีการใชเหตุผลเชิ งสัดสวนในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร คํานวณไดอยางถูกตอง และแกโจทยปญหาได นักเรียนที่มีความสามรถในการใหเหตุผล
เชิงสัดสวนต่ํา มีความมั่นใจในการหาคําตอบ แตยังไมสามารถบอกลําดับการแกโจทยปญหาได บางสวนนําความรู
ไปใชในการแกโจทยปญหาไดบาง บางขอที่คุนเคย แตยังมีการคํานวณผิดพลาดอยูบาง ที่เปนเชนนี้เพราะ ทักษะ
การคํานวณ การใหเหตุผล และการแกโจทยปญหา ตองใชความสามารถในการคิด การใหเหตุผล และประสบการณ
ซึ่งสอดคลองกับเดย(Day, H. C. et al. 1977 : 1) ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเปนความสามารถ
ในการใชความคิด เหตุผล ตรรกะ ประกอบกับประสบการณการแกปญหา จนเกิดเปนทักษะทางปญญาในการ
เลื อกความรู กระบวนการ และยุ ทธวิ ธีที่ เ หมาะสม มาใช ในการแกปญหานั้ น ๆ เพื่อใหบ รรลุ จุ ดมุ ง หมาย ซึ่ ง มี
ความสําคัญและมีคุณคาอยางมากในการแกปญหา

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนกับการแกปญหาเกี่ยวกับเนื้อหาอื่นๆ
2. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆที่มีความสัมพันธกับความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน เชน ระดับของ
พฤติกรรมที่แสดงออกถึง

เอกสารอางอิง
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2554). เอกสารสําหรับผูใหการอบรมครูผูสอนคณิตศาสตร
ที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะหและแกปญหา ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ สกสค.
Lesh, R., Post, T. R. and Behr, M. (1988). Proportional reasoning, Number Concepts and
Operations in the Middle Grades. Reston, VA: National Council of Teachers of
Mathematics.
Sharp J. M. and Adams B. (2003). Using a pattern table to solve contextualized proportion
Problems. Mathematics Teaching in the Middle School. 8(8): 432 - 440.

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



Middleton, J.A. and Van den Heuvel-Panhuizen, M. (1995). The ratio table. Mathematics
Teaching in the Middle School, 1(4): 282-288
Saunders, W. L., & Jesunathadas, J. (1988). The effect of task content upon proportional
reasoning. Journal of Research in Science Teaching, 25(1): 59–67
Lamon, S.J. (1999). Teaching fractions and ratios for understanding. New Jersey: Lawrence
Erlbaum Associates.
Koch, L.C. (1978). The effect of instruction within the conceptual field of multiplicative
structures on the proportional reasoning ability of college students taking
developmental mathematics. Dissertation Abstract International. 48: 71 – A.
Charles, R. and Lester, F.K. (1977). Teaching problem solving : What, Why and How. CA : Dale
Seymour Publications.
Fisher W. R. (1987). Human communication as narration: Toward a philosophy of reason,
value, and action. Columbia, SC: University of South Carolina Press.
Lanius, C.S. and Williams, S.E. (2003). Proportionality : A Unifying Theme for the
MiddleGrades. Mathematics Teaching in the Middle School. Reston, VA: NCTM. 392–
396.
Krulik, Stephen & Rudnick, Jesse A. (1993). Reasoning and Problem Solving : A Handbook
Elementary School Teachers. Massachusetts: Allyn and Bacon.
National Council of Teacher of Mathematics [NCTM]. (2000). Principle and standards for school
mathematics. Reston, VA: NCTM.
Thompson, C.S. and Bush, W.S. (2003). Improving middle school teachers' reasoning about
proportional reasoning. Mathematics Teaching in the Middle School. 8(8): 398 – 403.

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



การพัฒนาทักษะชีวิตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
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สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะชีวิตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ ระหวางกอนเรียนและ
หลังเรียน การวิจัยครั้งนี้ เปนแบบกึ่งทดลอง มีประชากรเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2561โรงเรียนวัดนิมมานรดี สํานักงานเขตภาษาเจริญ สังกัด กรุงเทพมหานคร จํานวน 7 หอง รวมจํานวน 259 คน
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หอง 4/3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา2561จํานวน 36 คน ไดมาโดยการ
สุมแบบสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพอยูในระดับเหมาะสมมาก และ
แบบทดสอบการพัฒนาทักษะชีวิตและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปใช
สถิติพื้นฐานคือ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบคาทีของกลุมตัวอยาง
ผลการวิจัยพบวา
1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ มีการพัฒนาทักษะชีวิต หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : การพัฒนาทักษะชีวิต , การจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ
Abstract
This purpose of this research were to compare the development of life skills and
learning achievement of Prathom Suksa 4 students who received learning management by
using Yonisomanasikarn learning management Between before and after school This research
Is semi-experimental There is a population of students in grade 4, semester 2, academic year
2018, Wat Nimmanoradee School. Charoen District Office under the jurisdiction of the
Bangkok Metropolitan Administration, totaling 7 rooms, totaling 259 persons Research tools Is
a plan for learning quality management at a very reasonable level And the test of life skills
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development and achievement test Data analysis was done by using the program using basic
statistics, ie, mean, standard deviation. And statistics for t-test of samples.
The research results revealed that.
1) Prathom Suksa 4 students receiving Yonisomanasikarn learning management have
life skills development after studying higher than before with statistical significance at the level
of .05.
2) Prathom Suksa 4 students receiving Yonisomanasikarn learning management with the
achievement of after studying higher than before with statistical significance at the level of .05.
Key words : Life skills development, Yonisomanasikarn learning

บทนํา
ในสังคมยุคปจจุบันพบวาปญหาเด็กและเยาวชนเปนปญหาที่สําคัญและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเนื่องมาจากการ
ดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนจากสังคมชนบทไปสูสังคมเมืองมากขึ้น ครอบครัวแตกแยก เด็กขาดความอบอุน เพราะผูปกครองไม
มีเวลาอบรมดูแลบุตร และสาเหตุอีกประการหนึ่ง คือการจัดการเรียนการสอนที่มีเปาประสงคที่มุงเพียงประสิทธิผลและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเฉพาะดานความรูหรือเนื้อหาเทานั้นแตยังขาดการคํานึงดานการจัดการเรียนการสอน
ใหผูเรียนมีทักษะชีวิตอันเปนลักษณะและความสามารถพื้นฐานในการตอบสนองตอสิ่งแวดลอมภายนอกและความรูสึก
นึกคิดภายในตนเองไดอยางเหมาะสมจนทําใหบุคคลสามารถปรับตัวและดําเนินชีวิตในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงได
อยางปกติสุข (เยาวลักษณจิตะโคตร. 2544 : 15) ดังนั้นการสงเสริมทักษะชีวิตมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการ
พัฒนาศักยภาพผูเรียนโดยเฉพาะในสถานการณปจจุบันที่สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วปญหาตางๆที่ผูเรียน
ตองเผชิญจึงมีความซับซอนมากยิ่งขึ้นในการเผชิญปญหาตางๆเชนปญหาทางเพศปญหาสารเสพติดป ญหาคานิยมการ
บริโภคเปนตนซึ่งเปนที่คาดหวังกันวาผูมีทักษะชีวิตนั้นจะสามารถตัดสินใจแกปญหาบนพื้นฐานของขอมูลและเหตุผลมี
ความคิดสรางสรรคใหกับตนเองและสังคมทั้งยังมีระบบการคิดที่มีเหตุผลจากการศึกษาขอมูลผลสอบo-net ปของป
การศึกษา2557สทศ.(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ).ประกาศผลสอบโอเน็ต . Ordinary National Education
Test (ออนไลน) ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบวาผูเขาสอบไดคะแนนเฉลี่ย 50.67 สูงสุด 100
ต่ําสุด 0.00 และผลคะแนนต่ําสุดอยูที่ 0 คะแนนซึ่งต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน นอกจากนี้พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาในกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนในชวงชั้นที่ 2 ซึ่งเปนนักเรียนในระดับประถมศึกษา
ของโรงเรียนวัดนิมมานรดี กรุงเทพมหานคร ที่ผูวิจัยปฏิบัติหนาที่สอนนั้นต่ํากวาเกณฑมาตรฐานต่ํากวาเกณฑที่กําหนด
ไวที่ 55 คะแนนอีกทั้งเมื่อพิจารณาคะแนนในรายวิชาพระพุทธศาสนา พบวา นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4
มีคะแนนต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวเชนเดียวกันผูวิจัยไดวิเคราะหสาเหตุของปญหาพบวาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่
ผานมาไมสงเสริมใหนักเรียนเชื่อมโยงความรูและการคิด การตัดสินใจ และการแกไขปญหาไดดวยตนเอง ตลอดจนขาด
ทักษะชีวิตและการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น จึงเกิดความเบื่อหนายและไมสนใจตอการเรียนรูรายวิชาพระพุทธศาสนา
ทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอนก็ไมกอใหเกิดมีทักษะในการใชชีวิต เนนการทองจําและนําไปสอบมากกวาการ
เชื่อมโยงการนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตจริงไดนอกจากนี้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4เปนวัยที่มีความ
สับสนในการปรับตัวเพราะเปนวัยที่กาวสูวัยรุนตอนตนซึ่งมีสภาวะกอใหเกิดความเครงเครียดทางอารมณผูวิจัยจึง
ตองการพัฒนาการการจัดการเรียนรู เพื่อจูงใจใหนักเรี ยนไมเบื่อหนายตอการเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนาและชวย
พัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียนในดานการติดสินใจและการแกไขปญหาชีวิตของตัวผูเรียนผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา เรื่อง
การจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เพือ่ พัฒนาทักษะชีวิต
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ของผูเรียนใหดีขึ้น สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข ลดปญหาที่จะเกิดขึ้นในสังคม อีกทั้งเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในรายวิชาพระพุทธศาสนาใหสูงขึ้นตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่4กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชการจัดเรียนรู
แบบโยนิโสมนสิการ
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่4 กอนเรียนและหลังเรียนที่เกิด
จากการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการกอนเรียน-หลังเรียน

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
ผูวิจัยไดทําการเลือกการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการของสุมน อมรวิวัฒนมาปรับใชซึ่งมี 3ขั้นตอนดั้งนี้1.
ขั้นนําสูการจัดการเรียนรู 2.ขั้นสอน 3.ขั้นสรุป และเอาการคิดของโยนิโสมนสิการจาก 10 วิธี คัดมา3 วิธี คือวิธีที่ 1 วิธี
คิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย วิธีที่ 4 วิธีคิดแบบแกปญหา วิธีที่ 6 วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก และเอาทักษะชีวิตจาก10
ดาน 5 คู คัดมา 1 คู 2 ดาน คือการตัดสินใจและการแกปญหา ขององคการอนามัยโลก WHO มาจัดการเรียนรูแบบ
โยนิโสมนสิการ ในวิชะพระพุทธศาสนา หนวยการเรียนที่ 2 หลักธรรมนําสุข เรื่องการปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ตัวแปรอิสระการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ
ตัวแปรตามการพัฒนาทักษะชีวิตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิธีการวิจัยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 2 สวนดังนี้
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
1.1 แผนการจัดการเรียนรูวิชาพระพุทธศาสนา โดยใชการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ ในสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องหลักธรรมนําชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 12 ชั่วโมง
แบงเปน 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
2.1 แบบทดสอบพัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 คําตอบ จํานวนทั้งหมด 30 ขอ ใช
ทดสอบทั้งกอนและหลังเรียน
2.2 แบบทดสอบและวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธสาสนา สาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่องหลักธรรมนําชีวิต ซึ่งเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 คําตอบ จํานวนทั้งหมด 30 ขอ ใชทดสอบทั้ง
กอนและหลังเรียน
การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการทดลอง
การสรางและการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู โดยใชการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสรางและหาประสิทธิภาพการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ เรื่องหลักธรรมนําชีวิต สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ดังนี้
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1. การสรางแผนการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ เรื่องหลักธรรมนําสูความสมานฉันท สําหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยศึกษารายละเอียด แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการ
สรางแผนการเรียนรูแบบแบบโยนิโสมนสิการ เรื่องหลักธรรมนําชีวิต เพื่อเปนแนวทางในการสรางแผนกิจกรรมการ
เรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ เรื่อง หลักธรรมนําชีวิต
1.2 ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญจังหวัดกรุงเทพมหานคร
1.3 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ หลักการและกระบวนการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ จาก
เอกสารตําราของวิชัย วงษใหญ (2525: 134-137) และสุมน อมรวิวัฒน (2530: 96-102) เพื่อเปนแนวทางในการ
จัดแบงเนื้อหาการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการอยางถูกตอง
1.4 นํ า เนื้ อ หาวิ ช าพระพุ ท ธศาสนา หลั กธรรมสํ า คั ญ ของพระพุ ท ธศาสนา สํ า หรับ นั กเรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4 มาจัดแบงเปนสวนยอย ลําดับความรูจากงายไปหายาก แลวนํามาสรางเปนการจัดการเรียนรูการ
เรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ
1.5 ดําเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการแลวเสนอแผนการจัดการเรียนรูแบบ
โยนิโสมนสิการตอกรรมการเพื่ อใหตรวจสอบแกไขในสวนที่ยั งบกพรอง และนําแผนการจัดการเรียนรูแบบโยนิโ ส
มนสิการมาปรับปรุงแกไข
1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองของการเขียน
การจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการการเรียนรู และความถูกตองตามการจัดการเรียนรูสรางความรู ตลอดจนความ
เหมาะสมกับนักเรียน นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขและนํากลับไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจอีกครั้งเมื่อแผนการ
จัดการเรียนรูผาน นําสงผูเชี่ยวชาญประเมินจํานวน 3 ทานโดยแตละทานพิจารณาความถูกตองและความถูกตองของแต
ละหัวขอ แลวประเมินโดยใหคะแนนตามแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา
( Rating scale ) 5 ระดับ
1.7 นําคะแนนผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญแตละทานมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยความถูกตองของ
แผนการจัดการเรียนรู โดยแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพตองมีคา คะแนนเฉลี่ยของผูประเมินตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
หรือคะแนนเฉลี่ ย ตั้ง แต 3.50 – 5.00 กรณี มี ขอเสนอแนะและหัว ขอที่ มีคุ ณ ภาพไม ถึง เกณฑ ทํา การปรับ ปรุงตาม
ขอเสนอแนะแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเฉพาะสวนที่ไมถึงเกณฑอีกครั้งหนึ่ง และจากการประเมินคุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู โดยการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยและแบบสรางสรรคความรู ทุกแผนมีคุณภาพในระดับ มากที่สุด
โดยที่คาเฉลี่ยเทากับ 5.0
1.8 นําแผนการจัดการเรียนรูมาตรวจสอบและปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่ง แลวนําแผนที่ปรับปรุงแกไข
แลวไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ซึ่งมีลักษณะเหมือนกลุมตัวอยาง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 แต
ไมใชกลุมตัวอยาง นําแผนการจัดการเรียนรูแ บบโยนิโสมนสิการการเรียนรูที่ไดปรับปรุงแกไข เสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3
ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ความสอดคลอง และความเปนไปไดระหวางจุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาสาระ
กิจกรรมการเรียนรูและการวัดผลประเมินผล ผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบและใหคะแนน โดยใชมาตราสวนประ มาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



แผนการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการมีจํานวน 6 แผน แตละแผนละ 2 ชั่วโมงดังนี้
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ภาพรวม ของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและศรัทธา4เวลาเรียน 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ไตรสิกขา 3เวลาเรียน 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่องโอวาท 3 เวลาเรียน 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่องศาสนสุภาษิตกับพรหมวิหาร4 เวลาเรียน 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เบญจศีลกับเบญจธรรม เวลาเรียน 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง ทุจริต 3 กับสุจริต 3 เวลาเรียน 2 ชั่วโมง
2. การสรางและการหาคุณภาพแบบทดสอบทักษะชีวิตมีขั้นตอนดังนี้
การสรางและหาคุณภาพแบบทดสอบทักษะชีวิตดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะชีวิต โดยการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ และศึกษาตัวอยางของแบบทดสอบดวยโดยการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
โยนิโสมนสิการ
2.2 สรางแบบทดสอบพัฒนาทักษะชีวิต สาระการเรียนรูเรื่องหลักธรรมนําชีวิต เปนแบบทดสอบแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
2.3 ตรวจสอบแบบทดสอบพัฒนาทักษะชีวิต ที่สรางขึ้นดวยตนเอง
2.4 นํ า แบบทดสอบพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต ที่ ผู วิ จั ย สรา งขึ้น ไปใหอ าจารย ที่ ป รึ ก ษาตรวจสอบความ
สอดคลองระหวางแบบทดสอบพัฒนาทักษะชีวิต
2.5 นําแบบทดสอบวิชาพระพุทธศาสนาที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานประเมิน
โดยแตละทานพิจารณา
2.6 นําคะแนนผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญแตละทานมาวิเคราะหหาคา ดัชนีความสอดคลองของ
ความเห็นความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค / เนื้อหา ( IOC ) โดยขอคําถามแตละขอที่มีคุณภาพตองมี
ค า ตั้ ง แต 0.50 ขึ้ น ไปกรณี มี ข อ เสนอแนะและข อ ที่ มี คุ ณ ภาพไม ถึ ง เกณฑ แ ต มี ค า ไม ติ ด ลบ ทํ า การปรั บ ปรุ ง ตาม
ขอเสนอแนะแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเฉพาะสวนที่ไมถึงเกณฑอีกครั้งหนึ่งปรากฏวาขอสอบที่สามารถนําไปใช
ในขั้นตอนตอไปไดมีจํานวนทั้งสิ้น 40 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง ( Index of Item – Objective Congruence หรือ
IOC ) ที่ผานเกณฑตั้งแต 0.67 – 1.00
2.7 นํ า แบบทดสอบพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต มาตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง แก ไ ขอี ก ครั้ ง หนึ่ ง แล ว นํ า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับกลุมตัวอยางแตไมใชกลุมตัวอยาง
2.8 นําผลของแบบทดสอบพัฒนาทักษะชีวิต ที่ทดสอบกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางมาหาคาความ
ยาก ( P) และอํานาจจําแนก ( r )
2.9 นําขอสอบที่มีคาคาความยาก ( P) และอํานาจจําแนก ( r ) อยูในเกณฑไปทดลองกับนักเรียนที่
เหมือนกับกลุมตัวอยาง ไมใชกลุมตัวอยางเดิม
2.10 นําแบบทดสอบพัฒนาทักษะชีวิต มาจัดพิมพเปนแบบทดสอบฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปทดสอบ
กับนักเรียนกลุมทดลองกอนและหลังเรียน
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3. การสรางและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพระพุทธศาสนา
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบ
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ ตามขั้นตอนดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ ผลสัมฤทธิ์ โดยการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ และศึกษาตัวอยางของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยโดยการจัดการเรียนรูโดยใช
การจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ
3.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา สาระการเรียนรูเรื่องหลักธรรม
นําชีวิต เปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
3.3 ตรวจสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาที่สรางขึ้น
3.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหอาจารยที่
ปรึกษาตรวจสอบความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับวัตถุประสงค ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขและนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจอีกครั้ง
3.5 นํ า แบบทดสอบวั ด ผลสั มฤทธิ์ ท างการเรีย นวิ ช าพระพุ ท ธศาสนาที่ ป รั บ ปรุง แกไ ขแล ว ไปให
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานประเมิน โดยแตละทานพิจารณา ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคหรือเนื้อหา
แลวประเมินโดยใหคะแนนตามแบบประเมินหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค / เนื้อหา ( IOC)
ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีลักษณะเปน มาตราสวนประมาณคา ( Rating scale ) 3 ระดับดังนี้
ให
+1 คะแนน
เมื่อแนใจวา
ขอสอบขอนั้นวัดตรงจุดประสงค
ให
0 คะแนน
เมื่อไมแนใจวา ขอสอบขอนั้นวัดตรงจุดประสงค
ให
-1 คะแนน
เมื่อแนใจวา
ขอสอบขอนั้นวัดไมตรงจุดประสงค
3.6 นําคะแนนผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญแตละทานมาวิเคราะหหาคา ดัชนีความสอดคลองของ
ความเห็นความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค / เนื้อหา ( IOC ) โดยขอคําถามแตละขอที่มีคุณภาพตองมี
ค า ตั้ ง แต 0.50 ขึ้ น ไปกรณี มี ข อ เสนอแนะและข อ ที่ มี คุ ณ ภาพไม ถึ ง เกณฑ แ ต มี ค า ไม ติ ด ลบ ทํ า การปรั บ ปรุ ง ตาม
ขอเสนอแนะแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเฉพาะสวนที่ไมถึงเกณฑอีกครั้งหนึ่งปรากฏวาขอสอบที่สามารถนําไปใช
ในขั้นตอนตอไปไดมีจํานวนทั้งสิ้น 40 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง ( Index of Item – Objective Congruence หรือ
IOC ) ที่ผานเกณฑตั้งแต 0.67 – 1.00
3.7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา มาตรวจสอบและปรับปรุงแกไข
อีกครั้งหนึ่ง แลวนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับกลุมตัวอยางแตไมใชกลุมตัวอยาง
3.8 นําผลของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาที่ทดสอบกับนักเรียนที่
ไมใชกลุมตัวอยางมาหาคาความยาก ( P) และอํานาจจําแนก ( r ) รายขอ โดยขอสอบรายขอ
ซึ่งผูวิจัยไดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาครอบคลุมเนื้อ หาหนวยการ
เรียนรู
3.9 นําขอสอบที่มีคาคาความยาก ( P) และอํานาจจําแนก ( r ) อยูในเกณฑไปทดลองกับนักเรียนที่
เหมือนกับกลุมตัวอยาง ไมใชกลุมตัวอยางเดิม
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3.10 นําผลการทดลองสอบครั้งที่ 2 ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาหาคาความ
เชื่อมั่น ( Reliability ) โดยใชสูตร KR – 20 ตามวิธีการหาคาของคูเดอร และริชารดสัน ( Kuder and Richardson )
ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.97
3.11 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนามาจัดพิมพเปนแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปทดสอบกับนักเรียนกลุมทดลองกอนและหลังเรียน
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยไดทําหนังสือขอความอนุเคราะหถึงผูอํานวยการโรงเรียนวัดนิมมานรดีในการชี้แจงวัตถุประสงคของ
การทําวิจัยครั้งนี้
2. ผูวิจัยแจงรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการทดลองในครั้งนี้ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทราบ
3. นําแบบทดสอบพัฒนาทักษะชี วิตและแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาพระพุทธศาสนาไป
ทดสอบกอนเรียนกับนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
4. ผูวิจัยดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรูในกลุมทดลองตามแผนการจัดการเรียนรูโดยการจัดการเรียนรูโดย
ใชการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ จํานวน 6 แผนการจัดการเรียนรู
5. ผูวิจัยดําเนินกิจกรรมการเรีย นการสอนในกลุมควบคุมตามแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ จํานวน 6
แผนการจัดการเรียนรู
6. เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการการจัดการเรียนรูตามกําหนดเวลาของการทดลอง ผูวิจัยนําแบบทดสอบพัฒนา
ทักษะชีวิตและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเดิมไปทดสอบหลังเรียนกับนักเรี ยนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม
7. นํา ผลคะแนนที่ไ ด จากการทดสอบพั ฒ นาทั กษะชีวิ ต และแบบทดสอบวั ด ผลสั มฤทธิ์ท างการเรียนวิ ช า
พระพุทธศาสนา มาวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 2 ครั้งมาวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดวิเคราะหเพื่อตอบวัตถุประสงค โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะหตาม
วัตถุประสงคการวิจัยดังนี้
1. เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่4 ที่เกิดจากการจัดเรียนรูโดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการกอนเรียน-หลังเรียน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่4 ที่เกิดจากการจัดการเรียนรูโดย
ใชการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการกอนเรียน-หลังเรียน

ผล/สรุปผลการวิจัยสรุป อภิปรายผล และ ขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชการจัดการเรียนรู แบบโยนิโสมนสิการ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เปนวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental research) โดยการวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงคสําคัญ เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบโยนิโสมนสิการ ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนและเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตอการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ ผลการวิจัยดังนี้
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1. การเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะชีวิต ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบโยนิโส
มนสิการ
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
โยนิโสมนสิการ
1. การเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะชีวิต ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรู
แบบโยนิโสมนสิการโดยนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบการพัฒนาทักษะชีวิต กอนการเรียนรูโดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ (Pretest) มาเปรียบเทียบกับคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบการพัฒนาทักษะชีวิต หลัง
การเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ(Posttest) โดยใชสถิติ t-test พบวานักเรียนมีการพัฒนาทักษะ
ชีวิตเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 10.87 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.97 และคาเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 22.19 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.57 แสดงใหเห็นวานักเรียนมีการพัฒนาทักษะชีวิต หลังไดรบั การการเรียนรูตามแบบโยนิโสมนสิการสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกอนเรียนและหลังการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
โยนิโสมนสิการโดยนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนการเรียนรูตามแบบโยนิโส
มนสิการ (Pretest) มาเปรียบเทียบกับคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบการพัฒนาทักษะชีวิต หลังการเรียนรูตาม
แบบโยนิโสมนสิการ (Posttest) โดยใชสถิติ t-test พบวานักเรียนมีคะแนนการพัฒนาทักษะชี วิตเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ
12.19 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.06 และคาเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 24.61 คาเบี่ยงแบนมาตรฐาน 3.20 แสดงใหเห็นวา
นักเรียนมีการพัฒนาทักษะชีวิต หลังไดรับการการเรียนรูตามแบบโยนิโสมนสิการสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว

อภิปรายผล
จากผลการพัฒนาทักษะชีวิตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่4 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแบบ
โยนิโสมนสิการสูงกวากอนเรียน จากผลการทดสอบ สมมติฐาน พบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแบบโยนิโส
มนสิการ มีคะแนนการพัฒนาทักษะชีวิตหลังเรียน มีคาเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 22.19 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.57 สูงกวา
กอนเรียนซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 10.87 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.97 แสดงใหเห็นวานักเรียนมีการพัฒนา
ทักษะชีวิต หลังไดรับการการเรียนรูตามแบบโยนิโสมนสิการและ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกอนเรียนและหลังการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
โยนิโสโยนิโสมนสิการที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว จากผลการทดสอบ สมมติฐาน พบวานักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ มีคะแนนการพัฒนาทักษะชีวิตหลังเรียน มีคาเฉลี่ยหลังเรียน
เทากับ 24.61 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.20 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 12.19 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.20 แสดง
ใหเห็นวานักเรียนมีการพัฒนาทักษะชีวิต หลังไดรับการการเรียนรูตามแบบโยนิโสมนสิการและ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ ระดับ .05 ซึ่ง เป นไปตามสมมติฐ านที่ตั้ งไว ผลการวิจั ยครั้ง นี้ส อดคล องกับ ผลการวิจั ยของผลการวิ จัย ครั้ง นี้
สอดคลองกับผลกวารวิจัยของ สอดคลองกับ นวลนอย แสนเกลา (2552: 117-120) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูตาม
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รูปแบบการสอนโดย การสรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการที่มีตอความสามารถในการคิดวิเคราะห เจตคติตอการเรียนรู
และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรูพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลกา รวิจัย พบวา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบสรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการ มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีเจตคติตอการเรียนสาระการเรียนรู พระพุทธศาสนาหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ 0.1 สอดคลองกับ เพ็ญพิชชา มั่นคง (2552: 231-231) ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดอยางมีวิจารณญาณและผลการเรียนรูเรื่อง พลเมืองดีของสังคมของนักเรียนชันประถมศึกษาปที่ 3 ดวยการ
จัดการเรียนรูตามแนวโยนิโสมนสิการผลการวิจัย ยังพบวา ผลการเรียนรูเรื่องพลเมื องดี ของสั งคมของนั กเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 3 กอน และหลักการจัดการเรียนรูตามแนวโยนิโสมนสิการ แตกตางกัน อยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมี คะแนนหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู สอดคลองกับ สอดคลองกับ พระมหา
ไพเราะ ฐานังกโร งาคม(2554:56) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในสารการเรียนรูพระพุทธศาสนาที่เรียนโดยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการและวิธีสอนแบบ
ปกติการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนโดยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวานักเรียนที่สอนโดยวิธีแบบปกติอยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ที่สอนโดยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการกับนักเรียนที่สอนโดยวิธีแบบปกติ มีทักษะการคิดแตกตางกันอยางมีนัย สําคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ .05 สอดคลองกับพระเสถียร นานอก(2556:102) ไดศึกษาเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรูตามแนว
โยนิโสมนสิการที่มีตอการคิดวิจ ารณญาณของนั กเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากผลการวิจัยพบวานักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 จากที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการมี การคิดวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สอดคลอง มนัญญา แกวสองเมือง ( 2557:97) ไดศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาผลการ
จัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการการคิดวิจารณญาณตอความสามารถดาน การอานเชิงวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ซึ่งผูวิจัยสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะเปนลําดับไดดังนี้ ในการ
วิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการตอความสามารถดานการอาน เชิงวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปที่ 4 ผูวิจัยสรุปผล การวิจัยดังนี้ 1) ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห
ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ โยนิโสมนสิการหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และเมื่อพิจารณา เปนรายดาน พบวา นักเรียนมีความสามารถด านการวิเคราะหความสัมพันธมากที่สุด รองลงมา
เปน ความสามารถดานการวิเคราะหเนื้อหา และนักเรียนมีความสามารถดานการวิเคราะหหลักการนอย ที่สุด 2. เจตคติ
ตอการเรียนภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูและการศึกษาวิจัยดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1.1 ผูวิจัยควรนําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการที่มีตอผลการพัฒนาทักษะ
ชีวิตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ไปใชอยางตอเนื่องและใหแพรหลายกับวิชาตางๆที่
ตองใชการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเปนการพัฒนาทักษะชีวิตใชดานตางๆโดยใชการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ
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1.2 ผูสอนตองใจเย็นๆกับวิธีการการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการเพราะตอน
แรกๆผูเรียนยังไมสารารถไดกระบวนการคิดตามแบบที่ผูสอนตองการจะไดตองใหเวลาเขาไดคิดมากขึ้นเพราะการสอน
เรามีการกําหนดเวลาทําใหการเรียนเกิดความตึงเครียดได
1.3 ผูสอนควรมีการพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียนในดานอื่นๆและใหเขาไดฝกการเผชิญกับปญหาที่เกิดขึ้นใน
รูปแบบของสถานการณจริงๆในชีวิตของตัวเด็กเอง
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาผลการจัดการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการที่มีตอตัวแปรอื่นๆดวย
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่4
2.2 ควรพัฒนาการจัดการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการในวิชาในกลุมสาระอื่นๆ
ดวยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่4
2.3 ควรมีการพัฒนาทักษะชีวิตดานอื่นๆของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และในระดับอื่นๆตอไปอีกจาก
การจัดการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ

เอกสารอางอิง
นวลนอย แสนกลา (2552) ผลการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการสอนโดย การสรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการที่มีตอ
ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห เจตคติ ต อ การเรี ย นรู แ ละ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นสาระการเรี ย นรู
พระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6วิทยานิพนธครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและ
การสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
พระมหาไพเราะ ฐานังกโร งาคม(2554:56) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในสารการเรียนรูพระพุทธศาสนาที่เรียนโดยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการและวิธีสอน
แบบปกติ วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิ ทยาลัยราชภัฏพระนคร.
นครราชสีมา..
พระเสถียร นานอก(2556:102) ผลการจัดการเรียนรูตามแนวโยนิโสมนสิการที่มีตอการคิดวิจารณญาณของนักเรียน
ชั้น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 วิ ท ยานิ พ นธ ครุศ าสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาหลั กสู ต รและการสอน มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏพระนคร.
เพ็ญพิชชา มั่นคง (2552: 231-231) การพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณและผลการเรียนรู เรื่อง
พลเมื อ งดีข องสั ง คมของนั กเรีย นชั นประถมศึก ษาป ที่ 3 ด ว ยการจั ดการ เรียนรูต ามแนวโยนิ โ สมนสิ การ
วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
มนั ญ ญา แกว สองเมื อง ( 2557:97) ได ศึ ก ษาเกี่ย วกับ การศึก ษาผลการจั ด การเรีย นรูแ บบโยนิ โ สมนสิ ก ารการคิ ด
วิจารณญาณตอความสามารถดาน การอานเชิงวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 พุทธทาสภิกข .(2520). ศีลธรรมกับมนุษยโลก.กรุงเทพ : การพิมพพระนคร.
พระมหาไพเราะ ฐานังกโร งาคม (2554:56) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิด ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนาที่เรียนโดยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการและวิธี สอน
แบบปกติ.วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อศึ ก ษาสมรรถนะผู บ ริห ารสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นบริบ าล ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบริบาล ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบริบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิ
การศึกษาและประสบการณการทํางาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
บริบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 7 โรงเรียน จํานวน 113 คน ตามการเปดตารางของ Krejcie and
Morgan เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราสวน 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .899
ഥ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย (
คา t-test
ผลการวิจัย พบวา
1. สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบริบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในภาพ
ഥ = 4.44) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีการใหความสําคัญมากที่สุด ไดแก ดาน
รวมอยูในระดับมาก (
ഥ= 4.59) สวนดานที่มีการใหความสําคัญรองลงมา คือ ดานความรู
คุณลักษณะสวนบุคคล (Characteristics) (
ഥ = 4.47) และดานทักษะ (Skills) (
ഥ = 4.26)
(Knowledge) (
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอความสําคัญของสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบริบาล ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางานในโรงเรียนบริบาล
พบวา ในภาพรวมและรายดานทั้ ง 3 ดานไมแตกตา งกัน สวนจําแนกตามอายุ พบวา ในภาพรวมมีความคิดเห็น
แตกตางกัน โดยมีความคิดเห็นที่แตกตา งกันดานความรู (Knowledge) สวนดานทักษะ (Skills) และดา น
คุณลักษณะสวนบุคคล (Characteristics) มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา / โรงเรียนบริบาล
Abstract
The purpose of this research is to determine the competencies of health care
school’s administrators in Bangkok and Metropolitan region from the perspectives of the
teachers and the educational staffs in health care school, and to compare the competencies
of health care school’s administrators in Bangkok and Metropolitan region, distinguished
by gender, age, education and work experience. Sample size of the research is determined
using Krejcie and Morgan Table. The sample consists of 113 teachers and the educational
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staffs from 7 health care schools in Bangkok and Metropolitan. The 5 rating-scale
questionnaires with Cronbach’s Alpha of .899 have been used to collect data for the
research. The statistics measurements used in this research are frequency distribution,
ഥ), standard deviation (SD), and the t-test.
percentage, mean (
The results of the research are listed as follow.
1. The overall competencies of health care school’s administration in Bangkok and
ഥ = 4.44) In conclusion, to list competencies
metropolitan region ranks a high level. (
ഥ = 4.59), Knowledge.
ordered from the most important competencies are Characteristics (
ഥ = 4.47) and Skills (
ഥ = 4.26) respectively.
(
2. The comparison the competencies of health care school’s administrators in
Bangkok and Metropolitan region, distinguished by gender, education and work experience
indicates there is no significant difference in both overview and 3 aspects. The comparison
distinguished by age appears a statistically significant difference in overview and Knowledge
aspect. However, opinions are slightly similar in Skills and Characteristics aspect.
Keyword : Competencies of Administrators / Health Care School

บทนํา
ประชากรโลกในปจจุบันและอนาคตกําลังจะเปนโลกของผูสูงอายุจากรายงานสถิติกรมเศรษฐกิจและสังคม
ขององคการสหประชาชาติ พบวาประชากรโลกมีจํานวน 6,895,889,018,000คน ในป ค.ศ.2015 จะมีจํานวน
ประชากรผูสูงอายุโลกโดยรวมเพิ่ม 1,000,000,000 คน (United Nations, 2011) เนื่องจากประชากรโลกจะมีอายุ
ยืนยาวขึ้นและมีอัตราการเกิดลดนอยลง ทําใหจํานวนของผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว สําหรับประเทศไทยเขา
สู “สังคมสูงอายุ” (Aged society) ตั้งแต พ.ศ. 2548 ดวยความจริงที่วาคนยิ่งมีอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีโอกาสเสี่ยงตอ
การเจ็บปวย และความพิการหรือ ชวยเหลือตัวเองไมไดเพิ่มมากขึ้น จึงพอจะเห็นภาพไดวาในอนาคตเมื่อ สังคมไทย
สูงวัยมากขึ้น ความ ตองการการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุก็จะเพิ่มสูงขึ้นเปนเงาตามตัว (มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผูสูงอายุไทย, 2552 : 12 ; กุลวีณ วุฒิกร, 2559 : 29)
โรงเรียนบริบาลเปนสถานศึกษาในรูป แบบของโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ ใหบริการทาง ศึกษาด าน
สุขภาพวิชาชีพผูชวยเหลือแพทยและพยาบาล ผูชวยเหลือคนไข หรือพนักงานผูชวยพยาบาลระยะสั้นตามตนแบบ
หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผูสูงอายุของกระทรวงศึกษาธิการที่ได อนุมัติและรับรอง ซึ่งในประเทศไทยมีโรงเรียน
บริบ าลอยู เป น จํ านวนมาก การเรียนการสอนในหลั กสู ต รที่ มุ ง เน น การดู แลเด็ กเล็ กและผู สู งอายุ หลักสู ต รละ
420 ชั่วโมง รวมเปน 840 ชั่วโมง แยกออกเปนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภาคละ 3 เดือน รวมเปน 6 เดือนครบ
ตลอดทั้ง 2 หลักสูตร โดยมุงเนนการวัดและประเมินผลการศึกษาทางภาคปฏิบัติ จึงถือวาโรงเรียนบริบาลเปน
สถานศึกษาที่มี สวนชวยสนับสนุนเพิ่มกําลังบุคลากรในการดูแลทางดานสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุที่มีแนวโนม
เพิ่มขึ้นของสังคมผูสูงอายุในประเทศได (โรงเรียนบริบาลนครนาน, 2559 : 5 ; โรงเรียนพัฒนาการศึกษาบริบาล,
2559 : 6 ; ภายะวริษฐ ภัทรสุนทรภักดี, 2559 : 12)
ผูบริหารสถานศึกษาที่สามารถปรับเปลี่ยนคุณลักษณะ พฤติกรรมภาวะผูนําไดเหมาะสมกับ สถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป จะสงผลทําใหเกิดการปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงไดในทุกระดับ เมื่อพิจารณาระดับภาพรวมจะเห็น
ได ว า ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาทํ า หน า เปรี ย บประดุ จ ฟ น เฟ อ งที่ ขั บ เคลื่ อ นวง ล อ ปฏิ รู ป การศึ ก ษาไปสู จุ ด หมาย
เมื่อพิจารณาในระดับของสถานศึกษาในการจั ดการศึกษาเปนที่ ยอมรับวาผูนําคือหัวใจสําคัญของการบริหารและ
การจัดการงานทั้งปวงจากการสังเคราะหงานวิจัยหลายเรื่อง ผูวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีอิทธิพลตอ
กระบวนการกลุม ตอองคกร และตอ สังคมในสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการใหบุคลากรดําเนินงานบรรลุ
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เปาหมาย และใชแรงจูงใจใหบุคลากรทํางานดวยความเต็มใจ เพื่อสรางและดําเนินงานไปสูความสําเร็จ (เก็จกนก
เอื้อวงศ, 2546 ; สมจิตร อุดม, 2547 ; สมชาย เทพแสง, 2548 ; Lam, 2005 ; Kgaile and Morrison, 2006)
แนวคิดเรื่อง “สมรรถนะ” (Competencies) จึงมีความสําคัญและถือเปนหัวใจของการบริหารทรัพยากร
บุคคลในปจจุบันทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน ดังนั้นการพัฒนาวิชาชีพผูบริหาร โรงเรียนที่ สงผลตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน จึงเปนสวนหนึ่งใน การพัฒนาสมรรถนะผูบริหาร
โดยผูบริหารโรงเรียนในยุคของการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน จําเปนตองไดรับการพัฒนาวิชาชีพอยูเสมอ เนื่องจาก
โรงเรียนเปนหนวยงานงานแรกที่มีหนาที่จัดการเรียนการสอนแกผูเรียน โดยผูบริหารโรงเรียนเปนผูนํา ( Leader)
ผูบ ริหารจํ า เปน ต อ งพัฒ นาสมรรถนะ 3 ด า น คือ ดา นความรู (Knowledge) ด านทั กษะ (Skills) และด า น
คุณลักษณะสวนบุคคล (Characteristics) (McClelland, 1973 : 1-13)
จากความสําคัญของปญหาที่กลาวมาแลวขางตน สมรรถนะสําหรับผูบริหารสถานศึกษาถือเปนทักษะ
ความรูและความสามารถของผูบริหารที่สําคัญที่จะสงผลตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและไดผลตรงตาม
วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา ผูวิจัยในฐานะเปนบุคลากรและผูบริหารของโรงเรียนบริบาล จึงมีความสนใจที่จะ
ทําการศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบริบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อนําผล
การศึกษาที่ไดไปใชประโยชนในการพัฒนาวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนบริบาลตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบริบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนบริบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบริบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ตามความคิดเห็น ของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบริบาลจําแนกตาม เพศ อายุ วุ ฒิ
การศึกษา และประสบการณการทํางาน

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
การวิจัยเรื่อง สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบริบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผูวิจัยศึกษาตามกรอบแนวคิดของ David C McClelland (1973 : 1-13) จํานวน 3 ดาน ประกอบไปดวย
สมรรถนะดานความรู (Knowledge) ดานทักษะ (Skills) และดานคุณลักษณะสวนบุคคล (Characteristics)
รายละเอียดดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา
4. ประสบการณการทํางาน

ตัวแปรตาม
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนบริบาล จํานวน 3 ดาน
1. ดานความรู (Knowledge)
2. ดานทักษะ (Skills)
3. ดานบุคลิกลักษณะสวนบุคคล (Characteristics)
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ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก
1.1 เพศ (ชาย และหญิง)
1.2 อายุ (ต่ํากวา 30 ป และ 30 ปขึ้นไป)
1.3 วุฒิการศึกษา (ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี)
1.4 ประสบการณทํางาน (ต่ํากวา 10 ป และ 10 ปขึ้นไป)
2. ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
บริบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแก
2.1 สมรรถนะดานความรู (Knowledge)
2.2 สมรรถนะดานทักษะ (Skills)
2.3 สมรรถนะดานคุณลักษณะสวนบุคคล (Characteristics)

วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบริบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีวัตถุประสงคเพื่ อศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบริบาล ในเขตกรุง เทพมหานครและ
ปริมณฑล ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา เปนการวิจัยเชิงปริมาณ แบบสํารวจ
ความคิดเห็น (Survey Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
3.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.3 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.5 สถิติและวิธีการวิเคราะหขอมูล
3.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน บริบาล ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 7 โรงเรียน ประชากรทั้งสิ้น 161 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเชิง
ปริมาณครั้งนี้ ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบริบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการสุมกลุมประชากรตามการเปดตารางของ Krejcie and Morgan (1970 :
607-610) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 113 คน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนประชากร และกลุมตัวอยางของโรงเรียนบริบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ลําดับ
ชื่อโรงเรียน
ประชากร
กลุมตัวอยาง
1 โรงเรียนพัฒนาการศึกษาบริบาล
35
25
2 โรงเรียนเอื้อการยบริบาล
28
20
3 โรงเรียนบางกอกเอ็นเอบริบาล
27
19
4
โรงเรียนรังสิตเอ็นเอบริบาล
22
15
5 โรงเรียนดิษฐราการบริบาล
20
14
6 โรงเรียนพิชชาทรบริบาล
15
10
7 โรงเรียนคณาธิปการบริบาล
14
10
รวม
161
113
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3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่อ งมื อ ที่ ใช ใ นการศึ กษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป น แบบสอบถาม เรื่ อ ง
สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบริบาล ในเขตกรุง เทพมหานครและปริมณฑล แบบสอบถามแบ ง
ออกเปน 2 ตอน มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม มี 5 ขอคํา ถาม ได แก เพศ อายุ วุ ฒิ การศึกษา
และประสบการณในการทํางาน ลักษณะของแบบสอบถามเปน แบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป น แบบสอบถามเกี่ย วกับ สมรรถนะผู บ ริ หารสถานศึ ก ษาของโรงเรีย นบริบ าล ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปนขอคําถามที่มุงศึกษาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา 3 ดาน ไดแก ดานความรู
(Knowledge) ดานทักษะ (Skills) และดานคุณลักษณะสวนบุคคล (Characteristics)
ลักษณะของแบบสอบถามตอนที่ 2 นี้ ประกอบไปดวยขอคํ าถามที่เกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 52 ขอ โดยแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยใหผูตอบ
แบบสอบถาม ประมาณคาคะแนนตามระดับความสําคัญของสมรรถนะ ดังนี้
5 หมายถึง ทานใหความสําคัญกับสมรรถนะในขอนีม้ ากที่สุด
4 หมายถึง ทานใหความสําคัญกับสมรรถนะในขอนี้มาก
3 หมายถึง ทานใหความสําคัญกับสมรรถนะในขอนี้ปานกลาง
2 หมายถึง ทานใหความสําคัญกับสมรรถนะในขอนี้นอย
1 หมายถึง ทานใหความสําคัญกับสมรรถนะในขอนี้นอยที่สุด
3.3 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย
การสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ
โดยมีขั้นตอนการสรางแบบสอบถามและแบบสัมภาษณตามลําดับดังนี้
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสมรรถนะผูบริหาร
สถานศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามเพื่อกําหนดขอบเขตในการสรางเครื่องมือ
2. นําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา โดย
จําแนกออกเปน 3 ดาน คื อ ดานความรู (Knowledge) ดานทักษะ (Skills) และดานคุณลักษณะสวนบุคคล
(Characteristics)
3. เสนอโครงรางแบบสอบถามตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตองและขอคําแนะนํา
เพิ่มเติม
4. นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหาแบบสอบถามเปนรายขอคําถาม โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item
Objective Congruence) โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
+1 หมายถึง
แนใจวาคําถามมีความเหมาะสม
0
หมายถึง
ไมแนใจวาคําถามมีความเหมาะสมหรือไม
-1 หมายถึง
แนใจวาคําถามไมมีความเหมาะสม
แล ว นํ า คะแนนที่ ได ม าคํา นวณหาดัช นี ค วามสอดคลองของเนื้ อหา โดยมี เ กณฑ ในการพิ จ ารณาเลื อก
ขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .50 ขึ้นไป ทั้งนี้ไดคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .67-1.00
5. นําแบบสอบถามที่หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แลวไปปรับปรุง แกไขเพื่อนําไปใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลในขั้นตอนตอไป
6. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผลการ
ทดลองมาใชคํานวณเพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยวิธีการหาคาของ Cronbach’s Alpha เพื่อทําการหา
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คาสัมฤทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) โดยคาระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ .899
7. นําเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามแนวทางที่ใชในการวิจัย โดยมีลําดับ
ขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผูบริหารโรงเรียนบริบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้ง 7
โรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปแจกใหโรงเรียนทั้ง 7 โรงเรียน และนัดหมายวันเพื่อเก็บแบบสอบถามดวย
ตนเอง
3. ผูวิจัยรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ
4. จัดหมวดหมูของขอมูล และเก็บรวบรวมขอมูลตามแนวทางที่ใชในการวิ จัยครั้งนี้โดยนําแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณมาวิเคราะหตามคาสถิติที่กําหนดไว
3.5 สถิติและวิธีการวิเคราะหขอมูล
แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check List) สํารวจขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะห
ขอมูลโดยแจกแจงความถี่ และคารอยละประกอบตาราง
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สมรรถนะผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นบริ บ าล ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแบบสอบถามแบงเปน 3 ดาน คือ ดานความรู( Knowledge) ดานทักษะ
(Skills) และดานคุณลักษณะสวนบุคคล (Characteristics) ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
ഥ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Rating-Scale) 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย (
(SD) แปลความหมายจากคาเฉลี่ยจากเกณฑ ดังนี้
4.51-5.00 หมายถึง ทานใหความสําคัญกับสมรรถนะในขอนี้มากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง ทานใหความสําคัญกับสมรรถนะในขอนี้มาก
2.51-3.50 หมายถึง ทานใหความสําคัญกับสมรรถนะในขอนี้ปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง ทานใหความสําคัญกับสมรรถนะในขอนี้นอย
1.00-1.50 หมายถึง ทานใหความสําคัญกับสมรรถนะในขอนี้นอยที่สุด
และวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบสมรรถนะของผูบริหารศึกษาตามความคิดเห็นของครูและบุคลากร
ทางจําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน โดยการใชคา t-test

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบริบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 69.00 สวนเพศชายรอย
ละ 31.00 อายุของผูตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญ มีอายุต่ํากวา 30 ป คิดเปนรอยละ 63.70 มีอายุมากกวา 30
ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 36.30 โดยมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 77.00 สวนวุฒิการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 23.00 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณการทํางานในโรงเรียนบริบาลต่ํากวา
10 ป คิดเปนรอยละ 71.70 และมีประสบการณการทํางานในโรงเรียนบริบาล 10 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 28.30
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2. สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบริบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญ สรุปไดวา สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบริบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร
ഥ = 4.44) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีการใหความสําคัญ
และปริมณฑลในภาพรวมอยูในระดับมาก (
ഥ = 4.59) สวนดานที่มีการใหความสําคัญ
มากที่สุด ไดแก ดานคุณลักษณะสวนบุคคล (Characteristics) (
ഥ = 4.47 และ 4.26) ตามลําดับ
รองลงมามี 2 ดาน ไดแก ดานความรู (Knowledge) และดานทักษะ (Skills) (
โดยมีรายละเอียดของทั้ง 3 ดาน ดังนี้
2.1 ดานคุณลักษณะสวนบุคคล (Characteristics) ในภาพรวมมีความสําคัญระดับมากที่สุด
ഥ = 4.59) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากที่สุดตามลําดับที่ 1- 3 ดังนี้ คือ
(
1. มีความยืดหยุนและปรับตัวไดดีตอสถานการณตาง ๆ 2. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ผูบริหารสถานศึกษา และ 3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและเปนนักพัฒนา สวนลําดับสุดทายแตก็ยังมีความสําคัญใน
ระดับมาก คือ มีไมตรีจิต อัธยาศัยดี และเปนมิตรตอผูอื่น
ഥ = 4.47) เมื่อพิจารณา
2.2 ดานความรู (Knowledge) ในภาพรวมมีความสําคัญระดับมาก (
เปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากที่สุดตามลําดับที่ 1-3 ดังนี้ คือ 1. มีความรูในการบริหาร
การจัดการศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียนบริบาล 2. มีความรูในการบริหารจัดการโรงเรียนบริบาล และ 3. มีความรู
ในดานคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา สวนลําดับสุดทายแตก็ยังมีความสําคัญในระดับมาก คือ
มีความรูในการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลทางการศึกษา
ഥ = 4.26) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
2.3 ดานทักษะ (Skills) ในภาพรวมมีความสําคัญระดับมาก (
พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากที่สุดตามลําดับที่ 1-3 ดังนี้ คือ 1. สามารถสงเสริมและสนับสนุนการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหเหมาะสมกับการบริหารการศึกษาได 2. สามารถปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่
ดีในเชิงคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษาได และ 3. สามารถจัดทํา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอกจากหนวยงานที่เกี่ยวของได สวน
ลํ า ดั บ สุ ด ท า ยแต ก็ยั ง มี ค วามสํ า คัญ ในระดั บ มาก คือ สามารถประยุ กต ใ ช หลั ก การและทฤษฎีท างการบริหาร
การศึกษาได
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอความสําคัญของสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบริบาล ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางานในโรงเรียนบริบาล
พบวา ในภาพรวมและรายดานทั้ ง 3 ดานไมแตกตา งกัน สวนจําแนกตามอายุ พบวา ในภาพรวมมีความคิ ดเห็น
แตกต า งกั น โดยมี ค วามคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต า งกั น ด า นความรู (Knowledge) ส ว นด า นทั ก ษะ (Skills) และด า น
คุณลักษณะสวนบุคคล (Characteristics) มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย เรื่องสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบริบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เกี่ยวกับระดับความสําคัญของสมรรถนะ
ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามความคิดเห็นของครูและบุคคลกรทาง
การศึ ก ษาของโรงเรี ย นบริ บ าล ทั้ ง 3 ด า น ได แ ก ด า นความรู (Knowledge) ด า นทั ก ษะ (Skills) และด า น
คุณลักษณะสวนบุคคล (Characteristics) ซึ่งผูวิจัยอภิปรายผลไดดังนี้
1. ดานคุณลักษณะสวนบุคคล (Characteristics) ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนครูแ ละ
ഥ = 4.59)
บุคคลกรทางการศึกษาของโรงเรียนบริบาล ใหความสําคัญดานคุณลักษณะสวนบุคคลระดับมากที่สุด (
โดยเรียงลําดับความสําคัญของสมรรถนะไว 3 ลําดับ ดังนี้ 1. มีความยืดหยุนและปรับตัวไดดีตอสถานการณตาง ๆ
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2. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษา และ 3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
เปนนักพัฒนา สวนลําดับสุดทายแตก็ยังมีความสําคัญในระดับมาก คือ มีไมตรีจิต อัธยาศัยดี และเปนมิตรตอผูอื่น
ทั้งนี้อาจเปนเพราะในปจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยูเสมอ ผูบริหารสถานศึกษาที่สามารถปรับตัว
และเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ พฤติกรรม ใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปจะทําใหสามารถบริหาร
สถานศึกษาไดทันตอสถานการณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งที่มีขาวเกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่เสื่อมเสีย ขาดคุณธรรม
ขาดจริย ธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ หรือในเรื่องการผิดวินัยรายแรง เชน การทุจริตต อหนาที่ คอรัปชั่ น
ประพฤติมิชอบ ความไมเปนธรรมในการบริหาร มีปญหาเรื่องชูสาว ลวงละเมิดทางเพศตอนักเรียน ทั้งที่มีขาวออกสู
ทางสาธารณะและที่เปนขาวในสังคมวงแคบ ทําใหผูตอบแบบสอบถามเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาที่ดีมีความ
ยืดหยุนและปรับตัวไดดีตอสถานการณตาง ๆ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและเปนนักพัฒนา มีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษา ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีเพื่อเปนการสรางความเชื่อถือ
สรางความศรัทธาใหผูปกครองในการสงลูกหลานเขามาเรียน มีความซื่อสัตยตอหนาที่และมีความรับผิดชอบในการ
ทํางานเพื่อเปนตัวอยางที่ดีแตผูใตบังคับบัญชา ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานสาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบ
วิช าชี พทางการศึ กษาตามมาตรฐานความรู ของคุ รุส ภา ดั งนี้ ขอ 10. คุณธรรมและจริยธรรมสํ าหรับ ผูบ ริหาร
สถานศึกษา ประกอบดวย (ก) สาระความรู คือ 1.คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหาร 2.จรรยาบรรณของ
วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา และ (ข) สมรรถนะ คือ 1.เปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ที่ดี 2.ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549 : 296-300)
และสอดคลองกับขอบังคับคุรุสภา วาดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556” โดยมีรายละเอียด ในหมวดตอไปนี้
หมวดที่ 1 จรรยาบรรณตอตนเอง หมวดที่ 2 จรรยาบรรณตอวิชาชีพ หมวดที่ 3 จรรยาบรรณตอผูรับบริการ หมวด
ที่ 4 จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ และหมวดที่ 5 จรรยาบรรณตอสังคม (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา,
2556 : 72-74) อีกทั้งยังสอดคลองกับผลการวิจัยของเยาวณี เสมา ที่ไดศึกษาวิเคราะหกรอบสมรรถนะของผูบริหาร
สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ที่เปนคุณลักษณะที่จําเปนและทําใหผูบริหารสวนใหญประสบความสําเร็จ
โดยระบุเปนคุณลักษณะที่ดีหรือคุณลักษณะที่พึงประสงคในดานบุคลิกลักษณะที่พบวาผูบริหารที่ประสบผลสําเร็จ
ตองมีคุณลักษณะ คือ มีความยุติธรรม มีความมุงมั่น ปรับตัวไดดี มีความคิดสรางสรรค และมีความรับผิดชอบ
(เยาวณี เสมา, 2549 : 68-75)
2. สมรรถนะดานความรู (Knowledge) ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนครูและบุคคลกรทาง
ഥ = 4.47) โดยเรียงลําดับความสําคัญของ
การศึกษาของโรงเรียนบริบาล ใหความสําคัญดานความรูระดับมาก (
สมรรถนะไว 3 ลํ าดับ ดั งนี้ คื อ 1. มีความรูในการบริหารการจั ดการศึ กษาในหลักสูตรของโรงเรียนบริบาล
2. มีความรูในการบริหารจัดการโรงเรียนบริบาล และ 3. มีความรูในดานคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาทั้งนี้เปนเพราะวาสมรรถนะดานความรูทั้ง 3 ขอนี้ สวนใหญเปนความรูที่มีความจําเปนในการบริหาร
สถานศึกษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสภาพบริหารการศึกษาของโรงเรียนบริบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เปนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบริบาลจะตองมีความรูความสามารถโดยเฉพาะในการบริหารจัดการโรงเรียนทางดานนี้ ไมวาจะเปนความรู
ในการบริหารการจัดการศึกษาใหเปนไปตามหลักสูตรของโรงเรียนบริบาล มีความรูในการบริหารจัดการโรงเรียน
บริบาลเพื่อดําเนินการกิจการโรงเรียนใหบรรลุผลเปาหมายที่วางไว และมีความรูในดานคุณธรรมและจริยธรรม
สําหรับผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งผูบริหารโรงเรียนตองอาศัยความรูในดานหลักการ แนวคิด และทฤษฎีการบริหาร
เปนแนวทางในการบริหารโรงเรียน ประกอบกับที่ตั้งของโรงเรียนที่อยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความ
เปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวตอสถานการณตาง ๆ อยางรวดเร็ว และมีความหลากหลายทางดานภาษา วัฒนธรรม
เชื้อชาติ และสังคมความเปนอยู ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมีความรูและสมรรถนะในการบริหารสถานศึกษา
ประกอบกับการกําหนดสาระความรู และสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐานความรู ของ
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



คุรุสภา ที่กําหนดมาตรฐานสาระความรูและสมรรถนะไว 10 ดานนั้นสอดคลองกับผลการวิจัย ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือก
มาตรฐานความรูและสมรรถนะที่สอดคลองกับผลวิจัยมา ดังนี้ ดานสาระความรู คือ 1. มีความรูหลักและทฤษฎี
ทางการบริหารและการบริหารการศึกษา 2.มีความรูหลักการและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร และ 3.มีระบบและ
กระบวนการบริหารและการจั ดการศึกษายุคใหม สวนดานสมรรถนะ คือ 1.สามารถนํา ความรู ความเขาใจ
ในหลักการและทฤษฎีท างการบริหารการศึกษา นํามาประยุกต ใชในบริหารการศึกษา 2.สามารถวิ เคราะห
สังเคราะห และสรางองค ความรู ในการบริหารจัดการการศึกษา และ 3.สามารถพั ฒนาหลั กสูตรสถานศึกษา
(สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549 : 296-300) และสอดคลองกับอนัญญา พยัคฆหาญ ที่ทําวิจัยเรื่อง สมรรถนะ
ผูบริหารโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 4 พบวาดานความรูในภาพรวมมีความสําคัญระดับ
มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานครราชสี ม าเขต 4
ใหค วามสํา คั ญดั ง นี้ ไดแ ก 1.มี ความรูในด า นคุ ณธรรมและจริยธรรมสํ า หรับ ผูบ ริหารสถานศึก ษา 2. มี ความรู
ในด า นนโยบายและการวางแผนการศึ ก ษา และ3.มี ค วามรู ใ นหลั ก และกระบวนการบริ ห ารสถานศึ ก ษา
(อนัญญา พยัคฆหาญ, 2552 : 64)
3. สมรรถนะดานทักษะ (Skills) ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนครูและบุคคลกรทาง
ഥ = 4.26) โดยเรียงลําดับความสําคัญของ
การศึกษาของโรงเรียนบริบาล ใหความสําคัญดานทักษะระดับมาก (
สมรรถนะไว 3 ลําดับ ดังนี้ 1. สามารถสงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหเหมาะสม
กับการบริหารการศึกษาได 2. สามารถปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในเชิงคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณและ
มาตรฐานวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษาได และ 3. สามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
เพื่อรองรับการประเมินภายนอกจากหนวยงานที่เกี่ยวของไดทั้งนี้เปนเพราะวาในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ
มี ค วามสํ า คั ญ กับ การศึก ษาเป น อย า งมาก ทํ า ใหผู บ ริ หารสถานศึ กษาควรมี ค วามรูเ กี่ย วกับ การใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถสงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหเหมาะสมกับการบริหาร
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพในปจจุบันได อีกทั้งการดําเนินงานและการบริหารงานตาง ๆที่มีประสิทธิภาพที่ดีนั้น
ตองสามารถตรวจสอบ วัดผล และประเมินผลการทํางานที่ดีได ผูบริหารสถานศึกษาจะบริหารสถานศึกษาไดดีนั้น
ตองมีศักยภาพ มีความนาเชื่อถือ ไดรับความไววางใจจากผูปกครองและนักเรียนที่จะเขามาศึกษาตอในสถานศึกษา
ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาที่ดี ตองสามารถทําใหสถานศึกษาของตนได รับการการันตี หรือการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาของตนไดทั้งภายในสถานศึกษาของตนและการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของได ประกอบกับการกําหนดสาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตาม
มาตรฐานความรูของคุรุสภา ที่กําหนดมาตรฐานสาระความรูและสมรรถนะไว 10 ดานนั้นสอดคลองกับผลการวิจัย
ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกมาตรฐานความรูและสมรรถนะที่สอดคลองกับผลวิจัยมา ดังนี้ ในมาตรฐานขอ 7 เรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (ก) สาระความรู ประกอบดวย 1.หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 2.องคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา 3.มาตรฐานการศึกษา 4.การประกันคุณภาพภายใน
และภายนอก และ 5.บทบาทของผูบริหารในการประกันคุณภาพการศึกษา (ข) สมรรถนะ ประกอบดวย 1.สามารถ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 2.สามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และ 3.สามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อรองรับการ
ประเมินภายนอก ในมาตรฐานขอ 8 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ก) สาระความรู ประกอบดวย
1.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และ 3.เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการเรียนรู (ข) สมรรถนะ ประกอบดวย 1.สามารถใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
และการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 2.สามารถประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาปรับปรุงการบริหาร
จัดการ และ 3.สามารถสงเสริม สนับสนุนการใช เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา,
2549 : 296-300)
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้
จากผลการวิ จั ย ทํ า ใหไ ด ข อมู ล เกี่ย วกับ สมรรถนะผู บ ริหารสถานศึ ก ษาของโรงเรีย นบริบ าล ในเขต
ഥ = 4.44) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในภาพรวมอยูในระดับมาก (
ഥ = 4.59) สวนดานที่มีการให
การใหความสําคัญมากที่สุด ไดแก ดานคุณลักษณะสวนบุคคล (Characteristics) (
ഥ = 4.47 และ 4.26)
ความสําคัญรองลงมามี 2 ดาน ไดแก ดานความรู (Knowledge) และดานทักษะ (Skills) (
ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบริบาล ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้
1. ดานคุณลักษณะสวนบุคคล (Characteristics)
ผลการวิ จั ย พบว า สมรรถนะผู บ ริหารสถานศึก ษาของโรงเรีย นบริบ าล ในเขตกรุง เทพมหานครและ
ปริมณฑล ในดานคุณลักษณะสวนบุคคลผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากกับการมีความยืดหยุนและปรับตัว
ไดดีตอสถานการณตาง ๆ การมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษา และการมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคและเปนนักพัฒนา ดังนั้นผูบริหารของโรงเรียนบริบาลควรสงเสริมใหมีการจัดโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
1.1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา โดยเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถและมี
ศักยภาพหรือสถาบันตาง ๆที่มีความสามารถ เพื่อสงเสริมใหผูบริหารมีความรู มีความสามารถในการปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตอสถานการณตาง ๆ รวมทั้งสงเสริมใหมีความคิดสรางสรรคเปน
นักพัฒนาบริหารการศึกษา ซึ่งจะทําใหสามารถบริหารสถานศึกษาไดทันตอสถานการณและพัฒนาการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ควรมีการจัดอยางตอเนื่อง มีการประเมินผลเปนระยะ เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขให
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2 จัดโครงการคายคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษา
เพื่อสงเสริมใหผูบริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในเชิงคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณ
และมาตรฐานวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษาได
2. ดานความรู (Knowledge)
ผลการวิ จั ย พบว า สมรรถนะผู บ ริหารสถานศึ ก ษาของโรงเรีย นบริบ าล ในเขตกรุง เทพมหานครและ
ปริมณฑล ในดานความรูผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากกับการมีความรูในการบริหารการจัดการศึกษา
ในหลักสูตรของโรงเรียนบริบาล การมีความรูในการบริหารจัดการโรงเรียนบริบาล และการมีความรูในดานคุณธรรม
และจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนบริบาลจึงควรสงเสริมและสนับสนุนใหผูบริหาร
ไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ใหมีความรูความสามารถโดยเฉพาะในการบริหารจัดการโรงเรียนทางดานนี้ ไมวาจะ
เปนความรูในการบริหารการจัดการศึกษาใหเปนไปตามหลักสูตรของโรงเรียนบริบาล มีความรูในการบริหารจัดการ
โรงเรียนบริบาลเพื่อดําเนินการกิจการโรงเรียนบริบาลใหบรรลุผลเปาหมายที่วางไว และสงเสริมใหมีความรูในดาน
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ ผูบริหารสถานศึกษา เพื่อเปนผูบริหารโรงเรียนที่มีความรูความสามารถควบคูไปกับ
คุณธรรมและจริยธรรม
3. ดานทักษะ (Skills)
ผลการวิ จั ย พบว า สมรรถนะผู บ ริหารสถานศึก ษาของโรงเรีย นบริบ าล ในเขตกรุง เทพมหานครและ
ปริมณฑล ในดานทักษะผูตอบแบบสอบถามใหความสํา คัญมากกับความสามารถสงเสริมและสนับสนุนการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหเหมาะสมกับการบริหารการศึกษาได ความสามารถปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่
ดีในเชิงคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษาได และความสามารถ
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จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอกจากหนวยงานที่เกี่ยวของได
ดังนั้นผูบริหารของโรงเรียนบริบาลควรจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพิ่มเติม ดังนี้
3.1 จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหเหมาะสมกับการบริหาร
การศึกษาได โดยเชิญบุคลากรผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถมาอบรมใหความรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา พรอมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาอยางตอเนื่อง
3.2 จัดใหมีการศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่มีผลของการประเมินของสถานศึกษาไดดีและมีประสิทธิภาพ
จากหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหเปนแนวคิดและแนวทางปฏิบัติงานในการพัฒนาสถานศึกษาตนเองใหผานการรับรอง
และผานการประเมินจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
จากผลการวิจัย เรื่องสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบริบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ควรมีการทําวิจัยครั้งตอไปในเรื่องตอไปนี้
1. ศึกษาความตองการในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบริบาล ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. ศึกษาสมรรถนะการบริหารที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบริบาล ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3. ศึกษาปจจัยที่เสริมสรางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบริบาลในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ (1) เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเกษตรศาสตรกอนและหลังเรียน โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีสรวมกับ
วิ ธี ก ารสอนแบบร ว มมื อ (2) เปรี ย บเที ย บทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านไฟฟ า เพื่ อ การเกษตร ของนั ก เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเกษตรศาสตรหลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีสรวมกับวิธีการสอน
แบบรวมมือกับ เกณฑรอยละ 70 (3) ศึกษาความพึง พอใจของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา
เกษตรศาสตรหลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีสรวมกับวิธีการสอนแบบรวมมือ
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเกษตรศาสตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัทลุงประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ไดมาโดยการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการ
จัดการเรียนรูวิชางานไฟฟา เพื่อการเกษตรโดยวิธีสอนรูป แบบการเรียนการสอนของเดวีสรวมกับวิธีการสอนแบบ
รวมมือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานและแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาเกษตรศาสตร สถิติที่ใชในการวิเคราะหข อมูล ไดแก
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา (1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
ที่ระดับ .05 (2) นักเรียนมีคะแนนทักษะการปฏิบัติงานไฟฟาเพื่อการเกษตร หลังเรียนสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญ
ทางที่ระดับ .05 และ (3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีสรวมกับวิธีการ
สอนแบบรวมมือโดยรวมอยูระดับดีทุกดาน
คําสําคัญ : การสอนแบบเดวีส, การสอนแบบรวมมือ, ทักษะการปฏิบัติงานไฟฟาเพื่อการเกษตร
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Abstract
The purposes of this study were(1)to compare students' learning achievement for
Agriculture students in Vocational Certificate Program between before and after learning
by using Davies' teaching style together with cooperative teaching methods (2) to compare
electrical Performance skills for Agriculture of students in Vocational Certificate Program
after studying by using Davies' teaching style and cooperative teaching methods with 70
percent criteria (3) to study satisfaction of Agriculture students in Vocational Certificate
Program after learning by using Davies' teaching style and cooperative teaching methods
The research sample consisted of Agriculture students in Vocational Certificate
Program second semester of academic year 2018 by cluster random. The research
Instruments were Lesson plan of Electrical Work for Agriculture by Davies' teaching style
together with cooperative teaching methods, Achievement test, learning, Performance skill
assessment and satisfaction assessment. The Statistics used in data analysis were mean,
standard deviation and t-test.
The results of the research showed that (1) Students had higher achievement after
studying at the level of .05. (2) Students had performance skill work in Electrical for
Agriculture after studying higher than the criteria significantly at the level of .05. (3)
Students are satisfied with the study by using Davies' teaching style together with
cooperative teaching methods, in all aspects, at a good level.
Keyword : Davies teaching, Cooperative teaching, Electrical work skills for agriculture

บทนํา
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพเปนการจัดการศึกษาที่ถือวามีความสําคัญ ในดานวิชาชีพที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนใน
ดานวิชาชีพระดับฝมือระดับ เทคนิคและระดับเทคโนโลยีรวมทั้งเปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ้นเพื่อให
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยนําความรูในทางทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญาไทยมาพัฒนา
ผูรับการศึกษาใหความรูความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผู
ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. สืบคนเมื่อ 21 มีนาคม 2561,
จาก http://www.ratchakitcha.Soc.go.th)
การจัดการเรียนอาชีวศึกษานั้นมีหลายประเภทวิชาดวยกัน เชน อุตสาหกรรม พานิชยกรรม เกษตรกรรม
ดังนั้น รูปแบบการเรียนการสอนจึงมีวิธีการที่หลากหลายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเฉพาะอยางยิ่งการที่จะ
ทําใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตินั้นจําเปนอยางยิ่งที่นักเรียนจะตองมีการฝกฝน
ทักษะควบคูกับการเรียนภาคทฤษฎีตองมีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย ในการทําวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาเกษตรศาสตรซึ่งในโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเกษตรศาสตร ประเภทวิชา
เกษตรกรรมนั้น นักเรียนไมไดเรียนเฉพาะวิชาที่เกี่ยวกับสาขาพืชศาสตรหรือสาขาสัตวศาสตรเทานั้น จะตองเรียน
วิ ช าทางสาขาอุต สาหกรรมเกษตร สาขาบริห ารธุ ร กิจ เกษตรและสาขาช า งเกษตรด ว ย เพื่ อใหนั กเรีย น นํ า ไป
ประยุกตใชประโยชนในงานฟารมหรือประกอบอาชีพได
นักเรียนสาขาเกษตรศาสตรสวนใหญชอบฝกปฏิบัติเนน เรียนแตวิชาที่เปนงานฟารมสาขาพืชศาสตรหรือ
สาขาสัตวศาสตร แตวิชางานไฟฟาเพื่อการเกษตร ซึ่งเนื้อหาวิชาให ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเบื้องตนของ
งานไฟฟาเพื่อการเกษตร ความปลอดภัยในงานไฟฟา การใชไฟฟาอยางประหยัด การใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณ
ไฟฟาเพื่อการเกษตร เปนวิชาที่สามารถนําไปประยุกตในฟารมไดโดยการจัดการเรียนการสอนวิชางานไฟฟาเพื่อ
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การเกษตร ปกติ ใช รูป แบบบรรยายและสาธิ ต ในการฝ กทั ก ษะปฏิบั ติ และจะให นั กเรีย นนั้ น ลงมื อปฏิบั ติ เป น
รายบุคคล ปญหาก็คือในบางครั้งนักเรียนบางคนจะไมกลาปฏิบตั ิงานเกี่ยวของกับไฟฟา นักเรียนจะไมถนัดและไมให
ความสําคัญในการเรียนเนื่องจากเห็นวาเปนวิชาเลือก ซึ่งไมใชวิชาหลักที่ตองการเรียนทางเกษตรศาสตร สงผลใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีเกณฑต่ํา
จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงหารูปแบบการเรียนการสอนและสื่อการสอนที่เหมาะสม เพื่ อจะชวยใหการ
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและชวยกระตุนความสนใจของนักเรียนใหมีสวนรวมในการเรียน ซึ่งจะทําให
นั ก เรี ย นเข า ใจและสามารถเรี ย นรู ไ ด ดี แ ละสามารถเชื่ อ มโยงเนื้ อ หา และการปฏิ บั ติ ที่ ซั บ ซ อ นให ง า ยยิ่ ง ขึ้ น
โดยรูปแบบการเรียนการสอนนั้นสอดคลองกับ ศักยภาพและความเหมาะสมของนักเรียน ผู วิจัย จึง บูรณาการ
รูปแบบการเรียนการสอนของเดวีสรวมกับวิธีการสอนแบบรวมมือขึ้น เพื่อที่จะพั ฒนาทั้งความรูและทักษะของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาเกษตรศาสตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี(ภาคใต) ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขาเกษตรศาสตรกอนและหลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีสรวมกับวิธีการสอนแบบ
รวมมือ, เปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติงานไฟฟาเพื่อการเกษตรของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา
เกษตรศาสตร หลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนดังกลาวกับเกณฑรอยละ 70 และศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเกษตรศาสตรหลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนดังกลาว

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเกษตรศาสตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
(ภาคใต) ประกอบดวยวิทยาลัยจํานวน 4 แหง จํานวน 113 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการปฏิบัติงานไฟฟาเพื่อ
การเกษตร ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561
กลุ ม ตั ว อย า ง คื อ นั ก เรี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ สาขาเกษตรศาสตร วิ ท ยาลั ย เกษตร
และเทคโนโลยีพั ท ลุ ง ประจํ าภาคเรีย นที่ 2 ป การศึก ษา 2561 จํ านวน 17 คน ไดม าโดยการสุ มแบบกลุ ม
(Cluster random sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก
แผนการจัดการเรียนรูวิชางานไฟฟาเพื่อการเกษตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เรื่องวงจรไฟฟา เนื้อหา
เปนสมรรถนะสําคัญที่นักเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในงานฟารมได โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนของเดวี ส
รวมกับวิธีการสอนแบบรวมมือที่ผูวิจัยบูรณาการขึ้น จํานวน 4 แผน 20 ชั่วโมง
2. เครือ่ งมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่องวงจรไฟฟา เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30
แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงาน เรื่องวงจรไฟฟา มี 1 ฉบับ เปนรายบุคคล
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบเดวีสรวมกับการสอนแบบรวมมือที่
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รูปแบบการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง โดยใชรูปแบบทดลองกลุมเดียววัดกอนเรียนและหลังเรียน
(One Group Pretest-Posttest Design) และสังเกตพฤติกรรมระหวางทดลองโดยมีรูปแบบการวิจัย ดังนี้
01

X 02

สัญลักษณที่ใชในการทดลอง
01 หมายถึง การทดสอบกอนเรียนของกลุมทดลอง
X หมายถึง การจัดการเรียนรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีสรวมกับวิธีการสอนแบบรวมมือ
02 หมายถึง การทดสอบหลังเรียนของกลุมทดลอง
ผังบูรณาการจัดการเรียนรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีสและวิธีการสอนแบบรวมมือรายวิชาไฟฟา
เพื่อการเกษตร เรื่องวงจรไฟฟา
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ
ของเดวีส
ขั้นที่ 1 ขั้นสาธิตทักษะ
หรือขั้นการกระทํา
ขั้นที่ 2 ผูเรียนปฏิบตั ิทักษะ ยอยตามครู
ขั้นที่ 3 ขั้นใหผูเรียนปฏิบัติ
ทักษะยอย
ขั้นที่ 4 ขั้นใหเทคนิควิธีการ
ขั้นที่ 5 ขั้นใหผูเรียนเชื่อมโยง
ทักษะยอยๆ เปน
ทักษะที่สมบูรณ
การเรียนการสอนแบบรวมมือ รูปแบบ
เอส.ที.เอ.ดี. (STAD)
1. จัดนักเรียนเขากลุม
2. สมาชิกในไดรับเนื้อหา
สาระและศึกษารวมกัน
3. นักเรียนทําแบบทดสอบใน
แตละตอนและเก็บ
คะแนนของตนไว
4. นักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบครั้ง
สุดทาย เปนการสอบรวบยอด
นําคะแนนของตนไปหา คะแนน
พัฒนาการของกลุม

รูปแบบการเรียนการสอนของเดวีสและ
วิธีการสอนแบบรวมมือ
ขั้นที่ 1 จัดนักเรียนเขากลุม
ขั้นที่ 2 สมาชิกในไดรับ
เนื้อหาสาระและ
ศึกษารวมกัน
ขั้นที่ 3 ขั้นสาธิตทักษะ
หรือขั้นการกระทํา
ขั้นที่ 4 ผูเรียนปฏิบตั ิทักษะ
ยอยตามครู
ขั้นที่ 5 ขั้นใหผูเรียนปฏิบัติ
ทักษะยอย
ขั้นที่ 6 ขั้นใหเทคนิควิธีการ
ขั้นที่ 7 ขั้นใหผูเรียนเชื่อมโยง
ทักษะยอย ๆ เปน
ทักษะที่สมบูรณ
ขั้นที่ 8 นักเรียนทุกคนนําคะแนน
ของตนไปหาคะแนนพัฒนาการ
ของกลุม
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยชี้แจงนักเรียนใหเขาใจเกี่ยวกับการทดลองในครั้งนี้ ทั้งดานจุดประสงคและการประเมินผลโดยใช
วิธีสอนรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีสรวมกับวิธีการสอนแบบรวมมือ
2. ทําการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบพื้นฐานความรูงานไฟฟากอนเรียนงานไฟฟาเพื่อการเกษตร
เรื่องวงจรไฟฟา
3. ผูวิจัยดําเนินการสอนกลุมตัวอยางเรื่องวงจรไฟฟา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูจํานวน 4 แผน แผนละ
5 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง โดยใชวิธีสอนรูปแบบการเรียนการสอนที่ผูวิจัยไดบูรณาการไว
4. เมื่อสิ้นสุดการสอนทําการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการปฏิบัติงาน และใหนักเรียนตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้
1. สถิติ t – test แบบ Dependent เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลัง
เรียนโดยใชวิธีสอนรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีสรวมกับวิธีการสอนแบบรวมมือ และเปรียบเทียบทักษะการ
ปฏิบัติงานไฟฟากับเกณฑรอยละ 70
2. สถิติคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพตอการจัดเรียนรูโดยใชวิธีสอนรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีสรวมกับวิธีการสอนแบบรวมมือ

ผลการวิจัย
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเกษตรศาสตร
กอนและหลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนดังกลาว พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 16.47
คะแนน และมีคะแนนหลังเรียน เฉลี่ยเทากับ 23.59 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนของผูเรียน พบวาคะแนนสอบ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางที่ระดับ .05
การเปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติงานไฟฟาเพื่อการเกษตร ของนัก เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาเกษตรศาสตร หลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนดังกลาวกับเกณฑรอยละ 70 พบวาคะแนนทักษะ
ปฏิบัติของนักเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 24.59 คะแนน คิดเปนรอยละ 81.96 เมื่อเปรียบเทียบระหวางเกณฑกับ
คะแนนทักษะปฏิบัติงานของนักเรียน พบวาคะแนนทักษะปฏิบัติ สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางที่ระดับ .05
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา เกษตรศาสตรหลังเรียนโดยใช
รูป แบบการเรีย นการสอนดั ง กล า ว พบว า นั กเรีย นมี ค วามพอใจต อรูป แบบการสอนดั ง กล า วอยู ใ นระดั บ มาก
( = 3.81 , S.D. = 0.83) เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับดังตอไปนี้
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ( = 4.09 , S.D. = 0.78) ดานสื่อการเรียน ( = 3.94, S.D. = 0.90) ดานการ
วัดผลประเมินผล ( = 3.67, S.D. = 0.76) และดานเนื้อหาสาระ ( = 3.53, S.D. = 0.87)

อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ พบวา รูปแบบการเรียนการสอนที่ผูวิจัยบูรณาการขึ้นทําให ทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะของนักเรียนดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 และความพึงพอใจตอการเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอน
ดังกลาวในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน การอภิปรายผล มีดังนี้
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1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 16.47 คะแนน คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 2.38 และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 23.59 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.87
คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางที่ระดับ .05 ทั้งนี้เปนเพราะวาแผนการจัดการเรียนรูที่
ผูวิจัยสรางขึ้นไดผานการตรวจสอบพิจารณา และปรับปรุงแกไขจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ เพื่อหา
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและจุดประสงคของงานวิจัยเปนแผนการ
จัดการเรียนรูที่บูรณาการรูปแบบการสอนของเดวีสและวิธีการสอนแบบรวมมือ และเนื่องมาจากการสอนโดยการ
เรียนแบบรวมมือเปนรูปแบบการจดการเรียนการสอนที่จัดใหนั กเรียนเรียนเปนกลุมเล็กๆ แตละกลุมประกอบดวย
นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนเกง ปานกลางและออนคละกันไป นักเรียนทุกคนตองมีสวนรวมในการ
ทํางานรวมกัน มีการชวยเหลือกนในการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมและชวยกันคิดแลกเปลี่ยนความรูจนทํา
ให กลุมของนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน การที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหนักเรียนไดพึงพาปรึกษากัน
อยางสม่ําเสมอ ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนมีผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ ทิพาพร ชัยสิทธิโยธิน (2554) ไดทําการศึกษาคนควาเรื่องการพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรโดยใชการเรียนแบบรวมมือสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวาผลการเปรียบเทียบทักษะการ
แกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนระหวางกอนและหลังเรียนโดยการเรียนแบบรวมมือ พบวาคะแนนทดสอบ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องมาจากนักเรียนเขากลุมเพื่อทํากิจกรรมกลุมมี
การทําแบบฝกทักษะอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถกเถียงปญหาขอยุติ โดยไดรับการอธิบายจากเพื่อนที่เรียน
ดวยกัน จนเกิดความคิดและทําใหเขาใจบทเรียนดียิ่งขึ้น และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรวัฒน ผิวขม (2554)
ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความฉลาดทางอารมณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค STAD กับการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยใชเทคนิคจิ๊กซอว พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค STAD กับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว กอนเรียนและหลัง
เรียน แตกตางกันอยางมรนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านไฟฟ า เพื่ อ การเกษตร ของนั ก เรี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ สาขา
เกษตรศาสตร หลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีสรวมกับวิธีการสอนแบบรวมมือ กับเกณฑรอยละ
70 พบวา การทดสอบทักษะปฏิบัติงาน คะแนนของนักเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 24.59 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 2.06 คิดเปนรอยละ 81.96 เมื่อเปรียบเทียบระหวางเกณฑกับคะแนนทักษะปฏิบัติงานของนักเรียน พบวา
คะแนนทักษะปฏิบัติงานของนักเรียนสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีสเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนากระบวนการเตรียมงานกระบวนการปฏิบัติงานเปนขั้นตอน เนนใหนักเรียนปฏิบัติทักษะยอยๆ กอน แลวจึง
เชื่อมโยงเปนทักษะที่สมบูรณในขั้นตอนสุดทายของการเรียนการสอนและการใหเทคนิควิธีการแกนักเรีย นทําให
นักเรียนปฏิบัติทักษะงานไฟฟาไดดียิ่งขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัยของ บุปผา กัติยัง (2556) ไดทําการศึกษา
คนควาเรื่องผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีสที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทักษะปฏิบัติการทําขนมในทองถิ่นสงขลาและความภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
พบวา นักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส มีทักษะปฏิบัติการทําขนมใน
ทองถิ่นสงขลาสูงกวาเกณฑรอยละ 75 หลังใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีสอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทย พรหมหมวก (2556) ไดทําการศึกษาคนควาเกี่ยวกับผลการ
ใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส ที่มีตอทักษะปฏิบัติการละเลนในทองถิ่นและความภาคภูมิใจใน
ภูมิปญญาทองถิ่นกลุมสาระการเรียนรูศิลปะของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวาทักษะปฏิบัติการละเลนใน
ทองถิ่นหลังใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส สูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ .01 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อิสริยา เผาพันธุดี (2555) ไดทําการศึกษาคนควาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนบนเครือขายรายวิชาคอมพิวเตอรเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตพับลิชเชอร
โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีสสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ตโดยใชรูปแบบการสอน
ทักษะปฏิบัติของเดวีสเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟตพับลิชเชอรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01
3. ความพึงพอใจของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเกษตรศาสตรหลังเรียนโดยใชรูปแบบ
การเรียนการสอนของเดวีสรวมกับวิธีการสอนแบบรวมมือ พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนการประเมินโดยรวมอยูระดับ
ดีทุกดาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.83 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียน
สงเสริมใหนักเรียนพัฒนาทางดานทักษะการปฏิบัติงาน ใหเทคนิควิธีการปฏิบัติที่ชวยใหนักเรียนปฏิบัติงานไดงาย
ขึ้น ใชสื่อการเรียนรูมีความสอดคลองเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู มีการวัดผลและประเมินผลหลากหลายตาม
สภาพจริง นักเรียนมีโอกาสทราบผลการประเมินของตนเอง ทําใหนักเรียนทราบความกาวหนาในการเรียนรู สงผล
ใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ปราณี เปลงสูงเนิน
(2554) ไดทําการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนบนเครือขายรายวิชาการใชโปรแกรม Microsoft Excel
โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ เดวีสสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียนมีความ
พึงพอใจอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 และสอดคลองกับงานวิจัยของ บุปผา กัตยิ ัง (2556) ไดทําการศึกษา
คนควาเรื่องผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีสที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทักษะปฏิบัติการทําขนมในทองถิ่นสงขลาและความภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจต อการเรียน เรื่องขนมในทองถิ่นสงขลา โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติของเดวีส อยูในระดับมาก

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. การจัดเรียนการสอนแบบเดวีสรวมกับแบบรวมมือจําเปนตองใชสื่อในการเรียนการสอน เพื่อใหเกิด
ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนดังกลาว ครูควรทําการตรวจสอบสภาพอุปกรณใหมีความพรอมเสมอ เพื่อ
ไมเปนอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน
2. ครูควรศึกษาถึงหลักการ เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนใหเขาใจอยางถองแท เพื่อใหการ
ดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
3. ในการจัดเรียนการสอนแบบเดวีสรวมกับแบบรวม มีขอควรระวังคือครูตองจัดใหเวลาใหพอดีกับการจัด
กิจกรรมตางๆ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรนํารูปแบบการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเดวีสรวมกับแบบรวมมือ ที่ผูวิจัยได
จัดทําไว ไปใชทดลองจัดกิจกรรมการสอนในหนวยอื่นหรือวิชาอื่นๆ ตอไป
2. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนของเดวีสกับวิธีการเรียนการสอนแบบอื่นๆ เพื่อหารูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนสอนที่เหมาะสมกับการสอนวิชาชีพ
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บทคัดยอ
ผูบริหารสถานศึกษาเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา มีบทบาทและอิทธิพลตอการ
ดําเนินงานที่จะนําพาสถานศึกษาไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสรางสรรค ซึ่งไมเพียงแตสงเสริมการ
เรียนรูของนักเรียนเทานั้น แตยังรวมถึงการสนับสนุนการเรียนรูของครูอาจารย และบุคลากรในสถานศึกษาอีกดวย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง.จําแนกตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา.สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง จํานวน.351.คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเทียบหาขนาดของกลุม
ตัวอยางเครจซี่และมอรแกน(Krejcie.and.Morgan).และการสุมแบบแบงชั้ นตามสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.54 – 0.93 และ
มีคา ความเชื่อมั่นเทากับ 0.98 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก.2).ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรค
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง จําแนกตามสถานภาพ
โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และ3) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาระยอง จําแนกขนาดของสถานศึกษา
โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจะต อ งมี ค วามคิ ด สรา งสรรค เพื่ อช ว ยให ก ารบริ ห ารงานสามารถดํ า เนิ น การได อ ย า งมี
ประสิท ธิ ภาพและเกิดประสิ ท ธิ ผลมากที่ สุ ด ซึ่ ง ผลการวิ จั ยดั ง กล า วสามารถใชเป น ขอมู ลในการวางแผน และ
พัฒนาการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพตอไป
คําสําคัญ : ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค, ผูบริหารสถานศึกษา
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ABSTRACT
The school administrators are the heart of the school development. Their role and
power are for taking the schools to be the creative learning organization. They do not only
encourage the students' learning but also encourage the teachers. The objectives of this
research were to study and compare the creative leadership of the school administrators in
schools under the Rayong Primary Educational Service Area Office. Sample group
consisted of 351 teachers and administrators who operate at school under the supervision of
the Rayong Primary Educational Service Area Office. And were selected by applying the
tables of Krejcie and Morgan, and the proportionately randomized. They were classified by
status and sizes of the schools. The tools used in this research included a 5-rating scale
questionnaire which had a discrimination value of between 0.54 – 0.93 and a reliability
value of 0.98. The statistical values used to analyze the data included: percentage, average,
standard deviation, t-test and One-way ANOVA analysis.
The research has found that: 1) the creative leadership of the administrators were at
the high level overall, 2) the comparison result showed that the creative leadership of the
administrators, when classified by status, showed no statistically significant difference and
3) the comparison test on the creative leadership of the administrators, when classified by
school size, overall, showed some differences with no statistically significant. Because of
the school administrative development needs the school administrators with the creative
thinking in order to be the most efficient and effective in administration. The result of this
research is useful for planning and developing the works of the school administrators.
Key word (s) : Creative Leadership, School Administrators

บทนํา
การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางคน สรางสังคม.และสรางชาติ เปนกลไกหลักในการพัฒนา
กําลังคนใหมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมไดอยางเปนสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วของโลกศตวรรษที่.21.เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสําคัญในการสรางความไดเปรียบของประเทศเพื่อการ
แขงขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใตระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เปนพลวัต ประเทศตาง.ๆ.ทั่วโลกจึงใหความสําคัญ
และทุ ม เทกับ การพั ฒ นาการศึ กษาเพื่ อพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย ใหส ามารถกา วทั น การเปลี่ ย นแปลงของระ บบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก ควบคูกับการธํารงรักษาอัตลักษณของประเทศ ประเทศไทย
มีจุดเนนในการขับเคลื่อนเติมเต็มวิทยาการ.ความคิดสรางสรรค.นวัตกรรม วิทยาศาสตรเทคโนโลยี .รวมทั้งการวิจัย.
เพื่อเปนแรงผลักดันใหประชากรสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและแหลงเรียนรูที่ไรขีดจํากัด.สามารถพัฒนาองค
ความรู. และสรางปญญาที่เพิ่มขึ้นเปนทวีคูณ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2560 : 1) สังคมยุคอุตสาหกรรม
ในศตวรรษที่ .19.และ.20เปลี่ ยนผา นเขา สูสั งคมยุ คความรูในศตวรรษที่ .21.ที่มี การเปลี่ยนแปลงอยา งรวดเร็ว
เนื่องมาจากการใชเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงขอมูลตาง.ๆ.ของทุกภูมิภาคของโลกเขาดวยกัน พลังขับของเทคโนโลยียุค
ดิจิตอลสงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และเปนความรวดเร็วที่นักวิชาการเห็นตรงกันวาเพิ่งจะเริ่มตน
เท า นั้ น ในระยะถัด ไปจะยิ่ ง ทวี ค วามรวดเร็วมากยิ่ ง ขึ้ น เป น ทวี คู ณ ซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล า วทํา ใหเกิด การ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาตามไปดวยอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได สถานศึกษาจึงตองมีความตื่นตัวและเตรียมพรอมใน
การจั ด การเรี ย นรู เ พื่ อ เตรีย มความพร อ มให นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะสํ า หรั บ การออกไปดํ า รงชี วิ ต ซึ่ ง ส ง ผลให มี ก าร
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรูเพื่อเด็กในศตวรรษที่.21.(สมหมาย.อ่ําดอนกลอย..2556.:.1).
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การปฏิรูปการศึกษาจะบรรลุเปาหมายภารกิจดังกลาวจึงขึ้นอยูกับภาวะผูนําของผูบริหารเปนสําคัญ .ซึ่งใน
ปจจุบันการบริหารองคกรไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชนตางเล็งเห็นความสําคัญและความจําเปนที่จะตองทําการ
พัฒนาหรือปรับปรุงวิธี การดํ าเนิ นงานอยางมี ประสิทธิ ภาพเกิดประสิ ทธิผลและประหยัดสู งสุด เพื่ อจะได เพิ่ มขีด
ความสามารถในการบริหารงานแกองคกรใหมากขึ้น เพราะนอกจากจะเปนผลดีตอองคกรนั้นโดยตรงแลว .ยังทําให
องคกรสามารถปรับตัวรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในโลกยุคโลกาภิวัตนไดอยางเหมาะสม.
(เกศสรินทรตรีเดช..2552.:.62-63) โดยกุญแจแหงความสําเร็จประการหนึ่งของภาวะผูนํา.คือ.ความสามารถในการกลา
นําความเปลี่ยนแปลงและความสามารถในการกลาเผชิญกับความทาทายดวยวิธีการใหม .ๆ.เพื่อใหเปาหมายที่วางไว
บรรลุผลสําเร็จ.ผูบริหารเปนตัวจักรสําคัญที่สุดเพราะผูบริหารเปนผูกําหนดทิศทางการทํางาน.มีเปาหมายความสําเร็จที่
ชัดเจนและมีความมุงมั่นที่จะไปสูเปาหมายนั้นดวยการทุมเทพลังกายและความคิดอยางเต็มกําลัง.มีความเปนผูนําทาง
วิชาการสูงมีความคิดริเริ่ม.มีวิสัยทัศนรอบรูเปนที่พึ่งทางวิชาการใหแกผูใตบังคับบัญชาได.มีความสามารถในการจัดการ
องคกร.บริหารจัดการใหมีครูสอนอยางพอเพียง.มอบหมายงานใหบุคลากรไดเหมาะกับศักยภาพสอดรับกับภาระและ
ปริมาณงาน.โดยใชหลักการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมในการบริหารสงเสริมใหมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
ที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น สงเสริมการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมี
ความสมบูรณรอบดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา (ธีระ รุญเจริญ. 2554 : 45)
ผูนําในยุคใหมตองมีค วามสามารถในการจูงใจ ประสานงาน รวมถึงการนําบุคคลอื่น อยางมีวิสัยทัศน .
จินตนาการ.และมีความยืดหยุน ดว ยวิธีการหรือแนวทางใหม . ๆ.อยา งทาทายและสรางสรรค โดยอาศัยปจจั ย
ทางดานสภาพแวดลอมแบบเปด ดวยการไววางใจ ใหอิสระในการคิดและพรอมสนับสนุนความคิดใหม .ๆ.ดาน
แรงจูงใจภายใน ดวยการมีความอยาก.ความหวัง.ความปรารถนา ความเพียรพยายาม มุงมั่น .ทุมเทเพื่อใหเปนคนที่
ประสบความสําเร็จ.และดานความรูเชิงลึกดวยการมีความรูแนวกวางและลึก มีทักษะประสบการณอันจะสงผลให
เกิดแนวทางที่ชาญฉลาดในการแกปญหาอยางเปนระบบ ซึ่งการดําเนินการเหลานี้เปนคุณสมบัติของภาวะผูนําเชิง
สรางสรรค (กิตติ์กาญจน ปฏิพันธ..2555.:.31) ผูนําเชิงสรางสรรคจะแสดงออกซึ่งการมีวิสัยทัศน มีความสามารถใน
การปรับตัว มีความเขาใจในตัวผูรวมงาน บริบทและสภาวะแวดลอม เปนผูเรียนรูตลอดเวลามีทัศนคติในเชิงบวกตอ
โลกและตอชีวิต.เชื่อมั่นในคุณคาและศักยภาพของตนเอง และผูอื่นที่พรอมจะกาวขามอุปสรรคไปดวยกัน.มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรคที่แสดงถึงความยืดหยุนทางความคิดและการกระทํา รวมทั้งเปนผูที่มีความสมดุลในชีวิตที่รูจักพัฒนา
ตนเองเสมอ.ทั้งดานรางกาย.จิตใจ.อารมณและจิตวิญญาณ.(นเรศ บุญชวย. 2553.: 3).
ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคเปนความสามารถปรับเปลี่ยนองคกรใหมีคุณภาพบนพื้นฐานของความเชื่อที่วาใน
สถานศึกษาหนึ่งอาจมีผูนําไดหลายคนซึ่งแสดงบทบาทการใชภาวะผูนําในลักษณะตาง.ๆ.บทบาทภาวะผูนําจึงมิได
จําเพาะเจาะจงเฉพาะกับผูบริหารสถานศึกษาเทานั้น .แตหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา.คือการสรางโอกาสการ
เรียนรูใหแกครูอาจารยและบุคลากรตาง ๆ เพื่อเปนชองทางใหคนเหลานี้ ไดพัฒนาตนเองเขาสูการเปนผูนําที่
สรางสรรค ซึ่งภาวะผูนําเชิงสรางสรรคตามแนวคิดของ โรบินสัน (Robinson..2007.:.120) ประกอบดวย.ดานการมี
วิ สั ย ทั ศ น ด า นการคํ า นึ ง ถึ ง ความเป น ป จ เจกบุ ค คล ด า นการมี ค วามยื ด หยุ น และปรับ ตั ว .ด า นการมี ค วามคิ ด
สรางสรรค.และดานการทํางานเปนทีม.อีกทั้งยังมีมุมมองวา.ครูคือผูนําโดยมีผูบริหารสถานศึกษาคือผูนําของผูนํา
กลาวคือ ผูบริหารสถานศึกษาไมเพียงแตสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนเทานั้น แตยังรวมถึงการสงเสริมการเรียนรู
ของครูอาจารยและบุคลากรในสถานศึกษาอีกดวย
จากนโยบายดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึ กษา.
ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนจะตองมีความคิดสรางสรรค .เพื่อชวยใหการบริหารงานสามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ดวยเหตุนี้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง จึงไดจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาระดับจังหวัด ที่เกิดจากการบูรณาการ.การจัดการศึ กษาทุกระดับใหเกิดความเชื่อมโยงสอดคลองกับ
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน.โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร คือ.1).สงเสริม สนับสนุน
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การบูรณาการหลักสูตรการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับบริบทของหนวยงานทางการศึกษา
2) สงเสริม สนับสนุนการพัฒ นาผูบริหาร คณาจารย ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูตามมาตรฐาน
วิชาชีพ.3).สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ.โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และ 4) สรางโอกาส
การเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต.(สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง. 2559 : 33)
จากความสําคัญดังกลาวจะเห็นไดวา ภาวะผูนําเชิ งสรางสรรค ของผูบริหาร มีความสําคั ญตอการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา.ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง ประกอบดวย.ดานการมีวิสัยทัศน.การคํานึงถึงความ
เปนปจเจกบุคคล การมีความยืดหยุนและปรับตัว การมีความคิดสรางสรรค และการทํางานเปนทีม เพื่อนําผลการวิจัย
ที่ไดไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1..เพื่ อศึ กษาภาวะผู นํ า เชิ ง สรา งสรรคข องผู บ ริหารสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน สั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง
2..เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง จําแนกตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา

กรอบแนวคิดในการทําการวิจัย
การศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง ไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยตามแนวคิดของโรบินสัน (Robinson..2007.:.120) ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
1. สถานภาพ
1.1 ผูบริหารสถานศึกษา
1.2 ครูผูสอน
2. ขนาดของสถานศึกษา
2.1 ขนาดเล็ก
2.2 ขนาดกลาง
2.3 ขนาดใหญ

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง ใน 5 ดาน ดังนี้
1. การมีวิสัยทัศน
2. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
3. การมีความยืดหยุนและปรับตัว
4. การมีความคิดสรางสรรค
5. การทํางานเปนทีม
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1.และเขต 2 ปการศึกษา 2561.จํานวน 3,861 คน 2. กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1.และเขต 2.ปการศึกษา 2561 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช
ตารางเทียบหาขนาดของกลุมตัวอยางเครจซี่และมอรแกน(Krejcie.and.Morgan..1970.:.607-610).และการสุม
แบบแบงชั้นตามสัดสวน.(Proportional.Stratified Random.Sampling).โดยใชขนาดของสถานศึกษาเปนชั้นใน
การแบงกลุมตัวอยาง.จํานวน 351.คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 4 คน ครูผูสอน จํานวน
33 คน ผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน 6 คน ครูผูสอน จํานวน 102 คน และผูบริหารสถานศึกษาขนาด
ใหญ จํานวน 5 คน ครูผูสอน จํานวน 201 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามมีจํานวน.1 ฉบับ แบงเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่.1.เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย สถานภาพ และ
ขนาดของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง ซึ่งกําหนดคะแนนแบงเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิรท (Likert)

ผล/สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาการศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมีสถานภาพเปนครูผูสอน จํานวน.336 คน คิดเปนรอย
ละ 95.70 มีสถานภาพเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 4.30.และผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญ .จํานวน.206.คน.คิดเปนรอยละ 58.70 สถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน
108 คน คิดเปนรอยละ 30.80 และสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 10.50
2. ภาวะผู นํา เชิ งสรา งสรรค ของผู บริหารสถานศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน สั งกัด สํ านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษา
ประถมศึกษาระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุ กดานอยูในระดับมาก เรียงตาม
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การทํางานเปนทีม.การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล.และการมีความยืดหยุนและ
ปรับตัว
3. การเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง.จําแนกตามสถานภาพ.และขนาดของสถานศึกษา.ดังนี้
3.1 ภาวะผู นํ า เชิ ง สรา งสรรคของผูบ ริหารสถานศึ กษาขั้นพื้ น ฐาน สั งกัด สํา นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง.จําแนกตามสถานภาพ.โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
3.2 ภาวะผู นํ า เชิ ง สรา งสรรคของผูบ ริหารสถานศึ กษาขั้นพื้ น ฐาน สั งกัด สํา นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึ กษาระยอง จํ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดา นแตกต างกันอยางไม มี
นัยสําคัญทางสถิติ

อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง ดังตอไปนี้
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1. ภาวะผู นํา เชิ งสรา งสรรคของผู บริหารสถานศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน สั งกัด สํ านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาระยอง โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลักในการจัดการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 สถานศึ ก ษาจะต อ งพั ฒ นาผู เ รี ย นทั้ ง ในด า นความรู ส าระวิ ช าหลั ก และทั ก ษะแห ง ศตวรรษที่ 21
ซึ่ ง ประกอบด ว ย ทั ก ษะการเรีย นรู แ ละนวั ต กรรม ทั ก ษะชี วิ ต และอาชี พ และทั ก ษะด า นสารสน เทศ.สื่ อและ
เทคโนโลยี.จึงเปนภาระที่สําคัญของผูบริหารสถานศึกษา ที่จะตองรับผิดชอบจัดการศึกษาใหประสิทธิภาพ รูเทาทัน
ความเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเอง คิดหายุทธศาสตรในการบริหารจัดการใหม .ๆ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน
ใหความสําคัญกับความสัมพันธของผูปฏิบัติงานในองคกร และนอกองคกร ใหความสนใจตอวัฒนธรรมองคกรที่มุง
ผลลัพธ ปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามหลักสูตรควบคูไปกับการพัฒนาทักษะใหกับครูผูสอน สงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยี
มาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาใหสูงขึ้น รวมทั้งปรับบทบาทในการสรางเครือขายการเรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา (สมหมาย อ่ําดอนกลอย. 2556 : 6) จึงทําใหภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของกฤษพล.อัมระนันท (2559.:.บทคัดยอ) ไดศึกษา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอแม
วงก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต.2 ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค
ของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอแมวงก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2.
โดยรวมอยูในระดับมาก.และสอดคลองกับงานวิจัยของมณฑา.ศิริวงษ.(2559.:.บทคัดยอ).ไดศึกษา ภาวะผูนําเชิง
สร า งสรรค ข องผู บ ริห ารสถานศึ กษาตามความคิ ด เห็ น ของครูอํ า เภอองครัก ษ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครนายก ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึก ษาตามความคิดเห็นของ
ครูอําเภอองครักษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกโดยรวมอยูในระดับมาก
2. ภาวะผู นํา เชิ งสรา งสรรค ของผู บริหารสถานศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน สั งกัด สํ านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษา
ประถมศึกษาระยอง จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ.ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่มีภารกิจหลักในการจัดและสงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานเนนการพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเนนการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือขายการบริหารจัดการ
บริหารแบบมีส วนรว มจากทุกภาคส วนในการจั ดการศึกษา กระจายอํานาจ และความรับ ผิดชอบ.(สํ านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน..2560.:.29).จึงทําใหภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สั งกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายดา น
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของจักรกฤษณ โพดาพล (2555 : บทคัดยอ).ไดศึกษา
ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารเทศบาลตําบลในจังหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษาพบวา ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของผูบริหารเทศบาล จําแนกตามสถานภาพตางกัน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ.และสอดคลองกับงานวิจัย ของนัยนา ชนาฤทธิ์ (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ
ผูบริหารสถานศึกษา.สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ผลการศึกษาพบวา ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผูบริหารตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 จําแนกตามสถานภาพในการทํางาน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ
3. ภาวะผู นํา เชิ งสรา งสรรคของผู บริหารสถานศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน สั งกัด สํ านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษา
ประถมศึกษาระยอง จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาของจังหวัดระยอง มีเอกภาพในเชิงนโยบาย
ดําเนินการจัดการศึกษาในแตละระดับดวยเปาประสงคเดียวกัน ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา ไมวา
หนวยงานทางการศึกษานั้นจะสังกัดภาครัฐ เอกชน หรือทองถิ่น การจัดการศึกษาจะตองใหเกิดความเชื่อมโยงซึ่งกัน
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



และกัน.(สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง..2559.:.41).จึงทําใหภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและ
รายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของดวงแข ขํานอก (2559 : บทคัดยอ)
ได ศึ กษาภาวะผู นํ า เชิ ง สรา งสรรค ข องผู บ ริหารสถานศึ ก ษา สั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 ผลการศึกษาพบวา ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับงานวิจัยของสุรศักดิ์ ปกการะโถ,.สุรียมาศ สุขกสิ .และอัมพวัน
ประเสริฐภักดิ์(2561.:.บทคัดยอ).ไดศึกษาบทบาทภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา.สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.เขต.17.ผลการศึกษาพบวา ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนาํ เชิงสรางสรรคของผูบริหาร
สถานศึกษา.สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17.จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา.โดยรวม
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

ขอเสนอแนะ
การศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. การมี วิ สั ย ทัศน .ผู บริหารสถานศึ กษาควรมีค วามสามารถในการวิเคราะหส ถานการณ เพื่อกํา หนด
เป า หมายขององค ก รสู ค วามเป น เลิ ศ มี ค วามคิ ด ไตร ต รอง.สุ ขุ ม รอบคอบในการบริ ห ารงาน และกระตุ น ให
ผูใตบังคับบัญชาและบุคลากรมีแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามวิสัยทัศนของสถานศึกษาอยางเต็ม
ความรูความสามารถ
2..การมีความยืดหยุนและปรับตัว ผูบริหารสถานศึกษาเมื่อเผชิญกับปญหาในการจัดการเรียนการสอน.
สามารถเขาใจและหาแนวทางแกไขปญหานั้นได .มีความมั่นใจในตนเองไมทําตามผูอื่นโดยไมมีเหตุผล มีจุดยืนที่
ชัดเจนในการแสดงความคิดเห็นตอปญหาและความขัดแยงที่เกิดขึ้น.และมีการปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงได
อยางรวดเร็ว
3..การมีความคิดสรางสรรค ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการวางแผนการดําเนินงานที่แปลกใหม.สามารถ
ออกแบบกระบวนการทํางานเปนขั้นตอนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน.และมีความคิดสรางสรรคสามารถ
สรางนวัตกรรมใหม.ๆ.มาใชในการสงเสริมการศึกษาคนควาของผูเรียน
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1..ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
2..ควรศึกษารูปแบบการเสริมสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
3..ควรศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนา
ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบทีมเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถ
ดานการพูดภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน กอนการเรียนและ หลังการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู
แบบทีมเปนฐาน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอ การเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบทีมเปน
ฐาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียน
บานฉลีกหนองมะแซว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 3 จํานวน 28 คน ซึ่งไดมาโดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 1) ชุด
กิจกรรมการเรียนรูแบบทีมเปนฐาน จํานวน 3 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 12 แผนการจัดการเรียนรู 3)
แบบทดสอบวัดความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียนรูโดยใช
ชุดกิจกรรมแบบทีมเปนฐาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบสมมติฐานดวย t - test (Dependent) ผลการวิจัยพบวา (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบทีมเปน
ฐานสํ าหรับ นักเรียนชั้น มัธ ยมศึกษาปที่ 1 มี ประสิ ทธิ ภาพเทา กับ 83.25/88.35 (2) ความสามารถด านการพู ด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภายหลังการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบทีมเปนฐานสูง
กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (3) ความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการ
เรียนรูด วยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบทีมเปนฐาน อยูในระดับมาก ( X = 4.48).
คําสําคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู, การเรียนรูแบบทีมเปนฐาน, ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
ABSTRACT
The purposes of this research were (1) to develop the instructional packages in
model of Team Based Learning to promote English speaking ability for Matayomsuksa 1
students which having the efficiency 80/80 (2) to compare English speaking ability of
students before and after learning with instructional packages and (3) study the satisfaction
of the students towards on learning with instructional packages. The samples of this
research were 28 Matayomsuksa 1 students in Ban Shaleeknongmasael school under Surin
Primary Educational Service Area Office 3 in the second semester of academic year 2018
which were selected by purposive random sampling. The research instruments consisted of
(1) 3 instructional packages in model of Team Based Learning (2) 12 lesson plans (3)
English speaking ability test and (4) satisfaction questionnaire for students. The statistics
used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test for dependent
.The research findings were found as follows: 1) The efficiency of instructional packages in
model of Team Based Learning were at 83.25/88.35. 2) the English speaking ability of
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students after learning with instructional packages was higher than before learning. There
was statistically significant difference at the .05 level. 3) The satisfaction of students
towards on learning with instructional packages in model of Team Based Learning was at
high level ( X = 4.48).
Keywords : Instructional package, English speaking ability.

บทนํา
การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเปนเครื่องมือ
สําคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก
นํามาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตาง ๆ ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่นดีขึ้น เรียนรู
และเขาใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง มีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศและสามารถใชภาษาตางประเทศได รวมถึงการเขาถึงองคความรูตาง
ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 220) ซึ่งภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ไดรับการยอมรับวาเปนภาษาสากลที่มีผูนิยมใช
กันอยางกวางขวางทั่วโลก ไมวาจะเปนดานการศึกษา สังคม เศรษฐกิจและการเมือง ทั้งยังเปนเครื่องมือสําคัญที่ใช
ในการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตลอดจนเปนเครื่องมือในการเสาะแสวงหาความรูและ
เทคโนโลยีใหม ๆ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีเปาหมายหลักที่สําคัญ คือ การปลูกฝงและสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะ
การฟง พูด อาน และเขียนไปพรอม ๆ กัน สามารถนําความรูที่ไดไปใชเปนประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยาง
แทจริง และใชเปนเครื่องมือในการติดตอระหวางชนชาติตาง ๆ ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาสากลที่ควรจะไดเรียนรู
เปนภาษาแรก เพราะทําใหเราสามารถติดตอกับ ชนชาติตาง ๆ ไมวาจะเปนการติดตอสวนตัว การเจรจาทางการทูต
ทางการเมื อ ง การคา ขายและ การท องเที่ ย ว ซึ่ ง นํ า รายได ไ ปสู ป ระเทศได อย า งมหาศาลเพิ่ ม มากขึ้น ทุ ก ๆ ป
(อุมาภรณ ทองเสมอ, 2551 : 45) โดยเฉพาะทักษะทางดานการพูดเปนกุญแจสําคัญที่ใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
และแสวงหาความรูเพิ่มเติม ทักษะพูดเปนอีกทักษะหนึ่งที่มีความสําคัญตองไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
เพราะบุคคลมีความจําเปนตองอาศัยขอมูลขาวสารตาง ๆ ในการคนควาหาขอมูล เพื่อประโยชนตอการพัฒนา
สติปญญาของมนุษย จึงถือไดวาการพูดเปนหัวใจสําคัญในการศึกษาหาความรูใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพูดจึง
เปนสวนสําคัญที่ทําใหเขาใจเนื้อหา จากการสื่อสารที่สามารถพบไดในชีวิตประจําวัน ทักษะการพูดมีความสําคัญยิ่ง
ที่จ ะนํ ามาสอนนักเรียนใหเขาใจตั้ งแตระดั บ การศึกษาขั้น พื้น ฐานจนถึงระดั บ อุดมศึกษา เพราะวา การสื่ อสาร
มีจุดมุงหมายที่แตกตางกัน และครูจําเปนตองมีการวางแผนในการเตรียมเนื้อหาเพื่อชวยใหนักเรียนเปนผูพูดที่ดีใน
สังคมโลก (หทัยกาญจน วงษแกว, 2553 : 23) ปญหาสวนหนึ่งของการสอนพูด คือ ปญหาเนื้อหาที่ใชในการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาการพูดจากแบบเรียนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา ซึ่งไดรับการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
ใหใชเปนแบบเรียนในสถานศึกษาตาง ๆ นั้น ลักษณะเนื้อหาสวนใหญตลอดจนกิจกรรมที่จัดพิมพขึ้นนั้น ไมเอื้อตอ
การพัฒนาทักษะการพูดเทาที่ควร เนื่องจากเปนเนื้อหาที่มีความเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของผูเรียนนอย เนื้ อหา
ในแบบเรียนมุงเนนใหความสําคัญในดานไวยากรณเปนหลัก ทําใหผูเรียนไมสามารถนําความรูจากการพูดไปใชใน
การแกปญหาในสถานการณจริงได และทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายกับการพูด ดวยเหตุผลดังกลาวจะเห็นไดวา
ปจจุบันการสอนพูดภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษายัง ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ทั้งนี้อาจมีสาเหตุหลาย
ประการ ไดแก ปญหาจากครู นักเรียน หนังสือแบบเรียน และปจจัยอื่น ๆ (ภัสกาญจน หอมจันทร, 2553 : 35)
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ปญหาที่ผูวิจัยประสบในการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน คือ ผูสอนมักจะเนนโครงสรางทางภาษา
มากกวาการฝกพูด นักเรียนไมกระตือรือรนที่จะพูด ไมกลาแสดงออก และไมสามารถนําเรื่องที่เรียนไปประยุกตใช
ในการพูดสื่อสาร ทําใหนักเรียนไมสามารถใชภาษาในการพูดไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ รวมทั้ง
ระบบการสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ไมไดเนนการสอบพูด จึงสงผลใหผูเรียนไมประสบความสําเร็จในการ
พูดตามเปาหมายของหลักสูตร ทักษะการพูดเปนทักษะที่สําคัญที่สุดในบรรดาทักษะทั้งหมด เพราะทักษะการพูด
เปนทักษะที่แสดงใหเห็นวาผูพูดมีความรูทางภาษา และชวยใหผูเรียนเรียนรูทักษะอื่นไดงายขึ้น สําหรับประเทศไทย
วิชาภาษาอังกฤษไดกําหนดใหจัดการเรียนการสอนในลักษณะภาษาตางประเทศ นักเรียนแทบไมมีโอกาสไดพูดหรือ
ใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน นอกจากเวลาเรียนภาษาอังกฤษในหองเรียนเทานั้น การพูดภาษาอังกฤษเปนสิ่งที่
ยากยิ่งสําหรับผูเรียน ผูเรียนมักพูดภาษาอังกฤษไดไมดี ขาดความคลองแคลวในการใชโครงสรางภาษาและสํานวน
ตาง ๆ เนื่องจากผูเรียนไมไดอยูในสิ่งแวดลอมที่มีการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตลอดจนการขาดความเขาใจ
ในสภาพความเปนจริงทางวัฒนธรรมของเจาของภาษา (Shumin, 1997: 8)
การจัดการเรียนการสอนโดยใชทีมเปนฐาน(Team Based Learning) เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห และความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองแกผู เรียนได ซึ่งเปนรูปแบบการ
เรียนการสอนที่เนนการรวมมือในการเรียนรูอยางสรางสรรค การทํางานรวมกันเปนทีมเล็กตามความแตกตาง
ระหวางบุคคลโดยมีการกําหนดเปาหมายอยางชัดเจน สมาชิกภายในทีมมีหนาที่รับผิดชอบและมีปฏิสัมพันธที่ดีใน
การทํางาน ชวยพัฒนาทักษะในการรูคิดของผูเรียนใหมีระดับสูงขึ้น การชวยเหลือทางสังคมสําหรับผูเรียนที่มีความ
เสี่ยง สนับสนุนพัฒนาการระหวางบุคคลและทักษะของทีมซึ่งถือวาเปนการพัฒนาผูเรี ยนตามความมุงหมายของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดไววา การศึกษาควรเปนการพัฒนาคนในทุกดาน ทําใหผูรับ
การศึกษาเปนคนดี คนเกงและมีความสุข นอกจากนั้นยังไดกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไวคือ “การจัดการ
ศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพมีกระบวนการ
เรีย นรูที่ หลากหลาย จั ดเนื้ อหาสาระและกิจกรรมที่ ส อดคล อ งกับ ความสนใจ “( สิ ริน าถ จงกลกลาง.2551 :
43 – 59) ดังนั้นการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง มีพฤติกรรมการเรียนรูที่ดีและ
มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงคของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2551 ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษา
วิธีการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม โดยศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบทีมเปนฐาน (Team Based Learning :
TBL) โดยการจัดการเรียนการสอนแบบทีมเปนฐานเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มุง
การรวมมือกันในการเรียนรูอยางสรางสรรค มีการทํางานรวมกันเปนทีมเล็กตามความแตกตางของบุคคล อีกทั้งการ
เรียนรูแบบทีมเปนฐานยังชวยใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดดี (สินีภรณ วัฒนจินดา.2560 : 27 )
ในการจัดการเรียนรูนั้นตองยึดหลักวานักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวา
นักเรียนสําคัญที่สุด สามารถประยุกตใชองคความรูที่ไดรับ จึงควรมีนวัตกรรมมาใชประกอบการเรียนรูเพื่อให
นักเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรูเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีความสมบูรณ
ในตนเอง สามารถนํามาใชประกอบในการจัดการเรียนรูไดดี สงเสริมความคิดสรางสรรคใหเกิดประดิษฐก รรมที่
สังคมใหการยอมรับ สามารถทําใหสังคมมีทางเลือกที่ดีเพิ่มขึ้น ชุดกิจกรรมการเรียนรูเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่
เปนประดิษฐกรรมดานการเรียนรู สื่อการสอนในรูปแบบของอุปกรณการสอนหรือเทคนิคและวิธีการสอนที่สามารถ
นําไปใชในการจัดการเรียนรูใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนทางเลือกใหมสําหรับ
นักเรียนและครูผูสอน มีลักษณะโดดเดน แปลกใหมเปนการเฉพาะของแตละชุดกิจกรรม ชวยพัฒนานักเรียนทั้งดาน
ความรู ทักษะและเจตคติ นักเรียนไดรับความรูในแนวทางเดียวกันเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน
(บุญเกื้อ ควรหาเวช.2546 : 110)
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ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง มี ค วามคิ ด ว า ครู ผู ส อนเป น บุ ค คลสํ า คั ญ ที่ จ ะสามารถถ า ยทอดความรู ใ ห กั บ ผู เ รี ย น
หากครูผูสอนทราบองคประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทางภาษาก็จะสามารถพัฒนา การจัดการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนบานฉลีกหนองมะแซว โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบทีมเปนฐาน ที่พัฒนาขึ้นจะสามารถพัฒนาดานการ
พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนได และนักเรียนยังสามารถทบทวนบทเรียนไดอยางสม่ํา เสมอ เปนผล
ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเปาหมายที่กําหนดไว นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ตอภาษาตางประเทศ สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน แสวงหา
ความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอในระดับสูงขึ้น เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบที ม เป น ฐาน สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 ให มี
ประสิทธิภาพ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนการเรียน
และภายหลังการเรียนรู ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบทีมเปนฐาน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู
แบบทีมเปนฐาน

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน
ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ทีมเปนฐาน

ตัวแปรตาม
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู
2. ความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ
3. ความพึงพอใจของนักเรียน

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนใน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ปการศึกษา 2561 จํานวน 350 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนบานฉลีกหนองมะแซว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 28คน ไดมาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) ซึ่งสภาพลักษณะของนักเรียนในกลุมตัวอยางที่เลือก มีสภาพ
บริบท ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและระดับความรูความสามารถในการเรียนรูระดับเดียวกัน จึงเปนกลุม
ตัวอยางที่เปนตัวแทนของประชากรในการวิจัยได
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบทีมเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 3 ชุด คือ
1.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 1 เรื่อง This is my life
1.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Surin is my hometown.
1.3 ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 3 เรื่อง Shopping on Sunday market.
ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบทีมเปนฐาน โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน
มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.70)
2. แผนการจัดการเรียนรู ประกอบการใชชุด กิจกรรมการเรียนรูแบบทีมเปนฐานสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูประกอบการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
แบบทีมเปนฐาน โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.72)
3. แบบประเมินความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งผลการ
ประเมินความสอดคลองของแบบประเมินความเหมาะสมของแบบประเมินความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ
ทั้งฉบับ โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คนมีคาเทากับ 0.91 คาอํานาจจําแนก (r) เทากับ 0.20 - 0.72 และคา ความยาก
งาย (p) เทากับ 0.42 - 0.70 คาความเที่ยง โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson มีคาเทากับ 0.93
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการเรียนรู ดวยชุดกิจกรรม
การเรียนรูแบบทีมเปนฐาน ซึ่งผลการประเมินความสอดคลองของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน มีคาเทากับ 0.93 คาความเที่ยงโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) มีคาเทากับ 0.82
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการดําเนินการทดลองกับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปที่ 1โรงเรียนบานฉลีกหนองมะแซว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 โดยผูวิจัยดําเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้
1. ขออนุญาตดําเนินการทดลองในโรงเรียนบานฉลีกหนองมะแซวและ โรงเรียนบานเกาะตรวจ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 3 จากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
2. ชี้แจงนักเรียนแลวดําเนินการประเมินความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ กับนักเรียนกลุมตัวอยาง
กอนการทดลอง
3. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบทีมเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
4. ดําเนินการประเมินความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษกับนักเรียนกลุมตัวอยางภายหลังการเรียนรู
ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบทีมเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1
5. ดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1ที่มีตอการจัดการเรียนรู ดวยชุด
กิจกรรมการเรียนรูแบบทีมเปนฐาน
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ผลการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบทีมเปนฐานสําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ เทากับ
83.25/88.35
2. นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 ที่ เ รี ย นรู ด ว ยชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบที ม เป น ฐาน มี ค ะแนน
ความสามารถด านการพู ดภาษาอังกฤษ ภายหลั งเรียนสูงกวา คะแนนประเมิน กอนการเรียน อย างมี นัยสํ าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจตอการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบทีมเปนฐาน
อยูในระดับมาก โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูที่ระดับ 4.48

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบทีมเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถดานการพูด
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 3
สามารถอภิปรายผลได ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบทีมเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 83.25/88.35 หมายความวา ชุดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบทีมเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีความเหมาะสมกับ
นักเรียน ทั้งนี้เนื่องมาจากชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบทีมเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ
ทั้ง 3 ชุด ไดดําเนินการสรางตามแนวคิดทฤษฏีที่ไดจากการศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
จัดทําชุดกิจกรรมการเรียนรู แนวทางการจัดการเรียนรูแบบทีมเปนฐาน ไดรับการตรวจสอบแกไขปรับปรุงจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และไดผานการประเมินความเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.70 หมายความวา ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบทีมเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด สามารถนําไปใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางดี หลังจากนั้นได
นําชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบทีมเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ ไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานเกาะตรวจ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร
เขต 3 ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางจริง จํานวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู พบวา ชุดกิจกรรม
การเรียนรูตองดําเนินการปรับปรุงเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ
ซึ่งมีความยากเกินไปสําหรับนักเรียนที่เรียนออน กิจกรรมการเรียนรูยังไมสามารถกระตุนความคิดในการออกแบบ
กิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนไดดีเท าที่ควร จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงไดนําชุดกิจกรรมมาปรับปรุง
แกไข เมื่อนํามาทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานฉลีกหนองมะแซว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จํานวน 28 คน ซึ่งเปนกลุมตัวอยางจริง จากการสังเกตพบวา นักเรียนมี
พั ฒ นาการทั ก ษะด า นการพู ด ภาษาอั ง กฤษ สามารถสื่ อ สารโดยการใช บ ทสนทนาได อ ย า งเหมาะสม บรรลุ
วัตถุประสงคในการเรียนรูดานการพูดภาษาอังกฤษ นักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง มีความกระตือรือรน และมี
สวนรว มในการปฏิ บัติ กิจกรรมตา ง ๆ เปด โอกาสใหนั กเรียนได แสดงความคิด เห็น อยางเต็ มศักยภาพ ฝกการ
ตัดสินใจในการแสวงหาความรูดวยตนเองและมีความรับผิดชอบตอตนเอง ซึ่งเปนการสงเสริมทักษะความสามารถ
ดานการพูดภาษาอังกฤษ ทําใหนักเรียนเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุพัตรา กองทรัพย
( 2549 : 79 ) ไดดําเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชกิจกรรมแบบเนน
งานปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช
กิจกรรมแบบเนนงานปฏิบัติ ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทา กับ 96.90/98.87 ซึ่ งสูงกวาเกณฑที่กําหนด และ
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งานวิจัยของเพ็ญประภา มีเพียร.( 2557 : 74 ) ดําเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนภาระงาน
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรม
การเรียนรูที่เนนภาระงานเพื่อการพัฒนาทักษะการเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพเทากับ 77.31/75.04
ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว และงานวิจัยของนพรัตน ทองมาก (2558 : 60 ) ไดดําเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ เรื่องภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันโดยใชรูปแบบปฏิบัตเิ ปนฐานการเรียนรู สําหรับ
นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอนุบาลตราด จังหวัดตราด ผลการวิ จัยพบวา ชุดกิจกรรมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันโดยใชรูปแบบปฏิบัติเปนฐานการเรียนรู มีประสิทธิภาพเทากับ
75.52/77.68 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวที่ 75/75
2. การเปรียบเทียบความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนการ
เรียนรูและภายหลังการเรียนรูโดยใช ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบทีมเปนฐาน พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
มีคะแนนความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษภายหลังการเรียนรูสูงกวากอนการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดั บ .05 ทั้ ง นี้ อาจเป น เพราะชุ ด กิจกรรมการเรีย นรูแ บบที มเป น ฐานเพื่ อส ง เสริม ความสามารถด า นการพู ด
ภาษาอังกฤษ ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น มาอยางเปนระบบ ตามหลักการและขั้นตอนของการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู
มีการทดลองหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด ไดทําการทดสอบ
กอนเรียน ทํากิจกรรมระหวางเรียน ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมดังกลาว ทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจใน
เนื้อหา ไดปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน ชวยเหลือกันในการแกปญหาที่เกิดขึ้นภายในกลุมดวยวิธีการปฏิบัติจริง อันนําไปสู
ความสามารถในการคิด แสวงหาขอมูลและแนวทางในการแกปญหานั้นๆ ทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย
ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบทีมเปนฐานมีกิจกรรมสงเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่หลากหลาย เปดโอกาสให
นักเรียนไดใชภาษาอังกฤษในสถานการณตางๆที่คลายคลึงกับประสบการณในชีวิตจริง เชนการกลาวทักทาย
การสอบถามสถานที่ แ ละทิ ศ ทาง การซื้ อ ขายสิ น ค า ซึ่ ง แต ล ะกิ จ กรรมเป น เหตุ ก ารณ ที่ นั ก เรี ย นคุ น เคยใน
ชีวิตประจําวัน แตละชุดกิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับ
เพื่อนในชั้นเรียน และสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในสถานการณจริง ในกิจกรรมการเรียนรูแบบทีม
เปนฐานแตละชุดจัดเปนกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ที่นาสนใจ ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรน ตั้งใจทํากิจกรรม สงผลใหความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ
มีประสิทธิภาพ กอใหเกิดความเชื่อมั่นในขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูแบบทีมเปนฐาน สอดคลองกับงานวิจัยของ
อุทุมพร ภูพานเพชร.(2547 : 54) ไดกลาวสนับสนุนวาบรรยากาศที่เปนกันเองทําใหนักเรียนไมรูสึกกดดัน ไมกลัวครู
ปฏิสัมพันธภายในหองเรียนเปนไปดวยดี การที่นักเรียนรวมกันทํากิจกรรมทําใหไมรูสึกวาครูกําลังสอน จึงทําใหเกิด
บรรยากาศที่เปนกันเอง สนุกสนาน นอกจากนี้กิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษในทุกชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบทีมเปน
ฐานมีการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอยางชัดเจน มีการทบทวนโครงสราง
ของหนาที่ทางภาษาอังกฤษกอนการปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ โดยกอนการ
ทํากิจกรรมผูวิจัยไดอธิบายขั้นตอนการทํากิจกรรมการพัฒนาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษและสอบถาม
ความเขาใจเพื่อใหแนใจวานักเรียนเขาใจขั้นตอนและจุดมุงหมายของการทํากิจกรรมการพัฒนาความสามารถ
ด า นการพู ด ภาษาอั ง กฤษ ทํ า ให นั ก เรี ย นสามารถปฏิ บั ติ กิ จ กรรมได จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมด า นการพู ด
ภาษาอังกฤษของนักเรียน พบวานักเรียนสามารถสื่อขอความใหคูสนทนาฟง ไดอยางเขาใจ สอดคลองกับงานวิจัย
ของ อุมาพร ภูพานเพชร.(2547 : 50) ไดดําเนินการวิจัยเพื่อศึกษาผลการใชกิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสารในการ
พัฒนาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ผลการวิจัยพบวานักศึกษามี การ
พัฒนาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยของ ณัฐกานต ตันทิพย.
(2547 : 64) ดําเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมฝกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการ
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



เรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวเทากับ 17.25 เฉลี่ยรอยละ 86.25
และงานวิจัยของเพ็ญประภา มีเพียร.(2557 : 74) ไดดําเนินการวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนภาระ
งานเพื่ อพั ฒนาทั กษะการเขียนคํ าศั พท ภาษาอังกฤษสํา หรับนั กเรียนชั้น ประถมศึกษาป ที่ 3 ผลการวิจั ยพบว า
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูภายหลังการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนภาระ
งานสูงกวากอนการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของนพรัตน ทองมาก.
(2558 : 60) ไดดําเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ เรื่องภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวันโดยใชรูปแบบปฏิบัติเปนฐานการเรียนรู สําหรับนักเรีย นชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ เรื่อง
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันโดยใชรูปแบบปฏิบัติเปนฐานการเรียนรูภายหลังการเรียนรูสูงกวากอนการเรียนรู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบทีม
เปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากผูวิจัยไดศึกษา
ถึงหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของ Maslow (ประสาท อิศรปรีดา. 2541 : 310-313 ; อางอิงมาจาก
Maslow. 1970) กลาวถึงทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow ’ s The Human Needs Theory) ไววาทุก
คนมี ค วามต อ งการอยู เ สมอและไม มี ที่ สิ้ น สุ ด เมื่ อ ได รั บ ความต อ งการอย า งหนึ่ ง จะต อ งการอี ก อย า งหนึ่ ง
จากแนวความคิดของมาสโสว(Maslow) แสดงใหเห็นวามนุษยสวนใหญไมสามารถบรรลุความตองการในระดับการ
รูจักตนเองไดทําใหมนุษยมีความตองการในระดับสูงมากขึ้นเพราะความตองการระดับสูงเปนแรงผลักดันใหมนุษย
ตองอยูรวมกันเปนกลุมและทําการสื่อสารซึ่งกันและกันเพื่อหวังผลในสวนหนึ่งที่กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิด
อยางกวางขวางเกิดการรวมมือกันนําไปสูการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนการสนองความตองการตางๆของมนุษย
นั่นเองเมื่อมนุษยทกุ คนมีความตองการและความตองการนั้นไดรับการบริการหรือตอบสนองแลวยอมทําใหเกิดความ
พึงพอใจ พูลศรี กิจเฉลา. (2544 : 68-70) กลาววา ความพึงพอใจมีประโยชนในการเรียนรูเปนอยางมาก เพราะ
หากนักเรียนมีความพึงพอใจจะมีความสนใจและความตั้งใจที่จะรวมกิจกรรมการเรียนก็จะประสบผลสําเร็จในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรคํานึงถึงความสนใจและความแตกตางระหวางบุคคล เพื่อสงเสริมใหนักเรียน
เกิดความพึงพอใจ ดังนั้น ครูผูสอนที่ตองการใหกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญบรรลุจุดประสงค
ตองคํานึงถึงการจัดบรรยากาศ สถานการณ สื่อการสอนที่เอื้ออํานวยตอการเรียนเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูเรียนใหมีแรงจูงใจทํากิจกรรมจนบรรลุจุดประสงค ในการเสริมสรางความพึงพอใจในการเรียนรูใหกับ นักเรียน
ที่กลาวมาสงผลใหนักเรียนที่เรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบทีมเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถดาน
การพูดภาษาอังกฤษ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก และมีความพึงพอใจเปนรายขอสวนใหญอยูในระดับ
มาก สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐกานต ตันทิพย.(2547 : 64) ดําเนินการวิจัยเรื่องชุดกิจกรรมฝกทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจต อ ชุ ด กิ จ กรรมการฝ ก ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารมากที่ สุ ด และงานวิ จั ย ของ
ธนมนญ บุรุษภักดี.( 2547 : 79) ไดดําเนินการวิจัยการพัฒนาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษสําหรับ
นั กศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 1 โปรแกรมวิ ช านิ เ ทศศาสตร สถาบั น ราชภั ฏอุด รธานี ผลการวิ จั ย พบว า นั ก ศึ กษาชั้ น ป ที่ 1
มีทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชบทบาทสมมติ นักศึกษาสนุกสนานกับการแสดงบทบาทสมมติและให
ความรวมมือกับการทํากิจกรรมเปน อยางดีและกลาววาการแสดงบทบาทสมมติสามารถพั ฒนาความสามารถ
ทางการสื่อสารภาษาอังกฤษใหมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น
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จากผลการวิจัย สรุปไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบทีมเปนฐานเพื่อ
สงเสริมความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ ที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้น ตรงตามความตองการของนักเรียน
ทั้งในดานเนื้อหา ดานกิจกรรมการเรียนรู ชวยเราความสนใจของนักเรียน ทําใหนักเรียนไมรูสึกเบื่อ เพราะมีสวน
รวมในการจัดการเรียนรูดวยตนเองอยูตลอดเวลา มีกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตัวเอง และพบวา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบทีมเปนฐาน เปนกิจกรรมที่เหมาะสมในการฝกใหนักเรียนไดแสดงความสามารถดาน
การพูดภาษาอังกฤษ รูจักคิด รูจักทํา รูจักแกปญหาดวยตนเองนักเรียน มีความกระตือรือรน ในการเรียนดวยความ
สนุกสนาน นักเรียนทุกคนมีสวนรวมและไดแสดงออกตามความสามารถและความสนใจของตนเอง สนองความ
แตกตางระหวางบุคคล มีความคิดสรางสรรค นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวย
ตนเอง เป น ส ว นเพิ่ ม เติ ม เสริ ม เนื้ อ หานอกเหนื อ จากในหนั ง สื อ เรี ย น และยั ง ให นั ก เรี ย นได ทํ า กิ จ กรรมตาม
ความสามารถของแตละบุคคล และมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สามารถนําความรูที่ไดไปใชในการ
เรียนรู และแสวงหาความรูเพิ่มเติมตอไปได ซึ่งสอดคลองกับ ธนียา ปญญาแกว. (2541: 12) ไดกลาวไววา สิ่งที่ทํา
ใหเกิดความพึงพอใจจะเกี่ยวกับลักษณะของงาน ปจจัยที่นําไปสูความพอใจในงานที่ทํา ไดแก ความสําเร็จ การยก
ยอง ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ และความกาวหนา เมื่อปจจัยเหลานี้ไมเอื้อตอการปฏิบัติงาน จะทําใหเกิดความ
ไมพอใจงานที่ทํา ถางานที่ทํามีการพัฒนาความกาวหนา ทาทาย มีความรับผิดชอบ ประสบความสําเร็จ และมีการ
ยกยองแกผูปฏิบัติงานแลว พวกเขาจะพอใจและมีแรงจูงใจในการทํางาน เปนอยางมาก

ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 ครูผูสอนภาษาอังกฤษที่จะนําชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบทีมเปนฐานไปใชสงเสริมความสามารถดาน
การพูดภาษาอังกฤษ ควรศึกษาวิธีการใชชุดกิจกรรมและวางแผน การจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับนักเรียน ควรทํา
ความเขาใจรายละเอียดของชุดกิจกรรม ซึ่งเปนสวนที่บอกใหนักเรียนดําเนินการเรียน หรือประกอบกิจกรรมแตละ
อยางตามขั้นตอนที่กําหนดไว มีคําชี้แจงในการใชชุดกิจกรรม คําชี้แจงสําหรับครู คําชี้แจงสําหรับนักเรียน เพื่อให
เกิดความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางเหมาะสม และสามารถพัฒนานักเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคได
1.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบทีมเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ ครูผูสอน
ควรเตรียมชุดกิจกรรมการเรียนรูใหเพียงพอกับนักเรียน
1.3 ครูผูสอนควรใหนักเรียนทํากิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย โดยใชกระบวนการเรียนรูที่เปน
กระบวนการคิด เชน การตั้งคําถาม การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การสืบคนขอมูล การแสดงบทบาทสมมติ
เปนตน ซึ่งการเรียนรูที่ผานการคิดยอมเปนการเรียนรูที่มีความหมาย นักเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
เกิดประโยชนแกตนเองและสังคม เปนการสงเสริมความสามารถดานการคิดอยางมีเหตุผล
1.4 ในการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูแบบทีมเปนฐาน ควรมีผูรวม
สังเกตการณเพื่อความแมนยําและเที่ยงตรงของขอมูล
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรสรา งชุ ด กิจกรรมการเรีย นรูแ บบที มเป น ฐานเพื่ อส ง เสริม ความสามารถภาษาอัง กฤษ และ
ปรับเปลี่ยนใหเปนรูปแบบอื่นที่หลากหลาย เชน รูปแบบการจัดกิจกรรมฝกการทักษะการอานภาษาอังกฤษ การ
เขียนภาษาอังกฤษ
2. ควรศึกษาวิจัยรูปแบบการสอนอื่นที่หลากหลาย เชน วิธีสอนโดยใชสถานการณจําลอง เปนสถานการณ
ที่สรางขึ้นมาเลียนแบบชีวิตจริง แสดงเรื่องราว มาพัฒนาเปนชุดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อเสริมสรางการคิดอยางมี
เหตุผล และการตัดสินใจ
3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องอื่นๆ เพื่อจะไดนําความรู มาจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน
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4. ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการสื่อสารภาษาอังกฤษระหวางชุดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบทีมเปนฐานกับสื่อการเรียนรูชนิดอื่นๆ เชนชุดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชรูปแบบปฏิบัติเปน
ฐานการเรียนรู คอมพิวเตอรชวยสอน เปนตน
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การลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 แบบคละชั้นเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวกและการ
ลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1–2 แบบคละชั้นเรียน ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT 2)
เพื่อศึกษาทักษะการคิดคํานวณวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวกและการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1–2
แบบคละชั้นเรียน ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 แบบคละชั้นเรียน ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1–2 แบบคละชั้นเรียน โรงเรียนวัด
เทพพนาราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2561 จํานวน 16 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
แบบวัดทักษะการคิดคํานวณวิชาคณิตศาสตร และแบบสอบถามความคิดเห็น ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค TGT สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที่ t-test
One sample
ผลการวิจัย พบวา 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 แบบคละชั้นเรียน หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวกและการลบ สูงกวาเกณฑรอยละ 70
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 แบบคละชั้นเรียน หลังไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT มีทักษะการคิดคํานวณวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวกและการลบ สูงกวาเกณฑ
รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1–2 แบบคละชั้นเรียน มีความ
คิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT อยูในระดับเห็นดวยมาก
คําสําคัญ : รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นเรียน ทักษะการ
คิดคํานวณ
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Abstract
The objectives of this research were to study 1) the academic achievement in
Mathematics in addition and subtraction skills of grade 1-2 students with mixed classes by
using the cooperative learning TGT technique, 2) the calculating skills in addition and
subtraction of grade 1-2 students with mixed classes by using the cooperative learning TGT
technique, and 3) the students’ opinions towards the cooperative learning TGT technique of
grade 1-2 students with mixed classes.
The samples used in this research were grade 1-2 students with mixed classes of
Wattheppanaram School in Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 2 in
the second semester of the academic year 2018. They were 16 students selected by
purposive sampling. The research instruments were the cooperative learning TGT technique
lesson plans, the mathematics learning achievement test, the mathematics calculating skill
test and a questionnaire inquiring about the students’ opinions on the employment of the
cooperative learning TGT technique. The statistical devices used to analyze the data were
mean, standard deviation and one sample t - test.
The results of the research showed that 1) the academic achievement in
Mathematics on addition and subtraction of grade 1-2 students with mixed classes by using
the cooperative learning TGT technique was developed higher than the criterion percentage
of 70 statistically at a significance level of 0.05; 2) the calculating skills in addition and
subtraction of grade 1–2 students with mixed classes by using the cooperative learning TGT
technique were developed higher than the criterion percentage of 70 statistically at
significance level of 0.05, and 3) the students expressed positive opinions towards the
cooperative learning of TGT technique.
Keywords : Cooperative Learning TGT technique, mixed classes, calculating skills,
mathematics

บทนํา
ประเทศไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากในชวง 4–5 ปที่ผานมา ไทยแลนด 4.0 เปนโมเดลของ
รัฐบาลที่ตองการปฏิรูปประเทศ ประกอบกับสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รัฐบาลจึงไดจัดทํากรอบ
ยุทธศาสตรชาติ พุทธศักราช 2560–2579 ระยะเวลา 20 ป ซึ่งใชเปนแผนหลักในการขับเคลื่อนประเทศภายใต
เปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนและไดจัดทําแผนการศึกษาชาติ พุทธศักราช2560–2579 โดยมุงเปาหมายเพื่อการ
พัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ใหเปนประเทศพัฒนาแลว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป นําไปสูการปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพดานกําลังคน คือ การเตรียมความพรอมใหกับประชากรของประเทศในทุกชวงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิต
พัฒนาทักษะที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ เนนทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคน
ไทยในแตละชวงวัยการจัดเตรียมความพรอมของกําลังคนในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนสิ่งสําคัญและ
จําเปนอยางยิ่งในอนาคต เตรียมบุคลากรของประเทศใหมีความพรอมในการปรับตัวและรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และปจจัยสําคัญที่จะชวยสงเสริมความแข็งแกรง ความมั่งคงและความยั่งยืนในการดํารงชีวิต
ตามแผนยุทธศาสตรชาติ คือ “การศึกษา”
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ในปพุทธศักราช 2560 กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีคําสั่งใหใชมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ฉบับปรุงปรัง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การปรับปรุงหลักสูตร
ยังคงโครงสรางเดิม แตปรับปรุงเนื้อหาใหมีความทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาในตาง ๆ
โดยคํานึงถึงการสรางเสริมใหผูเรียนมีทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เปนสําคัญ เตรียมผูเรียนให
มีความพรอมที่จะเรียนรูในสิ่งตาง ๆ พรอมที่จะประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาหรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
สามารถแขงขันและอยูรวมกับประชาคมโลกได โดยปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรใหมีความเปนสากลในดานองค
ความรูเทียบเทานานาชาติ ปรับเปลี่ยนมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดใหมีความชัดเจน ลดความซ้ําซอน เชื่อมโยง
และสอดคลองกันภายในกลุมสาระการเรียนรูและระหวางกลุมสาระการเรียนรู ตลอดจนเชื่อมโยงองคความรูทาง
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขาดวยกัน จัดเรียงเนื้อหาโดยลําดับความยากงายในแตละระดับชั้นตาม
พัฒนาการของผูเรียนในแตละชวงวัย มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนความเชื่อมโยง ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ
ซึ่งเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความคิดและสามารถนําไปใชไดจริง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีหนาที่กํากับดูแลการจัดการศึกษาในพื้นที่
7 อําเภอ มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 152 แหง เปนโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 65 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 42.76
ของโรงเรียนทั้งหมด (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) โรงเรียนขนาดเล็กมีเหตุผลและความจําเปนในการจัดการ
เรียนรูแบบคละชั้นเรียน การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นเรียน (Mixed Classes) หมายถึง การสอนในโรงเรียนขนาด
เล็ก ระดับชวงชั้นที่ 1-2 สําหรับเด็กตางชั้น ตางกลุมอายุ ซึ่งมีความสามารถตางกัน แตนํามาจัดการเรียนรูพรอมกั น
โดยมากมักจะจัดรวมกันตั้งแต 2 ระดับชั้นขึ้นไป รวมเปนชั้นเดียว เนื่องจาก มีอัตราเกณฑเด็กเขาเรียนต่ํา จํานวน
นักเรียนตอชั้นเรียนนอย ลักษณะเชนนี้มักจะเปนโรงเรียนขนาดเล็กที่อยูหางไกล ประกอบกับเกณฑนักเรียนตอครู
(20 : 1) ทําใหโรงเรียนขนาดเล็กประสบปญหาครูไมครบชั้น จึงมีแนวคิดเรื่องการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นเรียน
ซึ่งมีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและสอดคลองกับแนวทางการแกไขปญหาของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเชื่อวาการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นเรียนเปนประโยชนแกเด็กนักเรียน ทั้งดานพัฒนาการ
ทางสติปญญา อารมณและดานสังคม
การจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร นอกจากจะมุงพัฒนาใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร
ยังมุงหวังใหนักเรียนมีความรูสึกเชิงจํานวน เกี่ยวกับจํานวนและตัวเลขควบคูกันไป ครูซึ่งมีหนาที่เปนผูอํานวยการ
เรียนรูตองมีการวางแผนการสอนใหมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมการเรียนรูที่นาสนใจ กระตุนใหนักเรียนอยากรู
อยากเรียนอยูตลอดเวลา การจัดทํ าแผนการสอนที่นา สนใจและปรับเปลี่ ยนวิธีการสอนใหมีความหลากหลาย
จะชวยใหนักเรียนไมเกิดความเบื่อหนายตอการเรียน แผนการสอนจึงเปนหัวใจสําคัญในการนําผูเรียนไปสูจุดหมาย
ปลายทางที่ กํ า หนดตามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ว างไว อย า งไรก็ ต าม จากการศึ ก ษากระบวนการจั ด การเรี ย นรู วิ ช า
คณิตศาสตรในปจจุบัน พบวา นักเรียนสวนใหญยังประสบป ญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร จากรายงานของ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ที่ไดศึกษาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ พบวา การจัดการ
เรียนรูวิชาคณิตศาสตร ไมสามารถบรรลุเปาหมายในการสรางเยาวชนใหมีความรู ความเขาใจ ตลอดจนมีทัศนคติที่
ดีตอการเรียนคณิตศาสตร ผูวิจัย จึงมีความคิดเห็นว า ควรแกปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียน และ
รูปแบบหนึ่งที่ผูวิจัยไดศึกษา คือ การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (Cooperative Learning) เปนรูปแบบที่มีความ
นาสนใจ ที่จะชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น เพราะการเรียนรูแบบรวมมือเปนการจัดการเรียนรูที่มุงให
นักเรียนไดทํากิจกรรมดวยตนเอง จัดนักเรียนเปนกลุมยอยๆ ใหรูจักรวมกัน คิด รวมทําและรวมใจกันแกปญหา
จนประสบผลสําเร็จตามเปาหมายของกลุม
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จากการศึกษารูปแบบการเรียนรูแบบรว มมือจากตําราและเอกสารงานวิจั ยตางๆ ผูวิจั ยสนใจ ที่จะใช
รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT หรือที่เรียกวา เทคนิคทีมการแขงขัน เพราะเทคนิคการเรียนวิธีนี้ นาจะ
นํามาใชแกปญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไดเปนอยางดี ดังงานวิจัยของนักวิชาการหลาย
ทาน ที่นําเทคนิค TGT ไปใชกับนักเรียนแลวพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูง ขึ้นกวาการสอนแบบปกติ
อยางเชนงานวิจัยของ พัชรา หารไชย (2560 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยการเรียนรูแบบรวมมือแบบการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม ผลการวิจัยพบวา การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สมการ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยการเรียนรูแบบรวมมือแบบ TGT มีประสิทธิภาพทากับ 92.26/77.22 และนักเรียน
มีผ ลสั ม ฤทธิ์ หลั ง เรียนสู ง กว ากอนเรียนอยา งมีนั ย สํา คัญทางสถิติ ที่ ระดั บ .01 ซึ่ งสอดคล องกับงานวิ จั ยของ
สารสิน เล็กเจริญ (2554 : 69) ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนสะกดคํา ของ
นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 1 ที่ได รับการสอนโดยการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT กับการสอนปกติ
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนสะกดคํา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่รับการ
สอนโดยการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT สูงกวากลุมที่สอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากขอมูลดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT เปนเทคนิคที่นาสนใจ
ซึ่งมีนักวิชาการศึกษาไดนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT ไปใชกับนักเรียนแลวไดผลดีและเกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพกับ การจั ด การเรี ย นรู ทํ า ให ผู วิ จั ย สนใจที่ จ ะศึกษาวิ จั ย การศึ กษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นวิ ช า
คณิตศาสตรและทักษะการคิดคํานวณ เรื่อง การบวกและการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1–2 แบบคละ
ชั้นเรียน ที่ไดรับการจัดการเรียนรู แบบรวมมือเทคนิค TGT ซึ่งผลของการวิจัยในครั้งนี้ จะเปนแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตรตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิ ตศาสตร เรื่อง การบวกและการลบ ของนั กเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1–2 แบบคละชั้นเรียน ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT
2. เพื่ อ ศึกษาทั ก ษะการคิ ด คํา นวณวิ ช าคณิ ต ศาสตร เรื่อ ง การบวกและการลบ ของนั กเรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1–2 แบบคละชั้นเรียน ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 แบบคละชั้นเรียน ที่มีตอการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค TGT

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
การจั ด การเรีย นรู
แบบรว มมื อ เทคนิ ค TGT

ตัวแปรตาม
1. ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร
เ รื่ อ ง ก า ร บ ว ก แ ล ะ ก า ร ล บ ข อ ง นั ก เ รี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 2
2. ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด คํ า น ว ณ วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร
เ รื่ อ ง ก า ร บ ว ก แ ล ะ ก า ร ล บ ข อ ง นั ก เ รี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 2
3. ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง นั ก เ รี ย น ที่ มี ต อ ก า ร
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดของการวิจยั
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วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1–2 โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 62 โรงเรียน
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1–2 ของโรงเรียนวัดเทพพนาราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่จัดการเรียนแบบคละชั้นเรียน และกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2561 จํานวน 16 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือสําหรับการดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. แผนการจั ดการเรียนรู สาระการเรียนรูคณิต ศาสตร เปนแผนการจัด การเรียนรูแบบคละชั้ นเรีย น
สาระที่ 1 จํานวนและพีชคณิต ดวยรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT จํานวน 9 แผน ใชเวลา 40 ชั่วโมง
ซึ่งผานการตรวจสอบคุณภาพดวยการประเมินความเหมาะสม จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ดวยแบบประเมินที่
ผูวิจัยสรางขึ้น เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ พบวา แผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นเรียน โดยใชกิจกรรม
การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT ทั้ง 9 แผน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.56 คุณภาพเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด
2. แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร เรื่อง การบวกและการลบ ซึ่ ง แยกตาม
ระดั บ ชั้ น โดยผ า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบทดสอบหาค า ดั ช นี ค วามสอดคล อง IOC ซึ่ ง มี ค า ตั้ ง แต
0.50 – 1.00 และตรวจสอบคาอํานาจจําแนก คาความยากงาย และคาความเชื่อมมั่น KR-20 ดังนี้
2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปน แบบเลือกตอบ 3
ตัวเลือก จํานวน 1 ชุด มี 20 ขอ จากการวิเคราะหขอสอบ พบวา ขอสอบทุกขอมีคา IOC เทากับ 1.00 มีคาความ
ยากงายอยูระหวาง 0.45-0.70 และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.30-0.60
2.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบเลือกตอบ 3
ตัวเลือก จํานวน 1 ชุด มี 20 ขอ จากการวิเคราะหขอสอบ พบวา ขอสอบทุกขอมีคา IOC เทากับ 1.00 มีคาความ
ยากงายอยูระหวาง 0.35-0.75 และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.30-0.60
3. แบบทดสอบวัดทักษะการคิดคํานวณวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวกและการลบ ซึ่งแยกตามระดับชั้น
โดยผานการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC ตรวจสอบคุณภาพดวยการประเมิน
ความเหมาะสม และหาค า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบทดสอบทั้ ง ฉบั บ โดยใช สู ต รของ สเป ย ร แ มน บราวน
(Spearman-Brown) ดังนี้
3.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 แบบทดสอบวัดทักษะการคิดคํานวณ แบบอัตนัย จํานวน 10 ขอ
เปนโจทยโจทยปญหาการบวกและโจทยปญหาการลบ จากการวิเคราะหขอสอบ พบวา ขอสอบทุกขอมีคา IOC
เทากับ 1.00 มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.69 คุณภาพความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด และมีคาสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ .92
3.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 แบบทดสอบวัดทักษะการคิดคํานวณ แบบอัตนัย จํานวน 10 ขอ
เปนโจทยโจทยปญหาการบวกและโจทยปญหาการลบ จากการวิเคราะหขอสอบ พบวา ขอสอบทุกขอมีคา IOC
เทากับ 1.00 มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.62 คุณภาพความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด และมีคาสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ .88
4. แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การจั ด การเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ เทคนิ ค TGT
จํานวน 12 ขอ ซึ่งผานการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC โดยผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 คน พบวา แบบสอบถามความคิดเห็นมีคา IOC เทากับ 1.00 ซึ่งเขาเกณฑทุกขอ
แบบแผนการวิจัย
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การวิจัยในครั้งนี้ใชแบบแผนการวิจัยการทดลองกลุมเดียวและวัดเฉพาะหลังการทดลอง (One Group
Posttest - Only Design) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2544, น.160)
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัยแบบกลุมเดียวและวัดเฉพาะหลังการทดลอง (One Group Posttest - Only
Design)
TREATMENT
POST - TEST
X

O

สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการวิจัย
X แทน การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT
O แทน การทดสอบหลังการเรียนรูแบบคละชั้นเรียน ดวยรู ปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค
TGT (Posttest)
การดําเนินการทดอง
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Per-Experimental Designs) ดําเนินการทดลอง ในภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2561 เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 โรงเรียนวัดเทพพนาราม อําเภอทาตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จํานวน 16 คน โดยผูวิจัยเปนผูสอนดวยตนเอง ใชเวลาในการสอน จํานวน 20 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง รวม
40 ชั่วโมง ซึ่งไมรวมเวลาทดสอบหลังเรียน (Post-test) ผูวิจัยดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. จัดปฐมนิเทศ เพื่อใหผูเรียนเขาใจถึงวิธีการเรียนรู เปาหมายของการเรียน จุดประสงคการเรียนรู
บทบาทของผูเรียนและวิธีการประเมินผลการเรียนรู
2. ดําเนินการสอนนักเรียนกลุมตัวอยางตามแผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นเรียนดวยรูปแบบการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค TGT จํานวน 9 แผน โดยใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค TGT
3. หลังจากสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ครบทั้ง 9 แผนแลว ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินไปวิเคราะห โดยใชวิธีการทางสถิติเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
ชุดที่ 1 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทําแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน
20 ขอ ใชเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
ชุดที่ 2 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ทําแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน
20 ขอ ใชเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
4. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดทักษะการคิดคํานวณ เพื่อนําผลที่ไดไปวิเคราะห โดยใชวิธีการทางสถิติ
เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
ชุดที่ 1 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทําแบบทดสอบวัดทักษะการคิดคํานวณ แบบ
อัตนัย จํานวน 10 ขอ ใชเวลา 2 ชั่วโมง
ชุดที่ 2 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ทําแบบทดสอบวัดทักษะการคิดคํานวณ แบบ
อัตนัย จํานวน 10 ขอ ใชเวลา 2 ชั่วโมง
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5. รวบรวมคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดทักษะการคิดคํานวณวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง การบวกและการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 แบบคละชั้นเรียน ที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT หลังเรียน (Post-test) และนําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะห โดยใชวิธีการทางสถิติ
เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย
6. สอบถามความคิ ด เห็ น ของนั กเรี ย นที่ มี ต อ การจั ด การเรีย นรู แบบร ว มมื อ เทคนิ ค TGT โดยใช
แบบสอบถามความคิดเห็นเปนรายบุคคล เพื่อนําผลที่ไดไปวิเคราะห โดยใชวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิจัย
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลอง ตามขั้นตอนดังนี้
1. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวกและการลบ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1–2 แบบคละชั้นเรียน หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT กับเกณฑ
รอยละ 70 โดยใชสถิติ t-test for One Sample ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปและนําเสนอขอมูลโดยใชตารางประกอบ
คําบรรยาย
2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดคํานวณวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวกและการลบ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1–2 แบบคละชั้นเรียน หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค กับเกณฑรอยละ 70
โดยใชสถิติ t-test for One Sample ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปและนําเสนอขอมูลโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย
3. วิเคราะหหาคาเฉลี่ย (ݔҧ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนการประเมินความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 แบบคละชั้นเรียน ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1.1 คาเฉลี่ย (Mean : ݔҧ )
1.2 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิติทดสอบ
2.1 การทดสอบคาที (t-test for One Sample)

สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 แบบคละชั้นเรียน หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค
TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวกและการลบ สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 แบบคละชั้นเรียน หลังไดรับการจัดการเรี ยนรูแบบรวมมือเทคนิค
TGT มีทักษะการคิดคํานวณวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวกและการลบ สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1–2 แบบคละชั้นเรียน มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค TGT อยูในระดับเห็นดวยมาก (ݔҧ = 2.68 , S.D. = 0.08) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความรูและ
ประโยชนที่ไดรับ มีคาเฉลี่ยสูงสุด (ݔҧ = 2.70 , S.D. = 0.13) รองลงมา คือ ดานบรรยากาศในการเรียนรู และดาน
กิจกรรมการเรียนรู
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อภิปรายผล
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 แบบคละชั้นเรียน หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค
TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรอย
ละ 85 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 87.80 เนื่องมาจากการ
จัดการเรียนรูดวยวิธีการจัดกลุมนักเรียนแบบคละความสามารถดานการเรียนเกง ปานกลาง ออน อายุและเพศที่
แตกตางกัน จะกระตุนใหนักเรียนสนใจในกิจกรรมการเรียนรูมากยิ่งขึ้น นักเรียนรูสึกสนุกสนานและมีพฤติกรรมเชิง
บวกเมื่อไดเรียนรูแบบกลุม รวมกับเพื่อนในชั้นเรียน ไดทํากิจกรรมกลุมรวมกัน ทํางานรวมกันเปนทีม มีหนาที่และ
ความรับผิดชอบตอทีมรวมกัน ทําใหนักเรียนมีจุดมุงหมายเดียวกันในการที่จะทําใหทีมประสบความสําเร็จ ดวยการ
เก็บสะสมคะแนนของตนเองและคะแนนของกลุม นั กเรีย นทุ กคนจึง ตั้ง ใจและรวมมือกันเรียนรูในเนื้ อหาวิ ช า
ชวยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุมเพื่อที่จะนําความรูไปใชในการแขงขันเกมตอบปญหา การจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค TGT ชวยกระตุนใหนักเรียนตองการที่จะเรียนรูและเขาใจในเนื้อหาบทเรียนมากยิ่งขึ้น สงเสริมให
นักเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเองไปสูการนําความรูไปใชอยางเปนรูปธรรม สนุกกับกิจกรรมการเรียนรู สนุกกับ
เกมการแขงขัน นักเรียนเกิด ความสุขและมีความตองการที่ จะคิด หาคํา ตอบจากโจทย หรือตั วเลขที่ ครูกํา หนด
เนื่องจากเปนการทาทายความสามารถของตนเองในการหาคําตอบที่ถูกตองและรวดเร็ว ทั้งนี้ จะทําใหนักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจที่ตนเองสามารถสอนเพื่อนในกลุมและเพื่อนในหองเรียนได และนักเรียนยังมีความตองการที่จะ
เรียนรูเนื้อหาที่ยากขึ้นในครั้งตอ ไป ซึ่งสอดคลองการศึกษาวิจัยของพัชรา หารไชย (2560) ที่ศึกษาการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยการเรียนรูแบบรวมมือแบบการแขงขันระหว าง
กลุมดวยเกม ผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร เรื่อง สมการ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยการเรียนรูแบบรวมมือแบบ TGT มีประสิทธิภาพเทากับ
92.26 /77.22 และนั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ห ลั ง เรี ย นสู ง กว า ก อ นเรี ย นอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01
ซึ่งสอดคลองกับ กฤษกร สุขอนันต (2558 : 55) ที่ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร
เรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI และเทคนิค
TGT ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ธาดา ธิกุลวงษ (2553 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง
ทศนิยม ที่สอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT กับการสอนปกติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบรวมมือเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานั กเรียน
ที่ไดรับการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 แบบคละชั้นเรียน หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค
TGT มี ทักษะการคิดคํานวณวิช าคณิต ศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยา งมีนัย สําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว เนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT เปนการสอนที่เนนให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงและตองรวมมือกันในกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งสงเสริมใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนใน
ดานการเรียนอยางเห็นไดชัด เพราะนักเรียนทุกคนตองการที่จะนําความรูไปใชในเกมการแขงขันและนําความรูไป
สอนเพื่ อนสมาชิ กในกลุ มของตนเอง เพื่ อ ให ทุ กคนมี ค วามรู เท า เที ย มกัน และนํ า ไปใช ใ นเกมการแข ง ขัน เพื่ อ
ความสําเร็จของกลุม ในการจัดการเรียนรูในทุกชั่วโมง ครูจะเนนใหนักเรียนชวยกันทบทวนความรูความเขาใจในสิ่ง
ที่นักเรียนไดเรียนรู โดยการโตตอบกับครูเปนระยะและสื่อสารกับเพื่อนในกลุม และมอบหมายใหนักเรียนทําแบบฝก
ทักษะการคิดคํานวณ เพื่อเสริมความเขาใจใหกับนักเรียน ใหคิดอยางเปนระบบ เปนขั้นตอนไปสูการหาคําตอบที่
ถูกตอง จากการสังเกตการทําแบบฝกทั กษะการคิดคํานวณ นักเรียนสวนใหญสามารถทํางานไดอยางมีระบบตาม
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ขั้นตอน จนไปสูกระบวนการหาคําตอบที่ถูกตองและรวดเร็ว ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวานักเรียนสวนใหญมีทักษะ
การคิดคํานวณจริง หลังจากไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT ซึ่งสอดคลองกับอรทัย ยศพล (2556 :
117,123) ที่ศึกษาวิจั ย เรื่อง การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนรอยละ โดยใชการเรียนรูแบบ
รวมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือสามารถพัฒนา
ทักษะทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทั้ง 5 ทักษะ สําหรับทักษะการคิดคํานวณนักเรียนสวนมาก
สามารถคิดคํานวณแกสมการหาคาตัวแปรจากสิ่งที่โจทยตองการทราบได และตรวจสอบคําตอบไดถูกตอง รวดเร็ว
แสดงใหเห็นวานักเรียนมีทักษะ มีความรูความสามารถในการคิดคํานวณจริง แตยังมีนักเรียนบางสวนที่ยังไมเขาใจ
ขั้นตอนในการคิดคํานวณ ผูวิจัยไดแกไขโดยวิธีการสอนซอมเสริมนอกเวลาเรียน
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1–2 แบบคละชั้นเรียน มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค TGT อยูในระดับเห็นดวยมาก ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว อาจเปนเพราะวา การจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค TGT เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู มีการจัดกลุมนักเรียน
เปนกลุมสําหรับการแขงขันเกม ซึ่งเปนกลุมที่คละความสามารถของนักเรียนเกง ปานกลาง ออน อายุและเพศ
ทุกคนในกลุมจึงชวยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกทุกคนทําหนาที่ของตนเองในการเขารวมการแขงขันเกม เพื่อสะสม
คะแนนของตนเอง เพราะความสําเร็จของทุกคน คือ ความสําเร็จของกลุม นักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนรู กลาคิด กลาแสดงออกและเกิดความภาคภูมิใจเมื่อตนเองทําคะแนนใหกั บกลุม เกิดความมั่นใจในการ
เรี ย นรู มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ วิ ช าคณิ ต ศาสตร ส ง ผลใหนั ก เรี ยนเกิ ด ทั ก ษะการคิ ด คํา นวณและทํ า คะแนนได สู ง ขึ้ น
มีความสุขในการรวมกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ สารสิน เล็กเจริญ (2554 : 71) ที่ศึกษาวิจัย เรื่อง
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการ
สอนโดยการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TGT กับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมื อเทคนิค TGT สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TGT โดยภาพรวม
พบวา นักเรียนเห็นดวยมากทุกดาน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545 : 164)
ที่กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT เปนเทคนิคที่แตกตางจากเทคนิคอื่นๆ ตรงที่ผูสอนจะตองเนนให
ผูเรียนทราบวา ผูเรียนตองใหความสนใจมากในเนื้อหาสาระ เพราะจะชวยให ทีมประสบความสําเร็จในการแขงขัน
เทคนิควิธีนี้เหมาะสมกับการเรียนในวิชาพื้นฐานที่สามารถถามคําถามที่มีคําตอบแนนอนตายตัว เชน วิช าภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร เปนตน

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 การฝกทําใบงานหลังการจัดการเรียนรู กรณีที่นักเรียนยังไมสามารถทําได ครูควรใหคําแนะนําเปน
รายบุคคล เพื่อเปนการทบทวนบทเรียนและสรางความมั่นใจใหกับนักเรียน ควรฝกนักเรียนดวยโจทยที่หลากหลาย
จะชวยใหนักเรียนจดจําสิ่งที่ไดเรียนรูและเขาใจวิธีคิดอยางเปนขั้นตอน ทําใหนักเรียนทําแบบฝกหัดไดถูกตองมาก
ขึ้น ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและมั่นใจในการเรียนรู
1.2 การจัดบรรยากาศการเรียนรู ครูควรสรางบรรยากาศที่ผอนคลาย เปนกันเอง ใชคําพูดที่เขาใจงาย
ยกตัวอยางเหตุการณหรือเรื่องใกลตัวของนักเรียนเพื่อกระตุนความสนใจใหนักเรียนทุกคนไดมีโอกาสตอบคําถามใน
สิ่งที่ตนเองรูและมีประสบการณ ควรเสริมแรงดวยคําชมเชย และไมควรตําหนินักเรียนเมื่อนักเรียนตอบคําถามผิด
แตควรกระตุนใหนักเรียนไดคิดหาคําตอบที่ถูกตองในบรรยากาศของการเรียนรูแบบรวมมือ จะทําใหนักเรียนมี
ความรูสึกที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร
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1.3 ฝกใหนักเรียนเกิดทักษะการคิดคํานวณ ครูตองเนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ไดอาน ไดดู
ไดรู ไดคิดวิเคราะห ไดลงมือเขียนและไดทําซ้ํา ทําใหนักเรียนเกิดความมั่นใจและมีความชํานาญในสิ่งที่ตนเองไดลง
มือปฏิบัติจนเกิดเปนทักษะการคิดคํานวณ สงผลใหนักเรียนทําแบบแบบฝกทักษะการคิดคํานวณไดอยางรวดเร็ว
และถูกตองมากขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยในครั้งตอไป
2.1 ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT ไปใชในวิชาคณิตศาสตร
ทุกสาระการเรียนรู สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดหองเรียนแบบคละชั้นเรียน
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัย เปรียบเที ยบผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT ระหวางกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม กับโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดหองเรียนแบบคละชั้นเรียนในลักษณะเดียวกัน ดวยรูปแบบการเรียน
แบบอื่นๆ เพื่อใหเกิดองคความรูที่หลากหลาย
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ปญหาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม
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บทคัดยอ
การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาป ญ หาการประกั น คุ ณ ภาพภายในของโรงเรี ย น
ดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 2) เปรียบเทียบปญหาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และประสบการณในการทํางาน และ 3) ศึกษา
แนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ประชากร คือ ผูบริหาร
และครูผูสอนโรงเรียนดาราวิทยาลัย จั งหวัดเชียงใหม ปการศึกษา 2561 จํานวน385 คน ผูวิจัยศึกษาจากกลุม
ตัวอยางไดแก ผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 192 คน การกําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย โดยใชสูตรของเครซี่และมอรแกนที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .99 เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใชคือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา
1. ปญหาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอปญหาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม จําแนกตามอายุ และประสบการณในการทํางาน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และตําแหนง โดยรวมไมแตกตางกัน
3. แนวทางในพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม คือควรมีการ
สรางความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา และการจัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหแกผูบริหาร ครู บุคลากร
และผูเกี่ยวของใหมีความเขาใจชัดเจนมากขึ้น กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน และขอความรวมมือทุกฝายปฏิบัติงาน
ตามแผนที่กําหนดไว นําผลการดําเนินการมาปรับปรุง ตรวจติดตามเปนประจําสม่ําเสมอ ประเมินและนําผลการ
ประเมินมาพัฒนาปรับปรุง จัดทํารายงานผลการดําเนินการติดตามใหชัดเจน และควรใชระบบ online ในการ
รายงานผลการประเมินตนเองแทนการสงรูปเลม
คําสําคัญ : การประกันคุณภาพภายใน, แนวทางการพัฒนา
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Abstract
The objectives of this research were as follows: 1) to investigate the problems of
Dara Academy internal quality assurance, 2) to compare the problems of Dara Academy
internal quality assurance classified by gender, age, education level, position including
work experience, and 3) to study the internal quality assurance development guidelines of
Dara Academy in Chiang Mai Province. All populations were 385 administrators and
teachers at Dara Academy. The sample group consisted of 192 Administrators along with
teachers in Dara Academy. The sample size was determined by using the formula of
Krejcie and Morgan table with the 95% confidence level. The samples were selected by
simple random sampling. The data were collected by a 5-level scale questionnaire with the
reliability at .99. The gathered data were about the problems of Dara Academy internal
quality assurance in Chiang Mai. Then, the data were analyzed using statistical packages
employed with frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test.
The findings showed as follows;
1. The overall opinions towards the problems of Dara Academy internal quality
assurance in Chiang Mai Province were at moderate level.
2. The comparison results of opinions on internal quality assurance problems of
Dara Academy, Chiang Mai province classified by age and work experience showed the
overall opinions with statistically significant difference at 0.05 and the overall opinions
classified by gender, education level and position had no statistically significant difference.
3. According to the internal quality assurance development guidelines of Dara
Academy in Chiang Mai Province, there should create an understanding of educational
standards and set the clear development of quality educational plan for teachers, staff and
related people to have better understanding, schedule calendars and request for the
collaboration from all parties in accordance with the plan. Moreover, the results should
bring to the improvement, regular monitoring , evaluate and apply assessment to improve.
Additionally, the report of follow-up should be tracked clearly and apply the online system
in doing self-assessment instead of submitting the book.
Keywords : internal quality assurance, guidelines of development

บทนํา
การจัดการศึกษาเปนภารกิจของรัฐที่จะตองจัดใหกับทุกคนอยางทั่วถึง เทาเทียมกันและมีคุณภาพตามที่
กําหนดไว เปาหมายของการจัดการศึกษาคือมุงพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ
สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิ ต สามารถอยูกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ใน
มาตรา 47 กําหนดใหโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มาตรา 48 กําหนดใหหนวยงาน
ตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่สถานศึกษาตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยมีการจัดทํา
รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไป สูการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก และในมาตรา 49 กําหนดใหมี
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเปนองคกรมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการ
ประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา
อย า งนอยหนึ่ง ครั้งในทุ กหา ป นับ ตั้ ง แต ก ารประเมิ น ครั้งสุ ด ท าย และต องเสนอผลการประเมิ น ตอหน วยงานที่
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เกี่ยวของและสาธารณชน สงผลใหสถานศึกษาทุกแหงตองดําเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทั้งกระบวนการ
บริหาร การจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจึงเปน
งานที่สําคัญของสถานศึกษาเพื่อผูเรียนและสังคมโดยรวม (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2553 : 14)
การประเมินคุณภาพสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่ตองตรวจสอบ
และประเมินตนเองตามสภาพบริบทของสถานศึกษาที่แทจริง โดยใหความสําคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ ผนวก
กับการประเมินเชิงปริมาณควบคูกันไป การตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาเปนการประเมินในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานหรือกระบวนการดําเนินงาน (Holistic Assessment) โดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (Expert Judgment)
และการตรวจทานผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (Peer Review) โดยเทียบกับเกณฑ
หรือมาตรฐานที่กําหนดไว เนนการประเมินตามหลักฐานเชิงประจั กษที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของ
สถานศึกษา (Evidence Based) โดยเลือกใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่เหมาะสมและสะทอนคุณภาพการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาไดอยางชัดเจน และมีเปาหมายการประเมินเพื่อการพัฒนา ลดภาระการ
จัดเก็บขอมูลและเอกสารที่ไมจําเปน ในการประเมิน แตขอมูลตองมีความนาเชื่อถือและสามารถตรวจสอบผลการ
ประเมินไดตามสภาพบริบทของสถานศึกษานั้นๆ (สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2561 : 50-51) ทั้งนี้การประกันคุณภาพภายในเปนการบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามปกติ
ของสถานศึ ก ษาเพื่ อพั ฒ นาคุณ ภาพของผู เรีย นอย า งต อเนื่ อง เป น การสรา งความมั่ น ใจใหกับ ผู รับ บริก ารทาง
การศึก ษาว า การดํ า เนิ น การจั ด การศึ กษาของสถานศึก ษามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และทํ า ให ผู เ รี ย นมี คุ ณ ภาพหรื อ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด เปนการประเมินผลและการติ ดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ
โดยวงจรคุณภาพ PDCA จากการศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแตละดานมีปญหาสําคัญ
ในแต ล ะด า นดั ง นี้ 1) ด า นการวางแผนเตรีย มการคื อ ครูข าดความรูความเขา ใจในการวางแผน 2) ด า นการ
ดําเนินการปฏิบัติตามแผนคือ ไมสามารถดําเนินการไดตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 3) ดานการกํากับตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานคือ ขาดระบบและความไมจริงจังของคณะกรรมการประกันคุณภาพ และ 4) ดานการปรับปรุงแกไขการ
ดําเนินการคือ ขาดงบประมาณและความรวมมือจากผูปกครองและชุมชน (วาลิช ลีทา, 2560 : บทคัดยอ)
โรงเรียนดาราวิท ยาลัย ก็เชนเดียวกัน เปนโรงเรียนเอกชนขนาดใหญพิเศษ ในจังหวั ดเชียงใหม มีการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง และเปนระบบตามกฎกระทรวงที่
กําหนด แตเมื่อมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โดยปรับมาตรฐานทุก
ระดับเปน 3 มาตรฐาน ซึ่งโรงเรียนอยูระหวางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน ระดับปฐมวัย 11 มาตรฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 มาตรฐาน ในปการศึกษา 2561 ทําใหเกิด
ปญหาและสงผลกระทบตอการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนดาราวิทยาลัยเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปน
โรงเรียนขนาดใหญพิเศษและมีครู บุคลากรจํานวนมาก โรงเรียนตองสรางความเขาใจแกครู บุคลากร และผูที่
เกี่ยวของใหมีความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปญหาการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา โดยมีเปาหมายสําคัญอยูที่การพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบองครวมตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปญหาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อเปรียบเทียบปญหาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม โดย
จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และประสบการณในการทํางาน
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
ผู วิ จั ย ได ศึกษาแนวคิด และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ย วของโดยนํ า มากํา หนดเป น กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 3 ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา, 2561 : 3) ดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ตําแหนง
5. ประสบการณในการทํางาน

ปญหาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
ดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวยดานตางๆ
ดังนี้
1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3. ดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว
4. จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
5. ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
6. จัดทํา/จัดสงรายงานการประเมินฯใหแกหนวยงาน
ตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปน
ประจําทุกป

แนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนดาราวิทยาลัย
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใช ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ผู บ ริห ารและครู ผู ส อนโรงเรีย นดาราวิ ท ยาลั ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม
ปการศึกษา 2561 จํานวน 385 คน
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กลุ ม ตั ว อย า ง ได แ ก ผู บ ริ ห ารและครู ผู ส อนในโรงเรี ย นดาราวิ ท ยาลั ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม จํ า นวน
192 คน การกํา หนดขนาดของกลุ ม ตัว อย า ง ใช วิ ธี สุ ม ตัวอย า งแบบง า ย โดยใชสู ตรของเครซี่ และมอรแกน
(Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. 1970, p : 607-610) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในวิจัยเปนแบบสอบถามปญหาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัด
เชี ยงใหม มีทั้ ง หมด 3 ตอน ประกอบด ว ย ตอนที่ 1 ขอมู ลทั่ ว ไปของผู ตอบแบบสอบถาม มี ลั กษณะเป นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) ไดแก เพศ ตําแหนง อายุ ประสบการณในการทํางาน และระดับการศึกษา จํานวน
5 ขอ ตอนที่ 2 ปญหาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม มีลักษณะเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา ประกอบดวย 6 ดาน จํานวน 51 ขอ และตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม มีลักษณะเปนแบบคําถามปลายเปด จํานวน 6 ขอ มีคาดัชนี
ความสอดคลองระหวาง 0.60-1.00 และมีคาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ .99
วิธีการที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึงผูอํานวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยนําแบบสอบถามไปแจกใหผูบริหารและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัยที่เปนกลุม
ตัวอยางตอบแบบสอบถาม และรับกลับคืนดวยตนเอง จํานวน 192 ชุด
3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ
4. จัดหมวดหมูของขอมูลเพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใชคือ ความถี่ และรอยละ
2. การวิเคราะหปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
เกณฑแปลความหมายคาเฉลี่ยในแตละดานดังนี้
4.51–5.00 หมายถึง ปญหาการประกันคุณภาพภายในอยูในระดับมากที่สุด
3.51–4.50 หมายถึง ปญหาการประกันคุณภาพภายในอยูในระดับมาก
2.50–3.50 หมายถึง ปญหาการประกันคุณภาพภายในอยูในระดับปานกลาง
1.51–2.50 หมายถึง ปญหาการประกันคุณภาพภายในอยูในระดับนอย
1.00–1.50 หมายถึง ปญหาการประกันคุณภาพภายในอยูในระดับนอยที่สุด
3. การเปรียบเทียบปญหาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม จําแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และประสบการณในการทํางาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหคือ t-test และการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
4. การวิเคราะหแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ใช
การวิเคราะหขอมูลแลวนํามาสังเคราะหขอมูลสรุปประเด็นสําคัญในแตละดาน
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ผล/สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (n=192)
สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน (คน)
คิดเปนรอยละ
1. เพศ
ชาย
26
13.50
หญิง
166
86.50
2. อายุ
20 – 30 ป
45
23.40
31 – 40 ป
55
28.60
41 – 50 ป
51
26.60
51 – 60 ป
41
21.40
3. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
139
72.40
ปริญญาโท
52
27.10
ปริญญาเอก
1
0.50
4. ตําแหนง
ผูบริหาร
4
2.10
ครูผูสอน
164
85.40
บุคลากร
24
12.50
5. ประสบการณในการทํางาน
ต่ํากวา 5 ป
51
26.60
6 – 10 ป
27
14.00
11 – 20 ป
51
26.60
21 – 30 ป
43
22.40
ตั้งแต 30 ปขึ้นไป
20
10.40
จากตารางที่ 1 พบว า ผู ต อบแบบสอบถามมี ทั้ ง หมด 192 คน เป น เพศหญิ ง จํ า นวน 166 คน
คิดเปน รอยละ 86.50 รองลงมา คือ เพศชาย จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 13.50
อายุของผูตอบแบบสอบถาม มากที่สุด คือ 31 – 40 ป จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 28.6 รองลงมา คือ
41 – 50 ป จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 26.60 และ 20 – 30 ป จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 23.40 และนอย
ที่สุด คือ 51 – 60 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 21.40
ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม มากที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ
72.40 รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 27.10 และนอยที่สุดคือระดับปริญญาเอก
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.50
ตํ า แหน ง ของผู ต อบแบบสอบถาม มากที่ สุ ด คือ ครูผู ส อน จํ า นวน 164 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 85.40
รองลงมา คื อ บุ ค ลากร จํ า นวน 24 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 12.50 และน อ ยที่ สุ ด คื อ ผู บ ริ ห าร จํ า นวน 4 คน
คิดเปนรอยละ 2.10
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ประสบการณในการทํางานของผูตอบแบบสอบถาม มากที่สุดมี 2 อันดับ คือ ต่ํากวา 5 ป และ 11 – 20 ป
จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 26.60 รองลงมา คือ 21 – 30 ป จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 22.40 และนอย
ที่สุด คือ ตั้งแต 31 ปขึ้นไป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 10.40
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นตอปญหาการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม โดยรวม
ความคิดเห็น
การ
ปญหาการประกันคุณภาพภายใน
แปลความ
SD
X
1. ดานกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไป 2.67
1.29
ปานกลาง
ตามมาตรฐานการศึกษา
2. ดานจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง 2.70
1.26
ปานกลาง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3. ดานดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว
2.73
1.31
ปานกลาง
4. ดานจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 2.67
1.36
ปานกลาง
ภายในสถานศึกษา
5. ด า นติ ดตามผลการดํา เนิน การ เพื่ อพัฒ นาสถานศึกษาใหมี 2.69
1.32
ปานกลาง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
6. ดานจัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง ใหแกหนวยงานตน 2.70
1.34
ปานกลาง
สังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป
รวม
2.69
1.31
ปานกลาง
จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นตอปญหาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ของโรงเรียน
ดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.69) และแตละดานอยูในระดับปาน
กลาง โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากสูงสุด คือ ดานดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว ( X = 2.73) และดานที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด มี 2 ขอ คือ ดานกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา และดานจัด
ใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ( X = 2.67)
ตอนที่ 3 สรุ ป ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ต อ ป ญ หาการประกั น คุ ณ ภาพภายในของโรงเรี ย น
ดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และประสบการณในการทํางาน
มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอปญหาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนดาราวิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามเพศ พบวาไดคา t เทากับ -.719 และคา Sig. เทากับ .919 ซึ่งมากกวาคานัยสําคัญทาง
สถิติ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงวาเพศชายและเพศหญิงมีความเห็นตอปญหาการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหมที่ไมแตกตางกัน
3.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอปญหาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนดาราวิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามอายุที่ตางกัน โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
ในภาพรวม พบวา อายุตางกันมีความคิดเห็นตอป ญหาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนดาราวิทยาลั ย
จังหวัดเชียงใหม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาเปน
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รายดานพบวา ดานจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ดาน
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ดานจัดใหมีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การเปดโอกาสใหครูและบุคลากร มีสวนรวมในการจัดทํา
รายงานประจําป และดานจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และอายุตางกันมีความเห็นตอปญหาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
ดาราวิ ท ยาลั ย จั ง หวั ดเชี ย งใหม ในด า นกํา หนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึก ษาใหเป น ไปตามมาตรฐาน
การศึกษา และด า นจั ด ส งรายงานผลการประเมิ นตนเองใหแกหน ว ยงานต นสั ง กัดหรือหน ว ยงานที่ กํากับ ดู แล
สถานศึกษาเปนประจําทุกป ที่ไมแตกตางกัน
เมื่อทดสอบความแตกตางของความแตกตางของความคิดเห็นต อปญหาการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามอายุเปนรายคู พบวา
1) ดานจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พบวา
กลุมอายุ 41 – 50 ป แตกตางจากกลุมอายุ 51 – 60 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกนั้นไมแตกตาง
2) ดานดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวเปนรายคู พบวา กลุมอายุ 20 – 30 ป แตกตางจากกลุมอายุ
51 – 60 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกนั้นไมแตกตาง
3) ดานจัดใหมีการประเมินประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พบวา กลุม
อายุ 20 – 30 ป แตกตางจากกลุมอายุ 51 – 60 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกนั้นไมแตกตาง
4) ดานติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พบวา กลุม
อายุ 41 – 50 ป แตกตางจากกลุมอายุ 51 – 60 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกนั้นไมแตกตาง
5) ภาพรวม พบวา กลุมอายุ 31 – 40 ป แตกตางจากกลุมอายุ 51 – 60 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
นอกนั้นไมแตกตาง
3.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอปญหาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนดาราวิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามระดับ การศึกษา ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว
3.4 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอปญหาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนดาราวิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามตําแหนง ในภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
3.5 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอปญหาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนดาราวิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามประสบการณในการทํางาน ในภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
เมื่อทดสอบความแตกตางของความแตกตางของความคิดเห็นตอปญหาการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามประสบการณในการทํางาน เปนรายคู พบวา
1) ดานกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาเปนรายคู พบวา
ประสบการณในการทํางาน 11 – 20 ป แตกตางจากประสบการณในการทํางาน 30 ป ขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ นอกนั้นไมแตกตาง
2) ดานจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเปนรายคู
พบวา ประสบการณในการทํางาน 11 – 20 ป แตกตางจากประสบการณในการทํางาน 30 ป ขึ้นไป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ นอกนั้นไมแตกตาง
3) ดานดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว เปนรายคู พบวา ประสบการณในการทํางาน 11 – 20 ป แตกตาง
จากประสบการณในการทํางาน 30 ป ขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกนั้นไมแตกตาง
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4) ดานจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเปนรายคู พบวา
ประสบการณในการทํางาน 11 – 20 ป แตกตางจากประสบการณในการทํางาน 30 ป ขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ นอกนั้นไมแตกตาง
5) ดานติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเปนรายคู
พบวา ประสบการณในการทํางาน 11 – 20 ป แตกตางจากประสบการณในการทํางาน 30 ป ขึ้นไป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ นอกนั้นไมแตกตาง
6) ดานจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา
เปนประจําทุกปเปนรายคู พบวา ประสบการณในการทํางาน 11 – 20 ป แตกตางจากประสบการณในการทํางาน
30 ป ขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกนั้นไมแตกตาง
7) ในภาพรวม พบวา กลุมอายุ 11 – 20 ป แตกตางจากกลุมอายุ 30 ป ขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 สรุปผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอปญหาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนดาราวิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และประสบการณในการทํางาน
สถานภาพสวนบุคคล
ปญหาการประกันคุณภาพ
ระดับ
ประสบการณ
ภายในของโรงเรียน
เพศ อายุ
ตําแหนง
การศึกษา
ในการทํางาน
1. ด า นกํา หนดมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึ ก ษาให เ ป น ไปตามมาตรฐาน 9
การศึกษา
2. ดานจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึ ก ษาที่ มุ ง คุ ณ ภาพตาม 9
9
มาตรฐานการศึกษา
3. ดานดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว
9
9
4. ด า นจั ด ให มี ก ารประเมิ น ผลและ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน 9
9
สถานศึกษา
5. ด า นติ ด ตามผลการดํ า เนิ น การ เพื่ อ
พั ฒ นาสถานศึ ก ษาให มี คุ ณ ภาพตาม 9
9
มาตรฐานการศึกษา
รวม
- 9
9
9 แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
- ไมแตกตางกัน
จากตารางที่ 3 สรุปไดวา ผลการเปรียบเที ยบความคิด เห็น ตอป ญหาการประกันคุณ ภาพภายในของ
โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามอายุ และประสบการณในการทํางาน โดยรวมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และตําแหนง โดยรวมไมแตกตางกัน
หมายเหตุ
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ตอนที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหแนวทางในพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนดาราวิทยาลัย
มีดังนี้ ควรมีการสรางความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา และการจัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหแก
ผูบริหาร ครู บุคลากร และผูเกี่ยวของใหมีความเขาใจชัดเจนมากขึ้น กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน และขอความ
รวมมือทุกฝายปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว นําผลการดําเนินการมาปรับ ปรุง ตรวจติดตามเปนประจําสม่ําเสมอ
ประเมินและนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง จัดทํารายงานผลการดําเนินการติดตามใหชัดเจน และควรใช
ระบบ online ในการรายงานผลการประเมินตนเองแทนการสงรูปเลม

อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหปญหาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยมี
ประเด็นที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้
1. ปญหาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม โดยรวมและรายดานอยู
ในระดับปานกลาง โดยรายขอ ในแต ละดานที่มีคาเฉลี่ยมากสูงสุด คือ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาแกผูบริหาร ครู และผูที่เกี่ยวของ การพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากร
ใหมีความรู ความเขาใจในเรื่องการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเก็บรวบรวมข อมูล
สารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณ ภาพการศึก ษาภายในสถานศึ ก ษาและรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามเป า หมายที่ กํา หนดไว ใ น
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและคาเปาหมายที่กําหนด การศึกษาวิจัย
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา และการ
พัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ การรวบรวมขอมูลและจัดทําเอกสารตามรูปแบบการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ
อัชรี วงศกา (2555 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาพบวาปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนที่สําคัญ มี
ดังนี้ ปญหาดานการตรวจสอบคุณภาพ ปญหาดานการควบคุมคุณภาพปญหาดานการประเมินคุณภาพ และปญหา
ดานการวางแผนเตรียมการ และสอดคลองกับวาลิช ลีทา (2560 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาปญหาการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาพบวาปญหาในแตละดานมีดังนี้ 1) ดานการวางแผนเตรียมการคือ ครูขาดความรูความ
เขาใจในการวางแผน 2) ดานการดําเนินการปฏิบัติตามแผนคือ ไมสามารถดําเนินการไดตามปฏิทินการปฏิบัติงาน
3) ดานการกํากับตรวจสอบการปฏิบัติงานคือ ขาดระบบและความไมจริงจังของคณะกรรมการประกันคุณภาพและ
4) ดานการปรับปรุงแกไขการดําเนินการคือ ขาดงบประมาณและความรวมมือจากผูปกครองและชุมชน
2. จากผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ต อ ป ญ หาการประกั น คุ ณ ภาพภายในของโรงเรี ย น
ดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม สามารถอภิปรายไดดังนี้
2.1 จํ า แนกตามอายุ พบว า โดยรวมและด า นการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ดานการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว ดานการจัดใหมีการ
ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และดานการติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความแตกตา งกัน อยา งมีนั ยสํา คัญ ทางสถิติ ที่ระดับ .05
ในภาพรวม กลุม อายุ 31 – 40 ป แตกตางจากกลุมอายุ 51 – 60 ป อย างมี นัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งสอดคลองกับ เปยมสุข ทุงกาวี (2556 : 80) ที่ศึกษาพบวาปจจัยทุกตัวมีความสัมพันธทางบวกกับการมีสวนรวม
ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไดแก รายได อายุ ประสบการณในการทํางาน รวมถึงปจจัยดานทัศนคติ
และป จจัยด านการรับ รูในการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายใน แสดงใหเห็น วา อายุยั งคงมี ผลตอการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม หากทั้งสองกลุมอายุมีความเขาใจเกี่ยวกับระบบการ
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ดําเนินการประกันคุณภาพภายในที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จะสามารถดําเนินการประกันคุณภาพภายในรวมกันได ทํา ให
ปญหาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนลดลง
2.2 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวา โดยรวมและแตละดานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุมอายุ 11 – 20 ป แตกตางจากกลุมอายุ 30 ป ขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา ประสบการณในการทํางานยังคงมีผลตอการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
ดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม สอดคลองกับ อาภาภรณ ทองคําดี (2556 : บทคัดยอ) ที่พบวา การมีสวนรวมใน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูในกลุมโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอทา ใหม สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยรวมและรายดาน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ถาหากทั้งสองกลุมมีความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน และมีสวนรวมในการแบงปนประสบการณการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแกกัน ก็จะสงผล
ใหปญหาการประกันคุณภาพภายในลดลง
2.3 จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และตําแหนง โดยรวม และแตละดาน ไมมีความแตกต าง
กัน สอดคลองกับสุภาภรณ จงรักษ (2556 : บทคัดยอ) ที่พบวาผลการเปรียบเทียบปญหาการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนในอําเภอแกงหางแมว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
จําแนกตามระดับการศึกษาในภาพรวมและรายดานไม แตกตางกัน แสดงใหเห็นวา ไมวาจะเปนเพศชายหรือหญิง
เปนครูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรืออยูในตําแหนงผูบริหาร ครู หรือบุคลากร
ตางมีความคิดเห็นตอปญหาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ที่ไมแตกตางกัน
3. จากผลการวิเคราะหแนวทางในพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนดาราวิทยาลัย พบวา
ควรมีการสรางความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา และการจัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหแกผูบริหาร ครู
บุคลากร และผูเกี่ยวของใหมีความเขาใจชัดเจนมากขึ้น กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน และขอความรวมมือทุกฝาย
ปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว นําผลการดําเนินการมาปรับปรุง ตรวจติดตามเปนประจําสม่ําเสมอ ประเมินและนํา
ผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง จัดทํารายงานผลการดําเนินการติดตามใหชัดเจน และควรใชระบบ online
ในการรายงานผลการประเมินตนเองแทนการสงรูปเล ม ซึ่งสอดคลองกับวาลิช ลีทา (2560 : บทคัดยอ) ที่ศึกษา
พบวาแนวการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแตละดานมีแนวทางสําคัญดังนี้ ดานการวางแผน
เตรียมการ ไดแก การอบรมชี้แจงใหครูและผูปกครองมีความรูความเขาใจตอระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ดานการดําเนิ นการปฏิบัติตามแผน ไดแก คณะกรรมการควรดําเนินการใหเปนไปตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดไว ดานการกํากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ไดแก แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการที่มีความรู
ความสามารถและกํ า หนดตั ว บ ง ชี้ ก ารตรวจสอบที่ ชั ด เจน และด า นการปรับ ปรุ ง แกไ ขการดํ า เนิ น การ ได แก
เชิญนักวิชาการใหความรูความเขาใจตอครูและขอรับการสนับสนุนทรัพยากรการดําเนินการจากผูนําชุมชน และ
สอดคลองกับณัฐพันธ เขจรนันท (2545: 66-67) ที่กลาววาคุณภาพเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งในการดําเนินงาน การใช
วงจร PDCA คือ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแกไข (Act)
เปนการสรางคุณภาพใหเกิดขึ้นกับองคการ เพื่อเปนหลักในการเริ่มตนการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งนี้
1. ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ควรมีการสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาใหแก ผูบริหาร ครู บุคลากร และผูเกี่ยวของ ใหมีความเขาใจมากขึ้น
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2. ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ควร
สรางความเขาใจเกี่ยวกับการจัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหแก ผูบริหาร ครู บุคลากร และผูเกี่ยวของ ใหเขาใจ
แจมแจง ชัดเจน
3. ดานการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว โดยกําหนดปฏิทินการดําเนินงาน และขอความรวมมือทุกฝาย
ปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว
4. ดานการจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ควรมีการนําผลการ
ดําเนินการมาปรับปรุง ตลอดจนมีการตรวจติดตามเปนประจําสม่ําเสมอ เพื่อคุณภาพการศึกษา การประเมินผลและ
การเขียนรายงานใหเปนไปตามสภาพจริง
5. ดานการติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ควรมี
การประเมินหลังการนําผลไปพัฒนาและนําผลการประเมินมาปรับปรุง ตลอดจนมีการจัดทํารายงานผลการปรับปรุง
การดํ าเนิน การติ ดตามใหชั ดเจน มี การติ ดตามโครงการใหเป นไปตามที่กําหนดและควรนํ าผลการติด ตาม มา
วิเคราะหเพื่อนําไปสูการพัฒนา
6. ดานการจัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง ใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล
สถานศึกษาเปนประจําทุกป ควรใชระบบ online แทนการสงรูปเลม
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป
1. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม
2. ควรศึกษาความพึงพอใจของครูผูปฏิบัติงานต อแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม
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และแมทซินสกี เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
The Study of Mathematical Concepts and Mathematical Problem Posing by Using
Lasley and Matczynski Model of Decimal Teaching of Prathom Suksa V Students

ผูวิจัย

อาจารยที่ปรึกษา

ลลิดา ทองปรอด
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ดร.นวพล นนทภา
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบมโนทัศนและการสรางโจทยปญหาโดยใชโมเดลของลาสเลย
และแมทซิ น สกีแ ละวิธี การสอนแบบปกติ เรื่อง ทศนิ ยม ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุ บาล
มหาสารคาม อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ประชากร ไดแก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 9 หองเรียน จํานวนทั้งหมด 302 คน กลุมตัวอยางแบงออกเปนกลุมควบคุม
และกลุม ทดลอง โดยใช การสุ มแบบกลุ ม (Cluster random sampling) กลุม ควบคุ ม ไดแก นักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5/9 จํานวน 42 คน และนักเรียนกลุมทดลอง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/7 จํานวน 42
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชโมเดลของลาสเลยและแมทซินสกี เรื่อง ทศนิยม
จํา นวน 14 แผน แผนการจั ด การเรีย นรูแ บบปกติ เรื่อ ง ทศนิย ม จํ า นวน 14 แผนแบบทดสอบมโนทั ศ น ท าง
คณิตศาสตร แบบอัตนัย จํานวน 4 ขอ และแบบทดสอบการสรางโจทยปญหาทางคณิตศาสตร แบบอัตนัย จํานวน
3 ขอ สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t - test
(Independent t - test)
ผลการวิจัยพบวา คะแนนมโนทัศนทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
โมเดลของลาสเลยและแมทซินสกีและนักเรียนหองเรียนปกติแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
คะแนนการสรางโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโมเดลของ
ลาสเลยและแมทซินสกีและนักเรียนหองเรียนปกติแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโมเดลของลาสเลยและแมทซินสกี ซึ่งมีทั้งหมด 5 ขั้น คือ ขั้นการผลิตขอมูล ขั้นการจัด
กลุมขอมูล ขั้นการขยายความประเภทขอมูล ขั้นการสรุปปด และขั้นการสรางโจทยปญหา ทําใหผูรียนเกิดมโนทัศน
เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ สามารถสรางขอสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธตางๆ นําไปสูการสรางโจทยปญหาใหมๆจากความคิด
สรางสรรคโดยใชภาษาของตนเอง
คําสําคัญ : มโนทัศนทางคณิตศาสตร , การสรางโจทยปญหาทางคณิตศาสตร และโมเดลของลาสเลย และ
แมทซินสกี
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ABSTRACT
The objective of this study was to compare the mathematical concepts and
mathematical problem posing by using Lasley and Matczynski model of decimal teaching
of Prathom Suksa V students at Anuban Maha Sarakham school, Mueang Maha Sarakham
district, Maha Sarakham province in the second semester of 2018. The population was 9
classes of Prathom Suksa V students. The sample was selected by cluster random sampling.
The control group was 42 5/9 students, and the experimental group was 42 5/7 students.
The tools of this study were 14 lesson plans using Lasley and Matczynski model of decimal
teaching, 4 subjective tests of mathematical concepts and 3 subjective tests of mathematical
problem posing. The frequency, percentage, mean, standard deviation, and independent
samples t-test were used in data analysis.
The results of this study showed that the score of the study of mathematical
concepts after learning activities by using Lasley and Matczynski model of decimal
teaching had the difference at the statistical significance level of .05, and the score of
Mathematical Problem Posing after learning activities by using Lasley and Matczynski
model of decimal teaching had the difference at the statistical significance level of .05
KEYWORDS : Mathematical Concepts, Mathematical Problem Posing, Lasley and
Matczynski Model

บทนํา
คณิตศาสตรนับเปนศาสตรหนึ่งที่สําคัญอยางยิ่งในระบบการจัดการศึกษา เนื่องจากคณิตศาสตรมีบทบาท
สําคัญตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบระเบียบ มีแบบ
แผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ชวยใหคาดการณวางแผน ตัดสินใจ แกปญหา
และนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนศาสตรอื่นๆ คณิตศาสตรจึงมี ประโยชน ตอการดํ าเนิน ชีวิต และชวยพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหดีขึ้น มีความสมดุลทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา และอารมณ สามารถคิดเปนทําเปน แกปญหา
เปน และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 56) ฉะนั้นการวางรากฐาน
คณิตศาสตรที่มั่นคงใหแกเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาจึงมีความสําคัญเปนอยางมากในการที่เด็กจะนํา
ความรูและนําทักษะคณิตศาสตรไปใชในการพัฒนาตนเองใหสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพราะวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่สงเสริมให ผูเรียนเกิดความคิดอยางมีเหตุผล และใชเหตุผลในการแสดงความ
คิดเห็นอยางเปนระบบชัดเจน และสงเสริมใหผูเรียนไดคิดอยางอิสระ เสริมสรางลักษณะหลายๆ อยางในตนเอง
(สสวท, 2555 : 4) จากความสํ า คั ญ ของวิ ช าคณิ ต ศาสตร ดั ง กล า ว ทํ า ใหทุ ก หลั ก สู ต ร ทุ ก ชาติ ทุ ก ภาษา
ใหความสําคัญกับวิชาคณิตศาสตรทั้งสิ้น ดังที่ปรากฏในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ไดจัดใหคณิตศาสตรเปนสาระการเรียนรูหนึ่งที่ใชเปนหลักสําหรับการจัดการเรียนรูแกผูเรียน โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจในหลักการและโครงสรางของคณิตศาสตร มีทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร
มีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร ตระหนักในคุณคาของคณิตศาสตร ตลอดจนเกิดมโนทัศนที่ถูกตอง ซึ่งจะเปนตัว
บงชี้ไดวานักเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนเปนอยางดี และสามารถนําไปแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
(สมทรง สุวพานิช, 2549 : 4)
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มโนทัศนทางคณิตศาสตรเปนความคิดรวบยอดเกี่ยวกับลักษณะสําคัญ ความหมาย ที่มา หรือการขยาย
ความ ทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยาม นิยาม เปนความคิดนามธรรมที่ทําใหผูเรียนสามารถจําแนกสิ่งที่มีลักษณะตาม
ความคิดนามธรรมนั้นๆ ได และสามารถระบุไดวา สิ่งที่กําหนดใหเปนตัวอยาง หรือไมใชตัวอยางของความคิด
นามธรรมนั้น (อัมพร มาคะนอง, 2557 : 15) การใหนักเรียนไดพัฒนามโนทัศนเปนเรื่องสําคัญ เพราะความรูในโลก
นี้มีอยูมากมาย ถาผูสอนสอนแตขอเท็จจริงโดยใหขอมูลตางๆ แลวใหนักเรียนจดจํารายละเอียด ทําใหเกิดความ
ยุงยากในการเขาใจและเปนการเรียนที่ไมมีที่สิ้นสุด แตถาเปนการเรียนรูในลักษณะมโนทัศนทําใหผูเรียนสามารถ
ประยุกตความรูที่ไดรับเบื้องตนหรือมโนทัศนนั้นๆ ไปสูความรูใหมๆ ไดเรื่อยๆ เพราะมโนทัศนเปนรากฐานในการ
เรียนรูในระดับสูงตอไป การเรียนรูขอสรุปและหลักการ การเรียนรูการแกปญหา ตลอดจนการเชื่อมโยงจัดเปน
ความรูขั้นสูงที่ตองอาศัยมโนทัศน ดังนั้นหากนักเรียนมีมโนทัศนพื้นฐานที่ดียอมมีความสําคัญตอการเรียนรูมโนทัศน
ใหมๆ (สิริวรรณ ศรีพหล, 2536 : 183)
การสรางโจทยปญหาก็มีความสําคัญยิ่ง (สุลัดดา ลอยฟา และคณะ, 2530 : 23) กลาววา นักคณิตศาสตร
ศึกษาหลายทานเชื่อวา ถานักเรียนมีประสบการณในการสรางปญหาดวยตนเองจะชวยพัฒนาความสามารถในการ
แกปญหาของนักเรียนได ดีขึ้น เพราะนักเรียนจะเขาใจปญหาและโครงสรางของป ญหาได ดีกวา ซึ่งสอดคล องกับ
Gonzales (1994 : 78 - 84) ที่ไดเสนอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (The Lesson Plan Format) สําหรับฝก
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยเพิ่มทักษะการสรางโจทยปญหาใหสอดคลองกับสถานการณ (Posing a Related
Problem) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา การเสนอปญหาดวยตนเอง ซึ่งการสรางโจทยปญหา คือ การสรางโจทยปญหา
ใหมหรือปรับปรุงโจทยปญหาที่มีอยูแลว (Silver, 1994 : 19 - 28) และการสรางโจทยปญหายังเปนการพัฒนา
ความสามารถในการแกโจทยปญหาและเปนการสรางทัศนคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร ในการปฏิรูปการเรียนรู
คณิตศาสตร ยังไดมีขอตกลงรวมกันวาในการที่จะสรางบรรยากาศเพื่อจะใหนักเรียนสามารถสรางปญหาไดนั้นเปน
ธรรมชาติของกระบวนการเรียนรูคณิตศาสตร (NCTM, 2005 : 23) การแกปญหาเปนกระบวนการที่นักเรียนควรเรียนรู
ฝ กฝน และพั ฒนาให เกิ ดทั กษะขึ้ นในตั วนั กเรี ยน จะช วยให นั กเรี ยนมี แนวทางในการคิ ดที่ หลากหลาย มี นิ สั ย
กระตือรือรน ไมยอทอ และมีความมั่นใจในการแกปญหาที่เผชิญอยูทั้งภายในและภายนอกหองเรียน ตลอดจนเปน
ทักษะพื้นฐานที่นักเรียนสามารถนําติดตัวไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวันไดตลอดชีวิต (สถาบันสงเสริมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี, 2550 : 6) โจทยปญหาคณิตศาสตร เปนเครื่องมือสําคัญอันหนึ่งที่จะชวยพัฒนาความคิดของนักเรียน
นอกจากนี้ยังชวยใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จําเปนในการแกปญหาตลอดจนรูจักปญหาในสถานการณจริงใน
ชีวิต เพื่อหาวิธีแกปญหาในสถานการณจริงตามความเหมาะสมของแตละคน (Branca, 1980 : 30) การเรียนการสอน
แกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรในโรงเรียนของประเทศไทยในปจจุบันยังมีปญหาอยูมาก
โรงเรียนอนุ บ าลมหาสารคามมี ร ายงานผลทดสอบทางการศึ ก ษาระดับ ชาติ ขั้น พื้น ฐาน ของนั กเรีย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 วิชาคณิตศาสตร ปการศึกษา 2560 มีดังนี้ มีคะแนนเฉลี่ย 38.66 คะแนน โดยคะแนนสูงสุด
อยูที่ 95 คะแนน และคะแนนต่ําสุดอยูที่ 10 คะแนน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 วิชาคณิตศาสตร มีดังนี้
มีคะแนนเฉลี่ย 27.03 คะแนน โดยคะแนนสูงสุดอยูที่ 64 คะแนน และคะแนนต่ําสุดอยูที่ 8 คะแนน สาเหตุที่ทําให
นักเรียนมีคะแนนคณิตศาสตรต่ํานั้น อาจเกิดจากการคิดคํานวณเลขไมคลอง เมื่อเจอโจทยปญหาไมสามารถแก
โจทยปญหาได นักเรียนไมมีมโนทัศนทางคณิตศาสตรในเรื่องนั้น ครูขาดเทคนิควิธีการสอน นักเรียนสวนใหญมี
คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรต่ํากวาคาเฉลี่ยของคะแนนทั้งประเทศ และเรื่องที่นักเรียนทํากันไมไดคือ เรื่องการแก
โจทยปญหา เนื่องจากขาดทักษะในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร (รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม , 2561 : 16 - 17)
จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการสรางโจทยปญหาคณิตศาสตรและมโนทัศน
ทางคณิ ต ศาสตร ใ ห กั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึก ษาป ที่ 5 เพื่ อ เป น พื้ น ฐานในการพั ฒ นาวิ ธี ก ารแก โ จทย ป ญ หา
คณิตศาสตรของนักเรียนตอไป
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วัตถุประสงค
เพื่อเปรียบเทียบมโนทัศนและการสรางโจทยปญหาโดยใชโมเดลของลาสเลยและแมทซินสกีและวิธีการ
สอนแบบปกติ
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัยที่ 1
คะแนนเฉลี่ยมโนทัศนทางคณิตศาสตรของหองเรียนที่ใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโมเดลของ
ลาสเลยและแมทซิน สกีสูงกวาคะแนนเฉลี่ยมโนทัศนทางคณิตศาสตรของหองเรียนที่ใชแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยวิธกี ารสอนแบบปกติ
สมมติฐานการวิจัยที่ 2
คะแนนเฉลี่ยการสรางโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของหองเรียนที่ใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
โมเดลของลาสเลยและแมทซินสกีสูง กวาคะแนนเฉลี่ยการสรางโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของหองเรียนที่ใช
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีการสอนแบบปกติ

กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษามโนทัศนทางคณิตศาสตรและการสรางโจทยปญหาโดยใชโมเดล
มโนทัศนของลาสเลยและแมทซินสกี เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ซึ่งผูวิจัยใชโมเดลมโนทัศน
ของลาสเลยและแมทซินสกี (Lasley and Matczynski Model, 2002) และผูวิจัยไดเพิ่มขั้นตอนที่ 5 การสราง
ปญหาที่เกี่ย วของ การศึกษามโนทัศน ทางคณิตศาสตรและการสรางโจทยป ญหาจึ งใชขั้นตอนการจัดกิจ กรรม
5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การผลิตขอมูล
ขั้นตอนที่ 2 การจัดกลุมขอมูล
ขั้นตอนที่ 3 การขยายความประเภทขอมูล
ขั้นตอนที่ 4 การสรุปปด
ขั้นตอนที่ 5 การสรางปญหาที่เกี่ยวของ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อําเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 9 หองเรียน จํานวนนักเรียน 302 คน
กลุมตัวอยาง แบงออกเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง จํานวนนักเรียน 84 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
กลุ ม ควบคุม ได แ ก นั กเรีย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5/9 โรงเรีย นอนุ บ าลมหาสารคาม อํา เภอเมื อ ง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 42 คน
โดยใชการสุมแบบกลุม (Cluster random sampling)
กลุ ม ทดลอง ได แ ก นั กเรีย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5/7 โรงเรีย นอนุ บ าลมหาสารคาม อํา เภอเมื อ ง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 42 คน
โดยใชการสุมแบบกลุม (Cluster random sampling)
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แบบแผนการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบทดลอง (True Experimental Design) ซึ่งดําเนินการทดลองกับกลุม
ตัวอยางสองกลุม ตามแบบการวิจัยแบบทดลองแบบ (สุรวาท ทองบุ 2550, น.57) ซึ่งมีรูปแบบการวิจัย ดังนี้
O2
R
E
X
A
O2
R
C
X
สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง
หมายถึง
A
R
หมายถึง
E
หมายถึง
C
หมายถึง
หมายถึง
O2
X
หมายถึง
หมายถึง
X

แบบการวิจัยเชิงทดลอง
การกําหนดกลุมตัวอยางแบบสุม
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
การสอบหลังเรียนโดยใชแบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร
การใหสิ่งทดลอง (Treatment)
การไมใหสิ่งทดลอง (Treatment)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร เรื่อง ทศนิยม โดยใชโมเดลของลาสเลยและแมทซินสกี
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 14 แผน ใชระยะเวลา 14 ชั่วโมง
2. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร เรื่อง ทศนิยม โดยจัดการเรียนการสอนแบบปกติ เรื่อง
ทศนิยม จํานวน 14 แผน ใชระยะเวลา 14 ชั่วโมง
3. แบบทดสอบแบบทดสอบมโนทัศนทางคณิตศาสตร ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชโมเดลของลาสเลย
และแมทซินสกี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 แบบอัตนัย จํานวน 4 ขอ
4. แบบทดสอบการสรางโจทยปญหาทางคณิตศาสตร ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชโมเดลของลาสเลย
และแมทซินสกี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 แบบอัตนัย จํานวน 3 ขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บขอมูลของการศึกษามโนทัศนและการสรางโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง ทศนิยม ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อขออนุญาตผูอํานวยการโรงเรียนอ
บุบาลมหาสารคาม ในการเก็บรวบรวมขอมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561
2. ผูวิจัยจําแนกผลการเรียนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับต่ํา ปานกลาง และสูง จากคะแนน
สอบปลายภาควิชาคณิตศาสตร เทอม 1 ปการศึกษา 2561 ขอสอบปลายภาคมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน ซึ่งผูวิจัย
จําแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับตางๆ ดังตาราง
คะแนน
0 - 10
11 - 20
21 - 30

ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
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3. ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู โดยใชโมเดลของลาสเลยและแมทซินสกี
เรื่อง ทศนิยม จํานวน 14 แผน โดยทําการสอนทุกวัน วันละ 1 ชั่วโมง เปนระยะเวลา 1 เดือน
4. ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ เรื่อง ทศนิยม จํานวน 14 แผน
โดยทําการสอนทุกวัน วันละ 1 ชั่วโมง เปนระยะเวลา 1 เดือน
5. ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบมโนทัศนทางคณิตศาสตรและแบบทดสอบการสรางโจทยปญหาทาง
คณิตศาสตร ใชระยะเวลา 1 ชั่วโมง
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ
การวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือผูวิจัยใชคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบการสรางโจทย
ปญหาและแบบทดสอบมโนทัศนทางคณิตศาสตร หาคาความยากของแบบทดสอบมโนทัศนทางคณิตศาสตร และ
แบบทดสอบการสรางโจทยปญหาทางคณิตศาสตร คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ
มโนทัศนทางคณิตศาสตร และแบบทดสอบการสรางโจทยปญหาทางคณิตศาสตร และคาความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบทดสอบมโนทัศนทางคณิตศาสตร และแบบทดสอบการสรางโจทยปญหาทางคณิตศาสตร
2. การวิเคราะหขอมูลการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลการทําแบบทดสอบมโนทัศนทางคณิตศาสตรและแบบทดสอบการสรางโจทยปญหา
ทางคณิตศาสตร โดยใชรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชการวิเคราะหงานเขียน (Task Analysis) การ
บรรยายเชิงวิเคราะห (Analytic Description) และการวิเคราะหการเปรียบเทียบมโนทัศนทางคณิตศาสตร โดยใช
โมเดลของลาสเลยและแมทซินสกีและวิธีการสอนแบบปกติ โดยใชการทดสอบสมมติฐานใชสถิติทดสอบ t - test
(Independent t - test) และการวิเคราะหการเปรียบเทียบการสรางโจทยปญหาโดยใชโมเดลของลาสเลยและ
แมทซินสกีและวิธีการสอนแบบปกติ โดยใชการทดสอบสมมติฐานใชสถิติทดสอบ t - test (Independent t - test)

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบมโนทัศนทางคณิตศาสตรและการสรางโจทยปญหาโดยใชโมเดล
ของลาสเลยและแมทซินสกีและวิธีการสอนแบบปกติ
ตารางที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบมโนทัศนทางคณิตศาสตรโดยใชโมเดลของลาสเลยและแมทซิน
สกีและวิธีการสอนแบบปกติ
หองที่ผูวิจัยใชโมเดล
หองเรียนปกติ
ของลาสเลยและแมทซินสกี
คะแนนเต็ม
หัวขอ
สูงสุด ต่ําสุด
คะแนนมโนทัศน

8

8

4

x

S .D.

7.02

1.02

สูงสุด ต่ําสุด
8

3

x

S .D.

6.21

1.16

หมายเหตุ. x = คาเฉลี่ย, S .D. = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากตารางที่ 1 พบวามโนทัศนทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หองที่ผูวิจัยใชโมเดล
ของลาสเลยและแมทซินสกี คะแนนสูงสุด เทากับ 8 คะแนน คะแนนต่ําสุด เทากับ 4 คะแนน คาเฉลี่ย เทากับ 7.02
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.02 และหองเรียนปกติ คะแนนสูงสุด เทากั บ 8 คะแนน คะแนนต่ําสุ ด
เทากับ 3 คะแนน คาเฉลี่ย เทากับ 6.21 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.16
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ตารางที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบการสรางโจทยปญหาทางคณิตศาสตรโดยใชโมเดลของลาสเลย
และแมทซินสกีและวิธีการสอนแบบปกติ
หองที่ผูวิจัยใชโมเดล
หองเรียนปกติ
หัวขอ
ของลาสเลยและแมทซินสกี
คะแนนเต็ม
สูงสุด ต่ําสุด
การสรางโจทยปญ
 หา

12

12

3

x

S .D.

9.45

1.43

สูงสุด ต่ําสุด
10

2

x

S .D.

8.48

1.49

หมายเหตุ. x = คาเฉลี่ย, S .D. = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากตารางที่ 2 พบวาความสามารถในการสรางโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 หองที่ผูวิจัยใชโมเดลของลาสเลยและแมทซินสกี มีคะแนนสูงสุด เทากับ 12 คะแนน คะแนนต่ําสุด เทากับ 3
คะแนน คาเฉลี่ย เทากับ 9.45 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.43 และหองเรียนปกติ คะแนนสูงสุด เทากับ
10 คะแนน คะแนนต่ําสุด เทากับ 2 คะแนน คาเฉลี่ย เทากับ 8.48 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.49
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบมโนทัศนทางคณิตศาสตรและการสรางโจทยปญหาโดยใชโมเดล
ของลาสเลยและแมทซินสกีและวิธีการสอนแบบปกติ โดยใชการทดสอบสมมติฐานใชสถิติทดสอบ t - test
(Independent t - test)
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบมโนทัศนทางคณิตศาสตร โดยใชโมเดลของลาสเลยและแมทซินสกีและ
วิธีการสอนแบบปกติ โดยใชการทดสอบสมมติฐานใชสถิติทดสอบ t - test (Independent t - test)
Levene’s Test For
Equality of
การทดสอบ
n
t
p-value
Variances
F

Sig.

คะแนนการศึกษามโนทัศนทางคณิตศาสตร
42
.95
.33
3.39
.002
จากตารางที่ 3 พบวา คะแนนมโนทัศนทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชโมเดลของลาสเลยและแมทซินสกีและนักเรียนหองเรียนปกติมีความแปรปรวนเทากัน คะแนนการศึกษามโน
ทัศนทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโมเดลของลาสเลยและแมทซินสกี สูง
กวานักเรียนหองเรียนปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบการสรางโจทยปญหาโดยใชโมเดลของลาสเลยและแมทซินสกีและ
วิธีการสอนแบบปกติ โดยใชการทดสอบสมมติฐานใชสถิติทดสอบ t - test (Independent t - test)
Levene’s Test For
Equality of
t
p-value
การทดสอบ
n
Variances
F
Sig.
คะแนนการศึกษาการสรางโจทยปญหา

42

.022

.883

3.063
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จากตารางที่ 4 พบวา คะแนนการสรางโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชโมเดลของลาสเลยและแมทซินสกีและนักเรียนหองเรียนปกติมีความแปรปรวนเทากัน คะแนน
การศึกษาการสรางโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชโมเดลของ
ลาสเลยและแมทซินสกีสูงกวานักเรียนหองเรียนปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
การศึกษามโนทัศนทางคณิตศาสตรและการสรางโจทยปญหาโดยใชโมเดลของลาสเลยและแมทซินสกี
เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยสามารถอภิปรายได ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบมโนทัศนทางคณิตศาสตรโดยใชโมเดลของลาสเลยและแมทซินสกีและ
วิธีการสอนแบบปกติ โดยใชการทดสอบสมมติฐานใชสถิติทดสอบ t - test (Independent t – test ) พบวา
คะแนนการศึกษามโนทัศนทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโมเดลของลาส
เลยและแมทซินสกีและนักเรียนหองเรียนปกติ มีความแปรปรวนเทากัน คะแนนการศึกษามโนทัศนทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโมเดลของลาสเลยและแมทซินสกีสูงกวานักเรียนหองเรียน
ปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูวิจัยใชกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใชโมเดลของลาสเลยและแมทซินสกีซึ่งสงเสริมใหผูเรียนใชการสังเกต การผลิตขอมูลเพื่อสรางมโนทัศน การจัด
กลุมขอมูล การขยายความประเภทขอมูล และการสรุปปด และผูวิจัยยังไดเพิ่มขั้นการสรางโจทยปญหา เพื่อสงเสริม
และพัฒนากระบวนการทางความคิดของผูเรียน อีกทั้งในระหวางการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ยังไดมีการจัด
กิจกรรมโดยใชกระบวนการกลุม เพื่อใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อใหนักเรียนเกิดมโน
ทัศนทางคณิตศาสตร และการจัดกิจกรรมการเรียนรูในครั้งนี้ยังไดมีการนําสถานการณหรือเหตุการณที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับบริบทของนักเรียนและโรงเรียนมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู จึงทําใหนั กเรียน
สามารถพัฒนาความรูความสามารถของนักเรียนไดดวยตนเอง และเปนการเชื่อมโยงประสบการณความรูเดิมกับ
ประสบการณความรูใหม จึงทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้น ทั้งนี้สงผลใหนักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการสอน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชโมเดลของลาสเลยและแมทซินสกี มีมโนทัศนทางคณิตศาสตรสูงกวา
นักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สิรินทรทิพย พูลศรี (2542) ไดศึกษาเรื่อง ผลของการใชรูปแบบการสรางมโนทัศนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนชุมชนบานทุงนา โดยแบงเปน 2 กลุม ผลการวิจัยพบวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบการสรางมโนทัศนสามารถพัฒนากระบวนการสรางมโนทัศนของนักเรียนได
สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2. ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบการสรางโจทยปญหาโดยใชโมเดลของลาสเลยและแมทซินสกีและ
วิธีการสอนแบบปกติ โดยใชการทดสอบสมมติฐานใชสถิติทดสอบ t - test (Independent t - test) พบวา คะแนน
การศึกษาการสรางโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโมเดลของ
ลาสเลยและแมทซินสกีและนักเรียนหองเรียนปกติ มีความแปรปรวนเทากัน คะแนนการศึกษาการสรางโจทยปญหา
ทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชโมเดลของลาสเลยและแมทซินสกี สูงกวา
นักเรียนหองเรียนปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูโดยการสราง
โจทยปญหา เรื่อง ทศนิยม ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ทําใหผูเรียนไดทํากิจกรรมการสรางโจทยปญหา ซึ่งเปนการพัฒนา
ทักษะในการสรางโจทยปญหาของผูเรียน ที่มุงเนนในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น ประสบการณ
จากการเรียนรูจากการทํากิจกรรมเปนกลุม ทําใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค สามารถตอยอดแนวความคิดของ
ตนเองได อีกทั้งยังเปนเนื้อหาที่งายตอการสรางโจทยปญ หา ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของเหลียงและซิลเวอร
(Leung and Silver, 1997) พบวา การสอนโดยวิธีการสรางโจทยปญหา สงผลใหความสามารถทางคณิตศาสตร
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการสรางโจทยปญหามีอิทธิพลทางบวกตอความสามารถในการแกโจทยปญหา เพราะการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชการสรางโจทยปญหา เปนการใหนักเรียนไดสํารวจสถานการณปญหา และแยกแยะ
องคประกอบของปญหาวามีความสัมพันธอยางไร และสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนของอิงลิส
(English, 1997) วาการสรางโจทยปญหาถือเปนการสงเสริมใหนักเรียนสรางความรูดวยตนเอง โดยใชแนวคิดการ
สรางความรู จะเริ่มตนดวยการสรางโจทยปญหา ซึ่งครูอาจจะเปนผูตั้งหรือมาจากนักเรียน และมีครูและนักเรียน
ชวยกันคิดแกปญหา โดยครูเปนผูแนะแนวหรือชวยเหลือ การจัดการเรียน การสอนโดยใชการสรางโจทยปญหา
ชวยพัฒนาทักษะและสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค และการทํากิจกรรมใหมๆ ชวยพัฒนาความสามารถ
ของผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน ไมเบื่อหนายตอการเรียน สงผลใหผูเรียนมีทักษะตอการแกโจทย
ปญหาที่ดีขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุริเยส สุขแสวง (2548, น.73) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการตั้งปญหาที่มีตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและความคิด
สรางสรรคของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชเทคนิคการตั้งปญหามีความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑขั้นต่ําที่กําหนดไว และ Connor and Hawkins. (1936, p. 21-29) ไดทํา
การวิจัยเรื่อง ผลของการเรียนแบบใชเทคนิคการสรางโจทยปญหากับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยการใหนักเรียน
สรางโจทยปญหาขึ้นมาดวยตนเอง ผลการศึกษาพบวา นักเรียนกลุมที่เรียนแบบการสรางโจทยปญหาขึ้นมาดวย
ตนเองมีความสามารถและทักษะในการแกปญหาสูงขึ้น

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย การศึกษามโนทัศนทางคณิตศาสตรและการสรางโจทยปญหาโดยใชโมเดลของลาสเลย
และแมทซินสกี เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
1. ครูผูสอนควรนํากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใชโมเดลของลาสเลยและแมทซินสกี ไปใชใน
หองเรียนใหเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน หรือในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อพัฒนามโนทัศนทางคณิตศาสตรของนักเรียน
2. ครูควรจัดเนื้อหาและเวลาใหเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชโมเดลของลาสเลยและแมทซิน
สกี เนื่องจากการจัดการเรียนรูโดยการสรางโจทยปญหาเปนการจัดการเรียนรูที่นักเรียนไมคุนเคย นักเรียนจึงตองใช
เวลาในการคิดและสรางโจทยปญหา พรอมทั้งแกโจทยปญหาที่สรางขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อทําการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชโมเดลการสรางมโนทัศนเพื่อพัฒนามโน
ทัศนทางคณิตศาสตรในเนื้อหา ระดับชั้น หรือกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ
2. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการอื่ นๆ ที่สงเสริมทักษะการสรางโจทยปญหาของ
นักเรียนใหมีความหลากหลายและซับซอนมากขึ้น

เอกสารอางอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ คุรุสภา
ลาดพราว
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม. (2561). รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม :
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1.
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2550). การวัดประเมินผลเพื่อคุณภาพการเรียนรูและตัวอยาง
ขอสอบจากโครงการปะเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



สมทรง สุวพานิช (2544) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพฤติกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับ
ประถมศึกษา มหาสาคาม คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
สมทรง สุ ว พานิ ช . (2549). โจทย ป ญ หาคณิ ต ศาสตร ทฤษฎี แ ละการปฏิ บั ติ . มหาสารคาม : มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏมหาสารคาม.
สิรินทิพย พูลศรี. (2542). ศึกษาผลของการใชรูปแบบการสรางความคิดรวบยอดที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิ ต ศาสตรข องนั ก เรีย นชั้ น ประถมศึก ษาป ที่ 5. วิ ท ยานิ พ นธ ปริญ ญาศึ กษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สิริวรรณ ศรีพหล (2536) รายงานการวิจัยเรื่อง “การศึกษาสถานภาพทั่วไปของการจัดการศึกษาดานสกลทรรศน
ศึกษาในประเทศไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สุรวาท ทองบุ. การวิจัยทางการศึกษา. มหาสารคาม : อภิชาตการพิมพ, 2550
สุริเยส สุขแสวง. (2548). ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการตั้งปญหาที่มีตอความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรและความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จังหวัดสุรินทร.
วิทยานิพนธ ค.ม.(การศึกษาคณิตศาสตร). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อัมพร ม าคนอง. (2554). ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร : การพัฒนาเพื่อพัฒ นาการ.พิมพค รั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Anderson, K.B and Pingry.R.E. The Learning of Mathematics: Its Theory and Practice.Washington
D.C. : The National Council of Teachers of Mathematics (1973).
Branca, N.A. (1980). “Problem Solving as a Goal, Process, and Basic Skill. In S. Krulik And R.E.
Reys (Eds.), ” Problem Solving in School Mathematics : 1980 Yearbook. P. 3 - 8.
Reston, VA : NCTM.
Connor, W., and Hawkins. 1936. What materials are most useful to children in learning to solve
problem. Education Method 16 : 21 – 29
Eileen Gray Wade. "A Study of the Effects of a Constructivist-based Mathematics Problem Solving
Instructional Program on the Attitude, Self-Confidence and Achiecement of
Post-Fifth-Grade Students," Dissertation Abstracts International. 55(11): 3411-A, 1995
Gonzales, N. A. 1994. A problem posing : A neglected component in Mathematics Courses for
prospective elementary and middle school teachers. School Science and
Mathematics 94, 2 (February) : 78 – 84
Silver, E. A. (June 1997). Fosterring creativity through instruction rich in mathematical problem
solving and problem posing. ZDM. 29(3) : pp. 75 – 80. Retrieved March 26, 2009

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ความตองการของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนเอกชน เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
THE NEEDS OF PARENTS FOR INCLUSIVE EDUCATION AT PRIVATE
SCHOOLS IN BANG KHUN THIAN DISTRICT, BANGKOK METROPOLIS

ผูวิจัย

อาจารยที่ปรึกษา

วาที่ ร.ต.ระพี แกวมีแสง ร.น.
สาขาวิชา การศึกษาเพื่อการพัฒนา
(วิชาเอกจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รองศาสตราจารย ดร. พิมพพรรณ เทพสุเมธานนท
ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รองศาสตราจารย ดร. สุการตพิชา ปยะธรรมวรากุล
ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อริสา สํารอง
ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความตองการของผูปกครองที่มีตอการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน
เอกชน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบความตองการของผูปกครองที่มีตอการจัดการเรียนรวม
ในโรงเรียนเอกชน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามวุฒิการศึกษา และอาชีพ กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย ไดแก ผูปกครองของนักเรียน โรงเรียนเอกชน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางไดมาโดยสุม
แบบชั้นภูมิ กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครซี และมอรแกน ไดกลุมตัวอยาง ทั้งสิ้น จํานวน 357 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามความตองการของผูปกครองที่มีตอการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน
เอกชน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร การวิเคราะหขอมูล โดยการหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการเปรียบเทียบแบบสองกลุมที่มีอิสระตอกัน และกรณีที่มีการเปรียบเทียบมากกวา 2 กลุม ใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการศึกษาความตองการของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนเอกชน เขตบาง
ขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยรวม และรายดาน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานหลักสูตรและการนําไปใช ดาน
เครื่องมือ อุปกรณ และสถานที่ ดานบุคลากร และดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน อยูในระดับมาก
2. ผลการการเปรียบเทียบตองการของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนเอกชน
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ที่มีวุฒิการศึกษา ตางกัน พบวา โดยรวม และรายดานไดแก ดานการจัดการ
เรียนการสอน ดานหลักสูตรและการนําไปใช แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานเครื่องมือ
อุ ป กรณ และสถานที่ ด า นบุ ค ลากร และด า นความสั ม พั น ธ ร ะหว า งโรงเรี ย นและชุ ม ชน แตกต า งกั น อย า ง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการการเปรียบเทียบความตองการของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน
เอกชน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพตางกัน พบวา โดยรวม และรายดาน ไดแก ดานการจัดการ
เรี ย นการสอน ด า นหลั ก สู ต รและการนํ า ไปใช ด า นเครื่อ งมื อ อุ ป กรณ และสถานที่ ด านบุ ค ลากร และด า น
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : ความตองการ ผูปกครอง การเรียนรวม โรงเรียนเอกชน
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Abstract
In this thesis, the researcher examined the needs of parents for inclusive education at
private schools in Bang Khun Thian district, Bangkok Metropolis and compared the needs
of these parents for inclusive education as classified by educational qualifications and
occupation.
Using the stratified random sampling method, the researcher selected a sample
population consisting of 357 parents of children enrolled in these private schools. The
appropriate sample size was determined by means of applying the Krejcie-Morgan formula.
The research instrument was a questionnaire eliciting data appertaining to the needs
of parents for inclusive education in private schools in the area in question.
Utilizing techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed the data
collected in terms of mean (M) and standard deviation (SD). The independent samples t test
was used in cases in which comparisons were drawn between two groups. The one-way
analysis of variance (ANOVA) technique was employed in cases in which more than two
groups were compared. Findings are as follows:
1. The needs of parents for inclusive education overall and in each aspect of
instruction and study; curriculum and implementation; instruments, equipment, and
location; personnel; and the relationship between schools and community were exhibited at
a high level.
2. In comparing the needs for inclusive education of parents who differed in the
demographical characteristic of educational qualifications, it was found that overall and in
the aspects of instruction and study and curriculum and implementation concomitant
differences were evinced at the statistically significant level of .05. Insofar as concerns the
aspects of instruments, equipment, and location; personnel; and the relationship between
schools and community parallel differences were displayed but not at the statistically
significant level of .05.
3. In comparing the needs of the parents for inclusive education who differed in the
demographical characteristic of occupation, it was found that overall and in the aspect of
instruction and study; curriculum and implementation; instruments, equipment and location;
personnel; and the relationship between schools and community corresponding differences
were revealed but not at the statistically significant level of .05.
Keywords : Needs Parents Inclusive Education Private School

บทนํา
เดิมโรงเรียนเด็กพิเศษเปดสอนเฉพาะทาง เชน โรงเรียนคนตาบอด หูหนวก พิการทางรางกาย และพิการ
ทางสมอง แตปจจุบันไดเปดรับเด็กพิการ(ที่เรียนได) เขาเรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียนปกติ ทั้งนี้ นอกจากจะชวย
ใหเด็กพิการมีพัฒนาการใกลเคียงเด็กปกติแลวยังประหยัดคาใชจายของทางรัฐบาลที่ไมตองสรางโรงเรียนเฉพาะทาง
ขึ้นใหม ซึ่งโรงเรียนดังกลาวเรียกวาโรงเรียนเรียนรวม ผูวิจัยมีความประสงคที่จะพัฒนาโรงเรี ยนเปนโรงเรียนเรียน
รวมรับเด็กพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติ จึงมีความตองการจะทราบถึงความตองการของผูปกครองของนักเรียนที่มีตอ
การจัดการเรียนรวมในโรงเรียเอกชน เพื่อเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ และเนื่องจากโรงเรียนอยูในเขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานครจึงใชประชากรที่เปนผูปกครองนักเรียนในเขตบางขุนเทียน ทั้งนี้เพื่อนําผลการวิจัยมาใชเปน
ขอมูลในการจัดการพัฒนาโรงเรียนเปนโรงเรียนเรียนรวมในโรงเรียนเอกชน ใหตรงกับความตองการของผูปกครอง
นักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรวม ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 10 เรื่องสิทธิและหนาที่ทางการศึกษาระบุวา การจัดการศึกษาตองจัด
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ใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ
สังคม การสื่อสาร และการเรียนรูหรือมีรางกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งพาตนเองได ตอง
จัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ สําหรับคนพิการใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือ
พบความพิการโดยไมตองเสียคาใชจายและใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวง(สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2545, หนา5)
ระบบการศึกษาไทยแตเดิมพบวา มีการจัดการศึกษาในรูปการศึกษาปกติทั่วไป ตอมากลุมนักการศึกษาได
จัดเปนโรงเรียนพิเศษเฉพาะความพิการ เมื่อจัดการศึกษาไปไดสักระยะหนึ่ง กลุมนักการศึกษาไดมีการทดลองให
เด็กพิการหรือปจจุบันนิยมเรียกวาเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียนรวมในโรงเรียนเด็กปกติทั่วไป พบวาเด็กพิการ
กลุมทดลองสามารถพัฒ นาไดมาก จึง เกิด วิธี การจัดการศึกษาแบบเรียนรว ม เรีย กวา การเรียนรว ม ตอมานั ก
การศึกษาไดทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กพิก ารในโรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะ
ความพิการกับเด็กที่เรียนรวมในโรงเรียนทั่วไป พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กกลุมนี้ ไมมีความแตกตางกัน
และยังพบวาเด็กพิการที่เรียนรวมกับเด็กปกติมีทักษะทางสังคมดีกวาเด็กที่เรียนอยูในโรงเรียนพิเศษเฉพาะความ
พิการจึงมีคําจํากัดความของการเรียนรวม คือการที่เด็กที่มีความตองการพิเศษไดรับโอกาสเขาเรียนรวมกิจกรรมตาง
ๆ ของโรงเรียนไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับความตองการจําเปนทางรางกาย อารมณ สังคม จิตใจ สติปญญา
และการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กใหไดสูงสุด (ฉวีวรรณ โยศิน, 2553, หนา 3) ปจจุบันโรงเรียนทั่วไปไดรับ
เด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติ เรียกวา โรงเรียนจัดการเรียนรวม
ปจจุบันโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม มีทั้งโรงเรียนของรัฐและของเอกชน ผูปกครองสวนใหญนิยมพาบุตร
หลานไปเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา แตพอเด็กเรียนในระดับมัธยมศึกษาก็นิยม
นําเขาเรียนในโรงเรียนรัฐบาล ทั้งนี้เพราะผูปกครองเชื่อในการดูแลเอาใจใสเด็กในโรงเรียนเอกชนเพราะจํานวนเด็ก
แตละโรงเรียนมมากนักและอยู ใกลบาน โรงเรียนเอกชนเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทใน
การบริการและจัดการศึกษาเอกชนใหมีความเปนอิสระ โดยมีการกํากับติดตามประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาจากรัฐ ใหส ถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพึ่ง ตนเองได ในการจัดการศึกษาไมว าจะเป น
โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมจะสําเร็จไดตองไดรับความรวมมือจากทั้งทางบาน
โรงเรียน ผูปกครองเด็กและรัฐบาล การจัดการเรียนรวมในโรงเรียนครอบคลุมทั้งการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ที่เกี่ยวของกับการเรียนรวม การบริหารหลักสูตรปกติที่ตองปรับใหสอดคลองกับลักษณะความตองการของเด็กที่มี
ความตองการพิเศษรวมทั้งปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องมืออุปกรณที่จําเปนตองใชในการเรียนรวม และที่สําคัญ
พอ แม ผูปกครองเด็กปกติมักมีความวิตกกังวลวา บุตรหลานของตน จะไมคอยไดรับความรูตามปกติเพราะ ครูตอง
แบงความสนใจมาใหเด็กที่มีความตองการพิเศษ ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของบุคลากรในโรงเรียนเรียนรวมที่จะตองมีการ
ประชุมชี้แจง ทําความเขาใจกับผูปกครองและเด็กนักเรียนใหมีความรูความเขาใจในการอยูรวมกันกับเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ เมื่อผูปกครองเด็กที่มคี วามตองการพิเศษและเด็กปกติทั่วไปมีความเขาใจแลว การเรียนรูและการอยู
รวมกันจะเกิดขึ้นในทางบวก เพราะเด็กที่มีความตองการพิเศษสวนใหญจะมีศักยภาพที่เรียนรวมกับเด็กปกติได
ถึงจะไดรับเลือกเขามาเรียนรวม ผูวิจัยในฐานะเปนครูผูสอน มีความสนใจที่จะศึกษาถึงความตองการของผูปกครอง
นักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนเอกชน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อนําผลการวิจัย
เสนอผูบริหารใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนเอกชนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความตองการของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนเอกชน เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบความตองการของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนเอกชน
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม วุฒิการศึกษาและอาชีพของผูปกครอง
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ ใช ในการวิ จั ย คื อผู ป กครองนั กเรีย นระดั บ ชั้ น ประถมศึกษา ป ที่ 1 ถึง ประถมศึ ก ษาป ที่ 6
โรงเรีย นเอกชน เขตบางขุน เที ยน กรุง เทพมหานครที่ กํา ลั ง ศึ ก ษาอยูในป การศึ กษา 2559 จํ า นวน 4997 คน
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie and Morgan (1970, pp. 607-610) ไดกลุมตัวอยาง ทั้งสิ้น
จํานวน 357 คน และสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) อยางมีสัดสวน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ประกอบดวย 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบ
แบบสอบถามแบบสํารวจรายการ (Check List) และ ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการของ
ผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนเอกชน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร แบงออก
เปน 5 ดาน ไดแก 1. ดานการจัดการเรียนการสอน 2. ดานหลักสูตรและการนําไปใช 3. ดานเครื่องมืออุปกรณและ
อาคารสถานที่ 4. ดานบุคลากร และ5. ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัย ครั้ง นี้เป นการวิ จัยเชิงสํ ารวจ กลุม ตัวอยางคือ ผูป กครองของนั กเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 1
ถึงประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเอกชน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ที่กําลังศึกษา อยูในปการศึกษา 2559
ซึ่งไดจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie and Morgan (1970, pp. 607-610) ไดกลุมตัวอยาง
ทั้งสิ้น จํานวน 357 คน และสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้ น (Stratified Random Sampling) อยางมีสัดสวน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามโดยผูวิจัยไดสรางขึ้นและดัดแปลงจากการทบทวนเอกสาร
และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ นํ า ข อ มู ล มาสร า งแบบสอบถาม โดยแบ ง ออกเป น 2 ส ว นได แ ก ส ว นที่ 1
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 2 ขอ สวนที่2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความต อ งการของผู ป กครองนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การจั ด การเรี ย นร ว มในโรงเรี ย นเอกชน เขตบางขุ น เที ย น
กรุง เทพมหานคร แบ ง ออกเป น 5 ด า น ได แ ก ด า นการจั ด การเรีย นการสอน ด า นหลั กสู ต รและการนํ า ไปใช
ดานเครื่องมืออุปกรณและอาคารสถานที่ ดานบุคลากร ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดานละ 6 ขอ
แลวนําไปหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน เปนผูพิจารณาตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
เนื้อหา แลวหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลวไปทกลองใชกับประชากรที่ไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คนแลวหาคาความเที่ยง(Reliability) ดวยดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของคอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.9641
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ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวาความตองการของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการเรียนรวมในโรงเรียน
เอกชน เขตบางขุน เที ยน กรุงเทพมหานคร จํา นวนทั้ง สิ้ น 323 คน มี วุฒิ การศึ กษา ปริญ ญาตรีขึ้นไป จํ านวน
223 คน คิดเปนรอยละ 69.00 วุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 31.00 อาชีพของ
ผูปกครอง ธุรกิจสวนตัว จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 38.7 รับจาง/ลูกจาง จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ
35.9 แมบาน จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 12.4 รับราชการ จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 7.4 และรัฐวิสาหกิจ
จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 5.6
2. ความตองการของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนเอกชน เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร พบวา โดยรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.04) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุดในดานหลักสูตรและการนําไปใช มีความตองการ อยูในระดับมาก ( X = 4.11) รองลงมาคือดาน
เครื่องมือ อุปกรณ และสถานที่ ดานบุคลากร มีความตองการ อยูในระดับมาก ( X = 4.04) ดานการจัดการเรียน
การสอน มีความตองการ อยูในระดับมาก ( X = 4.02) และดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน มีความ
ตองการ อยูในระดับมาก ( X = 3.98)
3. ผลการเปรี ย บเที ย บความต อ งการของผู ป กครองนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชน เขตบางขุ น เที ย น
กรุงเทพมหานคร ที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความตองการจัดการเรียนรวมโดยรวม และรายดาน ไดแก ดานการ
จัดการเรียนการสอน ดานหลักสูตรและการนําไปใช แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม
สมสติฐานที่ตั้งไว โดยผูปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปมีความตองการการจัดการเรียนรวม
มากกวาผูปกครองที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี สําหรับดานเครื่องมือ อุปกรณ และสถานที่ ดานบุคลากร
และดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

อภิปรายผล
การศึกษาความตองการของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนเอกชน เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร นํามาอภิปรายผล ไดดังนี้
1. ผลการศึกษาความตองการของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนเอกชน เขต
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยรวม และรายดาน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานหลักสูตรและการนําไปใช
ดานเครื่องมือ อุปกรณ และสถานที่ ดานบุคลากร และดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน อยูในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูปกครอง ใหความสําคัญตอการจัดการศึกษาเด็กพิ เศษ เนื่องจากเห็นวาเด็กพิเศษเปนผูที่
สามารถพัฒนาศักยภาพ และความสามารถไดเมื่อไดรับการพัฒนาอยางถูกวิธีจะก็จะไมเปนภาระ ของครอบครัว
เด็กสามารถชวย เหลือตนเองได ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได สามารถอยูรวมกับคนอื่น และสามารถอานออกเขียนได
เชนเดียวกับเด็กปกติ โดยมีความคาดหวังและตองการ ใหเด็กพิเศษไดรับบริการทางการศึกษาที่สนองตอความ
ตองการ และความสามารถของเด็กพิเศษ ที่เหมาะสม จากเหตุผลดังกลาวจึงทําให ความตองการของผูปกครอง
นักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรวมในโรงเรี ยนเอกชน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยรวม และรายดาน
ดานเครื่องมือ อุปกรณและสถานที่ ดานบุคลากร ดานการจัดการเรียนการสอน และดานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนและชุมชน อยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ ชิดดาว แสวงศิริผล (2550) ศึกษาเรื่องความ
ตองการของผูปกครองเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนที่มีโครงการเรียนรวม อําเภอเมืองเชียงใหม
ผลการวิจัย พบวา ผูปกครองโรงเรียนที่มีโครงการเรียนรวม อําเภอเมืองเชียงใหม มีความตองการการจัดการศึกษา
พิเศษ โดยรวม และรายดาน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานหลักสูตรและการนําไปใช ดานเครื่องมือ อุปกรณ
และสถานที่ ดานบุคลากร และดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน อยูในระดับมาก
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2. ผลการการเปรียบเทียบความตองการของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนเอกชน
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความตองการ ดานเครื่องมือ อุปกรณ และสถานที่ ดาน
บุคลากร และดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูปกครอง ไมวาจะมี
วุฒิการศึกษาใดยอมตะหนักถึงความสําคัญตอการจัดการศึกษาของบุตรหลานเหมือน ๆ กัน คือ มุงหวังใหบุตรหลาน
ของตนไดพัฒนาทุกดานอยางครอบคลุม อันไดแกการสงเสริมพัฒนาการ ทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญา รวมทั้งพัฒนาคุณธรรม และเสริมบุคลิกภาพ ที่เหมาะสมเพื่อเปนรากฐานไปสูการดํารงชีวิตในสังคมอยางมี
ความสุข เปนคนเกง คนดี และ มีความพรอมในการเรียนรูในขั้นตอไป จากเหตุผลดังกลาว จึงทําใหผูปกครองนักเรียน
โรงเรียนเอกชน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความตองการตอการจัดการเรียน
รวม ดานเครื่องมือ อุปกรณ และสถานที่ ดานบุคลากร และดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน ไมแตกตาง
กัน สอดคลองกับผลการวิจัยของ สมปอง โพธิตะนิมิตร (2558) ศึกษาเรื่องความตองการของผูปกครองในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนบานคลองเจริญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1
พบวา ผูปกครองที่มีวุฒิการศึกษา ตางกัน มีความตองการในการจัดการศึกษา โดยรวม และรายดาน ดานการจัดการ
เรี ยนการสอน ด า นหลั กสู ต ร และการนํ า ไปใช ด า นเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ และสถานที่ ด า นบุ ค ลากร และด า น
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน ไมแตกตางกัน สวน โดยรวม และรายดาน ดานการจัดการเรียนการสอน
ดานหลักสูตร และการนําไปใช แตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การศึกษาที่แตกตางกันจะเปนสิ่งที่ทําใหผูปกครอง
มองการจัดการศึกษาของโรงเรียนไมเหมือนกัน ผูปกครองที่มีการศึกษา ในระดับที่สูงจะมีความตองการใหลูกมี
การศึกษาในระดับที่สูงดวย เพราะถือวาการศึกษาเปนวิถีทาง ที่จะกาวสูความสําเร็จในหนาที่การงาน เกียรติยศ
ชื่อเสียงของลูก และครอบครัว ในอนาคต ทําใหผูปกครองมองการจัดการศึกษาของโรงเรียนไมเหมือนกัน สอดคลอง
กับ Bauer (1957, p. 395 อางถึงใน วิไลวรรณ วิทยาธรรมธัช, 2543, หนา 45) ที่กลาววา บิดามารดาที่มีการศึกษา
ในระดับที่สูง มักคาดหวัง และสงเสริมใหลูกมีการศึกษาในระดับที่สูงดวย เพราะถือวาการศึกษาเปนวิถีทางสําคัญใน
การกาวเขาสูความสําเร็จในหนาที่การงานและเกียรติยศ ชื่อเสียงของลูก และครอบครัวในอนาคต และสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ บัญชา จันทรรักษา (2540) ศึกษาเรื่อง ทัศนะของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดปทุมธานี พบวา ผูปกครองนักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มี
ทัศนะตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยรวม และรายดาน
ดานการจัดการเรียนการสอน ดานหลักสูตร และการนําไปใช แตกตางกัน
3. ผลการการเปรียบเทียบตองการของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนเอกชน
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพตางกัน โดยรวม และรายดาน ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน
ดานหลักสูตรและการนําไปใช ดานเครื่องมือ อุปกรณ และสถานที่ ดานบุคลากร และดานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนและชุมชน มีความตองการ การจัดการเรียนรวม ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูปกครองถึงแมจะมี
อาชีพตางกัน แตผูปกครองทุกคน ทุกอาชีพ ตางมีความรัก ความหวงใย ตองการใหบุตรของตนมีพัฒนาการทาง
รา งกาย ที่ เหมาะสม มี จิ ต ใจที่ ส มบู รณ มี พั ฒ นาทางด า นสติ ป ญ ญาที่ ดี เป น คนดี ข องสั ง คม เหมื อนกั น ทุ กคน
ทุกอาชีพ จากเหตุผลดังกลาว จึงทําใหผูปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ที่มี
อาชีพตางกัน มีความตองการตอการจัดการเรียนรวม โดยรวม และรายดาน ดานการจัดการเรียนการสอน ดาน
หลักสู ตร และการนําไปใช ดานเครื่องมือ อุปกรณ และสถานที่ ดานบุ คลากร และดา นความสัมพั นธระหวา ง
โรงเรียนและชุมชน ไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของ สวัสดิ์อร วงศขาหลวง (2556) ศึกษาเรื่องความ
ตองการของผูปกครองในการจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานพัฒนาเด็กเอกชนในอําเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี พบวา ผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน มีความตองการในการจัดการศึกษา โดยรวม และรายด าน
ดานการจัดการเรียนการสอน ดานหลักสูตร และการนําไปใช ดานเครื่องมือ อุปกรณ และสถานที่ ดานบุคลากร
และดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน ไมแตกตางกัน
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ดานการจัดการเรียนการสอน ความตองการของผูปกครองที่มีตอการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนเอกชน
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ควรมีการแนะนําเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการสอนใหม
2. ดานหลักสูตรและการนําไปใช ความตองการของผูปกครองที่มีตอการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน
เอกชน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครควรเนนที่หลักสูตรสถานศึกษานั้น ๆ โดยการบูรณาการทุกกลุมสาระ
3. ดานเครื่องมืออุปกรณและอาคารสถานที่ ความตองการของผูปกครองที่มีตอการจัดการเรียนรวมใน
โรงเรียนเอกชน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ควรสงเสริมใหนักเรียน ใชอุปกรณอํานวยความสะดวกรุนใหม
ใหสอดคลองกับยุคสมัย
4. ดานบุคลากร ความตองการของผูปกครองที่มีตอการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนเอกชน เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร ดวยเทคโนโลยีปจจุบันสามารถกระตุนการเรียนรูของนักเรียนครูควรพัฒนานําโปรแกรม 3
มิติและโปรแกรมเสมือนจริงทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนและตั้งใจในการเรียนรูดวยตนเองจึงสมควรมีเพิ่มใน
อนาคต
5. ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ความตองการของผูปกครองที่มีตอการจัดการเรียนรวมใน
โรงเรียนเอกชน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ดวยเทคโนโลยีปจจุบันสามารถกระตุนการเรียนรูของนักเรียน
ดวยเครือขายสังคมออนไลนทําใหมีเกิดการมีสวนรวมและมีความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและนักเรียน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นความตองการของผูปกครองที่มีตอการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน
เอกชน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ในตัวแปรอื่น เชน สถานภาพของครอบครัว ลําดับบุตรในครอบครัว
เปนตน
2. ควรศึกษาโดยใชวิธีการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ การสังเกต หรือใชหลายรูปแบบรวมกัน เพื่อใหได
ขอมูลเชิงลึกในการนํามาเปนขอมูลเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรวมในโรงเรียเอกชน เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิค
STAD เรื่อง เสนขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
THE EFFECTS ON MATTHAYOM SUEKSA TWO STUDENTS OF
MATHEMATICS LEARNING ACTIVITIES ON PARALLELS AS BASED ON
CONSTRUCTIVIST THEORY AND THE STAD TECHNIQUE

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

วิธิชัย พงษประเสริฐ
สาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รองศาสตราจารย ดร. วรนุช แหยมแสง
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อาจารย ดร. ภัทรวดี หาดแกว
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค (1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
ของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต รวมกับเทคนิค STAD เรื่อง เสนขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิค STAD เรื่อง
เสนขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนเรียนและหลังเรียน และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรม
การเรียนรูตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิค STAD เรื่อง เสนขนาน ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 2
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/10 จํานวน 30 คน กําลังเรียนใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ของโรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี สังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งมาจากการสุมแบบกลุม (cluster sampling) วิเคราะหขอมูลจากผลการทดลอง โดยใช
สถิติหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและตรวจสอบสมมติฐาน โดยวิธี t-test dependent
ผลการวิจัยพบวา
1. สามารถพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต รวมกับเทคนิค STAD
เรื่อง เสนขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ที่ระดับ 84.96/84.93 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิค STAD
เรื่ องเส น ขนาน ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรีย นสู ง กว า กอ นเรี ย นอย า งมี นั ย สํ า คั ญ
ที่ระดับ .05
3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
รวมกับเทคนิค STAD เรื่อง เสนขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย
เทากับ 4.51 สูงกวาเกณฑที่กําหนด
คําสําคัญ : ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต , เทคนิค STAD , เสนขนาน
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Abstract
In this Quasi-Experimental Research investigation, the researcher develops learning
activities based on constructivist theory and the cooperative learning technique of STAD in
mathematics on parallels concept for Matthayom Sueksa Two students such that these
activities will satisfy the standard efficiency level of 80/80. The researcher also compares
mathematics academic achievement on parallels by these students. In addition, the
researcher compares the mathematics academic achievement on parallels of those students
instructed by learning activities based on constructivist theory and those instructed by
STAD cooperative learning technique prior to the after the study was completed. Finally,
the researcher determines the level of satisfaction with their study of mathematics evinced
by the students under investigation.
Using the cluster sampling technique, the researcher selected a sample population
consisting of students from the Matthayom Sueksa 2/10 classroom enrolled in the second
semester of the academic year 2018 at Chonprathanwittaya School, Nonthaburi Province.
Using technique of descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected
in terms of mean and standard deviation. In hypothesis testing the researcher also employed
the t dependent test technique.
Findings are as follows:
1. The learning activities based on constructivist theory and the cooperative learning
technique of STAD in the learning strand in mathematics on parallel satisfy the set
efficiency standard of 80/80 at 84.96/84.93, thereby exceeding the efficiency standard.
2. The mathematics academic achievement of the student instructed the basis of
constructivist theory and those instructed by STAD were higher after the study was
completed than prior to the study at the statistically significant level of .05
3. Regarding the satisfaction level in studying mathematics evinced by these
students, the students overall showed a very high level with a mean at 4.51
Key Words : Constructivist Theory , STAD technique , Parallels

บทนํา
ในปจจุบันการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่ไมประสบผลสําเร็จเนื่องมาจากปญหาที่เกี่ยวกับตัวครูที่
ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนวิชาคณิตศาสตร ครูใชวิธีสอนแบบบรรยายอยางเดียว สอนเร็วเกินไป
ไมเตรียมการสอน และไมเอาใจใสนักเรียนที่ เรียนออน (สุลัดดา ลอยฟา, 2536, หนา 2) นอกจากนี้นักเรียนสวน
ใหญมักจะไมชอบวิชาคณิตศาสตร และมีประสบการณที่ไมดีเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรในวัยเด็ก เพราะไมชอบ
วิธีการสอนของครูผูสอน นอกจากนี้เห็นวาวิธีการสอนของครูเปนสวนสําคัญที่สุดที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ในบรรดาตัวแปรที่สงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งหมด (สุวร กาญจนมยูร, 2542, หนา 9)
การเรียนการสอนคณิตศาสตรนั้น ครูควรที่จะสอนจากงายไปหายาก ในขณะสอนควรใชคําถามทาทายกระตุนให
นักเรียนคิดและแสวงหาคําตอบอยูเสมอ โดยเฉพาะในขณะที่นักเรียนลงมือปฏิบัติควรใชคําถามกระตุนใหนักเรียน
ไดสังเกตและเรียนรูไปอยูเสมอ (วัฒนาพร ระงับทุกข, 2541, หนา 12) ที่สําคัญครูตองจัดกิจกรรมใหนักเรียนได
ขมวด หรือ สรุปองคความรูดวยตนเองใหไดจากนั้นครูคอยชวยสรุปอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาอยาง
แทจริง (กรมวิชาการ, 2544, หนา 9)
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จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนชลประทานวิทยา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559 และ 2560 พบวา วิชาที่ได
คะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก วิชาคณิตศาสตร ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 36.10 และ 35.59 ตามลําดับ จากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลประทานวิทยา จะเห็นวา
คะแนนเฉลี่ยลดลงกวาปที่ผานมา เพื่อเปนแนวทางการแกปญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตสตร จึงพบวา
นักเรียนขาดทักษะการคิดคํานวณและทักษะการแกปญหา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนของครูยัง
ขาดประสิทธิภาพสวนหนึ่ง และพื้นฐานความรู ความแตกตางระหวางบุคคลสภาพแวดลอม บริบทตางๆ ของตัว
ผูเรียน ขาดการสนับสนุนดูแลเอาใจใสจากผูปกครองนักเรียนนับเปนปญหาที่ตองตระหนักถึง แตทั้งนี้สวนสําคัญ
ที่สุดคือครูผูดําเนินการสอนตองวิเคราะหการจัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 เพื่อการ
พัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนใหสงผลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา
ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 6) ซึ่งสอดคลองกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรียนเรื่องเสนขนาน ในการแกปญหาและเปาหมาย
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรใหกับนักเรียนมีจุดเนนที่สําคัญคือ การใหนักเรียนรูจักคิดและมีทักษะใน
การแกปญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน เครื่องมือที่จะสรางเสริมใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะดังกลาวคือ
การฝกใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหา นักคณิตศาสตรเชื่อวากระบวนการแกปญหาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด
และจําเปนที่นักเรียนตองเรียนรู เขาใจ เพราะการไดฝกการแกปญหาจะชวยใหนักเรียนมีระบบขั้นตอนในการคิด
รูจักคิดอยางมีเหตุผลรูจักตัดสินใจอยางชาญฉลาด (ปาณิสรา จันทรสุข, 2555, หนา 1)

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต รวมกับเทคนิค STAD
เรื่อง เสนขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิค STAD
เรื่อง เสนขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนเรียนและหลังเรียน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
รวมกับเทคนิค STAD เรื่อง เสนขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

กรอบแนวคิดในการทําการวิจัย
ในการทําวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัค ติวิส ต
รวมกับเทคนิค STAD เรื่อง เสนขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไวดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดของทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต รวมกับเทคนิค STAD
เรื่อง เสนขนาน

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวคิด
ของทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต ร ว มกั บ
เทคนิค STAD เรื่อง เสนขนาน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
2. ความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรม
การเรี ย นรูต ามแนวคิ ด ของทฤษฎีค อน
สตรัคติวิสตรวมกับเทคนิค STAD
เรื่อง เสนขนาน
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วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ซึ่งประชากรที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ของโรงเรียนชลประทาน
วิทยา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 10 หองเรียน จํานวน 397 คน โดยกลุม
ตัวอยางที่ใชมาจากการสุมแบบกลุม (cluster sampling) เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/10 จํานวน 30 คน
2. การสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ
การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนิ นการสราง (1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนตาม
แนวความคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิค STAD เรื่อง เสนขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จํานวน 9 แผน ซึ่งมีลําดับขั้นการจัดกิจกรรม ดังนี้ ขั้นการจัดกลุม
และนําเขาสูบทเรียน ขั้นนําเสนอบทเรียน ขั้นการศึกษากลุมยอยและฝกทักษะ ขั้นการประเมินและคิดคะแนน
ความกาวหนา ขั้นยกยองรับความสําเร็จของนักเรียน ดําเนินการปรับปรุงและแกไขเรียบรอยแลวทดลองใชกับ
นักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง ทดลองรายบุคคล จํานวน 3 คน และ ทดลองกลุมยอย จํานวน 9 คน นําขอบกพรอง
ตางๆ มาปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมมากขึ้น กอนนําไปใชกับกลุมตัวอยาง (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใชรูปแบบการสอนตามแนวความคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต รวมกับเทคนิค STAD เรื่อง
เสนขนาน ชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 2 เปนปรนัยเลือกตอบที่มี 4 ตัวเลือก จํานวน 35 ขอ โดยใหครอบคลุมเนื้อหา
นําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลประทานวิทยา จํานวน 100 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง
คัดเลือกแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เหลือจํานวน 29 ขอ ไดจากขอที่มีคาความยากอยูระหวาง
0.370 - 0.800 และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.219 - 0.657 และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ มีคาเทากับ
0.884 นําแบบทดสอบที่ผานการทดสอบคุณภาพแลว นําไปเปนเครื่องมือในการทดลองตอไป (3) แบบวัดความ
พึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู โดยใช รู ป แบบการสอนตามแนวคิ ด ของทฤษฎี
คอนสตรัค ติวิส ต รว มกับ เทคนิค STAD เรื่อง เส นขนาน ชั้นมั ธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่ งเป นมาตรส วนประมาณคา
(rating scale) โดยแบงระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับ จํานวน 15 ขอ
3. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยเริ่มจากนําแบบทดสอบกอนเรียนไปใชกับกลุมตัวอยาง และดําเนินการสอน
ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสนขนาน ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต รวมกับเทคนิค STAD
ที่สรางขึ้นตามระยะเวลาที่กําหนด ในการสอนแตละคาบเรียนมีการเก็บ คะแนนและจัดกลุมใหมทุกคาบเรียน คาบ
เรียนสุดทายทําแบบทดสอบหลังเรียนและทําแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ กิจกรรมการเรียนรูตาม
แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต รวมกับเทคนิค STAD ผูวิจัยนําผลที่ไดจากการทดลองไปวิเคราะห ผลทางสถิติ
ดังนี้ (1) หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต รวมกับเทคนิค STAD เรื่อง
เสนขนาน 80/80 (2) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรตามแนวความคิดของ
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต รวมกับเทคนิค STAD เรื่อง เสนขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางกอนเรียนและ
หลังเรียน โดยใชสถิติทดสอบ t dependent test (3) วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแ ลวแปลความหมายของผลการประเมินความพึงพอใจในการเรียนรูโดยใชคาเฉลี่ย
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ผล/สรุปผลการวิจัย
จากผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิค STAD
เรื่อง เสนขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปรากฏผลดังนี้
1. การวิเคราะหผลหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
รวมกับเทคนิค STAD เรื่อง เสนขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (ดังตาราง 1 และตาราง 2)
ตารางที่ 1 การวิเคราะหผลหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของทฤษฎีคอน-สตรัคติวิสต
รวมกับเทคนิค STAD เรื่องเสนขนาน
ใบงาน
แบบทดสอบ
การหาประสิทธิภาพ
จํานวนนักเรียน (คน)
รอยละ (80 ตัวแรก) รอยละ (80 ตัวหลัง)
1. แบบรายบุคคล
3
78.51
78.70
2. แบบกลุมยอย
9
81.00
80.43
จากตาราง 1 พบวา ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
รว มกับ เทคนิ ค STAD เรื่ อ ง เส น ขนาน ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 แบบรายบุ ค คล ได ค า ประสิ ท ธิ ภ าพเท า กั บ
78.51/78.70 แบบกลุมยอยไดคาประสิทธิภาพเทากับ 81.00/80.43 ซึ่งแสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิค STAD เรื่อง เสนขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑที่กําหนดไว
ตารางที่ 2 ผลการหาคาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติ -วิสต
รวมกับเทคนิค STAD เรื่องเสนขนาน ของกลุมตัวอยาง
คะแนน
จํานวน (คน)
คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลี่ย
รอยละ
ใบงาน (80 ตัวแรก)
30
90
76.47
84.96
แบบทดสอบ (80 ตัวหลัง)
30
29
24.63
84.93
จากตาราง 2 พบวา ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
รวมกับเทคนิค STAD เรื่อง เสนขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพเทากับ 84.96/84.93 ซึ่งเปนไปตาม
เกณฑประสิทธิภาพ 80/80 ที่กําหนดไว
2. ผลการเปรีย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย น กอนเรีย นและหลั ง เรีย น เรื่องเส น ขนาน สํ า หรับ
กลุมตัวอยางซึ่ง เปนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2/10 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวความคิดของทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิค STAD (ดังตาราง 3)
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเสนขนาน กอนเรียนและหลังเรียน ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูตามแนวความคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิค STAD
กลุมทดลอง
จํานวนนักเรียน (คน)
SD
t
p
X
กอนเรียน
30
15.50
2.360
25.07**
.00
หลังเรียน
30
24.63
2.157
** มีนัยสําคัญที่ระดับ .05
จากตาราง 3 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเสนขนาน กอนเรียนและหลังเรียน ที่ไดรับการจัดการ
เรีย นรูต ามแนวความคิ ด ของทฤษฎี ค อนสตรัคติ วิ ส ต รว มกับ เทคนิ ค STAD หลั ง เรีย นสู ง กว า ก อนเรีย นอย า งมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจตอการเรียน เรื่อง เสนขนาน ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิค STAD (ดังตาราง 4)
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ตาราง 4 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจตอการเรียน เรื่อง เสนขนานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิค STAD
ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน
SD
ความหมาย
X
1. นักเรียนเขาใจบทเรียน
4.67
0.48
มากที่สุด
4.37
0.67
มาก
2. นักเรียนสามารถสรุปสาระสําคัญของบทเรียน
3. นักเรียนสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและเชื่อมโยง
กับเนื้อหาอื่นๆ
4.57
0.50
มากที่สุด
4. นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนกลุม
4.50
0.51
มาก
มาก
5. นักเรียนมีความรับผิดชอบและชวยเหลือกันในการเรียนรู
4.37
0.67
6. นักเรียนรูจักเทคนิควิธีการแกปญหาที่หลากหลาย
4.63
0.49
มากที่สุด
7. นักเรียนมีสวนรวมการทํากิจกรรม
4.57
0.50
มากที่สุด
8. นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
4.50
0.51
มาก
9. นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคใหมๆ
4.57
0.50
มากที่สุด
10. นักเรียนมีการฝกการแกปญหาดวยตนเอง
4.60
0.50
มากที่สุด
11. นักเรียนชอบรูปแบบของกิจกรรมในแตละครั้ง
4.47
0.51
มาก
มาก
12. ผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรม
4.50
0.57
มาก
13. ผูสอนตรวจและแจงผลการประเมินทันที
4.50
0.51
14. ผูสอนมีความสามารถในการถายทอดความรูและการจัด
มาก
กิจกรรมการเรียนการสอน
4.47
0.51
มาก
15. จัดกิจกรรมไดเหมาะสมกับเวลา
4.33
0.55
4.51
0.53
รวม
มากที่สุด
จากตาราง 4 พบวา ระดับความพึงพอใจตอการเรียน เรื่อง เสนขนาน ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิค STAD โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนสวนใหญเขาใจบทเรียน ( X = 4.67) รองลงมา
คือ นั กเรีย นรูจักเทคนิ ควิ ธี การแกป ญหาที่ หลากหลาย ( X = 4.63) และมีการฝ กการแกปญ หาด วยตนเอง
( X = 4.60) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ จัดกิจกรรมไดเหมาะสมกับเวลา ( X = 4.33)

อภิปรายผล
จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ตามแนวความคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
รวมกับเทคนิค STAD เรื่องเสนขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สามารถอภิปรายผลดังนี้
1. การพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนตามแนวความคิดของ
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิค STAD เรื่อง เสนขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา การหาประสิทธิภาพของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูดําเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นรายบุคคล ไดผลการทดลองมีประสิทธิภาพ 78.51/78.70
ซึ่งต่ํากวาเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 ที่กําหนดไว ผูวิจัยจึงไดทําการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการสอนตามแนวความคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิค STAD เรื่อง
เสนขนาน และทําการหาประสิทธิภาพในขั้นกลุมยอย ไดผลการทดลองมีประสิทธิภาพ 81.00/80.43 ซึ่งเปนไปตาม
เกณฑประสิทธิภาพ 80/80 ที่กําหนดไว ผูวิจัยจึงนําแผนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ไปใชกับ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



กลุมตัวอยาง ไดผลการทดลองมีประสิทธิภาพ 84.96/84.93 ซึ่งเปนไปตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 ที่กําหนดไว
เมื่อพิจารณาผลที่เกิดขึ้นจะเห็นวา มีปจจัยหลายดานที่ทําใหผลการวิเคราะหการพัฒนาประสิทธิภาพของการจัด
กิกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการสอนตามแนวความคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับ
เทคนิค STAD เรื่อง เสนขนาน เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ แคทลียา ใจมูล (2549) จากการ
วิจัยพบวา แผนการจัดการเรียนรูโดยภาพรวมมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร กอนเรียนและหลังเรียน ที่ไดรับการจัดการเรียนรู
ตามแนวความคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิค STAD เรื่องเสนขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอน
ครั้งนี้ไดจัดการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนแบบคอนสตรัคติวิสต เปนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนผูสรางองคความรู
ดวยตนเอง โดยการนําประสบการณหรือสิ่งที่พบเห็นในสิง่ แวดลอมใหมที่ไดรับมาเชื่อมโยงกับ ความรูความเขาใจที่มี
อยูเดิม มาสรางเปนความเขาใจของผูเรียนเอง ซึ่งมีโครงสรางทางปญญาเปนพื้นฐานในการเรียนรู ตามแนวคิดของ
วัลลดา เกตุจันทร (2558, หนา 15) ไดกลาววา ทฤษฎีการสรางองคความรู หมายถึง กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียน
ตองแสวงหาความรู ความเขาใจขึ้นดวยตนเองโดยการผสมผสานระหวางความรูเกากับความรูใหมเขาดวยกันผา น
กระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณกับคนอื่น ๆ หรือไดพบสิ่งตาง ๆ ในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู แลว
นําความรูที่มีอยูมาเชื่อมโยงสรางเปนความรูใหม และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD เปนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู เปนกลุมยอย กลุมละ 4-5 คน ประกอบไปดวย เกง ปานกลาง และออน สมาชิกในกลุมชวยกัน
ศึกษาเนื้อหาสาระที่ผูสอนจัดเตรียมไว เพื่อความสําเร็จของกลุม แลวทําการทดสอบความรูรายบุคคล แลวนํา
คะแนนมาเปนคะแนนเฉลี่ยของกลุม กลุมใดมีคะแนนถึงเกณฑจะไดรางวัล ตามแนวคิดของ ระวิวรรณ ศรีครามครัน
(2552, หนา 16) กลาววา การเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD เปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหเรียน
ที่มีความสามารถตาง ๆ กัน ในกลุมมีกิจกรรมรวมกัน รับผิดชอบงานของกลุมรวมกัน รวมทั้งชวยเหลือกันและ
สงเสริมการเรียนรูของสมาชิกแตละคนในกลุม สอดคลองกับ งานวิจัยของ Madden and Slavin (1983, อางถึงใน
วัลลภา เกตุจันทร, 2558, หนา 65) ผลการทดลองพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร กลุมทดลองที่เรียน
แบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) สูงกวากลุมควบคุม และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญลักษณ ศรีอินทร (2555)
จากการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง เสนขนาน โดยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TGT,
STAD และ LT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3. ความพึงพอใจตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง เสนขนาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิค STAD ดานนักเรียนเขาใจบทเรียนไดดี
โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว ตามแนวคิดของ สําเริง บุญเรืองรัตน (2542,
หนา 21) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดี หรือความรูสึกพอใจของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถสงผลให
การทํากิจกรรม หรืองานนั้น ๆประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตองการได และตามแนวคิดของ คําปลิว กองแกว
(2555, หน า 39-40) ได ส รุป ว า ความพึ ง พอใจในการเรีย น หมายถึง ความรูสึ กที่ดี หรือความรูสึ ก พอใจ
ของบุ ค คลที่ มี ต อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ที่ ส ามารถส ง ผลใหก ารทํ า กิจ กรรมหรือ งานนั้ น ๆ สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
พระมหาสมศักดิ์ ทองบอ (2549) ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันมีความเห็น
ตอการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิ ค STAD ในระดับเหมาะสมมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ คําปลิว กองแกว
(2555) ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับ
เทคนิค STAD เรื่อง เสนขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 ดังนั้น ควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิค
STAD ไปใชในการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในเนื้อหาอื่นๆ และระดับชั้นอื่นตอไป
2. การจัดการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) มีขอจํากัดในเรื่องเวลา ดังนั้นในจัด
กิจกรรมตามขั้นตอนตางๆ ครูผูสอนอาจยืดหยุนเวลาที่ใชในการดําเนินกิจกรรมใหมีความเหมาะสม
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
การทําวิจัยครั้งตอไปสามารถนํางานวิจัยในครั้งนี้เปนแนวทางในการพัฒนา เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยผูวิจัยสามารถนําวิธีการการจัดการเรียนการสอนนี้ไปใชเปรียบเทียบกับทฤษฎีการสอนรูปแบบใหมที่มีการ
พัฒนาอยางตอเนื่องในยุคปจจุบันโดยใชเปนแนวทางในสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเนื้อหาอื่น หรือเปนแนวทางใน
สาระการเรียนรูอื่น
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การศึกษาผลการจัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่อง My Daily Life โดยการประยุกต
ใชทฤษฎีการเรียนรู Constructivism รวมกับ English Vlogging สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
A Study of Learning English for Communication on “My Daily Life” through
Constructivism combined with English Vlogging for Grade 9 Students

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

ศักดิ์กุมภา อินชื่น
สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
รองศาตราจารย ดร. นิตยา สุวรรณศรี
ภาควิชา ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

บทคัดยอ
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาความสามารถทางการพู ด ภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ยน
ที่ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิซึม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี ปการศึกษา 2561 จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย บทเรียนที่
ใชทฤษฎี คอนสตรัคติวิซึม รวมกับ English Vlogging จํานวน 7 บทเรียน แบบทดสอบความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษและแบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนตอการเรียน ภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิ
ซึ ม ร ว มกับ English Vlogging วิ เ คราะห ข อมู ล ด ว ยค า เฉลี่ ย รอยละ ส วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และคา ทดสอบ
ที่ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวานักเรี ยนมีความสามารถทางการพู ดภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลัง ไดรับการสอนทฤษฎี
คอนสตรัคติวิซึมรวมกับ English Vlogging และนักเรียนมีความคิดเห็นเชิ งบวกตอการเรียนภาษาอังกฤษทฤษฎี
คอนสตรัคติวิซึมรวมกับ English Vlogging
คําสําคัญ : ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม, ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ
Abstract
This study aims to examine the impact of using the Constructivism Theory
combined with English Vlogging on students’ English speaking ability and exploreopinions
towards the adopted method.
The participants were 30 Grade 9 Student at Uttaraditdaruni School, Uttaradit. In
this study, the research instruments were the lesson plan using the Constructivism Theory
combined with English Vlogging, English Speaking Ability Test (i.e. preand post- tests),
and interviews. The data were analyzed through, percentage, mean, standard deviation, and
t-test. The results showed that this teaching method significantly improved the participant s’
speaking abilities. In addition, the participants had very positive attitudes towards this
teaching method.
Keywords : Constructivism Theory, English Speaking Ability
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บทนํา
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศที่นิยมใชกันอยางแพรหลายมากที่สุด เนื่องจากเปน ภาษากลางที่ใชสื่อ
ความหมายไปเกือบทั่วโลก ทั้งในฐานะที่เปนเครื่องมือที่จะเขาถึงแหลงวิทยาการ ตางๆ และคนควาความรูใหมๆ
ซึ่งปจจุบัน มีคนทั่วโลกใชภาษาอังกฤษเปนหลักในการสื่อสารถึงจํานวน 2,000 ลานคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากร
ของโลก ดังนั้น จึงเปนความจําเปนอยางยิ่งที่จะสงเสริม ใหประชากรไทยไดเรียนรูภาษาอังกฤษในระดับที่จะสื่อสาร
ได เปนเครื่องมือในการแสวงหา ความรู และ การประกอบอาชีพ ตลอดจนการเจรจาตอรองสําหรับการแขงขันดาน
เศรษฐกิจและ สังคมในเวทีสากล ในป 2558 ประเทศไทยตองเขารวมมประชาคมอาเซียนเพื่อเพิ่มอํานาจในการ
ตอรองและ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระหวางประเทศ เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชน รวมและพัฒนา
ประเทศในภูมิภาคไปพรอม ๆ กันภาษาอังกฤษจึงเปนเครื่องมือสื่อสารที่สําคัญยิ่ง สําหรับคนไทยในอนาคตอันใกล นี้
เพื่อใหการศึกษาสอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคม และ ความเจริญกาวหนาทางวิชาการ
และการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษาระดับสากล เปนผูนําที่ดี มีสติปญญา ศักยภาพ คุณภาพ
ชีวิตและคานิยมที่ดี รวมทั้งมีความรับผิดชอบ และ มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามวิสัยทัศนของโรงเรียน และมี
ศักยภาพ เปนพลโลก (World citizen) เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพ เปนการ ตอยอดคุณลักษณะที่พึงประสงค
ที่เปนมาตรฐานชาติ คือ การจัดการศึกษาใหผูเรียนเปน คนดี คนเกงและมีความสุข ตามปฏิญญาวา ดวยการจัด
การศึกษา ของ UNESCO ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีดานการ ติดตอสื่อสารที่ทันสมัย ความรูและขอมูลตาง
ๆ แพรหลายอยางรวดเร็ว กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ดานเศรษฐกิจและสังคม ภาษาอังกฤษเปนภาษาหนึ่ง ที่ถูกใช
เปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่ อสารและ ศึกษาหาขอมูลความรู ตลอดจนการประกอบอาชีพ ในยุคโลกไร
พรมแดน เปน ภาษากลางที่ หลาย ๆ ประเทศใหการยอมรับในการติด ต อสื่ อสารและมี บทบาทมากในป จจุ บั น
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อป พ.ศ. 2558 มีการเปดการคาเสรีอาเซียน และตามกฎบัตรอาเซียน ขอ 34 [13] บัญญัติวา
“The working language of ASEAN shall be English” ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเปนเครื่องมืออันดับหนึ่งสําหรับ
พลเมืองอาเซียนทั้งในดานการติดตอสื่อสารและประกอบอาชีพ
ในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ทักษะการพูดนับเปนทักษะที่ สําคัญและจําเปน เพราะผูที่ พูดได
ยอมสามารถฟงผูอื่นพูดไดเขาใจและจะชวยใหการอานเขียนงายขึ้ นดวยความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเป น
ทักษะที่ทุกคนมุงหวังที่จะใหประสบความสําเร็จ เพราะการเรียนภาษาตางประเทศใด ๆ ก็ตาม หากผูเรียนสามารถ
สื่อสารดวยการพูดสนทนาในชีวิต- ประจําวันได ถือวาเปนการใชประโยชนจากการเรียนภาษานั้น ๆ ไดอยางแทจริง
สําหรับการสอนภาษาอังกฤษผูเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ ตามแนวคิด ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม
มีรายงานการวิจัยหลายฉบับที่ยืนยันวาการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมสงผลดีตอความสามารถทางการ
พูดของผูเรียน
การใชวิธีสอนภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม พบวา ผูเรียนมีความสามารถ ดานการพูด
ภาษาอังกฤษสูงขึ้นกวากอนเรียน เนื่องจากเปนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง นักเรียน มีโอกาสฝกปฏิบัติ
ถายทอดความรูหรือ ความคิดโดยใชภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังเปน กิจกรรมที่สงเสริมใหมีการปฏิสัมพันธทางสังคม
ซึ่งมี ผลดีตอการเรียนรูภาษา จากความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยเห็น ความสําคัญ ในการพัฒนาผูเรียนภาษาอังกฤษให
มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ แมจะมีวิธีการเรียนการสอนที่ หลากหลาย เชน TaskBased Leaning,
CLT, PBL และอื่น ๆ แตการสอนตามทฤษฎี คอนสตรัคติวิซึมเปนทฤษฎีการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดมีโอกาสลงมือ
ปฏิบัติจริง โดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรูซึ่งเหมาะกับการพัฒนาความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ
ผูวิจัยจึงนําหลักการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมมาประยุกตใชในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่ อเปด
โอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง การนําความรูใหมที่ ไดรับมาบูรณาการเขากับความรู
เดิ มหรือ ประสบการณ เดิ ม ของตนและทํ า การสรา งความรูใหม ใหกับ ตนเอง เพื่ อนํ า ผลที่ ไ ด ไ ปพั ฒ นาการสอน
ภาษาอังกฤษที่เนนทักษะการพูดสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่อง My Daily Life โดย การประยุกตใช
ทฤษฎีการเรียนรู Constructivism รวมกับ English Vlogging สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
2. เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนหลักจากการจัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารเรื่อง My
Daily Life โดยการประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรู Constructivism รวมกับ English Vlogging สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3
3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่อง My Daily Life โดยการ
ประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรู Constructivism รวมกับ English Vlogging สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในการการจัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารเรื่อง My Daily Life โดยการประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรู Constructivism รวมกับ English Vlogging
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย
ดานความสัมพันธ
ตัวแปร
ปญหา :
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด ต่ํา

การจัดการเรียนรูเพื่อการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ

การจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เรื่อง My Daily Life โดย
การประยุกตใชทฤษฎีการ
เรียนรู Constructivism
รวมกับ English Vlogging

การจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารเรื่อง MY DAILY LIFE
โดยการประยุกตใชทฤษฎี
การเรียนรู
CONSTRUCTIVISM รวมกับ
ENGLISH VLOGGING

ตัวแปร

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียน โดยใชการจัดการ
เรียนรู ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารเรื่อง MY DAILY
LIFE โดยการประยุกตใช
ทฤษฎีการเรียนรู
CONSTRUCTIVISM รวมกับ
ENGLISH VLOGGINGG

ความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีตอ การจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารเรื่อง MY DAILY LIFE
โดยการประยุกตใชทฤษฎี
การเรียนรู CONSTRUCTIVISM
รวมกับ ENGLISH VLOGGING
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วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ
ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 560 คน
2. กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โครงการหองเรียนพิเศษทางภาษา (MEP) โรงเรียน
อุตรดิตถดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 1 หองเรียน โดยการสุม
แบบแบงกลุม (Cluster Sampling)

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนมีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้น หลังไดรับการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารเรื่อง My Daily Life โดยการประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรู Constructivism รวมกับ English Vlogging
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 1
การทดสอบ
n
Mean
(S.D)
(t-test)
p-value
กอนเรียน
30
2.29
0.732
p < .05
18.57
หลังเรียน
30
4.23
0.609
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t.05(20)= 2.)
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีการจัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง
My Daily Life โดยการประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรู Constructivism รวมกับ English Vlogging สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ตาราง 2 ระดับความพึงพอใจของนักเรียน
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
ระดับ
รายการ
มาตรฐาน (S.D) ความพึงพอใจ
(ݔҧ )
1. ครูชี้แจงกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนเขาใจอยางชัดเจน
4.59
0.50
มากที่สุด
2. ครูใหคําปรึกษา แนะนํา และดูแลนักเรียนในการเรียน
4.68
0.48
มากที่สุด
อยางทั่วถึง
3. เนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกับความสามารถของ
4.68
0.57
มากที่สุด
นักเรียน
4 กิจกรรมการเรียนสนุกและนาสนใจ
4.91
0.29
มากที่สุด
5. กิจ กรรมการเรียนการสอนกระตุน ใหนักเรียนเกิดการ
4.91
0.29
มากที่สุด
เรียนรู
6. ครู ส ง เสริ ม ให นั ก เรี ย นมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม และรู จั ก
4.59
0.67
มากที่สุด
วิพากษวิจารณ
7. ครูใหโอกาสนักเรียนซักถามปญหา
4.68
0.57
มากที่สุด
8. มีการเรียนรูแบบกลุมและรายบุคคล
4.91
0.29
มากที่สุด
9. นักเรียนมีความสุขในการรวมกิจกรรม
4.91
0.29
มากที่สุด
10. การจัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่อง
4.68
0.48
มากที่สุด
My Daily Life โดยการประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรู
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รายการ

คาเฉลี่ย
(ݔҧ )

สวนเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน (S.D) ความพึงพอใจ

Constructivism รวมกับ English Vlogging
11. ครูสามารถประยุกตสิ่งที่สอนเขากับสภาพสังคมและ
4.64
0.49
มากที่สุด
สิ่งแวดลอมของนักเรียน
12. สื่อประกอบการเรียนรูนาสนใจ
4.55
0.74
มากที่สุด
13. นักเรียนนําความรูจากวิชานี้ไปใชในชีวิตประจําวันได
4.77
0.53
มากที่สุด
14. การวัดและประเมินผลตรงตามจุดประสงค
4.55
0.60
มากที่สุด
15. การวัด และประเมิ นผลสอดคล องกับ กิจ กรรมการ
4.73
0.55
มากที่สุด
จัดการเรียนรู
คาเฉลี่ยรวม
4.72
0.35
มากที่สุด
จากตาราง 2 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เรื่อง My Daily Life โดยการประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรู Constructivism รวมกับ English Vlogging สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 โดยเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวามีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด ทุกขอ

อภิปรายผล
การวิจัย การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่อง My Daily Life โดย การประยุกตใชทฤษฎี
การเรียนรู Constructivism รวมกับ English Vlogging สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยสรุป
ผลการวิจัยไดดังนี้
จากผลการวิจัย เรื่องการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่อง My Daily Life โดยการ
ประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรู Constructivism รวมกับ English Vlogging มีผลคะแนนความสามารถ ทางการพูด
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พัชร พุมลําเจียก [2] รุงรัตน มองทะเล
[3] อัปษร ธรรมสโรช [4] และธีราพร แซแหวและคณะ [5] ทั้งนี้นาจะเนื่องมาจาก
ประการแรก การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่อง My Daily Life โดย การประยุกตใช
ทฤษฎีการเรียนรู Constructivism รวมกับ English Vlogging ในขั้นเชื่อมโยงความคิด ผูเรียนไดเรียนรูศัพท
สํานวนภาษา ไวยากรณ รวมถึง การออกเสียงระดับคําไปถึงระดับประโยค ทําใหผูเรียนเรียนรูจากระดับงายและ
คอยๆเปลี่ยนไปเปนระดับยาก ขึ้นตามระดับความสามารถของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีตัวปอนที่สามารถ
เขาใจได (Input) ของ Krashen [6] ที่กลาววา เมื่อผูเรียนเรียนรูภาษาในระดับเดียวกับที่ผูเรียนมีอยูหรือสูงกวา
ระดับภาษาของ ผูเรียนเล็กนอย จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เมื่อผูเรียนไดรับตัวปอนทางภาษาจนมีความสามารถ
เพียงพอที่จะใชภาษาไดแลวก็จะแสดงความสามารถทางภาษาออกมาได
ประการที่สอง การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่อง My Daily Life โดย การประยุกตใช
ทฤษฎีการเรียนรู Constructivism รวมกับ English Vlogging สงเสริมใหผูเรียนได มีปฏิสัมพันธ กับผูอื่นโดยใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อกลาง ซึ่งในขั้นปฏิบัติการเรียนรู พบวา ผูเรียนไดมีโอกาสพูดคุยกันกับอาจารยและเพื่อนรวมชั้น
มากขึ้น ติเพื่ อฝ กฝนการออกเสี ย ง ขอคํา แนะนํา และคํา ปรึกษาเกี่ยวกับ การทํ า งานซึ่ งเป นผลดี ตอ การเรีย นรู
ภาษาตางประเทศ สอดคลองกับ Brown [7] ที่กลาววา หากผูเรียนไดรับโอกาสในการฝกฝน ภาษาอยางเพียงพอ
จะชวยใหผูเรียนรับรูภาษาใน บริบทที่เปนธรรมชาติ เนื่องจากระหวางการ ปฏิสัมพันธ ผูเรียนจะสามารถสรางบท
สนทนาดวย ตัวเองและสรางความหมายที่เขาใจ ซึ่ง เปนสวน สงเสริมการเรียนรูของตัวเขาเอง
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ประการสุดทาย การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่อง My Daily Life โดย การประยุกตใช
ทฤษฎีการเรียนรู Constructivism รวมกับ English Vlogging เปนการเรียนที่ยึดผูเรียน เปนศูนยกลางการเรียนรู
คือ ผูสอนทําหนาที่เพียงเปน ผูนําเสนอประเด็น ในขันวางแผนการเรียนรู ผูเรียนไดเรียน ลงมือปฏิบัติ คิดวิเคราะห
ระดมสมองรวมกับเพื่อนใน กลุมในสิ่งที่ตนเองเลือกและสนใจ เนื้อหาวิชา ที่ผูเรียน ไดเรียนลวนเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ
ชีวิตของผูเรียน นอกจากนี้ ผูเรียนสรางและเรียนรูจากสิ่ งที่ตน สราง ซึ่ง มีความหมายตอผูเรียน หรือ ผูเรียนมี
ประสบการณ เกี่ ยวกับเรื่องนั้ น ๆ ทํ าใหมี การเชื่ อมตอ ความรูใหม กับ ความรูเดิม ทํา ใหเป น การเรีย นรูอย า งมี
ความหมาย ผูเรียนเกิดแรงจูงในการเรียนรู สอดคลอง กับ Edgar Dale ที่กลาววา การเรียนเพื่ อใหประสบ
ผลสําเร็จ จะต องมีการแลกเปลี่ ยนพูดคุยกัน มี การ ปฏิบัติ และสอนผูอื่ นได [8] กลาวโดยสรุป ความสามารถ
ในการพูด ภาษาอังกฤษของนักเรียนสูง ขึ้นเนืองจากกิจกรรมการ เรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคชันนิสซึม
เปนกิจกรรมการเรียนรูทีเปดโอกาสใหผูเรียนสรางความรู ดวยตนเอง
กลา วโดยสรุป ความสามารถในการพู ด ภาษาอัง กฤษของนั กเรียนสูง ขึ้น เนื่ องจากการจัด การเรียนรู
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่อง My Daily Life โดยการประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรู Constructivism รวมกับ
English Vlogging เปน กิจกรรมการเรียนรูทีเปดโอกาสใหผูเรียนสรางความรู ดวยตนเอง
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการจัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่อง My Daily Life โดยการ
ประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรู Constructivism รวมกับ English Vlogging สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.71 สูงกวาตามสมมุติฐานที่ตั้งไว มีความ พึงพอใจตอการเรียนอยูใน
ระดับ มาก ทั้งนี้อาจเพราะวาการเรียนดวย English Vlogging เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แตกตางไป
จากการเรียนปกติ ที่มักจะเป นการเรีย นโดยการฟงครูบรรยายเนื้อหาต าง ๆ ใหนักเรียนฟ งและใชการวั ดการ
ประเมินผลที่ขาดความขัดเจนและผูเรียนไมไดมีสวนรวมในการวัดการประเมินผลเทาไรนัก แตการเรียนดวยเทคนิค
English Vlogging ผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น ครูผูสอนที่เปน ผูคอยแนะนําใหคําปรึกษาแกนักเรียน
ในการเรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนรูเทคนิค English Vlogging ซึ่ง เปนวิธีการเรียนรูแบบใหม ทําใหนักเรียนมี
ความรูสึกไววางใจในการทํากิจกรรมการเรียน จึงสงผลใหผูเรียน ชื่นชอบในการเรียนรู
จากสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนตอการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมพบวา นักเรียนมี
ความคิดเห็นเชิงบวกตอการเรียน ภาษาอังกฤษตามทฤษฎี คอนสตรัคติวิซึม ในดานการเชื่อมโยงความรูเดิมเขากับ
ความรูหรือ ประสบการณใหมเพื่อสรางองคความรูใหมขึ้น การใช สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู และการลงมือปฏิบัติ
ในสถานการณจริง ดังนี้
“การเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม วิชาภาษาอังกฤษทําใหเรา สามารถเรียนรูภาษาอังกฤษ
ดวยตนเองโดยใช สมารทโฟนของเรา และในหองเรียนดวยการฝกฝน บอย ๆ ฝกพูด ฝกเขียน สิ่งเหลานี้จะชวย
ทําใหเรา คลองและใชภาษาอังกฤษไดถูกตอง”
อมเรศ บุญชื่น : ผูใหสัมภาษณคนที่ 1
“ตอนแรกหนูบรรยายกิจวัตรประจําวัน ไมเปนเลยทั้งๆที่เปนเรื่องใกลตัว ไมรูจะพูดยังไง ใช tense ไหน
แลวไมรูจะพูดอะไรกอน แตหลังจากที่เรียนวิชา ภาษาอังกฤษดวยเทคนิค English Vlogging ตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิซึม ทําใหหนูพูดบรรยายเปนภาษาอังกฤษได หลังจากบันทึกวีดีโอการฝกพูด ใน สถานการณจริงเสร็จ
นํ า มาโชว ใหเพื่ อน ๆ และอาจารย ดู ในคาบเรีย น ช ว ยกัน แสดงความคิด เห็น ก็ ทํ า ใหรูว า การพู ด ของหนู ยั ง มี
จุดบกพรองที่ตองแกไข ออกเสียง ผิ ดบาง สวนใหญเสียงเบา แลวพวกหนูก็กลับไปแก อยู หลายรอบ ดูวีดีโอแลว
ทําใหรูวาเราผิดตรงไหน ออนตรงไหน เราตองปรับปรุงพัฒนาจุดไหนบางเพื่อใหงาน ออกมาดีและชาวตางชาติฟง
ภาษาอังกฤษของเราแลว เขาใจ”
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ชนกพรรณ เพ็งเลีย : ผูใหสัมภาษณคนที่ 2
“การเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม วิชาภาษาอังกฤษดวยเทคนิค English Vlogging ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ทําใหพวกเราพูดภาษาอังกฤษไดดีขึ้น จากการเริ่มทําโปรเจคพวกเราเห็นชัดไดเลยวาพวก
เรามีพัฒนาการขึ้นมาก สังเกตไดชัดเลยจากสําเนียง การออกเสียง ซึ่ง พวกเราไดรับคําชมจากอาจารยวา ออกเสียง
ชัดเจนใชได”

ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม พบวา ผูเรียนมีความสามารถทางการพูดสูงขึ้น
อีกทั้งผูเรียนยังมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 หัวขอที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียน ควรเปนหัวขอที่ใกลเคียงกับสภาพของผูเรียนเพื่อ ที่ผูเรียน
สามารถทําไปใชในชีวิตประจําวันและการทํางานในอนาคตได
1.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนควรให นักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมทุกขั้นตอน
2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
2.1 ควรมี การจัด การเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัค ติวิ ซึม สํา หรับผูเรียนในสาขาวิชาอื่น ที่เกี่ยวของกับ
ภาษาอังกฤษ
2.2 ควรมีการศึกษากับตัวแปรอื่น ๆ เชน ความคงทนในการเรียนรู และความสามารถในการประยุกตใชใน
สถานการณอื่น ๆ เปนตน
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การพัฒนาบทเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใชทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเองโดยการ
สรางสรรคชิ้นงานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
Development of a lesson of computer programming skill by using constructionism
theory for grade 12 students

ผูวิจัย
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียน ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น บทเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใชทฤษฎีการเรียนรู
ดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ประชากรกลุมเปาหมายไดแก นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 16 คน โรงเรียนลับแลพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู และแบบสอบถามความ
พึงพอใจ การวิเคราะหขอมูล และสถิติไดแกรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาบทเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใช
ทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีจํานวน 12 แผน
ใชเวลา 18 ชั่วโมง มีคุณภาพระดับ มากที่สุด มีประสิทธิภาพ 86/82 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัด
กิจกรรมการเรียน อยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ : การพัฒนาบทเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยใชทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเองโดยการ
สรางสรรคชิ้นงาน, ความพึงพอใจ
Abstract
This research aimed to develop a lesson of computer writing program through
constructionism for grade 12 students. The target population was grade 12, students, 16
persons, Laplae Phitthayakhom school, 2nd semester, academic year 2018. Research
instruments were learning activity plan, learning achievement test, satisfaction
questionnaires, statistics such as percentage, mean, standard deviation.
The research found that development was use in data analysis of computer
programming skill by using constructionism theory for Grade 12 Students activities
suitability of 12 lesson plans takes 18 hours. The efficiency of the lesson was 86/82 which
was higher than the set standard of 80/80. The student’s achievement after using the lessons
was higher than that before the learning at 0.05 level of significance. The student
satisfaction towards the lesson at the highest level.
Key Word (S) : Development of a lesson of computer programming skill by using
constructionism theory, satisfaction
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บทนํา
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีในยุคศตวรรษที่ 21 เปนปจจัยสําคัญทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
ทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและคาดไมถึง กระแสการเปลี่ยนแปลงนี้ส งผลให
หลายประเทศใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล เพื่อใหรูเทาทันและสามารถดํารงชีพไดอยางสันติสุข
ในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กุญแจที่จะไขไปสูการเสริมสรางพัฒนาศักยภาพของบุคคล คือ ระบบ
การศึกษา ในหลายประเทศไดพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่เนนสร างกระบวนการเรียนรู ซึ่งเนนใหเด็กมีทักษะการ
เรียนรูและความคิดสรางสรรค สามารถสรางสรรคนวัตกรรม เพื่อสงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนใน
อนาคต (ไกรยส ภัทราวาท, 2556,น.3) ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ใหความสําคัญการพัฒนาดานการคิดสรางสรรคคอนขางมาก เพราะความคิด
สรางสรรคเปนการดึงศักยภาพทางสติปญญาใหสามารถคิดคนสิ่งใหม แสดงความคิดใหมๆ หรือการแสวงหาความรู
ใหม เพื่อการสงเสริมพัฒนาความเจริญกาวหนาของประเทศ (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) 2553
2) ภาษาโปรแกรมแต ละภาษาจะมี ลั ก ษณะหรือรูป แบบการเขียนที่ แตกต า งกัน การเลื อกภาษาโปรแกรม
หรื อ ภาษาคอมพิ ว เตอร เ พื่ อ นํ า มาเขีย นโปรแกรมนั้ น ขึ้น อยู กั บ ป จ จั ย หลาย ๆ อย า ง เช น นโยบายของบริ ษั ท
ความเหมาะสมของโปรแกรมกับลักษณะงานที่จะถูกนําไปใช การเขากันไดกับโปรแกรมอื่น ๆ หรืออาจเปนความ
ถนัดของแตละคน ภาษาโปรแกรมที่มีแนวโนมในการนํามาเขียนมักเปนภาษาที่มีคนที่สามารถเขียนไดทันที หรือ
หากมีความจําเปนที่จะตองเลือกใชภาษาอื่น เชนตองการเนนประสิทธิภาพใน
การทํางานของโปรแกรม สํานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ไดกลา วถึง ความสํ าคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศตอการศึกษาไววา เทคโนโลยีที่กาวหนา และรวดเร็วที่สุดในยุคนี้คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ซึ่งเขามามีบทบาทในการศึกษาเปนอยางมากในปจจุบัน
รูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไดวิธีหนึ่งคือ ทฤษฎีคอน
สตรัคชั่นนิสซึ่ม (Constructionism) เปนทฤษฎีการเรียนรู อีกทฤษฎีหนึ่ง เปนทฤษฎีเกี่ยวกับ การศึกษาเรียนรู
แตความจริง มีมากกวา การเรียนรู เพราะสามารถนําไปใชใน สภาวะการเรียนรู ในสังคม ไดดวย ทําการศึกษา เรื่อง
รูปแบบ และ ทฤษฎีการเรียนรู และพัฒนา เขาเชื่อวา ในระบบการศึกษา มีความสําคัญตอเนื่องไป ถึง ระบบ
โครงสรางของสังคม นักเรียนที่ไดรับ การสอนดวย วิธีใหเดียว หรือ แบบเดียว จะเสียโอกาส ในการพัฒนาดานอื่น
เชนเดียวกับสังคม ถาหากมีรูปแบบ แบบเดียว ก็จะเสียโอกาส ที่จะมีโครงสราง หรือพัฒนา ไปในดานอื่น ๆ เชนกัน
เมื่อรวมกับบทเรียนออกแบบที่ตอยอดมากการเรียนรูที่หลากหลาย ดําเนินการทดสอบ ศึกษาคนควา และพัฒนา
บทเรียนอยางลุมลึกและ ตอเนื่อง จนไดบทเรียนที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใชพัฒนาผูเรียนของตนเองไดอยาง
มีประสิทธิภาพ สําหรับประเทศไทยมีขอมูลวามีการนําแนวคิดนี้มาใชในการพัฒนาครูตั้งแตประมาณ พ.ศ.2545
โดยมี คําเรียกแนวคิดการพัฒนาบทเรียนรวมกันหรือที่นิยมเรียกทับศัพทวา Lesson Study นี้หลายคําดวยกัน
ไม วา จะเป นการศึกษาในชั้ นเรีย น การศึ กษาและพั ฒนาบทเรีย น การวิ จั ยบทเรีย น การวิ จัย แผนการสอน
หรือการศึกษาและพัฒนาแผนการสอน
จากการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาได จังหวัดอุตรดิตถ
พบวาคะแนนคาเฉลี่ยอยูในระดับคุณภาพที่ตองไดรับการปรั บปรุงและพัฒนา จึงทําใหผูวิจัยมีความตองการที่จะ
พัฒ นาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิ ว เตอรโ ดยใช ท ฤษฎีการเรียนรูแ บบสรา งสรรคชิ้ นงานสํา หรับ นักเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนลับแลพิทยาคม ซึ่งสอดคลองกับ (ลักขณา สิริวัฒน, 2547 น.12) ที่กลาวไววา ทฤษฎี
การสรางความรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน (Constructionism) เปนการเรียนรูที่เนนการเรียนรู ที่เนน
ผูเรียนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง ทฤษฎี Constructionism มีสาระสําคัญที่วาความรูไมใชมาจากการสอน
ของครูหรือผูสอนเพียงฝายเดียว แตความรูเกิดขึ้นและถูกสรางโดยผูเรียนเอง การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีก็ตอเมื่อ
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ผูเรียนไดลงมือกระทําดวยตนเอง (Learning by Doing) บงบอกวาการจะใหการศึกษากับเด็กขึ้นอยูกับวาเรา
มีความเชื่อวาความรูเกิดขึ้นไดอยางไรถาหากเราเชื่อวาความรูเกิดจากการที่เด็กพยายามจะสรางความรูขึ้นเองการ
ใหการศึกษาก็จะตองประกอบดวยการดึงเอาความรูนี้ออกมาจากเด็กดวยการขอใหเด็กทํากิจกรรมตาง ๆ หรือตอบ
คําถามที่จะใชความรูนั้นและใหโอกาสเด็กมีสวนรวมในกิจกรรมที่จะทําใหเกิดกระบวนการ สรางความรูในทางตรง
ข า มถ า เราเชื่ อ ว า ความรู เ กิ ด ขึ้ น จากประสบการณ ภ ายนอกการให ก ารศึ ก ษาก็ จ ะต อ งประกอบด ว ยการให
ประสบการณที่ถูกตองกับเด็กแสดงใหเด็กเห็นถึงวิธีที่ถูกตองที่จะทํากิจกรรมตาง ๆ หรือบอกคําตอบที่ถูกตองใหกับ
เด็ก วิธีนี้คือการศึกษาในสมัยกอนนั่นเอง ดังนั้นการศึกษาที่ดีไมไดมาจากการหาวิธีการสอนที่ดีใหครูสอนเด็กแตมา
จากการใหโ อกาสที่ ดีที่ เด็ก จะไดส รา งความรูการเรียนรูที่ ดี จะเกิด ขึ้น ได ถาหากเด็กได มี สว นในการสรางสิ่ง ที่ มี
ความหมาย ยกตัวอยางเชนโครงงานตาง ๆ ของนักเรียนที่คิดคนขึ้นเองจากการรวมกันเปนกลุม เชน โครงงาน
วิทยาศาสตร โครงงานภาษาไทย โครงงานประดิษฐสิ่งที่เหลือใช เปนตน
จากขอมูลดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรโดยใชทฤษฎีการเรียนรู
แบบสรางสรรคชิ้นงาน เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนวิธีหนึ่งที่ชวยพัฒนา ทักษะของผูเรียน ดังนั้นผูวิจัยในฐานะ
ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร จึงมีความสนใจที่จะใชวิธีการจัดการ
เรียนการสอนแบบ ทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคชิ้นงาน ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรม
การพัฒนาบทเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใชทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเองโดยการสรางสรรค
ชิ้น งานสํา หรับ นั กเรียนชั้น มั ธยมศึกษาป ที่ โดยทํ าการวิ จั ย เรื่องการ พั ฒนาบทเรีย นเรื่องการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรโดยใชทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน เพื่อนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อพั ฒ นาบทเรี ย นการเขีย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอรโ ดยใช ท ฤษฎี ก ารเรี ย นรู ด ว ยตนเองโดยการ
สรางสรรคชิ้นงานใหมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การพัฒนาบทเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใช ทฤษฎีการเรียนรูดวย
ตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงานกอนเรียนและหลังเรียน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการพัฒนาบทเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยทฤษฎี
การเรียนรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน

วิธีการวิจัย
1. นําแผนการจัดการเรียนรู หาคุณภาพโดยการหาคา IOC จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทานโดยกําหนดคาเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นแตละรายการที่มีคาตั้งแต 0.05 ขึ้นไป ถือวามีความสอดคลอง ถานอยกวา 0.05 ตองนํามา
พิจารณาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ
2. ในแตละบทเรียนมีการทดสอบความรูกอนและหลังเรียน ( One Group Pretest – Posttest Design)
ดวยชุดขอสอบ 4 ตัวเลือกรวม 30 ขอ ที่ผานการหาคุณภาพเครื่องมือ โดยการหาคา IOC มีคา IOC ตั้งแต
0.60-1.00 เมื่อไดขอมูลแลวนํามาวิเคราะหโดย ทดสอบความแตกตางของความรูความเขาใจกอนและหลังเรียน
คํานวณดวยโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ
3. แกไขบทเรียนและการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเองโดยการสรา งสรรคชิ้นงาน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 หนวยการเรียนรู ใช เวลาเรียน 18 ชั่วโมง
สรางแบบทดสอบ จํานวน 4 ชุด และแบบสอบถามความพึงพอใจ
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4. ดําเนินการสอนกับนักเรียนโดยใชบทเรียนการจัดการเรียนรู โดยใชทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเองโดยการ
สรางสรรคชิ้นงานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
5. หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูแลว ทําการทดสอบวัด ทักษะการเขียนโปรแกรม และตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหคํานวณดวยโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ

ผล/สรุปผลการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการหาคุณภาพโดยประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาการเขียน
โปรแกรม โดยใช ทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่6
จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน พบวา ทุกรายการประเมินมีความเหมาะสมอยูในระดั บมากที่สุด โดยดาน
รูปแบบของวิธีการจัดการเรียนรูมีองคประกอบครบถวน ดานเนื้อหามีการนําเสนอเนื้อหาความเหมาะสม สอดคลอง
กับจุดประสงคการเรียนรูและเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ดานกิจกรรมการเรียนรู มีกิจกรรมที่เปนไปตามรูปแบบ
ทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเองโดยการสรา งสรรคชิ้นงานความสนใจเปนอยางดีและดานรูปแบบของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเปนไปตามขั้นตอนการสอนถูกตองตามหลักวิชาการและสอดคลองกับวิธีการสอนแบบ ทฤษฎี
การเรียนรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงานนอกจากนี้ผูวิจัยไดประเมินหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู พบวา ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใชทฤษฎีการเรียนรู
ด ว ยตนเองโดยการสร า งสรรค ชิ้ น งาน ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 หลั ง จากจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู
มีประสิทธิภาพ 86/82 สูงกวาตามเกณฑที่กําหนด 80/80
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใชทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเองโดยการสรางสรรค
ชิ้นงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่6หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
คาเฉลี่ย 24.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96
ความพึง พอใจของนั กเรีย นชั้ นมั ธ ยมศึ กษาป ที่ 6 ที่ มี ตอการจั ด กิจกรรมการเรีย นรูวิ ช าวิช าการเขีย น
โปรแกรมโดยใชทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่6พบวา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอบทเรียนวิชาวิชาการเขียนโปรแกรมโดยใชทฤษฎี การเรียนรูดวยตนเองโดยการ
สรา งสรรคชิ้ นงาน ของนักเรียนชั้น มัธยมศึ กษาป ที่6 อยูในระดั บมากที่สุ ด โดยมีค าเฉลี่ ย 4.72 ส วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 0.35 โดยเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด ทุกขอ

อภิปรายผล
การวิจัย เรื่องวิชาการเขียนโปรแกรมโดยใชทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงานงาน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการพัฒนาบทเรียนวิชาวิชาการเขียนโปรแกรมโดยใชทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเองโดยการสรางสรรค
ชิ้นงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.77 ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด และมีประสิทธิภาพ 86/82 สูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว คือ บทเรียนการเรียนรูวิชาวิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช ทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเองโดยการสรางสรรค
ชิ้นงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 อาจเพราะวา ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร
วิชาการ งานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบสรางสรรคชิ้นงานกับวิธีการสอนอื่น ๆ นํามาพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู ดานเนื้อหา ดานสื่อการสอนและดานการวัดผลและประเมินผล นอกจากนั้นกิจกรรมการเรียน
ที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้นมาประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ บทเรียนโดยใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเองแบบ
สรางสรรคชิ้นงาน มีการแบงกลุมคละความสามารถ เกง ปานกลาง ออน ซึ่งนักเรียนที่เรียนเกงสามารถชวยสอน
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นักเรียนที่เรียนออนได รวมทั้งการสอนใหนักเรียนเนนการปฏิบัติ ทําใหนักเรียนสนใจและตั้งใจในการศึกษาคนควา
ดวยตนเองมากขึ้น สอดคลองกับ (วนิดา ชมภูพงษ, 2556, น. 605) ที่อภิปรายไววาการพัฒนาการจัดการเรียนรูตาม
ขั้นตอนตาง ๆ และดําเนินการอยางเปนระบบ เริ่มตั้งแตขั้นตอนการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
สรางชุดการเรียนและวิธีการสอนแบบรวมมือ รวมทั้งศึกษาจากเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนโดยใชชุดการ
เรียนบู รณาการกับ วิ ธี การสอนในรูป แบบต าง ๆ ที่ จะส งผลให ผู เรี ยนเกิดการเรียนรูอย างมี ประสิ ทธิ ภาพ และ
เชนเดียวกับ (ทิศนา แขมมณี,2554 น.90) ที่สรุปไววา แนวคิด Constructivism เกี่ยวของกับธรรมชาติ ของความรู
ของมนุษย มีความหมายทั้งในเชิงจิตวิทยาและเชิงสังคมวิทยา ทฤษฎีดานจิตวิทยา เริ่มตนจาก ทฤษฎีการสรางความรู
ดวยตนเอง(Constructivism) (ทิศนา แขมมณี.2554.90) ซึ่งเสนอวา การเรียนรูของเด็กเปนกระบวนการสวนบุคคลมี
ความเปนอัตนัย ไดขยายขอบเขตการเรียนรูของแตละบุคคลวา เกิดจากการสื่อสาร ทางภาษากับบุคคลอื่น สําหรับ
ดานสังคมวิทยา และคณะ เชื่อวาสภาพแวดลอมทางสังคมมีผลตอการเสริมสรางความรูใหม
2. การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช ทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเอง
โดยการสรางสรรคชิ้นงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่6 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 เปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว คือ นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
วิชาวิชาการเขียนโปรแกรมโดยใชทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อาจเนื่องจากผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองแบบสรางสรรคชิ้นงานเรียนรูแบบพึ่งพาอาศัยกัน โดยแบง
เนื้อหาใหศึกษาคนละหัวขอ แลวจึงนําผลการศึกษาเสนอตอกลุมทีละหัวขอ ทีละคนจนครบถวนทําใหนักเรียน
ทุกคนมีความสําคัญเทาเทียมกันและเห็นความสํา คัญของตนเอง ประกอบการใชสื่อประสม การอภิปรายซักถาม
ในชั้นเรียน ตลอดจนการใหนักเรียนทํางานเปนกลุมชวยใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกัน รวมกันคิด วิเคราะหและ
แกปญหา ตลอดจนนักเรียนที่เรียนออนไดรับการชวยเหลือ จากเพื่อน ๆ ในกลุม ทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน
และสามารถเรียนรูเนื้อหาไดเปนอยางดี สอดคลองกับ (ทิศนา แขมณี,2554, น. 101) ไดกลาวไววา การเรียนรูแบบ
รวมมือชวยใหผูเรียนมีความพยายามที่จะเรียนรูใหบรรลุเปาหมายเปนผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและการ
ใชสื่อประสมสอดแทรกในขั้นตอนการเรียน เปนการเราความสนใจของผูเรียน ทําใหผูเรียนรูสึ กสนุกสนาน เกิดความ
กระตือรือรนในการเรียน และสนใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น เชนเดียวกับ(วนิดา ชมภูพงษ, 2556, น. 608) ที่อภิปรายไว
วา นักเรียนที่เรียนเกงสามารถศึกษาเนื้อหาในสวนที่ยาก นักเรียนที่เรียนออนจะไดศึกษาในสวนที่มียากลดลงจาก
นักเรียนที่เรียนเกง เมื่อกลับมายังกลุมบานแลวนักเรียนทั้งหมด ก็จะมาถายทอดความรูที่ตนเองไดรับใหเพื่อนในกลุม
ฟงจนครบทุกหัวขอ ซึ่งจะทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนและพยายามในการที่จะทําคะแนนใหไดมากที่สุด จึงเปน
การกระตุนใหผูเรียนมีความพยายามในการเรียนรูและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการพัฒนาบทเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใชทฤษฎี
การเรียนรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 อยูในระดับมากที่สุด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.71 สูงกวาตามสมมุติ ฐานที่ตั้งไว คือ นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาการเขียน
โปรแกรมโดยใชทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่6 มีความพึง
พอใจตอการเรียนอยูในระดับ มาก ทั้งนี้อาจเพราะวาการเรียนดวยใชทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเองโดยการสรางสรรค
ชิ้นงาน เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แตกตางไปจากการเรียนปกติ ที่มักจะเปนการเรียนโดยการฟงครู
บรรยายเนื้อหาตางๆ ใหนักเรียนฟงและใชการวัดการประเมินผลที่ขาดความขัดเจนและผูเรียนไมไดมีสวนรวมใน
การวัดการประเมินผลเทาไรนัก แตการเรียนดวยเทคนิคใชทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงานนี้
ผูเรียนเกิดความสนใจในการวัดการประเมินผลในดานการแขงขันกันระหวางกลุมบาน ครูผูสอนที่เปนผูคอยแนะนํา
ใหคําปรึกษาแกนักเรียนในการเรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนรู ดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน ซึ่งเปนวิธีการ
เรียนรูแบบนักเรียนมีผลงานทําใหนักเรียนมีความรูและทักษะในการทํากิจกรรมการเรียน จึงสงผลใหผูเรียนชื่นชอบ
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ในการเรียนรู สอดคลองกับ (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ,2541:1-7) ไดสรุปไววาการจัดการสภาพแวดลอมการเรียนรูที่ ดี
สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและทักษะ รวมทั้งไดการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องมือในการให
ผูเรียนไดมีโอกาสสรางความรูและฝกปฏิบัติดวยตนเอง นักเรียนมีแรงกระตุนในการอันจะสงผลใหนักเรียนใฝรูใฝ
เรียนและสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มสูงขึ้นและมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู อีกทั้งใน
การสอนวิชาการเขียนโปรแกรมนั้นผูสอนมักจะเนนการปฏิบัติมากกวาการจัดกิจกรรมกระตุนการมีสวนรวมนักเรียน
โดยไมมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูทําใหเบื่อหนายในการเรียน

ขอเสนอแนะ
1. การจัดการเรียนการรูเพื่อพัฒนาบทเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใช ทฤษฎีการเรียนรูดวย
ตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน ในการเรียนในแตละหนวย ผูสอนควรตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนเปน
ระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรองนั้น ทันที และระหว างการดํ าเนินการสอน ผู สอนควรสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนที่เรียนรูชา เพื่อชวยเหลือนักเรียนโดยใชเทคนิคเสริมแรงกระตุนอธิบายใหเขาใจอีกครั้ง
2. ในการนําแบบทดสอบพัฒนาบทเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใช ทฤษฎีการเรียนรูดวย
ตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน ครูผูสอนตองศึกษาทําความเขาใจคําชี้แจงให เขาใจอยางถองแทกอนที่จะนําไปใช
วัดทักษะและผูสอนควรระวังในการตรวจใหคะแนน
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การควบคุมภายในที่สงผลตอการบริหารงบประมาณในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ
จังหวัดเพชรบูรณ
INTERNAL CONTROL AFFECTING THE BUDGETING OPPORTUNITY EXTENSION
SCHOOL IN MUANG PHETCHABUN DISTRICT, PHETCHABOON PROVINCE

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

สมนึก อนกลิ้ง
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
ดร.ศิราธร ศัตรูพินาศ

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.ศึกษาการควบคุมภายในการบริหารงบประมาณในโรงเรียนขยาย
โอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของการควบคุมภายในการ
บริหารงบประมาณในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โดยจําแนกตาม เพศ อายุการ
ทํางาน ระดับการศึกษา ตําแหนงประสบการณในการทํางานในตําแหนง และประสบการณในการทํางานในโรงเรียน
ขยายโอกาส อํา เภอเมื อ งเพชรบู รณ จั ง หวั ด เพชรบู รณ กลุ ม ตั วอย า ง คือ โรงเรีย นขยายโอกาส อํ า เภอเมื อ ง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 15 โรงเรียน ผูใหขอมูล คือ ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนางานงบประมาณ
หัวหนางานบริหารทั่วไป และครูผูสอน รวมจํานวนทั้งสิ้น 150 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการควบคุมภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และการบริหาร
งบประมาณตามขอบขายการบริหารงบประมาณ ในสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล กระทรวงศึกษาธิการ สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ไดแก
สถิติการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร 2 ตัว T-Test และจะใชสถิติการเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางตัวแปรมากกวา 2 ตัว ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว F-test
ผลการวิจัยพบวา
1. การควบคุมภายในการบริหารงบประมาณในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของการควบคุมภายในการบริหารงบประมาณในโรงเรียนขยายโอกาส
อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โดยจําแนกตาม เพศ อายุการทํางาน ตําแหนง ประสบการณในการทํางาน
ในตํ า แหน ง และประสบการณ ใ นการทํ า งานในโรงเรี ย น พบว า เพศ อายุ ก ารทํ า งาน การศึ ก ษา ตํ า แหน ง
ประสบการณในทํางานในตําแหนงปจจุบัน และประสบการณในการทํางานในโรงเรียนตางกัน มีการควบคุมภายใน
การบริหารงบประมาณในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โดยรวมไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : การควบคุมภายใน, การบริหารงบประมาณ, โรงเรียนขยายโอกาส
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Abstract
This research aims to 1) Study internal controls, budgeting in an opportunity
expansion school in Muang Phetchabun District, Phetchabun Province. 2) Compare the
differences of internal control, budgeting in an opportunity expansion schools in Muang
Phetchabun District, Phetchabun Province by gender, work experience, position, education
level, work experience in the position and work experience in opportunity expansion
schools. The sample group is an opportunity extension schools in Muang Phetchabun
District, Phetchabun Province, 15 schools. Informants are school administrators, budget
supervisor, head of general administration and teachers, totaling 150 people. The research
instrument are a questionnaire about Internal control of basic education institutions
according to the standards of the Office of State Audit Office of the Kingdom of Thailand
and the budgeting according to the scope of budgeting in educational institutions that are
legal entities of the Ministry of Education. Data were analyzed through descriptive statistics
including percentage, mean, and standard deviation as well as inferential statistics including
statistics Independent-Samples T-Test, One-way Analysis of Variance F-test.
The results of this study showed that
1) Internal control the budgeting in an opportunity expansion schools Muang
Phetchabun District, Phetchabun Province was high level in overall.
2) The results of comparison differences of internal control the budgeting in
opportunity expansion schools in Muang Phetchabun District, Phetchabun Province by
gender, work experience, position, work experience in the position and work experience in
school. Found that gender, work experience, education, position, work experience in the
position and work experience in school in different have internal control the budgeting in
opportunity expansion schools Muang Phetchabun District, Phetchabun Province not
different overall.
Keywords : Internal control, The budgeting, Opportunity extension Schools

บทนํา
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในหลายเขตพื้นที่การศึกษาจะตองปรับเปลี่ยนระบบบริหารงาน
ภายในสถานศึ ก ษาให ส อดคล อ งกั บ การกระจายอํ า นาจและการบริ ห ารการศึ ก ษาตามโครงสร า งใหม ข อง
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร การบริห ารจั ด การงบประมาณของสถานศึ ก ษาในการจั ด ตั้ ง งบประมาณ การจั ด สรร
งบประมาณ การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ยังคงอยูภายใต
บังคับของกฎหมายวิธีการงบประมาณ และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย การบริหารงบประมาณ ในการจัดสรร
งบประมาณใหแกสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจึงตองมีการปรับปรุงวิธีการจัดสรรงบประมาณ มีการ
วางแผนบริหารและควบคุมงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีรายงานทางการเงินและรายงานผลการ
ดําเนินงาน (สมชัย ฤชุพันธ, 2543 : หนา 8-9 ) จากการวิเคราะหสภาพปญหาที่ผานมาพบวาปญหาของการ
ปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายในประกอบดวย 1) ปญหาดานขอจํากัดที่เกิดจากทฤษฎีการตรวจสอบและการ
บัญชี การนําทฤษฎีสําเร็จรูปแบบเดียวกับที่ทุกประเทศใชอยูมาใชกับประเทศไทยโดยไมมีการประยุกต ทําใหมี
ขอจํากัดในการทํางาน 2) ปญหาดานรูปแบบและกรรมวิธีในการตรวจสอบซึ่งสภาพการทํางานที่นาเบื่อหนาย
3) ปญหาดานขอจํากัดที่เกิดขึ้น ในขั้นตอนของการนําเสนอผลการตรวจสอบปญหาที่เกิดขึ้น คือ ไมมีปฏิกิริยา
ตอบสนองอยางจริงจัง จากผูบริหารเกี่ยวกับผลการตรวจสอบที่นําเสนอ 4) ปญหาที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมองคกร
ภาครัฐของไทยโดยทั่วไป มีระบบอุปถัมภเขามาเกี่ยวของทําใหผลการตรวจสอบที่พบขอผิดพลาดที่สํา คัญไมไดรับ
ความสนใจจากผูบริหารเทาที่ควร 5) ปญหาการทํางานที่ถูกเบี่ยงเบนไปโดยใหไปทําภารกิจอื่นที่ไมเหมาะสมกับ
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หนาที่ของผูตรวจสอบภายใน 6) ปญหาดานความสัมพันธกับสํานักงานตรวจเงินแผนดินที่ยังขาดการประสานงาน
ที่ดีตอกัน (กิตติ บุนนาค, 2542, หนา 9-11)
ระบบควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหาร ชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งทําใหการปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
ระบบการตรวจสอบควบคุมภายในการติดตามประเมินผลและควบคุมการใชจายงบประมาณดานการศึกษาที่มี
มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ ในสวนการจัดทําแผนการบริหารงบประมาณ ในแตละสถานศึกษาจะไดรับการ
จัดสรรงบประมาณในลักษณะกรมเจาสังกัดเปนผูก ําหนดกรอบหรือเกณฑการใชจายงบประมาณ ใหโรงเรียนกําหนด
แผนงานยอยเพื่อรองรับเกณฑดังกลาวในการใชจายงบประมาณ สถานศึกษาตองรับผิดชอบการเงินทุกประเภทของ
ตนเองตามที่ไดรับการจัดสรรในการบริหารจัดการไมวาจะเพียงพอหรือไมก็ตาม โรงเรียนขนาดใหญที่มีจํานวน
นักเรียนมากมีรายไดมากสามารถเลี้ย งตั วเองได สวนโรงเรียนขนาดเล็ กและขนาดกลางก็จะไดรับการจัด สรร
งบประมาณในปริมาณที่นอยลง ทําใหประสบปญหารายรับไมพอกับรายจาย จึงทําใหสถานศึกษาขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง ตองดิ้นรนเพื่อขอรับบริจาคเงินจากบุคคลหรือองคกรภายนอกในรูปแบบตางๆ เพื่อใชจายในสวนที่
จําเปนที่จะพัฒนาสถานศึกษาและการศึกษาของนักเรียนใหมีคุณภาพทัดเทียมกับสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน สําหรับ
ปญหาในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ
พบวา (1) สวนใหญมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑในการดําเนินการงบประมาณไมมาก (2) การบริหารงบประมาณจะ
เปนไปตามความตองการของผูบริหารสถานศึกษาเพราะเปนผูอนุมัติใหจายเงิน โดยเฉพาะหมวดเงินอุดหนุน หมวด
คาตอบแทนใชสอยวัสดุ และหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง (3) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารวิธีการ
ดําเนินงานดานงบประมาณก็จะเปลี่ยนไปตามผูบริหารคนใหม และ (4) การจัดทํางบประมาณมีแนวโนมที่จะใชจาย
ไปในทางดานการปรับปรุงอาคารสถานที่ หรือการพัฒนาดานใดดานหนึ่งก็ขึ้นอยูกับความสามารถและความสนใจ
ของผูบริหาร ซึ่งไมมีแผนการใชจายที่แนนอนเปนลายลักษณอักษร ผลที่ตามมา คือ ทําใหยากตอการตรวจสอบทาง
การเงินและบัญชี ทําใหการใชจายเงินงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณไมถูกตองตามระเบียบ หลักเกณฑ
และเงื่อนไขการใชเงินในแตละประเภท สําหรับโรงเรียนขยายโอกาสในอําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณนั้น
ยังขาดกระบวนการควบคุมภายในในการบริหารดานงบประมาณ ผูบริหารและครูยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนการควบคุมภายในจึงทําใหการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาไมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการควบคุมภายในการบริหารงบประมาณในโรงเรียนขยายโอกาส
อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดเพชรบูรณ
ที่จะไดใชเปนแนวทางในการบริหารการควบคุมภายในและการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการควบคุมภายในการบริหารงบประมาณในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ
จังหวัดเพชรบูรณ
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของการควบคุมภายในการบริหารงบประมาณในโรงเรียนขยายโอกาส
อํา เภอเมื อ งเพชรบู ร ณ จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ โดยจํ า แนกตาม เพศ อายุ ก ารทํ า งาน ระดั บ การศึ ก ษา ตํ า แหน ง
ประสบการณในการทํางานในตําแหนง และประสบการณในการทํางานในโรงเรียน
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กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุการทํางาน
3. ระดับการศึกษา
4. ตําแหนง
5. ประสบการณในการทํางานในตําแหนง
6. ประสบการณในการทํางานในโรงเรียน

การควบคุมภายในการบริหารงบประมาณ
1. การจัดทําและเสนอของบประมาณ
2. การจัดสรรงบประมาณ
3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน
4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา
5. การบริหารการเงิน
6. การบริหารบัญชี
7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
สมมติฐานของการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการตรวจสอบผลลัพธที่ไดจากการศึกษาวิจัย ผูวิจัยจึงขอกําหนดสมมติฐานการวิจัย
ไวดังนี้
1. การควบคุมภายในการบริหารงบประมาณในโรงเรียนขยาย โอกาสในอําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัด
เพชรบูรณ อยูในระดับปานกลาง
2. การควบคุม ภายในการบริหารงบประมาณในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวั ด
เพชรบูรณ จําแนกตามเพศ อายุการทํางาน ระดับการศึกษา ตําแหนง ประสบการณในการทํางานในตําแหนง
และประสบการณในการทํางานในโรงเรียน มีการควบคุมภายในการบริหารงบประมาณที่ไมแตกตางกัน

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก โรงเรียนขยายโอกาสในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปการศึกษา 2560 จํานวน 25 แหง จํานวน 150 คน
กลุมตัวอยาง
การกําหนดกลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชตารางประมาณขนาดตัวอยางของเครจซี และมอรแกน (Krejcie and
Morgan) (อางถึง ในพวงรัตน ทวีรัตน, 2543, หนา 303) จากโรงเรียนขยายโอกาสในเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปการศึกษา 2560 จํานวน
25 แหง แลวใชวิธีการสุมแบบแบงประเภท (stratified random) รวมผูใหขอมูล จํานวน 150 คน
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามจํานวนหนึ่งฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ
(check list) จํานวน 6 ขอ สอบถามเกี่ยวกับ 1) เพศ 2) อายุการทํางาน 3) ระดับการศึกษา 4) ตําแหนงหนาที่
5) ประสบการณในการทํางานในตําแหนง 6) ประสบการณในการทํางานในโรงเรียน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการควบคุมภายในการริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามขอบขายการ
บริหารงบประมาณในคูมือการบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลกระทรวงศึกษาธิการเปนแบบสอบถามแบบมาตรา
สวนประมาณคา5 ระดับของ ลิเคอรท (Likert, 1967, p 90-95) ผูวิจัยกําหนดคาคะแนนของชวงน้ํา หนักเปน
5 ระดับ มีความหมายดังนี้
ระดับที่ 1 หมายถึง การควบคุมภายในการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาอยูในระดับนอย
ที่สุด ใหมีคาน้ําหนัก 1 คะแนน
ระดับที่ 2 หมายถึง การควบคุมภายในการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาอยูในระดับนอย ให
มีคาน้ําหนัก 2 คะแนน
ระดับที่ 3 หมายถึง การควบคุมภายในการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาอยูในระดับปาน
กลาง ใหมีคาน้ําหนัก 3 คะแนน
ระดับที่ 4 หมายถึง การควบคุมภายในการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาอยูในระดับมาก ให
มีคาน้ําหนัก 4 คะแนน
ระดับที่ 5 หมายถึง การควบคุมภายในการบริหารงบประมาณในสถานศึก ษาอยูในระดับมาก
ที่สุด ใหมีคาน้ําหนัก 5 คะแนน
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 ผูวิจัยทําหนังสือถึงหัวหนาภาควิชาการบริหารศึกษา คณะศึกษาศาสตร เพื่อดําเนินการถึงคณบดี
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย เวสเทิ ร น เพื่ อ ขอให อ อกหนั ง สื อ ถึ ง ผู อํา นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1เพื่อขอความชวยเหลือออกหนังสือแจงผูบริหารโรงเรียนและครูที่เปนกลุมตัวอยาง
ทราบ และขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามนี้
3.2 ผูวิจัยนําหนังสือที่บัณฑิตวิทยาลัยออกใหสงไปยังแตละโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิ จัยไดดําเนิน การขอใหแตล ะสถานศึกษาสงแบบสอบถามคืนผูวิจัยทาง
ไปรษณีย และบางแหงผูวิจัยเดินทางไปเก็บขอมูลดวยตนเอง
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ใชโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1
เปนการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
สถิติที่ใชในการวิจัย
เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาแลวไดตรวจสอบความเรียบรอยแลวจัดเปนกลุมผูบริหาร หัวหนางาน
งบประมาณ หัวหนางานบริหารทั่วไป และครูแตละโรงเรียนแลวนํามาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติแนวทางดังนี้
1) การวิเคราะหส ถานภาพสวนตั วของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติเชิ งพรรณนาคํา นวณคาความถี่
และคารอยละ
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2) การวิเคราะหขอมูลการควบคุมภายใน การบริหารงบประมาณในโรงเรียนขยายโอกาส โดยใชสถิติ
ഥ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท
เชิงพรรณนาหาคาเฉลี่ย (࢞
(Best, 1981, 179) ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง การควบคุมภายในหรือการบริหารงบประมาณสถานศึกษาอยูใน
ระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง การควบคุมภายในหรือการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาอยู
ในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง การควบคุมภายในหรือการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาอยู
ในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง การควบคุมภายในหรือการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาอยู
ในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง การควบคุมภายในหรือการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาอยู
ในระดับมากที่สุด
3) การวิเคราะหเปรียบเที ยบ การควบคุมภายในการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมือง
เพชรบูรณ ใชสถิติเชิงอนุมาน โดยจําแนกตามเพศ ใชสถิติการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร 2 ตัว
T-Test โดยจําแนกตามอายุการทํางาน ระดับการศึกษา ตําแหนง ประสบการณในการทํางานในตําแหนง และ
ประสบการณในการ ใชสถิติการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรมากกวา 2 ตัว ดวยการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว F-test

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยภาพรวม สวนใหญเปนเพศ
หญิง จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 66.67 เพศชาย จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 33.33 มีอายุระหวาง 41-50 ป
มากที่สุด จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 40.00 มีอายุนอยกวา 30 ป นอยที่สุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.33
มีอายุงาน 10-20 ป และ21- 30 ป มากที่สุด จํานวน 50คน คิดเปนรอยละ 33.33 มีอายุงานนอยกวา 10 ป นอย
ที่สุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.33 สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ
66.67 จบการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีนอยที่สุด จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 33.33 มีตําแหนงในการปฏิบัติ
หนาที่ สวนใหญเปนตําแหนงครูผูสอน จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 50.00 มีประสบการณในการทํางานมากกวา
10 ป มากที่สุด จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 52.00 มีประสบการณในการทํางานนอยกวา 1 ป นอยที่สุด จํานวน
2 คน คิดเปนรอยละ 1.33 และสวนใหญมีประสบการณในการทํางาน 6-10 ป จํานวน 80 คน คิดเปน รอยละ
53.33 สวนผูที่มีประสบการณในการทํางานนอยกวา 1 ป มีนอยที่สุดจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 6.66
2. ผลการวิ เ คราะห ร ะดั บ การควบคุ ม ภายในการบริ ห ารงบประมาณในโรงเรี ย นขยายโอกาส
อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ เพื่อตอบคําถามของการวิจัยขอที่ 1 ที่วา การควบคุมภายในการบริหาร
งบประมาณในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ อยูในระดับใด ผูวิจัยวิเคราะหจาก
ഥ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการควบคุมภายในการบริหารงบประมาณในโรงเรียนขยาย
คาเฉลี่ย (࢞
โอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวั ดเพชรบูรณ ทั้งในภาพรวมและจําแนกตามการควบคุมภายในการบริหาร
งบประมาณ กําหนดเกณฑการใหคะแนนโดยใชมาตรฐานการวัดของ ลิเคอรท (Likert, 1967, pp.90-95)
แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามขอบเขตของคาเฉลี่ย ตามแนวคิดของเบสท (Best, 1981, 179) ตามที่ได
กําหนดไว ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของการควบคุมภายในการบริหาร งบประมาณใน
โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ
การควบคุมภายในการบริหารงบประมาณ
S.D.
คาระดับ
ഥ
࢞
1. การจัดทําและเสนอของบประมาณ
4.10
0.79
มาก
2. การจัดสรรงบประมาณ
4.11
0.75
มาก
3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช
4.10
0.73
มาก
เงินและผลการดําเนินงาน
4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
4.00
0.71
มาก
5. การบริหารการเงิน
4.22
0.72
มาก
6. การบริหารบัญชี
4.13
0.66
มาก
7. การบริหารพัสดุและทรัพยสิน
4.10
0.69
มาก
รวม
4.11
0.73
มาก
จากตารางที่ 1 พบวา คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของการบริหารงบประมาณใน
โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณการบริหารงบประมาณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ഥ=4.11, S.D.=0.73) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายดาน พบวา การบริหารงบประมาณ มีคาอยูในระดับมากทุกดาน
(࢞
ഥ=4.22, S.D.=0.72) การบริหารบัญชี
โดยเรียงคาจากระดับมากไปหาระดับนอยได ดังนี้ การบริหารการเงิน (࢞
ഥ=4.13, S.D.=0.66) การจั ด สรรงบประมาณ (࢞
ഥ=4.11, S.D.=0.75) การบริ ห ารพั ส ดุ แ ละทรั พ ย สิ น
(࢞
ഥ=4.10, S.D.=0.79) การตรวจสอบ ติ ด ตาม
ഥ=4.10,S.D.=0.69) การจั ด ทํ าและเสนอของบประมาณ (࢞
(࢞
ഥ=4.10, S.D.=0.73) และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน (࢞
ഥ=4.00, S.D.=0.71) เมื่อพิจารณาจาก สวนเบี่ยงเบน
คือ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา (࢞
มาตรฐาน (S.D.) พบวา มีการกระจายนอย (S.D.= 0.66- 0.79) แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมี
ความสอดคลองกัน
3. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของการควบคุมภายในการบริหารงบประมาณในโรงเรียนขยายโอกาส
อํา เภอเมื อ งเพชรบู ร ณ จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ โดยจํ า แนกตาม เพศ อายุ ก ารทํ า งาน ระดั บ การศึ ก ษา ตํ า แหน ง
ประสบการณในการทํางานในตําแหนง และประสบการณในการทํางานในโรงเรียน พบวา เพศตางกัน การควบคุม
ภายในการบริหารงบประมาณในโรงเรียนขยายโอกาสโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การจัดทํา
และเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา แตกตางกัน
อายุการทํางานตางกัน การควบคุมภายในการบริหารงบประมาณใน โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ
จังหวัดเพชรบูรณ โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน การศึกษาตางกัน การควบคุมภายในการบริหารงบประมาณ
ใน โรงเรี ย นขยายโอกาส อํ า เภอเมื อ งเพชรบู ร ณ จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ โดยรวมและรายด า นไม แ ตกต า งกั น
ประสบการณในทํางานในตําแหนงปจจุบันตางกัน การควบคุมภายในการบริหารงบประมาณใน โรงเรียนขยาย
โอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การจัดสรร
งบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน แตกตางกัน
และประสบการณในการทํางานในโรงเรียนตางกัน การควบคุมภายในการบริหารงบประมาณใน โรงเรียนขยาย
โอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
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การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผล ไดดังนี้
1. จากผลการวิจัย พบวา การควบคุมภายในการบริหารงบประมาณในโรงเรียนขยายโอกาสในอําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณโดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษามีการพัฒนาความรู
ใหมีความพรอมในการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา และมีการสงบุคลากรใหเขารับการฝกอบรมเพิ่มเติมความรู
อยางตอเนื่องทําใหการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดทําและขอเสนองบประมาณนั้น มีความ
รวมมือกันระหวางสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาในการพิจารณาและจัดทํารวมรับผิดชอบผลงานและ
ทรัพยากรที่ตองใชในการบริหารสถานศึกษา โดยตระหนักถึงความจําเปนของสถานศึกษาที่ตองใชงบประมาณให
สอดคลองกับความตองการของสถานศึกษา และมีการตรวจสอบติ ดตามและประเมินผลจากหนวยงานตนสังกัด
ในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาวามีความถูกตอง เปนปจจุบันและเปนไปตามระเบียบของทางราชการ
ในดานของการบริหารบัญชีและการบริหารการเงิน คาสถานศึกษามีการจัดทําขอมูลที่เปนปจจุบันงายตอการ
ตรวจสอบและถูกตองแมนยํา สงผลใหการบริหารงบประมาณในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงกับ
แนวทางการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา และทําใหสถานศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถพิจารณา
รายละเอียดเปนรายดานไดดังนี้
1.1 ดานการจัดทําและเสนอของบประมาณ ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก ทั้งภาพรวมและ
รายดาน แสดงใหเห็นวาสถานศึกษาไดมีการวางแผนกลยุทธ และมีการนํากรรมการสถานศึกษาเขามามีสวนรวม
ในการจัดทําและของบประมาณจากหนวยงานตนสังกัด แตยังขาดการมีสวนรวมจากผูปกครอง ดังนั้นสถานศึกษา
ควรที่จะรวมมือกับหลายฝายเพื่อที่จะไดแนวทางความรวมมือไดหลายแนวทางและเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นิรุตต เข็มเงิน (2546) ที่ไดศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของ
หน ว ยงานที่ บั ต รในส ว นภู มิ ภ าค : กรณี ศึ กษาจั ง หวั ด นครนายก ผลการวิ จั ย พบว า กรณี มี ก ารบริ ห ารจั ด การ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ดาน กรณีศึกษาพบวาการวางแผน
งบประมาณในการจัดทําแผนปฏิบัติการแตการวางแผนงบประมาณมีจัดทําโรงเรียนเดียว แนวทางปฏิบัติตองใหเห็น
ความสําคัญของการใชแผนเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน และใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวม ในการจัดทําแผน
วิเคราะห สภาพจริง วางแผนติดตามประเมินผลในการปฏิบัติ
1.2 ดานการจัดสรรงบประมาณ ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน
แสดงใหเห็น วาสถานศึกษามีการวางแผนกลยุทธ มีการจัดทํ าแผนปฏิบัติ ราชการประจําปงบประมาณ เพื่อให
ครอบคลุมกับงบประมาณที่ไดรับ มา และเพื่อที่ จะใหการบริหารงบประมาณมี ประสิทธิภาพ ส วนการวางแผน
งบประมาณปานกลางนั้น มีสถานศึกษาบางสวนเทานั้นที่ไดดําเนินการ ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของจะดําเนินการให
ชัดเจนในดานการวางแผนงบประมาณระยะกลางเพื่อที่จะทําใหการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลอง
กับ งานวิจั ยของ นิ ภ าเพ็ญ เสมรสุ ต (2544) ที่ ไ ด ศึกษาการประเมิ นผลการวางแผนงบประมาณภายใต ร ะบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน : กรณีศึกษากรมทะเบียนการคาและสํานักงานขาราชการพลเรือน จากการศึกษา
พบวา หนวยราชการยังไมสามารถมีการวางแผนกลยุทธที่สมบูรณตามหลักเกณฑทางวิชาการจากเจาหนาที่ยังขาด
ความรูความเขาใจและประสบการณที่เพียงพอและหลักเกณฑการวางแผนกลยุทธบางสวนนั้นไมสามารถนํามาใชได
จริงกับหนวยงานราชการไทยและการจัดโครงสรางแผนงาน งาน โครงการของหนวยงานราชการบางสวนยังไม
เปนไปตามหลักเกณฑของการจัดโครงสรางแผนงานทําใหมีปญหาซ้ําซอนมีความแตกแยกของโครงสรางแผนงาน
และยั ง ทํ า ใหแ ผนงานยั ง ไม ส ามารถเป น เครื่อ งมื อในการจั ด สรร ควบคุม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของ
หนวยงานไดอยางสมบูรณ
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1.3 ดานการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเงิ นและผลการดําเนินงาน
ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมากทั้งโดยภาพรวมและรายดาน แสดงใหเห็นวาสถานศึกษายังขาดการติดตามผลการ
ดําเนินงานที่ตอเนื่อง มีการรายงานทางการเงินยังขาดรูปแบบที่ชัดเจน ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรที่จะให
แนวทางที่ชัดเจนแกหนวยงานที่จะปฏิบั ติมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณรงค โพธิบุตร (2544) ที่ศึกษา
สภาพการดําเนินงานการเงินและการบัญชี ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญ สหวิทยาเขตสายสัมพันธลุมน้ํา
มูลจังหวัดศรีสะเกษ พบวา ครูอาจารย โดยรวมขาดการวางแผนปฏิบัติการและโครงการเมื่อดําเนินงานเสร็จสิ้น
ในแตละปการศึกษาและเก็บรักษาเงินสดนอยกวาการเบิกจายของครู-อาจารย แนวทางแกไขคือ โรงเรียนควรนําผล
การประเมินการใชจายเงินแตละแผนหรือโครงการกอนการอนุมัติในแตละการศึกษาตอไปขอเสนอแนะ คือ กําหนด
ปฏิทินและติดตามรายงานผลการใชจายเงินของฝายหมวดวิ ชา ควรถอนเงินสดจากบัญชีธนาคารเบิกจายแทนการ
เก็บรักษาที่ตูนิรภัย
1.4 ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมากทั้ง
โดยภาพรวมและรายดาน เห็นวาสถานศึกษายังขาดการระดมทุนเพื่อการศึกษาและทรัพยากรอยางตอเนื่อง และยัง
ขาดการสนับสนุนทรัพยากรการลงทุนจากหนวยงานอื่น มาใชในการบริหารจัดการในสถานศึกษา ดังนั้นหนวยงานที่
เกี่ยวของควรที่จะใหแนวทางในการขอทรัพยากรมาใชในการบริหารจัดการใหมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ดวงแกว คําสุระ (2544) ที่ไดศึกษาการจัดการเงินบํารุงศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ในกรุงเทพฯผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนมีวิธีการกําหนดหลักเกณฑ นโยบาย แนวปฏิบัติการจัดการเงินบํารุง
การศึกษา โดยวิเคราะหนโยบาย เปาหมายของกรมสามัญศึกษา และของโรงเรียนเปนแนวทางในการวางแผน
การเงินตั้งคณะกรรมการวางแผนการจัดการเงิน จัดทําแผนปฏิบัติการ กําหนดวงเงินงบประมาณเพื่อจัดสรรเงิน เงิน
ที่จัดเก็บไดเปนเงินที่เรียกเก็บจากนักเรียนตามระเบียบ เงินบริจาคและเงินอุดหนุน ใชจายเงินในการบํารุงอาคาร
สถานที่ พัฒนาบุคคล กิจกรรมควบคุมดานการเงินโดยมอบนโยบาย ใหผูชวยผูอํานวยการฝายธุรการดูแลรายงาน
ทางการเงินและการบัญชี จัดทําบัญชีเงินคงเหลือประจําวัน ทะเบียนคุมเงิน ตรวจสอบบัญชีการรับจายเงิน แตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประเมินผลการใชเงินผลกระทบเงินอุดหนุนที่ไดรับมีนอยกวาเงินบํารุงการรักษาที่
เคยจะเก็บ ได มี ผ ลกระทบต อโครงการด า นสาธารณู ป โภค การจั ด สื่ อการเรียนการสอน การพั ฒ นาบุ ค ลากร
แกปญหาโดยทําโครงการระดมทรัพยากรในนามสมาคมผูปกครองและครู จัดกิจกรรมหารายได นําเงินที่ไดมา
จัดสรรตามแผนปฏิบัติการ
1.5 ดานบริหารการเงิน ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน แสดงให
เห็นวาสถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณเปนวงเงินรวม และยังขาดความชัดเจนเปนบางชวง ดังนั้นหนวยงานที่
เกี่ยวของจะตองใหความชัดเจน ในเรื่องการจัดสรรงบประมาณและระบบบัญชี เพื่อใหการบริหารการเงินและการ
ควบคุมงบประมาณมีความชัดเจนตอเนื่อง และมีค วามพรอมในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของเสน ห เหล า เสนา (2542) ที่ ไ ด ศึ ก ษาความพร อ มและความคาดหวั ง ต อ การกระจายอํ า นาจการบริ ห าร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ชัยภูมิ ผลการวิจัยพบวา การจัดสรรงบประมาณควรจัดในรูปเงินอุดหนุนทั่วไป โดยพิจารณาจากจํานวนรายหัวของ
ผู เ รี ย นและพิ จ ารณาเพิ่ ม พิ เศษให กั บ สถานศึ กษาที่ มี ผ ลงานดี เ ด น หรื อ อยู ใ นเขตกัน ดารหรือ มี นั ก เรีย นพิ ก าร
การบริหารงบประมาณใหมีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพิจารณาตรวจสอบและติดตาม โดยผูบริหารโรงเรียนมี
อํานาจเต็มในการอนุมัติเบิกจาย
1.6 ดานการบริหารบัญชี ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก ทางโดยภาพรวมและรายดาน
แสดงใหเห็นวาสถานศึกษาบางแหงยังขาดตอเนื่อง และความเปนปจจุบันในการที่จะดําเนินการทําบัญชีใหถูกตอง
และเรียบรอย ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรเขามาตรวจสอบ ติดตามประเมินผลเพื่อใหการบริหารบัญชีมีความ
เปนปจจุบันและมีความถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณรงค โพธิบุตร (2544) วิธีการศึกษาสภาพ การ
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ดําเนินงานการบัญชี ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญ สหวิทยาเขตสายสัมพันธลุมน้ํามู ล จังหวัดศรีสะเกษ
พบวา ครูอาจารยโดยรวม คาดการรายงานแผนปฏิบัติการและโครงการเมื่อดําเนินงานเสร็จสิ้นในแตละปการศึกษา
และเก็บรักษาเงินสดนอยกวาการเบิกจายของครูอาจารย แนวทางแกไขคือ โรงเรียนควรนําผลการประเมินการใช
จายเงินแตละแผนหรือโครงการกอนการอนุมัติในแตละปการศึกษาตอไปขอเสนอแนะ คือ กําหนดปฏิทินและติดตาม
ผลการใชจายเงินของฝายหรือหมวดวิชา และพวกถอนเงินสดจากบัญชีธนาคารเบิกจายแทนการเก็บรักษา ที่ตูนิรภัย
1.7 ดานการบริหารพัสดุและสินทรัพย ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและ
รายดาน แสดงใหเห็นวาสถานศึกษามีการบริหารพัสดุ รวมทางการจัดซื้อจัดจางยังไมสอดคลองและเชื่อมตอการ
บริหารงบประมาณในสถานศึกษา ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของควรดําเนินการจัดทํา แกไข ปรับปรุงใหชัดเจน
สอดคลองและเอื้อตอการบริหารประมาณ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อุทร พินิจมนตรี (2540) ที่ไดศึกษาสภาพ
และปญหาการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย ผลการวิจัยการ
ปฏิบัติงานดานการเงินดานการควบคุม ตรวจสอบภายในและการรายงานระบบบัญชีมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
สวนดานการเบิกจาย- รับเงินและนําสงเงิน ไดปฏิบัติอยูในระดับนอย ปญหาการปฏิบัติงานการเงินอยูในระดับนอย
เรื่องที่เปนปญหาในระดับมาก ไดแกคณะกรรมการรับจายเงินไมไดรับคาตอบแทนในการดําเนินทางราชการ และมี
เวลาไม เพี ยงพอต อการปฏิ บัติ งาน การปฏิ บัติ ง านพัส ดุมี การปฏิบัติ มากในเรื่อง การควบคุมและการจํา หน า ย
สวนการจัดหาพัสดุมีการปฏิบัตินอยปญหาในการปฏิบัติงานพัสดุมีระดับนอย เรื่องเปนปญหาในระดับมากไดแก
การจัดสรรงบประมาณงบประมาณลา ชา ไมมี หองพัส ดุเป นเอกเทศและไม ไดรับจั ดสรรพัส ดุทดแทนในส วนที่
จําหนายขอเสนอแนะทางการพัฒนางานการเงินและพัสดุ ควรมีเจาหนาที่โดยตรงไมควรสับเปลี่ยนหมุนเวียนบอยๆ
เจาหนาที่ที่มีความซื่อสัตยสุจริตและ มีความรูความสามารถ มีความสนใจและเอาใจใสตองานที่รับผิดชอบผูบริหาร
ควรแตงตั้งเจาหนาที่และสนใจใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่อยางสม่ําเสมอ
2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของการควบคุมภายในการบริหารงบประมาณในโรงเรียนขยายโอกาส
อํ า เภอเมื อ งเพชรบู ร ณ จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ โดยจํ า แนกตาม เพศ อายุ ก ารทํ า งาน ระดั บ การศึ ก ษาตํ า แหน ง
ประสบการณในการทํางานในตําแหนง และประสบการณในการทํางานในโรงเรียน พบวา เพศตางกัน การควบคุม
ภายในการบริหารงบประมาณในโรงเรียนขยายโอกาสโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน สอดคลองกับการศึกษา
ของสนอง บุญเพิ่ม, ปราโมทย ลําใย, และไฉไล ศักดิวรพงศ (2556) ที่พบวา ความคิดเห็นของขาราชการ
สวนทองถิ่น ขาราชการการเมืองและผูนําหมูบาน ตอปญหาในการบริหารงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในเขตอําเภอน้ําขุน จังหวัดอุบลราชธานีจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และเพศ พบวา ความคิดเห็นโดย
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน อายุการทํางานตางกัน การควบคุมภายในการบริหารงบประมาณใน โรงเรียน
ขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาราย
ดาน พบว า การตรวจสอบ ติด ตาม ประเมิ นผล และรายงานผลการใช เงิ นและผลการดํา เนิ นงานแตกตา งกัน
การศึกษาตา งกัน การควบคุม ภายในการบริหารงบประมาณใน โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมื องเพชรบูรณ
จังหวัดเพชรบูรณ โดยรวมไมแตกตางกัน สอดกับงานวิจัยของจรรยา ภูมิโยชน (2559) ที่ไดศึกษาวิจัย การบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานสั งกัดสํา นั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
พบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงบประมาณ
ในภาพรวมไมแตกตางกัน ตําแหนงตางกัน การควบคุมภายในการบริหารงบประมาณใน โรงเรียนขยายโอกาส
อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โดยรวมไมแตกตางกัน ประสบการณในทํางานในตําแหนงปจจุบันตางกัน
การควบคุมภายในการบริหารงบประมาณใน โรงเรียนขยายโอกาส อํา เภอเมืองเพชรบู รณ จังหวัดเพชรบูรณ
โดยรวมไมแตกตางกัน และประสบการณในการทํางานในโรงเรียนตางกัน การควบคุมภายในการบริหารงบประมาณ
ใน โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โดยรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายดาน
พบวา การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน
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แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของสุรวุฒิ ตั้งดี (2558) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
พบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาและประสบการณในการบริหารสถานศึกษาตางกันมีสภาพการ
บริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรในภาพรวมไมแตกตางกัน และผูบริหารสถานศึกษา ที่มีระดับ
การศึกษาและประสบการณในการบริหารสถานศึกษาตางกัน มีปญหาการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ตามยุทธศาสตรในภาพรวมไมแตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาเรื่ อ ง การควบคุ ม ภายในที่ ส ง ผลต อการบริ ห ารงบประมาณในโรงเรี ย นขยายโอกาส
อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารการควบคุม
ภายในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 1
ใหดียิ่งขึ้น และเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
จากผลการวิจัยพบวาการควบคุมภายในการบริหารงบประมาณในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณโดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน แตในดานการระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับสุดทาย ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรดําเนินการจัดทํา
แนวทางการปฏิบัติในการระดมทรัพยากรสถานศึกษาอยางเปนระบบ โดยใหชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้น ฐานได มีส ว นรว มในการวางนโยบาย แนวทางการปฏิบั ติ เพื่ อใหเกิด ประสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด โดยผู บ ริหาร
สถานศึกษาควรดําเนินการจัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการควบคุมภายในการบริหารงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพแกบุคลากรในสถานศึกษา นอกจากการพัฒนาความรูความสามารถและทักษะ ในการดําเนินการ
จัดเก็บความรูอยางเปนระบบ ผูบริหารสถานศึกษาตองใหความสําคัญตอการพัฒนาความรูความสามารถและทักษะ
ในการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชวยใหการควบคุมภายในการบริหารงบประมาณ ในสถานศึกษาเกิดความสะดวก
รวดเร็วตอการบริหารจัดการโดยการดําเนินการจัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการนําเทคโนโลยีมาใชใน
การควบคุมภายในการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นผูบริหารสถานศึกษาตองเปดโอกาส
ใหแกบุคลากรในการเสนอความคิดเห็น รวมทั้งดํา เนินการตัดสินใจรวมกัน ในเรื่องของแนวทาง และรูปแบบการ
ควบคุมภายในการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
การที่ผูวิจัยไดมีขอเสนอของการวิจัยไวขางตน งานวิจัยที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่สงผลตอการบริหาร
งบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแพรหลาย เพื่อเปนประโยชนในการศึกษาคนควา ของผูบริหาร นักวิชาการ
และผูสนใจทั่วไป จึงขอเสนอแนะ เพื่อการวิจัยครั้งตอไปดังนี้
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการควบคุมภายในในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2. ควรศึ กษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการบริหารการควบคุม ภายในที่ สง ผลต อคุ ณภาพของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3. ควรศึกษาพฤติกรรมการบริหารงบประมาณที่สงผลตอคุณภาพของสถานศึกษา
4. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยผูใชเขาไปอยูในพื้นที่ เพื่อสังเกต สัมภาษณผูใหขอ มูล เพื่อใหไดขอมูล
เชิงลึกมากขึ้นกวาเดิม และเกิดความหลากหลายในการศึกษาและวิจัย
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวินิจฉัยขอบกพรองทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการและการแก
สมการสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร โดยจะศึกษาขอบกพรองทางการเรียน 3 ดาน คือ ดานการใชทฤษฎีบท สูตร กฎ นิยาม
และสมบั ติ ดานการตีค วามจากโจทย และด านการคิด คํานวณ ตัว อยา งที่ ใชในการวิ จัย ครั้ง นี้ คือ นักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 ในโรงเรียนสายอักษร โรงเรียนแชมเสริม และโรงเรียนชินวร เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เรื่อง
สมการและการแกสมการ ซึ่งเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลแลว ผูวิจัย
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อคํานวณหาคารอยละ ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้
1. ดานการใชทฤษฎีบท สูตร กฎ นิยาม และสมบัติ พบวา นักเรียนมีขอบกพรองมากที่สุดในสวนของการ
ขาดความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีบท สูตร กฎ นิยาม และสมบัติ ซึ่งคิดเปนรอยละ 60.80 โดยลักษณะของ
ขอบกพรองสวนใหญที่พบ คือ นักเรียนเลือกตัวเลือกที่ขอความบางสวนในตัวเลือกนั้นถูกตอง
2. ดานการตีความจากโจทย พบวา นักเรียนมีขอบกพรองมากที่สุดในสวนของการแปลความหมายจาก
ภาษาเปนประโยคสัญลักษณไมถูกตอง ซึ่งคิดเปนรอยละ 41.20 โดยลักษณะของขอบกพรองสวนใหญที่พบ คือ
นักเรียนเลือกตัวเลือกที่ไมสัมพันธกับขอความที่โจทยกําหนดให
3. ดานการคิดคํานวณ พบวา นักเรียนมีขอบกพรองมากที่สุดในสวนของการสรุปผลไมถูกตองหรือสรุปผล
ไมครบทุกกรณี ซึ่งคิดเปนรอยละ 37.20 โดยลักษณะของขอบกพรองสวนใหญที่พบ คือ นักเรียนเลือกตัวเลือกที่
เปนไปไมได
คําสําคัญ : ขอบกพรองทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร, สมการและการแกสมการ
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Abstract
This study aims to diagnose mathematics learning deficiencies in equations and
solving equations of Grade six students in school under the Office of Private Education
Commission Buengkum District Bangkok. The diagnosis focuses on three aspects: (1)
implementation of theorems, formulae, laws, definitions, and properties; (2) interpretation
of problems; and (3) calculation.
Sample of the study was Grade six students in 2018 academic year from Saiaksorn
School, Chamserm School, and Chinavorn School. Instrument used to collect data in the
study was mathematics learning deficiencies diagnostic test in equations and solving
equations for Grade six students. Each test item in the diagnostic test consists of four choices.
The data collected in this study was analyzed by computer software for percentages.
Results of the study reveal that:
1. In implementation of theorems, formulae, laws, definitions, and properties,
60.80% of the students show that they lack of basic understanding about theorems,
formulae, laws, definitions, and properties. The main deficiency is that students select the
choice consisting of both correct and incorrect parts.
2. In interpretation of problems, 41.20% of the students show that they have
incorrect interpretation from language statement to mathematics statement. The main
deficiency is that students select the choice inconsistent with problem.
3. In calculation, 37.20% of the students show that they have incorrect or
incomplete conclusion. The main deficiency is that students select the impossible choice.
Keywords : mathematics deficiencies, equations and solving equations

บทนํา
ความก า วหน า ทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ต อ งอาศั ย ความรู ท างคณิ ต ศาสตร เ ป น พื้ น ฐาน
(กรมวิชาการ, 2541, หนา 1) เพราะคณิตศาสตรทําใหมนุษยมีการคิดที่เปนระบบ คิดอยางมีเหตุมีผล และแกปญหา
สถานการณตาง ๆ ไดอยางละเอียดรอบคอบ ดังนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551
จึงกําหนดใหคณิตศาสตรเปนวิชาที่ตองมีการจัดการเรียนการสอนในการศึกษาภาคบังคับตั้งแตระดับประถมศึกษา
จนถึงมัธยมศึกษา
ถึงแมวาคณิตศาสตร เปนวิชาที่มีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่ง แตการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรในระดับประถมศึก ษาของประเทศไทยยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ซึ่งจากประสบการณของ
ผูวิจัยและจากการสอบถามครูผูสอนคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา สมการและการแกสมการ ซึ่งเปน
การนําความรูที่ไดเรียนมาทั้งหมดมาประยุกตใชในการแกปญหาและพื้นฐานสําคัญในการเรียนเรื่องสมการและการ
แกสมการระดับที่สูงขึ้นนั้น เปนเนื้อหาที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีปญหาในการเรียนมาก โดยพบวานักเรียน
หาคําตอบของสมการที่กําหนดใหไมได โดยเฉพาะอยางยิ่ง สําหรับโจทยปญหาสมการ นักเรียนไมสามารถตีความ
จากโจทยไดวา โจทยตองการใหหาอะไร จะหาคําตอบไดอยางไร ตัวแปรโจทยกําหนดใหหมายถึงอะไร และจะนํา
ขอมูลที่โจทยกําหนดไปใชไดอยางไร
แนวทางหนึ่งในการแกปญหาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร คือ ครูผูสอนตองคนหาขอบกพรองและ
สาเหตุหรือจุดออนในการเรียนของนักเรียน โดยใชแบบทดสอบวินิจฉัย (Diagnostic test) ซึ่งเปนแบบทดสอบ
ตรวจสอบขอบกพรองหรือจุดออนของนักเรียนวาบรรลุจุดประสงคที่ตั้งไวหรือไม และมีขอบกพรองในเรื่องใด เพื่อที่
ครูจะไดจัดสอนซอมเสริมไดอยางถูกตอง แบบทดสอบวินิจฉัยสามารถวิเคราะหหาขอบกพรองในการเรียนของ
นักเรียนไดมากกวาแบบทดสอบอื่น ๆ และยังชวยใหครูผูสอนรูถึงองคประกอบที่สําคัญ กระบวนการที่จําเปน
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ตลอดจนอุปสรรคในการเรียนการสอน ซึ่งจะประหยัดเวลาและแรงงานครู ทําใหครูมีเวลาในการเอาใจใสตอการ
เรียนของนักเรียนแตละคนไดมากขึ้น นอกจากนี้ยังชวยใหนักเรียนรูจักขอบกพรองของตนเอง ทําใหสามารถ
ปรับปรุงการเรียนการสอนไดตรงจุด (ทองหอ วิภาวิน, 2521, หนา 49) ทั้งนี้ในการเรียนการสอนซอมเสริมใหตรง
ตามขอบกพรองของนักเรียนซึ่งไดจากการประเมินโดยใชแบบทดสอบวินิจฉัยนั้น จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอนไดมากกวาปกติถึงสองเทา (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หนา 25)
จากปญหาและความสําคัญของเนื้อหาคณิตศาสตร เรื่อง สมการและการแกสมการ รวมทั้งความสําคัญใน
การใชแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรในการสงเสริมการเรียนรูคณิตศาสตรของ
นักเรียน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะสรางแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการและการ
แกสมการ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อนําไปวินิจฉัยขอบกพรองทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียน ซึ่งจะเปนแนวทางในการแกไขขอบกพรองนักเรียนไดถูกตอง นอกจากนี้ ครูผูสอนสามารถนําผลที่ไดจาก
แบบทดสอบวินิจฉัยมาปรับปรุงการเรียนการสอน ทําใหการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรมีประสิทธิภาพสูงขึ้นตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาขอบกพรองทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการและการแกสมการ สําหรับนักเรียน
ในระดั บชั้ นประถมศึ กษาปที่ 6 โรงเรียนในสัง กัดสํ านั กงานคณะกรรมการสง เสริมการศึกษาเอกชนเขตบึ งกุม
ใน 3 ดานคือ ดานทฤษฎีบท สูตร กฎ นิยาม และสมบัติ ดานการตีความจากโจทย และดานการคิดคํานวณ

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
ผูวิจัยไดนําผลจากการศึกษาแนวคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบวินิจฉัย
ไดนํามาจัดทําเปนกรอบแนวคิดของการวิจัย เรื่อง การศึกษาขอบกพรองทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องสมการ
และการแกสมการ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดนิยามของคําที่สําคัญในการวิจัย ดังนี้
สมการและการแกสมการ หมายถึง หนวยการเรียนรู ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มาตรฐาน
ค 4.2 ตั วชี้ วั ด ที่ 1 เขีย นสมการจากสถานการณ หรือป ญหา และแกสมการพรอมทั้ งตรวจสอบคํา ตอบชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6
ขอบกพรอง หมายถึง ขอผิดพลาดของนักเรียนจากการทําแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองอันเนื่องมาจาก
การทฤษฎีบท สูตร กฎ นิยาม และสมบัติ การตีความจากโจทย และการคิดคํานวณ
แบบทดสอบวิ นิ จ ฉั ย ข อ บกพร อ ง หมายถึ ง แบบทดสอบที่ ส ร า งขึ้ น อย า งเฉพาะเจาะจงเพื่ อ ค น หา
ขอบกพรองทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เรื่องสมการและการแกสมการ ในที่นี้วิเคราะห
ขอบกพรอง 3 ดาน คือ ดานทฤษฎีบท สูตร กฎ นิยาม และสมบัติ ดานการตีความจากโจทย และดานการคิด
คํานวณ

วิธีการวิจัย
ประชากรและตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตบึงกุม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 565 คน ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบกลุม (Cluster random sampling) เพื่อใหไดตัวอยางของการวิจัยจํานวน 250 คน ซึ่งเปนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 ในโรงเรียนสายอักษร โรงเรียนแชมเสริม และโรงเรียนชินวร
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ผูวิจั ยได ศึกษาเนื้ อหาและจุ ดประสงคการเรียนรู เรื่อง สมการและการแกสมการ สํ าหรับนั กเรีย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แลวสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งคือแบบทดสอบวินิจฉัยแบบเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ จากนั้นนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญ
3 ทาน ตรวจสอบพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางแบบทดสอบกับลักษณะของขอบกพรอง พรอมให
ขอเสนอแนะ แลวนําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานมาแกไขปรับปรุงแบบทดสอบวินิจฉัย แลวจึงนําไปทดลอง
ใชกับนักเรียน 40 คน เพื่อนําผลการทดสอบจากกลุมทดลองมาวิเคราะหหาคา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางขอที่
คู-ขนานกัน และวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของขอสอบโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ไดคาความ
เชื่อมั่นของขอสอบ คือ 0.884
เมื่ อผู วิจั ยได แบบทดสอบวิ นิจ ฉัย ที่มี คุ ณภาพแล ว จึ ง นํ าแบบทดสอบไปทดสอบดัง กล าวไปเก็บ ขอมู ล
กับ ตั ว อย า งการวิ จั ย แล ว นํ า ขอมู ล ที่ ไ ด ม าวิ เคราะห โ ดยใช ค า สถิ ติ รอยละ และทํ า การสั ม ภาษณ นั กเรี ย นที่ ทํ า
แบบทดสอบผิด โดยใชวิธีการสุมเพื่อวิเคราะหหาสาเหตุและลักษณะของขอบกพรองที่ทําใหนักเรียนตอบผิด

ผล/สรุปผลการวิจัย
ผลจากการวิ นิจฉัยขอบกพรองทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องสมการและการแกสมการ สําหรับ
นั กเรีย นในระดั บ ชั้ น ประถมศึก ษาป ที่ 6 โรงเรีย นในสั ง กัด สํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริม การศึกษาเอกชน
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร โดยใชแบบทดสอบวินิจฉัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไดขอสรุปเปน 3 ดาน ดังนี้
1. ดานการใชทฤษฎีบท สูตร กฎ นิยาม และสมบัติ พบวา นักเรียนมีขอบกพรองมากที่สุดในสวนของการ
ขาดความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีบท สูตร กฎ นิยาม และสมบัติ ซึ่งคิดเปนรอยละ 60.80 โดยลักษณะของ
ขอบกพรองสวนใหญที่พบ คือ นักเรียนเลือกตัวเลือกที่ขอความบางสวนในตัวเลือกนั้นถูกตอง
2. ดานการตีความจากโจทย พบวา นักเรียนมีขอบกพรองมากที่สุดในสวนของการแปลความหมายจาก
ภาษาเปนประโยคสัญลักษณไมถูกตอง ซึ่งคิดเปนรอยละ 41.20 โดยลักษณะของขอบกพรองสวนใหญที่พบ คือ
นักเรียนเลือกตัวเลือกทีไ่ มสัมพันธกับขอความที่โจทยกําหนดให
3. ดานการคิดคํานวณ พบวา นักเรียนมีขอบกพรองมากที่สุดในสวนของการสรุปผลไมถูกตองหรือสรุปผล
ไมครบทุกกรณี ซึ่งคิดเปนรอยละ 37.20 โดยลักษณะของขอบกพรองสวนใหญที่พบ คือ นักเรียนเลือกตัวเลือกที่
เปนไปไมได

อภิปรายผล
ผูวิจัยพบวา นักเรียนมีขอบกพรองทางการเรียนวิชาดานการใช ทฤษฎีบท สูตร กฎ นิยาม และสมบัติมาก
ที่สุด โดยนักเรียนขาดความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับดานทฤษฎีบท สูตร กฎ นิยาม และสมบัติ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่
นักเรียนขาดความรูและความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับสมการ โดยเฉพาะอยางยิ่งความเขาใจที่วาสมการเปนประโยค
สัญลักษณที่มีเครื่องหมาย “=” และอาจปรากฏตัวไมทราบคาหรือตัวแปรในสมการไดดวย ทําใหนักเรียนเลือกคําตอบ
ที่ผิด ซึ่งผูวิจัยพบวา ลักษณะและสาเหตุของขอบกพรองดังกลาวนั้นเหมือนกับที่พบในงานวิจัยของ Osei (2006, p.
201) ซึ่งไดสรุปถึงลักษณะและสาเหตุที่ทําใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ไมถูกตองไววา อาจเกิดจากการที่นักเรียนขาด
ความรูและความเขาใจในเรื่องสมการ จากขอบกพรองดังกลาวทําใหนักเรียนไมสามารถตอบคําถาม ไดอยางถูกตอง
สําหรับขอบกพรองทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรดานการตีความจากโจทยนั้น ขอบกพรองที่พบมากที่สุด
คือ การแปลความหมายจากประโยคภาษาเปนประโยคสัญลักษณที่ไมถูกตอง โดยนักเรียนเลือกคําตอบที่ไมสัมพันธ
กับขอความที่โจทยกําหนด ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่นักเรียนตีความโจทยผิด จึงทําใหประโยคสัญลักษณที่ไดไม
ถูกตอง สาเหตุที่ทําใหเกิดขอบกพรองดังกลาวนั้นสอดคลองกับงานวิจัยของ ชมพูนุช มาโนชญคงสวัสดิ์ (2016)
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ซึ่งพบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนสารสาสนเอกตรา ไมสามารถแยกแยะภาษาที่ใชในโจทยปญหา
ได จึงทําใหนักเรียนเขียนสมการแทนสถานการณปญหาไดไมถูกตอง
สําหรับขอบกพรองทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ดานการคิดคํานวณนั้น ขอบกพรองที่พบมากที่สุด คือ
การสรุปผลไมถูกตองหรือสรุปผลไมครบทุกกรณี โดยนักเรียนมักเลือกคําตอบที่เปนไปไมได ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่
นักเรียนคํานวณผลลัพธผิด ทําใหสรุปผลไมถูกตอง สาเหตุที่ทําใหเกิดขอบกพรองดังกลาวนั้น สอดคลองกับงานวิจัย
ของ อุบลวรรณ ออนตะวัน (2551) ซึ่งพบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีขอบกพรองทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง สมการและการแกสมการ เนื่องจากนักเรียนผิดพลาดในการบวก ลบ คูณ และหาร นอกจากนี้
ในงานวิจัยยังพบวานักเรียนเขียนสมการผิดและคํานวณผิด รวมทั้งไมสามารถเขียนสมการได

ขอเสนอแนะ
ในการนําผลการวิจัยไปใช ผลการวิจัยในครั้งนี้ แสดงถึงขอบกพรองทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง
สมการและการแกสมการ วานักเรียนขาดทักษะในการเลือกทฤษฎีบท สูตร กฎ นิยาม และสมบัติ นักเรียนสรุปผล
ไมถูกต องหรือสรุป ผลไมค รบทุกกรณี และนั กเรียนแปลความหมายจากประโยคภาษาเป นประโยคสั ญลั กษณ
ไมถูกตอง ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร เรื่อง สมการและการแกสมการ ครูผูสอนจําเปนที่จะตอง
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยเน น ประเด็ น ดั ง กล า วให ม ากขึ้น นอกจากนี้ ควรมี ก ารส ง เสริม ให มี ก ารใช
แบบทดสอบวินิจฉัยหลังการจัดการเรียนการสอน เรื่อง สมการและการแกสมการ ซึ่งจะทําใหทราบสาเหตุหรือ
ขอบกพรองในแตละเนื้อหาไดชัดเจนเปนรายบุคคล และครูควรใหนักเรียนทราบผลการทดสอบและดําเนินการแกไข
ขอบกพรองอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ควรนําขอบกพรองที่คนพบจากงานวิจัยนี้ ไปเนนย้ํากับนักเรียนในระหวางการ
จัดการเรียนการสอน และอาจยกตัวอยางใหมากขึ้น
ทั้ ง นี้ ในการวิ จั ย ครั้ง ต อไป ควรออกแบบทดสอบวิ นิ จ ฉั ย ในด า นอื่น ๆ ที่ หลากหลายมากขึ้น อาจใช
แบบทดสอบวินิจฉัยที่ใหนักเรียนเติมคําตอบ จับคู หรือแสดงวิธีทําในการหาคําตอบ เพื่อใหสามารถนําแบบทดสอบ
วินิจฉัยไปใชในการเก็บขอมูลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น
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ความสัมพันธระหวางการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตพื้นที่อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร
Relationship between Quality Assurance Management of Local Administrative
Organization and Internal Quality Assurance in Child Development Centers uner
Wangchin Local Administrative Organization, Phrae Province
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร 2) ศึกษาระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร 3) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูอํานวยการกองการศึกษา นักวิชาการศึกษา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ครูผูรับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียสันต
ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตพื้นที่อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร โดยรวมอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ดานการวางแผน
และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ดานการประเมินผลพัฒนา 2) ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ภาพรวมอยูในระดับมาก
โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และดานที่มีคา เฉลี่ยนอยที่สุด
ไดแก การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา 3) ความสัมพันธระหวางการบริหารงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใชทฤษฏีการบริหารงานของเดมมิ่ง (PDCA) และการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอวังชิ้น จังหวัด
แพร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 ยกเวนดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา และการจัดทํารายงานประจําปที่เป นรายงานประเมินคุณภาพภายในอยูในระดับสูง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไปในทิศทางบวกและทิศทางเดียวกัน
คําสําคัญ : การบริหารงานการประกันคุณภาพ, การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
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ABSTRACT
This study aimed to 1) study the level of educational quality assurance management
of local administrative organization in Wang Chin district, Phrae province, 2) examine the
quality assurance level within educational institutes; the child development centers under
Local Administrative Organization, 3) investigate the relationship between the management
of educational quality assurance and internal quality assurance child care centers under
Wang Chin Local Administrative Organization, Phrae province.
The samples included the directors of the education division, scholars, heads of
Child Development Centers, the teachers who were responsible for the internal quality
within the school, the teachers in Child Development Centers under Wang Chin Local
Administrative Organization, Phrae province. The instrument used was questionnaire.
Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, and Pearson ' s
Correlation Coefficient.
The study found that: 1) the overall opinions of the educational quality assurance
management level of local administrative organization in Wang Chin district, Phrae
province were high. The highest mean was the aspect of planning and the lowest one was
the aspect of development assessment, 2) the level of internal quality assurance in child
development centers Wang Chin Local Administrative Organization, Phrae province were
at high level; the aspect with the highest mean was the establishment of educational
standards among educational institutions and lowest one was the aspect of administration
and information system management in educational institutions , and 3) the relationship
between the management of educational quality assurance of local administrative
organization by applying Deming Cycle Theory (PDCA) and internal quality assurance
child care centers under Wang Chin Local Administrative Organization, Phrae province as
a whole and aspects were at the moderate level with the .01 level of statistical significance,
excepting the implementation of educational development plans of educational institutions
and preparing an annual report as an internal quality assessment report were a high level with
statistical significance at the level of .01 in the positive direction and the same direction.
Key Word (s) : Quality assurance administration, Internal quality assurance

บทนํา
พระราชบัญ ญัติ การศึ กษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 47 ใหมีระบบการประกัน คุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่ เกี่ยวของและเปดเผยตอ
สาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
มาตรา 49 ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่
พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่ อใหมีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมายและหลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติ ใหมีการประเมินผลคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุก
หาปนับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นถือเปนสถานศึกษา ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 18 กําหนดวา การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานใหจัด
ในสถานศึกษา ดังตอไปนี้ (1) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดแก ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กกอน
เกณฑ ข องสถาบั นศาสนา ศูน ย บ ริการช วยเหลื อระยะแรกเริ่ม ของเด็ กพิ ก ารและเด็กซึ่ ง มี ค วามต องการพิ เศษ
หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่เรียกชื่ออย างอื่น ฯลฯ ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่ นจึงมีหนาที่รับผิดชอบ
การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดใหมีมาตรฐานและมีคุณภาพตามหลักวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ โดยความรวมมือสนับสนุนของประชาชนในชุมชนทองที่นั้นๆ โดยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใชมาตรฐานการศึกษา
(ขั้นพัฒนา) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 23 มาตรฐาน 94 ตัวบงชี้ เพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) การดําเนินงานตาม
ระบบประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึ กษาและการส ง เสริม สนั บ สนุ น ระบบการประกัน คุณภาพการศึ กษาของ
หน ว ยงานต น สั งกัด มี การติ ด ตามตรวจสอบคุณภาพการศึ กษาและการประเมิน คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เปนการดําเนินการที่เกี่ยวของสัมพันธกัน มุงเนนการตรวจสอบความกาวหนาและผลการ
ดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว ผลที่ไดจากการตรวจสอบคุณภาพ สามารถสะทอนความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานของสถานศึกษาได และนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงตนเองเพื่อพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ตอไป โดยความสัมพันธเชื่อมโยงของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษากับหนวยงานตนสังกัด
แสดงใหเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัด มีบทบาทในการสงเสริมและพัฒนาระบบการ
ประกั น คุณ ภาพภายใน โดยเฉพาะการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณภาพการศึ ก ษา ซึ่ ง มี การดํ า เ นิ น การทั้ ง ในระดั บ
สถานศึกษา และระดับหนวยงานตนสังกัด
จากสภาพการดําเนินงานขางตนจะเห็นไดวาการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาขององคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่น ซึ่ง เป น หน ว ยงานต น สัง กัด กับ การพั ฒ นาระบบการประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึ ก ษามี
กระบวนการและวิธีการที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน โดยผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาระดับการบริหารงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร วาปจจุบันนี้มีการดําเนินงานอยูในระดับใด
เพื่อรับทราบถึงขอมูลการดําเนินงาน และนําผลการวิจัยไปวางแผนพัฒนา ปรับปรุง การบริหารงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กให
มีคุณภาพไดมาตรฐาน เพื่อเตรียมความพรอมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
พื้นที่อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร
2. เพื่อศึกษาระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่
อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร
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กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาศูนย
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก สั ง กั ด องค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น

1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 ระดับการศึกษา
1.4 ตําแหนง
1.5 ประสบการณทํางาน
การบริหารงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยใชทฤษฏีการบริหารของ
เดมมิ่ง (PDCA)
1.1 ดานการวางแผน
1.2 ดานการลงมือปฏิบัติ
1.3 ดานการติดตามตรวจสอบ
1.4 ดานการประเมินผลและพัฒนา

1. การกํ า หนดมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
2. การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่มุงคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา
5. จั ด ให มี ก ารติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ
การศึกษา
6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
7. การจั ด ทํ า รายงานประจํ า ป ที่ เ ป น รายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน
8. การจั ด ให มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
อยางตอเนื่อง

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ไดแก ผูอํานวยการกองการศึกษา นักวิชาการศึกษา หัวหนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ครูผูรับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งหมด 45 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร มีลักษณะเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล
3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ
4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม เพื่อการวิจัยที่ไดรับการตอบกลับจากผูตอบแบบสอบถาม
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล ประสบการณการทํางาน โดยการหาคารอยละแลว
นําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง
3. วิเคราะหกระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่
อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ในภาพรวม รายดาน และรายขอ โดยการหาคาเฉลี่ย (μ ) และคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (V)
4. วิเคราะหการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่อําเภอวังชิ้น
จังหวัดแพร ในภาพรวม รายดาน และรายขอ โดยการคาเฉลี่ย (μ ) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (V)
5. หาความสัมพันธระหวางการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาขององคกรปกครองสว นทองถิ่น
กับ การประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ กษาศูน ย พั ฒ นาเด็ กเล็ กสั ง กัด องค ก รปกครองส ว นท องถิ่น ในเขตพื้ น ที่
อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร โดยการหาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient)

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ระดั บ การบริ หารงานการประกัน คุ ณภาพการศึ กษาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในเขตพื้ น ที่
อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายดาน ดานการวางแผนอยูในระดับมาก
สูงที่สุด รองลงมาไดแก ดานการติดตามตรวจสอบ และดานที่ระดับมากต่ําที่สุด ไดแก ดานการประเมินผลพัฒนา
2. ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
พื้นที่อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายดาน ดานการกําหนดมาตรฐาน
ของสถานศึกษาอยูในระดับมากสูงที่สุด รองลงมาไดแก จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และดานที่ระดับมากต่ําที่สุด ไดแก การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา
3. ความสัมพันธระหวางการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอวังชิ้น
จังหวัดแพร มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล
1. ผลการวิจัยพบวา ระดับการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตพื้นที่อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารงานของหนวยงานตน
สังกัดที่รับผิดชอบดูแลงานดานการศึกษา ไดแก กองการศึกษา เปนหนวยงานที่มีหนาที่บริหารงานดานการศึกษา
ไดแก การนิเทศ กํากับ ติดตาม ควบคุม ดูแล ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดใหจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ไดตาม
มาตรฐาน ซึ่งจะมีการนิเทศการจัดการศึกษาแกครูผูสอน เปนระยะๆ โดยนําผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยใหเปนไปตามมาตรฐาน มีการตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยจะใหคําแนะนําใน
การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง และทุกชวงตนป จะมีการบูรณาการ
การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการศึ กษา ซึ่ ง ให ศูน ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ได แ ก แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาสี่ ป
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา โดยเฉพาะแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป
เปนแผนที่ไดดําเนินการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ของสถานศึกษา และไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
เปาประสงคที่ชัดเจน ทําใหหนวยงานตนสังกัดรับทราบถึงขอมูล เชิงลึกของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด โดยกอง

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



การศึกษา จะทําการบูรณาการจั ดลําดับความสําคัญของโครงการในแผนพัฒ นาการศึกษาดังกลาว จัดทําเป น
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา การนําโครงการในแผนไปสู
การปฏิบัติ สรุปรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร และทําการปรับปรุงผลการดําเนินงานของโครงการในปถัดไป
ซึ่ ง สอดคล อ งกับ ผลการวิ จั ย ของ วาสนา บู รพา (2557) ได ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ระหว า งบทบาทของผู บ ริหาร
สถานศึกษากับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
ปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาภาพรวมอยูในระดับมาก การดําเนินงานประกัน
คุณ ภาพการศึกษาของสถานศึกษาภาพรวม อยูในระดับ มาก และความสั ม พัน ธระหว างบทบาทของผูบ ริหาร
สถานศึกษากับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่ น จังหวัด
ปทุมธานี มีความสัมพันธในทิศทางบวก มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลการวิจัยพบวา ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กได
ดําเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยใชมาตรฐานการศึกษา(ขั้นพัฒนา) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 23 มาตรฐาน 94 ตัวบงชี้ เปนแนวทางในการดําเนินงาน เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ นคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีการกําหนดคาเปาหมาย
ในการดํ า เนิ น งานแต ล ะป ก ารศึ ก ษา จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา จั ด ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาซึ่งเปนคณะทํางานขับเคลื่อนใหการประกันคุณภาพ
การศึกษาบรรลุตามคาเปาหมายที่ตั้งไว จัดขอมูลสารสนเทศใหเปนหมวดหมูงายตอการคนหา และนํามาใช และที่
สําคัญทุกสิ้นปการศึกษา กอนวันที่ 10 มิถุนายน ของทุกป ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะดําเนินการสรุปรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อทราบถึงผลการดําเนินงานวาควรตองปรับปรุง และพัฒนาดานใดบาง
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ อุไรวรรณ รักยิ้ม (2558) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
พบวา 1) ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 3) ความสัมพันธระหวางทักษะการ
ติดตอสื่อสารของผูบริหารกับประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของครูในสถานศึกษา มีความสัมพันธกันทางบวกอยูใน
ระดับสูงมาก (r=0.93) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
3. ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตพื้นที่อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร มีความสัมพันธกันในทิศทางบวก โดยการบริหารงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการวางแผน ดานการลงมือปฏิบัติ ดานการติดตามตรวจสอบ และ
ดานการประเมินผลพัฒนา มีความสัมพันธกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ดานการกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา
ดานการดํ าเนิ นงานตามแผนพั ฒนาการศึกษาของสถานศึ กษา ด านการจัด ใหมีการติ ดตามตรวจสอบคุณ ภาพ
การศึกษาดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากหนวยงานตนสังกัดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยอยางตอเนื่อง
ตามความพรอ ม ความเหมาะสม บริบ ทของพื้ น ที่ โดยการจั ด ประสบการณ การเรีย นรูกํา หนดใหเป น ไปตาม
มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และไดกําหนดใหศูนยพัฒนา
เด็กดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ระบุรายละเอียดโครงการ งบประมาณดานการศึกษาที่ตองการ
จัดสงใหกองการศึกษาบูรณาการจัดทําเปนแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีระยะเวลา
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การดําเนินงานเปนปงบประมาณ มีการนิเทศติดตามการดําเนินงาน การใหคําแนะนํา แนะแนวการจัดการศึกษา
จาก กองการศึกษาใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอยางตอเนื่อง ทําใหรับทราบขอมูลที่เปนประโยชนในการ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นางานด า นการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย เพื่ อ รองรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายสถานศึกษา (สมศ.) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจั ยของ
วาสนา บูรพา (2557) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดปทุมธานี พบวา 1.) บทบาทของ
ผูบ ริหารสถานศึกษาภาพรวมอยู ในระดับ มาก (μ = 4.25) 2.) การดํา เนิ นงานประกัน คุ ณภาพการศึ กษาของ
สถานศึกษาภาพรวม อยูในระดับมาก (μ = 4.05) และ 3.) ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
กับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดปทุมธานี
มีความสัมพันธในทิศทางบวก มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งนี้
1. ผูบริหารทองถิ่นไดแก นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรู ความสามารถ ทักษะ ในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ควรจัดสงบุคลากร
ไดแก ผูอํานวยการกองการศึกษา นักวิชาการศึกษา และครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกๆคน ผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนเขา
รับการอบรมเพิ่มความรูเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อนําความรูที่ไดรับนั้นมาพัฒนางานดาน
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคณ
ุ ภาพอยางตอเนื่อง
2. ผูอํานวยการกองการศึกษา และนักวิชาการศึกษา ซึ่งเปนบุคลากรจากหนวยงานตนสังกัด ควรสงเสริม
ใหสถานศึกษาดําเนินการจัดระบบบริหารและสารสนเทศใหเปนปจจุบัน จัดเก็บอยางเปนระบบและงายตอการ
ดําเนินการติดตามตรวจสอบ และควรจัดโครงสรางการดําเนินงาน ใหเปนระบบ แบงหนาที่ความรับผิดชอบอยาง
ชัดเจนตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. กองการศึกษาควรมีการนําขอมูลจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดประจําปการศึกษานั้นๆ มาเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานดานการศึกษาปฐมวัยอยางตอเนื่อง
ทุกๆป โดยนําขอมูลมาบูรณาการในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ซึ่งเปนแผนการดําเนินงานดานตางๆของ
กองการศึกษา เพื่อที่จะกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคใหครอบคลุมงานดานการศึกษา ซึ่งนํามาจากผล
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาของป ก ารศึ ก ษานั้ น ๆ เกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด กั บ ผู เ รี ย น คุ ม ค า กั บ
การงบประมาณที่ไดจัดสรรให ทั้งเงินอุดหนุนจากรัฐ และงบประมาณที่ทองถิ่นไดตั้งจายจากเงินรายไดเอง
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยดานการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
2. ควรมีการศึกษาวิจัยดานการเงิน พัสดุ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการจั ด การศึ ก ษาของครู กั บ พั ฒ นาการของเด็ ก ปฐมวั ย ในศู น ย พั ฒ นา
เด็กเล็ก
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวินิจฉัยขอบกพรองทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องทศนิยม สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่ ประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ใน 3 ดาน คือ ดานการใชนิยาม ดานการดําเนินการ และดานการตีความจากโจทย กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน เขตพื้นที่ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปการศึกษา 2561 จํานวนนักเรียนทั้งหมด 225 คน
ไดแก นักเรียนโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห 123 คน นักเรียนโรงเรียนแมพระฟาติมา 64 คน และนักเรียน
โรงเรี ย นโยนออฟอาร ค 38 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช คื อ แบบทดสอบวิ นิ จ ฉั ย ข อ บกพร อ งทางการเรี ย นคณิ ต ศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เรื่องทศนิ ยม เป นแบบทดสอบประเภทเลือกตอบ 4 ตัว เลื อก และการวิ จัย ครั้งนี้ ผู วิจั ยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ ในการคํานวณคาสถิติพื้นฐาน ไดแก การหาคารอยละ
ผลการวิจัยไดสรุปดังนี้
1. ดานการใชนิยาม พบวานักเรียนมีขอบกพร องในสวนของการประยุกตใชนิยามไมถูกตอง มากที่สุด คิดเปน
รอยละ 83.56 และลักษณะของขอบกพรองสวนใหญที่พบคือ นักเรียนขาดความเขาใจในการเปรียบเทียบ
2. ดานการดําเนินการ พบวานักเรียนมีขอบกพรองในสวนของการขาดความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานของการ
ดํา เนิ น การ มากที่สุ ด คิดเป นรอยละ 47.56 และลั กษณะของขอบกพรองสว นใหญที่ พบคื อ นั กเรีย นใช วิธี การแก
ดําเนินการเพื่อหาคําตอบผิดวิธี
3. ด านการตี ความจากโจทย พบวา นักเรียนมีขอบกพรองในส วนของการแปลความหมายจากภาษาเป น
ประโยคสัญลักษณไมถูกตอง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 48.89 และลักษณะของขอบกพรองสวนใหญที่พบคือ นักเรียน
ขาดความรอบคอบในการตีความจากโจทย
คําสําคัญ : การวินิจฉัยขอบกพรองทางการเรียน, แบบทดสอบวินิจฉัย
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Abstract
In this thesis, the re searcher diagnoses mathematics learning deficiencies of selected
Prathomsuksa Six students in Schools under the Office of Private Education Commission,
Bangkok Primary Educational Service Area Office Two. Diagnoses are made in three aspects:
the use of definitions, operation and problem interpretation.
The sample population consisted of Prathomsuksa Six students in Schools under the
Office of Private Education Commission, Bangkok Primary Educational Service Area Office
Two in the academic year 2017. These students were total number of 225 from the following
schools: 123 students from Pramarnda Nijjanukroh School, 64 students from Maepra Fatima
School and 38 students from Joan of Arc School.
The research instrument was mathematics learning deficiencies diagnostic test for
Prathomsuksa Six students in Decimal the test category to select answer with four choices.
The researcher used a software computer program in making calculations involving
percentage as a basic technique of descriptive statistics.
Finding are as follows:
1. Concerning the use of definitions, it was found that at the highest level (83.56 percent),
the students showed deficiencies in regard to incorrect applications. The characteristic of the
deficiencies most frequently found was the students in comparison Lack of understanding.
2. In regard to operation, it was found that at the highest level (47.56 percent), the
operation of the basics lack of understanding. The most frequently found deficiency
characteristic was the wrong find answer way use the method to solve the operation.
3. In regard to problem interpretation, it was found that at the highest level (48.89
percent), the students incorrect from interpreting Language is symbol sentences. Most
frequently found was lacked of prudence in problem given them to solve.
Keyword(s) : deficiencies Diagnosis, diagnostic test

บทนํา
คณิ ตศาสตรมีบ ทบาทสํา คัญ ยิ่ง ตอการพั ฒนาความคิ ดมนุษ ย ทํา ใหมนุ ษย มีค วามคิ ดสรา งสรรค คิด อย า ง
มีเหตุผล เปนระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ทําใหสามารถ
คาดการณ วางแผน ตัดสินใจและแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม และคณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการศึกษา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตร จึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิต และชวย
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น นอกจากคณิตศาสตรยังชวยพัฒนามนุ ษยใหสมบูรณ มีความสมดุลทั้งรางกาย จิตใจ
สติ ป ญ ญาและอารมณ สามารถคิ ด เป น ทํ า เป น แก ป ญ หาเป น และสามารถอยู ร ว มกั บ ผู อื่ น ได อ ย า งมี ค วามสุ ข
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2548, หนา 1)
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 2560 ของโรงเรียนในสังกัด
สํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน เขตพื้ น ที่ ป ระถมศึ ก ษา พบว า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตรระดับ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีระดับคะแนนเฉลี่ย รอยละ 42.06 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 19.27
และผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย นวิชาคณิต ศาสตรระดับชั้ นประถมศึ กษาปที่ 6 จํ าแนกตามสาระการเรียนรู ปรากฏว า
ในสาระจํานวนและการดําเนินการ นักเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยรอยละ 39.50 ซึ่งถือวาอยูในเกณฑต่ํา (ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ , 2560) เรื่อง ทศนิยม เปนหนึ่งในเนื้อหาที่ถูกบรรจุไว ในสาระจํานวนและการดําเนินการ
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เปนเรื่องที่มีความสําคัญ และเปนพื้นฐานการศึกษาวิชาคณิตศาสตรเรื่องอื่น ๆ ซึ่งในการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยเฉพาะ
เรื่อง ทศนิยม พบวา ปญหาในการเรียนเรื่อง ทศนิยม นั้นมีอยูหลายประการ เชน การบวกลบคูณหารทศนิยม การแก
โจทยปญหาทศนิยม นักเรียนหลายคนไมสามารถทําได เนื่องจากมีหลักการและขั้นตอนในการแกโจทยปญหา จึงสงผล
ใหนักเรียนทําขอสอบไดไมดีเทาที่ควร ถาหากผูเรียนไมสามารถหาคําตอบไดแลว จะเปนปญหาอยางยิ่งในการเรียนตอ
หรือการนําไปใชตอ (นฤมล อุดรประจักษ, 2555, หนา 4)
การจัดการศึกษาคณิตศาสตรจะมีประสิทธิภาพหรือประสบความสําเร็จไดตองมีการวัดผลประเมินผลการ
เรียนรูคณิตศาสตรของผูเรียน เพื่อใหสะทอนคุณภาพที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่ง คุณภาพของผูเรียนทั้งดานความรู
ความเขาใจ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และคุณลักษณะอันพึงประสงค ผลการประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตรจะนํามาซึ่งการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรใหดียิ่งขึ้น การวัดผลประเมินผลการ
เรียนรูคณิตศาสตร จึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษาคณิตศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555, หนา 1)
ดังนั้น ผูสอนมีหนาที่ตองจัดการเรียนการสอน ใหมีการแกไขขอบกพรองของนักเรียนอยางตอเนื่อง ตองมีเครื่องมือ
ที่สามารถคนหาสาเหตุขอบกพรองหรือจุดออนในการเรียน ซึ่งขวัญใจ สายสุวรรณ (2554, หนา 19) ไดกลาววา
แบบทดสอบวินิจฉัยเปนแบบทดสอบที่สรางขึ้นเพื่อคนหาขอบกพรองตลอดจนสาเหตุของขอบกพรองในการเรียนของ
นักเรียนแตละคนในแตละเนื้อหายอย ๆ
จากขอความที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการวิจัยเพื่อวินิจฉัยขอบกพรองทางการเรียนคณิตศาสตร
เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อนําแบบทดสอบวินิจฉัยที่สรางขึ้นนี้ไปใชประโยชนในการวินิจฉัย
ขอบกพรอง พรอมทั้งวินิจฉัยสาเหตุของขอบกพรองของนักเรียน ใชปรับปรุงการสอนของครู และสอนซอมเสริมไดตรง
จุด สงผลใหการเรียนการสอนคณิตศาสตรมีประสิทธิภาพ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาขอบกพรองทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรในเรื่อง ทศนิยม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนสังกัดสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 2 ใน 3 ดาน คือ ดานการใชนิยาม ดานการดําเนินการ และดานการตีความจากโจทย

วิธีการวิจัย
ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือในการทดลอง ตามลําดับ ดังนี้
1. แบบทดสอบวินิจฉัย ผูวิจัยดําเนินการสรางตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1.1 ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของและสัมภาษณครูผูสอนจึงรวบรวมคําตอบที่ผิดและขอบกพรอง
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องทศนิยม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
1.2 สรางตารางวิเคราะหเนื้อหาเรื่อง ทศนิยม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามสาระและมาตรฐาน
การเรียนรูแกนกลาง พุทธศักราช 2551
1.3 ศึกษาและกําหนดขอบเขตของลักษณะขอบกพรองทางการเรียนคณิตศาสตร 3 ดาน ดังนี้
1.3.1 ดานการใชนิยาม
1.3.2 ดานการดําเนินการ
1.3.3 ดานการตีความจากโจทย
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1.4 สรางแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองทางการเรียนคณิตศาสตรเรื่อง ทศนิยม โดยใหสอดคลองกับลักษณะ
ของขอบกพรองทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยผูวิจัยไดออกแบบทดสอบใหครอบคลุมเนื้อหา
1.5 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช และหาขอปรับปรุงแกไข
1.6 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไข ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1.7 วางแผนดําเนินการสอบ โดยติดตอขอความรวมมือจากอาจารยผูสอนในการสอบพรอมชี้แจงวัตถุประสงค
ของการวิจัย วิธีดําเนินการสอบและนัดหมายวัน เวลาในการสอบ
1.8 นําแบบทดสอบวินิจฉัยไปที่ปรับปรุงแลว ไปทดสอบกับนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 225 คน
1.9 นําผลจากการทดสอบมาตรวจใหคะแนน วิเคราะหขอมูลหาสาเหตุและลักษณะของขอบกพรองที่ทําให
นักเรียนตอบผิด

สรุปผลการวิจัย
จาการศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลไดดังนี้
ดานการใชนิยาม
1. การจํานิยามผิด พบวาแบบทดสอบขอที่ 19 มีจํานวนนักเรียนที่มีขอบกพรองมากที่สุด คิดเปนรอยละ
40.44 ในการเลือกคําตอบของนักเรียน คือ การเลือกคําตอบที่เปนผลสําเร็จโดยไมคํานึงถึงนิยามที่แทจริงตามที่โจทย
กําหนดให
2. การประยุกตใชนิยามไมถูกตอง พบวาแบบทดสอบ ขอที่ 20 มีจํานวนนักเรียนที่มีขอบกพรองมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 83.56 ในการเลือกคําตอบของนักเรียน คือ นั กเรียนขาดความเขาใจการเปรียบเทียบระหวางตาราง 10
สวนและตาราง 100 สวน
ดานการดําเนินการ
ผลการตรวจแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองในเรื่องการขาดความเขาใจในหลักพื้นฐานของการดําเนินการ
ขอที่มีนักเรียนตอบผิดมากที่สุด คือ ขอ 26 มีจํานวนนักเรียนตอบผิด คิดเปนรอยละ 47.56 ในการเลือกคําตอบของ
นักเรียนคือ นักเรียนใชหลักของการดําเนินการทางคณิตศาสตร ผิดวิธี
ดานการตีความจากโจทย
การแปลความหมายจากประโยคเปนภาษาเปนประโยคสัญลักษณไมถูกตอง ผลการตรวจแบบทดสอบวินิจฉัย
ขอบกพรองในเรื่องการแปลความหมายจากประโยคเปนภาษาเปนประโยคสัญลักษณไมถูกตอง ขอที่มีนักเรียนตอบผิด
มากที่สุด คือ ขอ 28 มีจํานวนนักเรียนตอบผิด คิดเปนรอยละ 48.89 ในการเลือกคําตอบของนักเรียน คือ นักเรียนเลือก
คําตอบโดยขาดความรอบคอบในการอานโจทยปญหาที่กําหนดให

อภิปรายผล
จากผลการวินิจฉัยขอบกพรองทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทศนิยมสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
เขต 2 ปการศึกษา 2561 ผูวิจัยขออภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
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ดานการใชนิยาม
1. ผูวิจัยพบวา นักเรียนมีขอบกพรองดานการใชนิยามมากที่สุด พบมากที่สุด คือ ด านการประยุกตใชนิยามไม
ถูกตอง โดยขอบกพรองที่พบมากที่สุด คือ นักเรียนขาดความเขาใจในการเปรียบเทียบ ผูวิจัยพบวา ลักษณะและสาเหตุ
ของขอบกพรองดังกลาวนั้นเหมือนกับที่พบในงานวิจัยของ สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภการณ สวางเมืองวรกุล (2551)
ศึกษาเรื่อง การวินิจฉัยขอบกพรองทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร สาเหตุที่ทําใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ไมถูกตองไววา
อาจเกิดจากการที่นักเรียนขาดความรูและความเขาใจในนิยามและการประยุกตใชของทศนิยม ทําใหไมทราบถึง นิยาม
ของการเปรียบเทียบกันดวยภาพแทนดวยทศนิยม 1 ตําแหนงกับ ภาพแทนดวยทศนิยม 2 ตําแหนง ซึ่งการบกพรองใน
เรื่องของการเปรียบเทียบนี้ทําใหนักเรียนไมสามารถตอบคําถามไดอยางถูกตอง
2. ขอบกพรองในดานการจํานิยามผิด ผูวิจัยพบวาในเรื่องของการจํานิยามผิด ลักษณะของขอบกพรองที่พบ
รองลงมา คือ นักเรียนเลือกคําตอบสําเร็จโดยไมคํานึงถึงหลักนิยาม สาเหตุที่ทําใหเกิดขอบกพรองดังกลาวนั้นผูวิจัย
พบวา นักเรียนขาดความเขาใจนิยาม เมื่อนักเรียนเจอตัวเลือกที่สําเร็จจึงรีบตอบ โดยไมไดตรวจสอบวา คําตอบอีกสวน
นั้นถูกตองหรือไมเหมือนกับขอบกพรองที่พบในงานวิจัยของ Movshovitz-Hadar. (1987) ซึ่งไดกลาวถึงลักษณะและ
สาเหตุที่ทําใหเกิดขอบกพรองดังกลาวไววา อาจเกิดจากการที่นักเรียนพบคําตอบที่บิดเบือนกับนิยาม ทําใหนักเรียน
เลือกคําตอบนั้นโดยไมไดตรวจสอบกับที่โจทยกําหนดให
ดานการดําเนินการ
ขอบกพรองในด านการดํ าเนิ นการ เรื่องการขาดความเขา ใจในหลักการดํ าเนิ นการเบื้ องต น ผูวิ จัย พบว า
นักเรียนสวนหนึ่งที่มีขอบกพรองนั้นมาจากการที่นักเรียนขาดความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานในหลักของการดําเนินการเพื่อ
หาคํ าตอบที่ถูกต อง ทํ าใหใชวิ ธีในการหาคํา ตอบที่ ผิด มี ความเขาใจที่ ผิด พลาดในเรื่องการดํ าเนิน การพื้ นฐานทาง
คณิตศาสตร สาเหตุที่ ทําใหเกิดขอบกพรองดังกลา วนั้นมี ลักษณะของขอบกพรองที่เหมื อนกับงานวิจัย ของ Booth
(1984) ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีความผิดพลาดเรื่องของวิธีการคํานวณ ทําใหเกิดขอบกพรองดังกลาว คือ การขาด
ความเขาใจในพื้นฐานของการดําเนินการทางคณิตศาสตร และสอดคลองกับงานวิจัยของ Blando and others (1989)
ผลการศึกษาพบวา นักเรียนเกิดขอผิด พลาดทางการเรียนคณิต ศาสตรสวนใหญ คือ ความผิดพลาดในการมีลํ าดั บ
ขั้นตอนของการดําเนินการ บางครั้งนักเรียนลืมเปลี่ยนเครื่องหมายเมื่อตองเจอสมการที่กําหนดตัวแปรเยอะหรือใชการ
แกไขปญหาไมถูกตองตามขอกําหนดพื้นฐาน ถึงแมวานักเรียนจะเขาใจการคํานวณ แตบางครั้งนักเรียนจะทําผิดพลาดใน
การใชหลักวิธีการโดยไมรูตัว
ดานการตีความจากโจทย
ดานการแปลความหมายจากภาษาเปนประโยคสัญลักษณไมถูกตอง เปนดานที่พบขอบกพรองที่สุดในดานการ
ตีความจากโจทย ขอบกพรองที่ผูวิจัยพบ คือ การที่นัก เรียนเลือกคําตอบการขาดความรอบคอบในเรื่องของการตีความ
จากโจทย โดยที่สาเหตุที่ทําใหเกิดขอบกพรองดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ Bowman (1976) ศึกษาเรื่อง
การสรางแบบทดสอบวินิจฉัยคณิตศาสตรเบื้องตน เพื่อคนหาขอบกพรองเรื่องการบวกลบคูณและหารในการแกโจทย
ปญหา และสอดคลองกับงานวิจัยของ Truran (1987) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะหความผิดพลาดและเทคนิคการแกไขใน
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร สาเหตุที่ทําใหนักเรียนไมสามารถแปลความหมายจากภาษาเปนประโยคสัญลักษณไม
ถูกตอง คือ การขาดความรอบคอบ ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจที่ผิดพลาดในการแกไขโจทยปญหา
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ขอเสนอแนะ
1. ผลการวิจัยในครั้งนี้ แสดงถึงขอบกพรองทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง ทศนิยม พบวา นักเรียนมี
ขอบกพรองมากที่สุด ในดานการใชนิยามในเรื่อง การประยุกตใชนิยามไมถูกตองมากที่สุด รองลงมา ดานการดําเนินการ
พบวานักเรียนมีขอบกพรองเรื่อง ขาดความเขาใจพื้นฐานของการดําเนินการ และดานการตีความจากโจทย พบวา
นักเรียนมีความบกพรองเรื่อง แปลความหมายจากภาษาเปนประโยคสัญลักษณไมถูกตอง ครูผูสอนจําเปนตองศึกษาหา
ความรูเพิ่มเติมเพื่อที่จะสอนนักเรียนเขาใจมากกวาการจํา ในดานการจัดการเรียนการสอนครูผูสอนควรจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในเรื่องดังกล าวใหมากขึ้น เพื่อใหนักเรียนเกิดความรูและความเขาใจที่ถูกตองในเรื่อง ทศนิยม และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนเรื่องอื่น ๆ ตอไปได
2. ครูผูสอนจําเปนที่จะตองนําขอบกพรองทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรตาง ๆ ที่คนพบจากงานวิจัยนี้
ไปอภิปรายรวมกับนักเรียนในระหวางการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ทศนิยม เพื่อใหนักเรียนเห็นถึงขอบกพรองทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรในดานตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดกับตัวของนักเรียนเอง และครูผูสอนสามารถแกไขขอบกพรอง
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนไดอยางถูกตองและเหมาะสม เพราะความบกพรองทางการเรียนตองรีบแกไข
ถานักเรียนจดจําหรือเขาใจสิ่งที่ไมถูกตองจะสงผลการเรียนเรื่องนั้น ๆ ไมประสบผลสําเร็จ
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เรื่อง “ความนาจะเปน” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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บทคัดยอ
การศึกษาความสามารถในการแกโจทยปญหาสภาพจริงตามกระบวนการแกปญหาของ DAPIC เรื่อง
“ความนาจะเปน” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความสามารถในการแกโจทย
ปญหาสภาพจริงตามกระบวนการแกปญหาของ DAPIC เรื่อง “ความนาจะเปน” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาสภาพจริงตามกระบวนการแกปญหาของ DAPIC เรื่อง
“ความนาจะเปน” ทั้ง 3 สถานการณ โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
สารคามพิทยาคม อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ป การศึกษา
2561 จํานวน 3 หอง ไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การแกโจทยปญหาสภาพจริงตามกระบวนการแกปญหาของ DAPIC เรื่อง ความนาจะเปน ซึ่งเปนขอสอบอัตนัย
แบบแสดงวิธีทําจํานวน 6 ขอ ประกอบไปดวยโจทยปญหาแปลกใหม 2 ขอ โจทยปญหากีฬา 2 ขอ และโจทย
ปญหาเกม 2 ขอ โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหคือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความ
แปรปรวนรวม
ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความสามารถในการแกโจทยปญหาสภาพจริงตาม
กระบวนการแกปญหาของ DAPIC เรื่อง “ความนาจะเปน” ในสถานการณโจทยปญหาเกมไดคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด
( X = 16.69 , S.D = 1.81) 2) การเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาสภาพจริงตามกระบวนการ
แกปญหาของ DAPIC เรื่อง “ความนาจะเปน” ทั้ง 3 สถานการณ โดยการวิเคราะหความแปรปรวนรวม พบวา
(F=7.471) คา Sig. of F = .001 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร, โจทยปญหาสภาพจริง, กระบวนการแกปญหาของ DAPIC
Abstract
A Study of Authentic Problem Solving Ability on “Probability” by Emphasis on
DAPIC’s Problem Solving Process of Mathayomsuksa Three students. The purposes of this
research were 1) to study of authentic problem solving ability on probability by emphasis
on DAPIC’s problem solving process of Mathayomsuksa three students and 2) to compare
of authentic problem solving ability on probability by emphasis on DAPIC’s problem
solving process in all three situations. The sample group were 3 classroom groups of
Mathayomsuksa three students in semester 2, 2018 of Sarakhampittayakhom School,
Muang mahasarakham district, Maha Sarakham province, selected by Cluster Random
Sampling. The research instruments were 6-item subjective test of the authentic problem
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solving ability, consist of 2-item of the nontraditional word problem, 2-item of the sport
problem and 2-item of the game problem. The statistics used for analyzing data were
arithmetic mean, standard deviation, and analysis of covariance (ANCOVA).
The results of research show that 1) The authentic problem solving ability on
“Probability” by emphasis on DAPIC’s problem solving process of Mathayomsuksa three.
The best of average score is the game problem ( X = 16.69 , S.D = 1.81). 2) The analysis of
covariance (ANCOVA) to compare the authentic problem solving ability on “Probability”
by emphasis on DAPIC’s problem solving process were (F= 7.471) and Sig. of F = .001 ,
were different at .05 level of statistical significance.
Key Words : Mathematical Problem Solving, Authentic Problem, DAPIC’s Problem
Solving Process

บทนํา
การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาของนักเรียน ขึ้นอยูกับกระบวนที่ใชในการแกปญหา
โดยกระบวนการแกปญหาควรผานขั้นตอนการวิเคราะหและวางแผนโดยใชเทคนิคหรือยุทธวิธีตางๆ ประกอบกัน
(อัมพร มาคะนอง. 2553 : 39)
ความน า จะเปน เป น เนื้ อหาส วนหนึ่ง ของวิ ชาคณิต ศาสตร ที่ มีค วามสํ าคั ญ ตอกระบวนการแกป ญ หา
ที่เกี่ย วของกับ การตั ดสินใจ การวางแผนการทํางานในอนาคต และเป นสวนหนึ่ง ในชีวิ ตประจําวั นของมนุษ ย
(ศรีเพ็ญ ทรัพยมนชัย. 2544 : 44) นอกจากนี้ มยุรี เสอุดม (2548) ฉลอม ไชยริบูรณ (2553) ชนะศักดิ์ แสงศรีเรือง
(2553) ไดกลาววา ในการจัดการเรียนรู เรื่อง ความนาจะเปน พบวานักเรียนมักจะมีปญหาและไดคะแนนจากการ
เรียนในหัวขอนี้คอนขางต่ํา ซึ่งสาเหตุของการที่นักเรียนไดคะแนนในเรื่องนี้คอนขางต่ํา บางครั้งเกิดจากครูผูสอนไม
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม ซึ่งปจจุบันพบวา นักเรียนสวนใหญจะพัฒนาไดดีในทักษะการคํานวณ
แตเมื่อพบโจทยความนาจะเปน นักเรียนจะมีปญหาในการอานทําความเขาใจโจทย วิเคราะหโจทย นําความรูไปใช
ไมได สาเหตุมาจาก นักเรียนยังไมมีทักษะในการคิดแกปญหาอยางเปนระบบ และขาดการฝกฝนบอยๆ ทั้งนี้จาก
การศึ กษางานวิจั ย จํ า นวนมากยั ง แสดงใหเห็น ว า การสอนตามหลั กการทางคณิ ต ศาสตรโดยไม มีการเชื่อมโยง
สถานการณในชีวิตประจําวัน ไมเพียงพอที่จะสนับสนุนนักเรียนในการเรียนเรื่อง ความนาจะเปน ไดอยางเขาใจ
นอกจากนี้บางสวนของปญหาคือ ตําราหนังสือที่มีอยูเปนเรื่องยากที่นักเรียนจะเขาใจ และไมสามารถดึง ดูดความ
นาสนใจจากนักเรียนได ดังนั้นการที่จะพัฒนาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรใหดีขึ้นกวาเดิม อาจจะขึ้นอยูกับ
สถานการณในชีวิตจริงดวย
DAPIC เปนกระบวนการแกปญหาที่บูรณาการกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรและกระบวนการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรเขาดวยกัน เปนกระบวนการที่มีความยืดหยุน ไมซับซอนและมีประสิทธิภาพในการ
แกปญหา โดยใชตัวอักษรตัวแรกขององคประกอบเปนชื่อเรียกกระบวนการซึ่งประกอบไปดวย 5 องคประกอบ คือ
1) Define ทําความเขาใจปญหาและระบุปญหาใหมีความชัดเจน 2) Assess ระบุเงื่อนไขแวดลอม ขอมูลที่เกี่ยวของ
และความรูอื่นที่ใชในการแกปญหา 3) Plan วิเคราะหและเสนอวิธีการแกปญหาที่เหมาะสมและวางแผนดําเนินการ
4) Implement นําแผนดําเนินการไปปฏิบัติ พรอมทั้งปรับปรุงใหมีความเหมาะสมมากขึ้น 5) Communication
วิเคราะหผลจากการดําเนินการ และสื่อสารแลกเปลี่ยนขอสรุปหรือผลลัพธรวมกับผูอื่น จากการที่กระบวนการ
แกปญหาของ DAPIC มีความยืดหยุน จึงไมจําเปนตองทําตามลําดับขั้นตอน สามารถเริ่มที่ขั้นใดก็ได และสามารถ
ขามขั้นบางขั้นหรือใชบางขั้นซ้ําได ขึ้นอยูกับลักษณะของปญหาแตละปญหา จึงเหมาะที่จะนํามาใชเปนเทคนิคชวย
ในการจัดการเรียนรู
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จากปญหาและเหตุผลดังกลาวที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยสนใจที่จะนํากระบวนการเรียนรูที่เนนทักษะและ
กระบวนการแกปญหาของนักเรียน สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเองและสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ
เพื่อนํามาแกปญหาทางดานการเรียนการสอนคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน โดยเนนกระบวนการแกปญหาของ
DAPIC และเปนโจทยปญหาสภาพจริงความนาจะเปน 3 สถานการณ เชน โจทยปญหาในชีวิตประจําวันที่อาจจะใชคํา
ที่แปลกใหมและดึงดูดความสนใจ อาจเปนศัพทวัยรุนสมัยใหม โจทยปญหาเกี่ยวกับกีฬายอดนิยมที่นักเรียนสวนใหญ
รูจัก และโจทยปญหาในรูปแบบเกมความนาจะเปน เปนตน ทั้งนี้เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในโจทยปญหา
อยากที่จะแกโจทยปญหาในเรื่องนี้ เพราะวาโจทยปญหาความนาจะเปนลวนเปนเหตุการณที่สามารถเกิดขึ้นไดในชีวิต
จริง ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนเกิดความรูสึกวาเรื่อง ความนาจะเปน ไมใชเรื่องของหลักการทางคณิตศาสตรมากเกินไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการแกโจทยปญหาสภาพจริงตามกระบวนการแกปญหาของ DAPIC เรื่อง
“ความนาจะเปน” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาสภาพจริงตามกระบวนการแกปญหาของ DAPIC
เรื่อง “ความนาจะเปน” ทั้ง 3 สถานการณ
สมมติฐานการวิจัย
ความสามารถในการแกโจทยปญหาสภาพจริง ตามกระบวนการแกปญหาของ DAPIC เรื่อง “ความนาจะ
เปน” 3 สถานการณแตกตางกัน

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ได ศึกษาความสามารถในการแกโจทยปญหาสภาพจริงตามกระบวนการแกปญหาของ
DAPIC เรื่อง “ความนาจะเปน” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมีกรอบแนวคิดในการทําวิจัย ดังนี้
โจทยปญหาสภาพจริง
ขั้นตอนการแกปญหาของ DAPIC
(Authentic problems)
1. โจทยปญหาแปลกใหม (the nontraditional
word problem)
2. โจทยปญหากีฬา (the sport problem)
3. โจทยเกมปญหา (the game problem)

1. Define
2. Assess
3. Plan
4. Implement
5. Communication

วิธีการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม
อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เขต 26
ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 500 คน จํานวน 10 หองเรียน ซึ่งหองเรียนนั้นไดจัด
แบบคละความสามารถของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับเกง ปานกลาง และออนอยูในหองเดียวกัน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อําเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เขต 26 ที่กําลังศึกษาอยู
ในภาคเรียนที่ 2 ป การศึกษา 2561 จํานวน 3 หองเรียน หองเรียนละ 35 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม
(Cluster random sampling)
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3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาสภาพจริง ตาม
กระบวนการแกปญหาของ DAPIC เรื่อง ความนาจะเปน เปนขอสอบอัตนัยแบบแสดงวิธีทําจํานวน 6 ขอ ประกอบ
ไปดวยโจทยปญหาแปลกใหม 2 ขอ โจทยปญหากีฬา 2 ขอ และโจทยปญหาเกม 2 ขอ
4. วิธีการดําเนินเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย สงไปยังผูอํานวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม เพื่อขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลและกําหนดวัดในการเก็บรวบรวมขอมูลกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561
4.2 ติ ด ต อ ประสานงานกั บ หั ว หน า กลุ ม สาระการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร และครู ป ระจํ า ชั้ น ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย บทบาทหนาที่ของกลุมตัวอยาง ในการทําวิจัย
กําหนด วันเวลาที่จะทําการเก็บรวบรวมขอมูล
4.3 ดําเนินการเก็บขอมูล โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา
สภาพจริงตามกระบวนการแกปญหาของ DAPIC เรื่อง ความนาจะเปน ซึ่งเปนขอสอบอัตนัยแบบแสดงวิธีทําจํานวน
6 ขอ ประกอบไปดวย 3 สถานการณ ไดแก โจทยปญหาแปลกใหม 2 ขอ โจทยปญหากีฬา 2 ขอ และโจทยปญหา
เกม 2 ขอ หลังจากนั้นใหกลุมตัวอยางทั้ง 3 หองเรียนทําแบบทดสอบหองละ 1 สถานการณ โดยใหนักเรียนแสดงวิธี
แกโจทยปญหาอยางละเอียดแบบเขียนตอบ ในเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นนําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหผลและ
แปลผลขอมูลตอไป
5. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาสภาพ
จริง เรื่อง ความน าจะเป น โดยการตรวจแบบทดสอบแลวนํ าขอมูลที่ ได มาวิ เคราะหขอมู ล โดยหาค าเฉลี่ ย ค าส วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหความแปรปรวนรวม (ANCOVA)เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวาง 3 กลุม

ผล/สรุปการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การศึกษาความสามารถในการแกโจทยปญหาสภาพจริงตามกระบวนการแกปญหาของ
DAPIC เรื่อง “ความนาจะเปน” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัย ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ศึกษาความสามารถในการแกโจทยปญหาสภาพจริงตามกระบวนการแกปญหาของ DAPIC เรื่อง
“ความนาจะเปน” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1.1 การแกโจทยปญหาสภาพจริง หลังจากใหกลุมตัวอยางทั้ง 3 หองเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการแกโจทยปญหาสภาพจริงตามกระบวนการแกปญหาของ DAPIC หองละ 1 สถานการณปญหา โดยให
นักเรียนแสดงวิธีแกโจทยปญหาอยางละเอียด จํานวน 2 ขอ ซึ่งแตละขอมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน รวมทั้งสองขอ
คะแนนเต็ม 20 คะแนน ไดผลดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงคะแนนความสามารถในการแกโจทยปญหาสภาพจริง ตามกระบวนการแกปญหาของ DAPIC
ทั้ง 3 สถานการณ และแสดงคาเฉลี่ยที่มีตัวแปรรวม
คะแนน
คาสถิติ
จํานวน
สถานการณปญหา
หอง
ขอที่ 1 ขอที่ 2
รวม
S.D
X
ม. 3/8
35
โจทยปญหาแปลกใหม
251
270
521
14.89
2.27
ม. 3/7
35
โจทยปญหากีฬา
285
278
563
16.09
2.61
ม. 3/9
35
โจทยปญหาเกม
293
291
584
16.69
1.81
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จากตารางที่ 1 เมื่อผูวิจัยไดทําการทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาสภาพจริง เรื่อง ความนาจะ
เปน ของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้ง 3 หองเรียน พบวานักเรียนหองที่มีคะแนนเฉลี่ยดีที่สุดคือ หอง ม. 3/9 ซึ่งเปนโจทย
ปญหาเกม ( X = 16.69 , S.D = 1.81) รองลงมาคือ หอง ม. 3/7 ซึ่งเปนโจทยปญหากีฬา ( X = 16.09 , S.D =
2.61) และสุดทายคือ หอง ม. 3/8 ซึ่งเปนโจทยปญหาแปลกใหม ( X = 14.89 , S.D = 2.27)
1.2 ความสามารถในการแกโจทยป ญหาสภาพจริงตามกระบวนการแกปญ หาของ DAPIC เรื่อง
“ความนาจะเปน” ทั้ง 3 สถานการณในแตละดาน 1) ดานการประเมินความเขาใจ (Define) 2) ดานการวางแผนใน
การแกปญหา (Assess+Plan) 3) ดานการดําเนินการแกปญหา (Implement) และ 4) ดานการสรุปคําตอบ
(Communication) ไดผลดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงความสามารถในการแกโจทยปญหาสภาพจริงตามกระบวนการแกปญหาของ DAPIC เรื่อง
“ความนาจะเปน” ทั้ง 3 สถานการณในแตละดาน
โจทยปญหาแปลกใหม
โจทยปญหากีฬา
โจทยปญหาเกม
ความสามารถในการแก
โจทยปญหาสภาพจริง
S.D
S.D
S.D
X
X
X
ดานการประเมินความเขาใจ
3.57
0.70
3.57
0.56
3.03
0.95
ปญหา (4 คะแนน)
ด า นการวางแผนในการ
5.54
0.78
5.15
1.03
5.09
1.09
แกปญหา (6 คะแนน)
ดานการดําเนินการแกปญหา
4.17
1.47
4.29
1.43
4.71
0.86
(6 คะแนน)
ดานการสรุปคําตอบ
1.60
0.81
3.09
1.25
3.86
0.49
(4 คะแนน)
จากตารางที่ 2 แสดงความสามารถในการแกโจทยปญหาสภาพจริงตามกระบวนการแกปญหาของ DAPIC
เรื่อง “ความนาจะเปน” ทั้ง 3 สถานการณในแตละดาน พบวา 1) ดานการประเมินความเขาใจปญหา โจทยปญหา
แปลกใหมและโจทยปญหากีฬานักเรียนสามารถทําคะแนนเฉลี่ยไดสูงที่สุด คือ ( X = 3.57 , S.D = 0.70) และ
( X = 3.57 , S.D = 0.56) ตามลําดับ และต่ําที่สุดคือ โจทยปญหาเกม ( X = 3.03 , S.D = 0.95) 2) ดานการ
วางแผนในการแกปญหา โจทยปญหาแปลกใหมนักเรียนสามารถทําคะแนนเฉลี่ยไดสูงที่สุด คือ ( X = 5.54 , S.D
= 0.78) และต่ําที่สุดคือ โจทยปญหาเกม ( X = 5.09 , S.D = 1.09) 3) ดานการดําเนินการแกปญหา โจทยปญหา
เกมนักเรียนสามารถทําคะแนนเฉลี่ยไดสูงที่สุด คือ ( X = 4.71 , S.D = 0.86) และต่ําที่สุดคือ โจทยปญหาแปลก
ใหม ( X = 4.17 , S.D = 1.47) และ 4) ดานการสรุปคําตอบ โจทยปญหาเกมนักเรียนสามารถทําคะแนนเฉลี่ยได
สูงที่สุด คือ ( X = 3.86 , S.D = 0.49) และต่ําที่สุดคือ โจทยปญหาแปลกใหม ( X = 1.60, S.D = 0.81)
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทย ปญหาสภาพจริงตามกระบวนการแกปญ หาของ
DAPIC เรื่อง “ความนาจะเปน” ทั้ง 3 สถานการณ
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาสภาพจริงตามกระบวนแกปญหาของ DAPIC เรื่อง
“ความนาจะเปน” ทั้ง 3 สถานการณ ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบโดยการวิเคราะหความแปรปรวนรวม (ANCOVA)
ไดผลดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาสภาพจริงตามกระบวนการแกปญหาของ
DAPIC เรื่อง “ความนาจะเปน” ทั้ง 3 สถานการณ
แหลงความแปรปรวน Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
อิทธิพลหลัก
65.832
2
32.916
7.471*
.001
ความคลาดเคลื่อน
444.984
101
4.406
รวม
510.816
103
หมายเหตุ. * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 เปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาสภาพจริงตามกระบวนการแกปญหาของ
DAPIC เรื่อง “ความนาจะเปน” ทั้ง 3 สถานการณโจทยปญหา พบวา (F=7.471*) คา Sig. of F = .001 แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เนื่องจากเราทราบวาความสามารถในการแกโจทยปญหาสภาพจริงตามกระบวนการแกปญหาของ DAPIC
เรื่อง “ความนาจะเปน” แตกตางกันอยางนอย 1 คู จึงทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของความสามารถในการแก
โจทยปญหาสภาพจริงตามกระบวนการแกปญหาของ DAPIC ทั้ง 3 สถานการณ และเปนการเปรียบเทียบดวย
คาเฉลี่ยที่มีการขจัดตัวแปรรวมออกไปแลว จึงทําการทดสอบรายคูดวยวิธีการ LSD ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 4: การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของความสามารถในการแก โจทยปญหาสภาพจริงตามกระบวนการ
แกปญหาของ DAPIC เรื่อง “ความนาจะเปน” ทั้ง 3 สถานการณ
ผลตางของคาเฉลี่ย
โจทยปญหาเกม โจทยปญหากีฬา โจทยปญหาแปลกใหม
สถานการณปญหา
16.53
16.36
14.77
X
โจทยปญหาเกม
16.53
โจทยปญหากีฬา
16.36
0.17
โจทยปญหาแปลกใหม
14.77
1.76*
1.59*
หมายเหตุ. * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4 พบวา คาเฉลี่ยของความสามารถในการแกโจทยปญหาสภาพจริง ตามกระบวนการแกปญหา
ของ DAPIC เรื่อง “ความนาจะเปน” ทั้ง 3 สถานการณ แตกตางกันดังนี้
นักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหาแปลกใหม แตกตางกันกับสถานการณโจทยปญหาเกมและ
สถานการณโจทยปญหากีฬา อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
สรุป นักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหาสภาพจริง ตามกระบวนการแกปญหาของ DAPIC เรื่อง
“ความนาจะเปน” ทั้ง 3 สถานการณแตกตางกัน โดยนักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหาสภาพจริงใน
สถานการณปญหาเกมเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีคาเทากับ 16.53

อภิปราย
จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถในการแกโจทยปญหาสภาพจริงตามกระบวนการแกปญหาของ
DAPIC เรื่อง “ความนาจะเปน” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ความสามารถในการแกโจทย ป ญหาสภาพจริง ตามกระบวนการแกป ญ หาของ DAPIC เรื่อง
“ความนาจะเปน” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา มีความสามารถในการแกโจทยปญหาในสถานการณ
ปญหาเกมไดคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด ( X = 16.69 , S.D = 1.81 ) ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา DAPICกระบวนการที่
สงเสริมความสามารถในการแกปญ หา นั กเรีย นสามารถใช กระบวนการแกป ญหาที่ มีค วามยื ดหยุน ไม ซับ ซอน
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ประกอบกับโจทยปญหาเกมซึ่งเปนสถานการณโจทยที่ทําใหนักเรียนรูสึกคุนเคย มีประสบการณ และเขาใจในบริบท
นั้ น หากนั กเรี ย นสามารถเข า ใจโจทย ป ญ หา ก็ จ ะทํ า ให นั กเรี ย นนํ า ความรูแ ละประสบการณ ไ ปใช วิ เ คราะห
หาคําตอบของปญหานั้นได ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของสุณิสา สุมิรัตนะ (2555: 195-198) ไดศึกษาการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการรูคณิตศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนโดยใชแนวคิด
การศึกษาคณิตศาสตรที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและกระบวนการแกปญหา DAPIC พบวานักเรียนกลุมทดลองมี
พัฒนาการการรูคณิตศาสตรดานความรูและดานสมรรถนะในทิศทางที่ดีขึ้น สอดคลองกับผลการศึกษาของมัณฑนา
พรมรักษ (2556: 55-70) ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชโมเดลการแกปญหาที่เนน
กระบวนการกํากับทางปญญาที่มีตอความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรและความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียนกลุมทดลองมีความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร
และความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคลองกับผลการศึกษาของปทมาภรณ พูลสมบัติ (2560: 115-123) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามแนวคิดสมองเปนฐานรวมกับเทคนิค DAPIC พบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดสมองเปนฐานรวมกับ
เทคนิค DAPIC เปนรูปแบบที่ชวยเสริมสรางการเรียนรูของนักเรียนทั้งในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การแกปญหา
ทางคณิตศาสตร และการคิดอยางมีวิจารณญาณ สามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให
นักเรียนเกิดการเรียนรูและบรรลุผลตามเปาหมาย ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. การเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาสภาพจริงตามกระบวนการแกปญหาของ DAPIC
เรื่อง “ความนาจะเปน” ทั้ง 3 สถานการณ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งผูวิจัยจะอภิปรายสาเหตุเปนหัวขอ ดังตอไปนี้
2.1 นักเรียนแตละคนมีระดับความรูพื้นฐานในการตีโจทยปญหา ความสามารถในการเขาใจ
คําศัพท ขอความ หรือเรื่องราวตางๆ ทางภาษาที่แตกตางกัน ซึ่งการแกโจทยปญหาสภาพจริงนั้นตองอาศัยการ
แปลงโจทยใหเปนประโยคสัญลักษณหรือภาษาคณิตศาสตรกอนจึงจะคิดคํานวณคําตอบได ถาหากนักเรียนตีความ
โจทยปญหาไมไดจะทําใหนักเรียนทําโจทยปญหาคณิตศาสตรนั้นไมได ซึ่งสอดคลองกับ Henney (1971 : 223)
ที่ใหความเห็นวาความสามารถในการอาน ความเขาใจในแนวคิดของปญหา มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร สอดคลองกับ Bruekner และ Grossnickle (1974 : 452) ที่กลาววาถานักเรียนมีความ
บกพรองในการอานและทําความเขาใจ มีผลทําใหนักเรียนไมสามารถเขาใจโจทยปญหาทําใหนักเรียนไมประสบ
ผลสําเร็จในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
2.2 แรงจูงใจในการแกโจทยปญหา หากนักเรียนไมถนัดหรือไมมีแรงจูงใจในการแกโจทยปญหา
ในสถานการณนั้นๆ เชน นักเรียนบางคนไมชอบการเลนกีฬา จึงอาจทําใหไมชอบหรือไมมีแรงจูงใจในการทําโจทย
ในสถานการณที่เกี่ยวกับกีฬาดวย อาจเพราะไมเขาใจเกี่ยวกับกฎกติกาในกีฬาชนิดนั้นอยางถองแท จึงทําใหเกิด
ความสับสนและแสดงวิธีการแกโจทยปญหาที่ไมถูกตอง ในขณะเดียวกันนักเรียนที่ชอบเลนกีฬาและรูจักกฎกติกา
ชนิดนั้นอยางถองแท อาจจะสามารถแสดงวิธีการแกโจทยปญหาไดดีกวาและถูกตอง เชนเดียวกันกับกรณีที่นักเรียน
ชอบการเลนเกม ก็อาจจะมีความสามารถในการแกโจทยปญ หาสภาพจริงที่เปนโจทยปญหาเกมไดดีเนื่องจากมี
แรงจูงใจในการแกโจทยปญหา ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของจิตอารีย ปญญาแจงกุล (2544 : บทคัดยอ) พบวา
ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุโดยทางตรงตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ไดแก ทักษะ
การแปลงภาษาโจทยใหเปนภาษาคณิตศาสตรทักษะการคิดคํานวณ ทักษะการตรวจสอบผลลัพธ และความรู
พื้นฐานทางคณิตศาสตร และตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุโดยทางออมตอความสามารถในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สมรรถภาพทางภาษา และสมรรถภาพทางจํานวน
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 ควรมีการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูตามกระบวนการแกปญหาของ DAPIC ซึ่งเปนการจัด
กิจกรรมที่เนนนักเรียนลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เพื่อใหนักเรียนไดคิดและทําความเขาใจ
2. ขอเสนอในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการวิจัยโดยใชกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรที่เนนทักษะและกระบวนการแกปญหาของ
DAPIC โดยเลือกสาระการเรียนรูอื่นๆ เชน สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ทฤษฎีบทพีทาโกรัส อสมการ เปนตน หรือ
ในระดับชั้นอื่นๆ
2.2 ควรมีการทําวิจัยโดยการศึกษาเจตคติ ความคิดเห็น ความพึงพอใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูตาม
กระบวนการแกโจทยปญหาของ DAPIC
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การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรี
An Evaluation of School-Based Curriculum in the Science Learning Area at The
Secondary Educational Service Office 3 Nonthaburi

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา
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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ พื่ อ ประเมิ น หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษากลุ ม สาระการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร สถานศึ ก ษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อโดยใชประเมิน 3 ดาน
ดานปจจั ยนําเขา ดานกระบวนการ และด านผลผลิ ต ได ดําเนินการประเมินตามแนวคิดวิเคราะหเชิงระบบ
(Systematic analysis model) กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใช ใ นการวิ จั ย ครั้ง นี้ รวมทั้ ง สิ้ น 440 คน ประกอบด ว ย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวน 12 คน ครูผูสอนรายกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จํานวน 40 คน
นักเรียนมัธยม จํานวน 338 คน เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามจํานวน 2 ชุด คือ แบบสอบถามของ
กรรมการบริหารหลักสูตรและครู และ แบบสอบถามของนักเรียน วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
โดยการหาคารอยละ (%) คาเฉลี่ย (xҧ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา(Content analysis)
จากการวิจัยพบวา สถานภาพเปนสถานศึกษาที่ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ป
การศึกษา 2553 ทั้งหมดการประเมินในภาพรวม การประเมินดานปจจัยนําเขา การประเมินดานกระบวนการและ
ดานผลผลิต พบวา ทั้งภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากในทุกดาน
คําสําคัญ : ประเมินหลักสูตร
Abstract
The purpose of this reserch was to evaluate the educational institution curriculum in
the science learning area at The Secondary Educational Service Office 3 Nonthaburi.
Evaluate the context Systematic analysis model, evaluating 3 aspects: Input, Process and
Product. The simple was comprised of 12 Program managemants curriculum, 40 science
teachers, 338 students, Total of 440 simples.The research instruments included interview
form. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, and content
analysis.The results of this study were follows:
The evalution of content input, process, and product. The options among program
managemants curriculum, science teachers and students were at hight areement level.
Key Word (s) : Evaluation
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บทนํา
หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 จากการบริหารจัดการหลักสูตร การใชสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับจัดกระบวนการเรียนการ
สอนใหกับผูเรียนทุกคนตามนโยบายของรัฐบาลและของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหผลผลิตของหลักสูตรมีคุณภาพ
สอดคลองกับวิสัยทัศนและมาตรฐานการเรียนรูวิทยาศาสตร เมื่อใชหลักสูตรไประยะหนึ่งโดยมีผูจบการศึกษาจาก
การใชหลักสูตรและหลักสูตรที่ใชอยูไมเคยไดรับการประเมินทั้งระบบ คณะผูบริหารและคณะครูในกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ซึ่งมี สวนรวมในการจัดทําและเปนผูใชหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
ผูวิจัยไดเห็นถึงความสําคัญและปญหาดังกลาวขางตน จึงเห็นวาควรประเมินหลักสูตรทั้งระบบ เพื่อทราบ
จุดเดนและจุดที่ตองพัฒนาวาสวนใดของหลักสูตรที่กําลังใชอยูควรไดรับการปรับปรุง พัฒนาหรือคงไว และเปน
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 โดยใช รู ป แบบการประเมิ น ตามแนวคิ ด การวิ เ คราะห เ ชิ ง ระบบ
(systematic analysis model) เพื่ออธิบายเกี่ยวกับสวนประกอบสําคัญของหลักสูตร 3 สวนที่สัมพันธกันอยาง
ตอเนื่อง ไดแก ปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
แบบผสมผสาน เก็บรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเปนกรอบแนวคิดของการประเมิน เพื่อใหทราบถึง
ปจจัยนําเขา เกี่ยวกับองคประกอบภายในของหลักสูตร คุณลักษณะของครู สิ่งอํานวยความสะดวก และปญหา/
อุปสรรคของปจจัยนําเขา กระบวนการดําเนินการของหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การบริหารหลักสูตร
การจั ดการเรีย นการสอน การวัด และประเมิ น ผล และปญ หา/อุป สรรคของกระบวนการและผลผลิต เกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานผลการเรียนรู การอาน คิดวิเคราะห เขียนสื่อความคุณลักษณะอันพึงประสงค และ
ปญหา/อุปสรรคของผลผลิต เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการประเมินครั้งนี้มาใชประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรในสวนที่มีความบกพรองใหมีความสมบูรณ มีความเหมาะสมสอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตร
และเปนขอมูลเพื่อนําไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ยังผลใหผลผลิตของ
หลักสูตรมีคุณภาพ รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรทั้งระบบ
ของและเปนพื้นฐานในการพัฒนาและใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีคุณคาและ
มีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เพื่อการประเมินหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อประเมินปจจัยนําเขา เกี่ยวกับองคประกอบของหลักสูตร คุณลักษณะของครูผูสอน สิ่งอํานวยความ
สะดวกในการดําเนินการ และปญหา/อุปสรรคของปจจัยนําเขา
2. เพื่อประเมินกระบวนการ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู ดานงบประมาณ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู และปญหา/อุปสรรคของกระบวนการ
3. เพื่อประเมินผลผลิต เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานผลการเรียนรู การอานคิดวิเคราะหและเขียน
สื่อความ คุณลักษณะอันพึงประสงค และปญหา/อุปสรรคของผลผลิต
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กรอบแนวคิดในการทําการวิจัย
การประเมินในครั้งนี้ผูวิจัยประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กําหนดประเด็น
การประเมินของปจจัยนําเขา ไดแก องคประกอบภายในของหลักสูตร คุณลักษณะของครู สิ่งอํานวยความสะดวก
และปญหา/อุปสรรคของปจจัยนําเขา เพื่อนําเขาสูกระบวนการในการดําเนินการไดแก การพัฒนาหลักสูตร การ
บริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลและปญหา/อุปสรรคของกระบวนการ เพื่ อให
เกิดผลผลิตของหลักสูตรที่มีคุณภาพมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานผลการเรียนรู การอาน คิดวิเคราะห เขียนสื่อ
ความ และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปญหา/อุปสรรคของผลผลิต ใชรูปแบบการประเมินตามแนวคิดการ
วิเคราะหเชิงระบบ ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลแบบผสมผสานทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ วิเคราะหขอมูล และการ
รายงานขอมูลที่สัมพันธกันอยางตอเนื่องของปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต เปนขอมูลเพื่อนําไปใชในการ
ปรับปรุงพัฒนาการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ยังผลใหผลผลิต
ของหลักสูตรมีคุณภาพ รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ทั้งระบบของ ชวงชั้นที่ 3 และเปนพื้นฐานในการพัฒนาและใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ที่มีคุณคาและมีประสิทธิภาพตอไป

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุงประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยใช การประเมินตามแนวคิดการวิเคราะหเชิงระบบ ประเมิน
องคประกอบตางๆ เกี่ยวกับหลักสูตร รวมทั้งศึกษาความคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆ เกี่ยวกับหลักสูตร ดําเนินการ
วิจัยตามหัวขอดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรการวิจัยเชิงประเมิน มีดังนี้
1.1.1 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 นนทบุรี มีทั้งสิ้น 18
โรงเรียน
1.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูต ร ผูอํานวยการโรงเรีย น รองผูอํานวยการโรงเรียนฝ า ย
วิชาการ รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายบริหารทั่วไปหัวหนากลุมสาระ วิชาการกลุมสาระและแผนงานกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ใหขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะวิชาชีพครู สิ่งอํานวยความสะดวกในการใชห ลักสูตรการพัฒนา
หลักสูตรการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
1.1.3 ครูผูสอนรายวิชาวิทยาศาสตร ประกอบดวยครูผูสอนรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานและ
รายวิชาวิทยาศาสตรเพิ่มเติม ใหขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะวิชาชีพครู สิ่งอํานวยความสะดวกในการใชหลักสู ตร การ
พัฒนาหลักสูตร การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีประชากรทั้งหมดในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
1.1.4 ผูเรียนที่กําลั งเรียนในปการศึกษา 2561 ของสถานศึกษาสัง กัดสํา นักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 นนทบุรี
1.2 กลุมตัวอยาง
ผูวิจัยไดทําการเลือกกลุมตัวอยาง (Sampling) โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi
stage sampling) ซึ่งเปนกลุมตัวอยางการวิจัยเชิงประเมิน มีดังนี้
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1.2.1 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 นนทบุรี มีทั้งสิ้น 18
สถานศึกษา สุมตามขนาดของสถานศึกษา จํานวน 4 สถานศึกษา ไดแก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
นนทบุรี โรงเรียนศรีบุณยานนท โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม และโรงเรียนราษฎรนิยม
1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจํานวนสถานศึกษาละ 3 คนประกอบดวย ผูอํานวยการ
โรงเรียน รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายวิชาการ รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายบริหารทั่วไปหัวหนากลุมสาระ
วิชาการกลุมสาระและแผนงานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ใหขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะวิชาชีพครู สิ่งอํานวย
ความสะดวกในการใชหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
1.2.3 ครูผูสอนรายวิชาวิทยาศาสตร ประกอบดวยครูผูสอนรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานและ
รายวิชาวิทยาศาสตรเพิ่มเติม ใหขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะวิชาชีพครู สิ่งอํานวยความสะดวกในการใชหลักสูตร การ
พัฒนาหลักสูตร การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีประชากรทั้งหมดในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 นนทบุรี จํานวนสถานศึกษาละ 10 คน โดยการสุมตัวอยางอยางงาย
1.2.4 ผู เรียนที่ กํา ลังเรียนในป การศึกษา 2561 ของสถานศึกษาสังกัดสํ านั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา จํานวน 338 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน
(Multi stage sampling)
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือ 1 ประเภท คือ แบบสอบถาม
แบบสอบถามมีจํานวนสองชุด คือชุดที่ 1แบบสอบถามสําหรับ ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร คณะกรรมการ
บริหาร หลักสูตรครูผูสอนรายวิชาวิทยาศาสตร และ ชุดที 2 แบบสอบถามสําหรับนักเรียน โดยรายละเอียดของ
แบบสอบถามแตละชุดดังนี้
ชุดที่ 1 แบบสอบถามสําหรับ ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรครูผูสอนรายวิชา
วิทยาศาสตร แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยลักษณะคําถามเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) จํานวน 3 ขอ ไดแก สถานศึกษา สถานภาพของการใชหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยแยกเปน 3 ดาน คือ ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ
และ ดานผลผลิต โดยมีลักษณะการตอบโดย
ระดับ 5
หมายถึง
เห็นดวยมากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง
เห็นดวยมาก
ระดับ 3
หมายถึง
เห็นดวยปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
เห็นดวยนอย
ระดับ 1
หมายถึง
เห็นดวยนอยที่สุด
ตอนที่ 3 เป นคําถามปลายเปด (open Ended) เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตร กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร และ การบริหารงานดานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
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ชุดที่ 2 แบบสอบถามสําหรับ นักเรียน แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยลักษณะคําถามเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) จํานวน 3 ขอ ไดแก สถานศึกษา ชั้นเรียนที่กําลังศึกษาเละแผนการเรียน
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยแยกเปน 3 ดาน คือ ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ
และ ดานผลผลิต โดยมีลักษณะการตอบโดย
ระดับ 5
หมายถึง
เห็นดวยมากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง
เห็นดวยมาก
ระดับ 3
หมายถึง
เห็นดวยปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
เห็นดวยนอย
ระดับ 1
หมายถึง
เห็นดวยนอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปด (open Ended) เกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอเสนอแนะในการใช
หลักสูตรกุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
1. การสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
2. การสรางและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเพื่อประเมินหลักสูตรครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินงานตาม
ขั้นตอนดังนี้
2.1 ศึกษาคนควา เอกสาร ตํารา วิทยานิพนธ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินหลักสูตร
2.2 วิเคราะหขอมูลที่จะศึกษาเพื่อกําหนดขอบเขตของเนื้อหา
2.3 นําแบบสอบถามที่สรางใหอาจารยที่ ปรึกษาตรวจสอบและคําแนะนํา พรอมปรับปรุงแกไข
เพื่อใหเนื้อหาสอดคลองและเหมาะสมกับวัตถุประสงค
2.4 นํา แบบสอบถามที่ผูวิจัยไปใหสรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาดานหลักสูตร ดานภาษา
และดานการวัดผลประเมินผล จํานวน 3 คน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา และนํามาหาคาดั ชนีความสอดคลอง
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาขอคําถาม เพื่อดูความสอดคลองกับ
บริบท ปจจัยเบื้องตน กระบวนการ และผลผลิตหรือไม แลวนํามาหาคาเฉลี่ยที่ยอมรับได ตองมีคามากกวา 0.5
ขึ้นไป ผลการวิเคราะห พบวา ไดคา IOC ตั้งแต 0.6 ถึง 1 สูงกวาเกณฑ คือ 0.5 ทุกขอ
2.5 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ เมื่อไดแบบสอบถามที่
สมบูรณแลวนําไปใชในการเก็บเก็บรวบรวมขอมูล
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการประเมินครั้งนี้ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
จากแหลงขอมูลหลายๆ แหลง ซึ่งผูวิจัยดําเนินการโดยรับหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย และเขาพบผูอํานวยการ
โรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล และดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
การเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลที่เปนเอกสาร ไดแก หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานและวิทยาศาสตรเพิ่มเติม แบบบันทึกประวัติ
บุคลากรทางการศึกษาจากงานบุคลากรโรงเรียน และแบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน จากงานทะเบียน
โรงเรียน รายงานโครงการ รายงานการติดตามการใชหลักสูตรสถานศึกษา โดยผูวิจัยใชแบบบันทึกขอมูลแตละ
ประเภทเก็บขอมูล
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การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองแบบสอบถามฉบับที่ 1
ผูวิจัยไดรับคืน แบบสอบถามฉบับที่ 2 ผูวิจัยไดรับคืน แลวตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของการตอบ
แบบสอบถาม จึงนําผลการตอบไปวิเคราะหขอมูลตอไป
4. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบขอมูลและวิเคราะหขอมูลดังนี้
4.1 ตรวจสอบขอมูลแบบแผนสามเสา (triangulation design) ดานวิธีเก็บรวบรวมขอมูลโดยเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยวิธีตางๆ กันเพื่อรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน
4.2 การวิเคราะหขอมูล ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินหลักสูตรในครั้งนี้ เปนขอมูล
ที่ไดจากการเก็บรวบรวมจากเครื่องมือหลายประเภทหลายแหลงขอมูล จึงใชวิธีการวิเคราะหขอมูลตามลักษณะของ
ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดดังนี้
4.1.1 ขอมูลจากแหลงขอมูลที่เป นเอกสาร เชน แผนการจัดการเรียนรู วิ เคราะหขอมูลดว ย
วิธีการวิเคราะหเนื้อหาแตละประเด็น แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานผลการเรียนรูการอาน คิดวิเคราะห
เขียนสื่อความ และคุณลักษณะอันพึงประสงค วิเคราะหคารอยละ คาเฉลี่ยขอมูลประวัติบุคลากรจากงานทะเบียน
ใชการแจงนับและหาคารอยละ
4.1.2 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความสอดคลองระหวางองคประกอบภายในของหลักสูตรจาก
ผูเชี่ยวชาญ5 คน ผูวิจัยใชการวิเคราะหดังนี้คือ 1)แตละขอของรายการประเมิน พิจารณาความสอดคลองระหวาง
องคประกอบภายในของหลักสูตร 3 ระดับคือ แนใจวามีความสอดคลอง (+1) ไมแนใจวามีความสอดคลอง (0)
แนใจวาไมมีความสอดคลอง (-1) โดยผูเชี่ยวชาญจาก 3 คนใน 5 คน เพื่อสรุปวารายการประเมินแตละขอมีความ
สอดคลองหรือไมมีความสอดคลอง 2) แตละองคประกอบภายในของหลักสูตรมีรายการประเมินตั้งแต 2-8 ขอการ
สรุปวาแตละองคประกอบมีความสอดคลองหรือไมมีความสอดคลองใชเกณฑมีความสอดคลอง 50 % เชน
องคประกอบมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นมีรายการประเมิน 3 ขอ ผูเชี่ยวชาญวิเคราะหวามีความสอดคลอง 2 ขอ
สรุปวาผานเกณฑการประเมิน การวัดและประเมินผลมีรายการประเมิน 8 ขอ ผูเชี่ยวชาญวิเคราะหวามีความ
สอดคลอง 3 ขอ สรุปวาไมผานเกณฑการประเมิน
4.1.3 ขอมูลที่ไดจากการใชแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยนําเขาและกระบวนการทั้ง 2 ชุด แตละชุด
แบงเปน 3 ตอน ผูวิจัยใชการวิเ คราะหดังนี้คือ1) แบบสอบถามตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดย
การแจกแจงความถี่ คารอยละและนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 2) แบบสอบถามตอนที่ 2 เปนแบบสอบถาม
ปจจัยนําเขาและกระบวนการมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเปนรายดานและรายขอแลวเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลความหมายของชวงระดับ
คาเฉลี่ยดังนี้ (รัตนะ บัวสนธ, 2540: 188)
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง นอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง นอย
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มาก
คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด
เกณฑการตัดสินผลการประเมินวาผานหรือเปนที่นาพอใจ คือ มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50
หรือระดับมากขึ้นไป
4.3 แบบสอบถามตอนที่ 3 ขอคิดเห็นอื่น ๆ และขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร มีลักษณะเปน
แบบสอบถามแบบปลายเปดใชการวิเคราะหเนื้อหา
4.4 สถิติทางการวิจัย
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สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ไดแก
4.1 หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอถามกับนิยามศัพทเฉพาะ (IOC)
4.2 หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- oefficient) ของครอนบัค (Cronbach)
ดวยคอมพิวเตอร
4.3 สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ (Percent: %) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean: ܺത) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: S.D.)

ผล/สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ครู สวนใหญ มีสถานภาพเปนโรงเรียนที่ใชหลักสูตร
แกนกลางการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศักราช 2551 ป การศึ กษา 2553 จํ า นวน 18 คน คิด เป น ร อยละ 100.0
มีตําแหนงครูผูสอนรายวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 55.6 สวน นักเรียน พบวา สวนใหญ เปน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 38.5 มีการศึกษาอยูมัธยมศึกษา
ปที่ 6 จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 44.7 และมีแผนการเรียนรู วิทย-คณิต จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 56.8
2. ผลการประเมินในภาพรวมการประเมินดานปจจัยนําเขา พบวา ทั้งภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
มากทุกดาน รายละเอียด ดังนี้
2.1 ด า นองคป ระกอบของหลั กสู ต รมี ค วามถูก ต อ งและเหมาะสม โดยรวมอยู ใ นระดั บ ม าก
มี ค า เฉลี่ ย เท า กับ 3.90 เมื่ อจํ า แนกเป น รายขอ แล ว พบว า หลั ก การ อยู ใ นระดั บ มาก มี ค า เฉลี่ ยเท า กั บ 3.93
รองลงมา วิสัย ทัศน กับ สมรถนะสําคัญของผู เรีย น และตัวชี้ วัด อยู ในระดั บมาก มี คา เฉลี่ ยเท ากับ 3.92 และ
จุดหมาย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88
2.2 ดานสาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.93 เมื่ อจํ าแนกเปน รายขอแล ว พบว า การจั ดเวลาเรีย น อยูใ นระดับ มาก มี คา เฉลี่ ยเท ากับ 3.98 รองลงมา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กับ โครงสรางเวลาเรียน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 และสื่อการเรียนรู อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95
2.3 ดานคุณลักษณะของผูสอน โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 เมื่อจําแนกเปน
รายขอแลว พบวา ความมุงมั่นและความตั้งใจในการสอนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 รองลงมา คุณวุฒิ
ของผูสอนตรงตามสาขา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 และความรูความสามารถในการจัดทําและการใช
สื่อการเรียนรู อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96
2.4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินการ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91
เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว พบวา อุปกรณตางๆที่ใชในการเรียน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 รองลงมา
การสรางหลักสูตร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 และการนําหลักสูตรไปใช อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.90
2.5 ดานปญหาและอุปสรรคของปจจัยนําเขา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88
เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว พบวา ปญหาดานวัสดุอุปกรณ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 รองลงมา ปญหา
ดานบุคลากรในการทําหลักสูตร กับ ปญหาดานงบประมาณ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 และปญหา
ดานการบริหารจัดการหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88
3. ผลการประเมินในภาพรวมการประเมินดานกระบวนการ พบวา ทั้งภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
มากทุกดาน รายละเอียด ดังนี้
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3.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.87เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว พบวา มีขั้นตอน/กระบวนการการจัดทําหลักสูตรที่เหมาะสม อยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 รองลงมา มีการประเมินหลักสูตรกอน/ระหวางและหลังการนําหลักสูตรไปใช อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 และมีการรวบรวมขอมูลความตองการจากผูเกี่ยวของ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.85
3.2 ดานกระบวนการดานการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว พบวา มีการเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
ผลิตและใชสื่อแหลงการเรียนรูอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 รองลงมา การเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปน
สํา คัญ อยู ใ นระดั บ มาก มี คา เฉลี่ ย เท า กับ 3.97 และการเรีย นรูโ ดยใหผู เรีย นได คิด วิ เคราะห อยู ใ นระดั บ มาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94
3.3 ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.89 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว พบวา เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดผลและประเมินผล อยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 รองลงมา วัดผลและประเมินผลครอบคลุมการเรียนรูทั้งดานความรู เจตคติ และการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 และนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนให
เต็มศักยภาพ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90
3.4 ด า นการบริหารหลั กสูต รสถานศึกษา กลุ ม สาระการเรีย นรูวิ ท ยาศาสตร โดยรวมอยู ใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 เมื่อจําแนกเปนรายขอแล ว พบวา มีการสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
แผนการที่เตรียมไว อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 รองลงมา มีการนิเทศภายในเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 และมีกิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91
3.5 ดานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ดานการมีสวนรวมของชุมชน โดยรวมอยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว พบวา การวัดผลและประเมินผล อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.94 รองลงมา การสรรหาวิทยากร/ภูมิปญญาทองถิ่น อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93และกําหนด
วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมาย กับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90
3.6 ด า นกระบวนการด า นป ญ หาและอุ ป สรรคของกระบวนการ โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว พบวา การมีสวนรวมตอชุมชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.98 รองลงมา การบริหารหลักสูตร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 และการวัดและประเมินผลการเรียนรู
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94
4. ผลการประเมินในภาพรวมการประเมินดานผลผลิต พบวา ทั้งภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน
รายละเอียด ดังนี้
4.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระวิทยาศาสตรของผูเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว พบวา ผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 รองลงมา ผูเรียนมีผลการประเมินการอานคิดวิเคราะห
และเขียนเปนไปตามเกณฑ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 และผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาขึ้น
หลังใชหลักสูตร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86
4.2 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยรวมอยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว พบวา มีความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีอยางถูกตอง
เหมาะสมและมีคุณธรรม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 รองลงมา ดําเนินชีวิตอยางประมาณตน มีเหตุผล
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รอบคอบ และระมัดระวัง อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 และตั้งใจปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางเพียร
พยายาม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96
4.3 ดานผลผลิต ดานปญหาและอุปสรรคดานผลผลิต โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.91 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว พบวา ผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 รองลงมา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมเปนไปตามเกณฑอยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 และผูเรียนมีผลการประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียนเปนไปตามเกณฑ
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษา ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลดานตางๆ สามารถแยกเปนรายดาน ไดดังนี้
1. ดานปจจัยนําเขา โดยรวมอยูในระดับ พบวา สถานศึกษามีหลักการ พรอมทั้งมีวิสัยทัศน โดยคํานึง
ถึ ง สมรถนะสํ า คั ญ ของผู เ รี ย น โดยตั ว ชี้ วั ด และจุ ด หมาย ได อ ย า งเหมาะสม ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
พิณนภัส ตลอดพงษ (2556) ไดวิจัยเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถเขต 1 พบวา ความเหมาะสมดานกระบวนการของหลักสูตรไดแกการบริหารจัดการหลั กสูตรการจัด
กิจกรรมการเรียนรูและการวัดและประเมินผลอยูในระดับมาก เนื่องจาก โรงเรียนมีการคํานึงถึงสมรรถนะของ
ผูเรียนเปนศูนยกลาง มีอุปกรณการเรียนการสอนที่ใชการสอนอยางเหมาะสม
2. ดานกระบวนการ ดานการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยรวมอยูในระดับมาก
พบวา สถานศึกษามีขั้นตอนและกระบวนการการจัดทําหลักสูตรที่มีความเหมาะสม ซึ่งมีการประเมินหลักสูตรกอน/
ระหวางและหลังการนําหลักสูตรไปใช และมีการรวบรวมขอมูลความตองการจากผูเกี่ยวของ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ พิณนภัส ตลอดพงษ (2556) ไดวิจัยเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถเขต 1 พบวา ความเหมาะสมดานกระบวนการของหลักสูตรไดแกการบริหารจัดการ
หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการวัดและประเมินผลอยูในระดับมากผานเกณฑการประเมิน เนื่องจาก
สถานศึกษามีการจัดแผนการจัดทําหลักสูตรของนักเรียนที่มีความเหมาะสมกับการเรียนเปนอยางมาก และการวัด
และประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร สถานศึกษามีการเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดผลและประเมินผล
ซึ่งการวัดผลและประเมินผลครอบคลุมการเรียนรูทั้งดานความรู เจตคติ และการปฏิบัติ อีกทั้งนําผลการประเมินมา
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพสถานศึกษามีการสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามแผนการที่เตรียมไว โดยมีการนิเทศภายในเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู และมีกิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นงนภัส คงเหลือ (2553) ได
วัยเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโรงเรียนปทุมอนุสรณ โดยใช CIPP
Modelมีระดับคุณภาพ ระดับมาก ผานเกณฑการประเมิน เนื่องจาก มีผลการประเมินดานกระบวนการอยูในระดับ
ดี ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
3. ดานผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระวิทยาศาสตรของผูเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา
ผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ อีกทั้งการอานคิดวิเคราะหและเขียน และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาขึ้นหลังใชหลักสูตร ผูเรียนมีผลกการประเมินที่ดีเปนไปตามเกณฑ ผานเกณฑการ
ประเมิน เนื่องจาก มีผลสัมฤทธิ์จากการเรียนอยูในระดับดี ซึ่งเปนไปตามหลักสูตรที่กําหนด ผูเรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ อีกทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวม และมีผลการประเมิน
การอานคิดวิเคราะหการเขียนเปนไปตามเกณฑ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชุลีพร เพาะบุญ (2555) ไดวิจัย
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เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ของโรงเรียน
คริสตสงเคราะห อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก มีระดับคุณภาพ ระดับมาก ผานเกณฑการประเมิน เนื่องจาก
มีผลสัมฤทธิ์จากการเรียนอยูในระดับดี ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

ขอเสนอแนะ
1. สถานศึกษามีปญหาดานวัสดุอุปกรณ อีกทั้งยังมีปญหาดานบุคลากรในการทําหลักสูตร พรอมทั้งปญหา
ดานงบประมาณ และปญหาดานการบริหารจัดการหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ดังนั้น ผูบริหารควรตระหนัก
ถึงปนหาเหลานี้ แลวเรงหารือ พัฒนาปญหาใหหมดไป เพื่อทําใหสถานศึกษามีความพรอมในทุกๆ ดาน และเปนการ
พัฒนานักเรียนใหมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
2. สงเสริมใหมีการนิเทศกํากับติดตามอยางครบวงจร ตั้งแตการวางแผนการนิเทศการรับฟงปญหา/ความ
ตองการ รายงานผลการนิเทศใหรับทราบโดยทั่วกั น ใหความรวมมือแกปญหา/ความตองการอยางกระตือรือรนทั้ง
งานวิชาการและงานบริหารทั่วไปที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน
3. การจัดการเรียนการอสนควรเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยวิธีสอน/เทคนิคการสอนทางวิทยาศาสตร มุงให
ผูเรียนสรางองคความรูไดดวยตนเอง
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  !"

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

 

      

สุทญา อรามรัตน
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรียมาศ สุขกสิ
ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

บทคัดยอ
องคกรแหงการเรียนรูเปนการพัฒนารูปแบบหนึ่งที่ตองการใหองคกรกาวไปสูความสําเร็จไดอยางยั่งยืน
และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการสงเสริม เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในองคกรใหพัฒนาตนอยางตอเนื่อง
และใช ศั ก ยภาพของตนเองได อย า งเต็ ม ที่ องค ก รแหง การเรีย นรู มี โ ครงสรา งแบบยื ด หยุ น ผสมผสานระหว า ง
วัฒนธรรมองคกรและการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชภายในองคกร เปนกระบวนการทางสังคมที่มีความสัมพันธ
เพื่อใหองคกรดํารงอยูไดในสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นผูวิจัยจึงศึกษาและเปรียบเทียบความเปน
องค กรแหงการเรีย นรูข องสถานศึก ษา สั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ กษา เขต 17 จํ า แนกตาม
ประสบการณในการปฏิบัติงานและขนาดของสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จํานวน 320 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
โดยใชตารางเทียบกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) และใชการสุมแบบแบงชั้นตาม
สัดสวน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับไดคาอํานาจ
จําแนกอยูระหวาง 0.64-0.93 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.96 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way
ANOVA) และตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการตรวจสอบความแตกตางของเชฟเฟ (Scheffe')
ผลการวิจัยพบวา 1) ความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบความเปนองคกรแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน
โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และ3) ผลการเปรียบเทียบความเปนองคกรแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา
โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคั ญทางสถิติ จากการเปรียบเทียบพบวาดานการเรียนรูเปนทีม ดานการคิด
เชิงระบบ ดานความรอบรูแหงตน ดานการมีวิสัยทัศนรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนดานแบบ
แผนทางความคิดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาถือเปนองคกรทาง
การศึกษาที่มีความเกี่ยวของโดยตรงในการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียน จึงตองพัฒนาองคกรใหทันกับสถานการณ
การเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องตลอดเวลา เหมาะสมกับแนวโนมของโลกในอนาคตที่ใหความสําคัญกับการใชความรู
ขอมูลขาวสาร ความกาวหนาของวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถอยู รอดได ซึ่ งผลการวิจั ยดั งกล าวสามารถใช เปน ขอมูลในการวางแผนพัฒ นาการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป
คําสําคัญ : องคกรแหงการเรียนรู , สถานศึกษา

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ABSTRACT
The organization learning is developing a form that requires an organization success
and maximum efficiency. By promoting Empowerment of the people in the organization,
developing continuously and use their potential fully. A organization learning with a
flexible structure, organizational culture, and the application of technology within an
organization as a process of social relationships are so organizations existence in constantly
changing conditions. Therefore, the researcher were to study and compare the
Organizational Learning in Schools under the Secondary Educational Service Area Office
17 classified by working experience, and school size. The sample used in this was a group
of 320 teachers research were 320 under the Secondary Educational Service Area Office 17
The sample size was determined by Krejcie and Morgan’s table and stratified sampling.
The instrument used in this research was a 5-rating scale questionnaire that had a
discriminate on index of between 0.64 and 0.93 The reliability was 0.98 The data were
statistically analyzed using: percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis
of variance (One-way ANOVA) and Scheffe’s method was used to compare the pairs.
The findings of this research were as follow: 1) The Organizational Learning in
Schools under the Secondary Educational Service Area Office 17 was at a high level overall
and in each aspect. 2) The Organizational Learning in Schools under the Secondary
Educational Service Area Office 17, when compared by work experience, was not
statistically significantly different. 3) The Organizational Learning in Schools under the
Secondary Educational Service Area Office 17, when compared by school size was not
statistically significantly different ,except the mental models was statistically significantly
different at the .05 level. This is because education is the educational organizations that are
directly involved in learning to students. To develop the situation changes constantly over
time. The trend of the future with a focus on the use of knowledge. Information the
advancement of science and technology. A organization learning is effective and can
survive. The research results can be use as input for the planning, development,
management of school administrators to be effect the following.
Key word (s) : The organization learning , Schools

บทนํา
ในปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตนสงผลใหสังคมโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในบริบทดานเศรษฐกิจและสังคมโลก
อย า งรวดเร็ว อันเนื่ องมาจากการปฏิ วัติ ดิ จิทั ล การเปลี่ ย นแปลงสู อุตสาหกรรม 4.0 การดํ าเนิ นงานเพื่ อบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคกรสหประชาชาติ 2573 ที่ประเทศไทยไดใหสัตยาบัน รวมทั้งผลกระทบของการ
เป น ประชาคมอาเซีย นและความตองการกําลั ง คนที่ มี ทัก ษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับ แรงกดดัน จากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรภายในประเทศ การติดกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง ทัศนคติ ความเชื่อ
คานิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน รวมทั้งระบบการศึกษาที่ยัง
มีปญหาหลายประการ นับตั้งแตคุณภาพของคนไทยทุกชวงวัย ปญหาคุณภาพและมาตรฐานการจั ดการศึกษาในทุก
ระดับ จุดออนของระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และการ
บริหารจัดการศึกษาที่ยังไมเหมาะสม ขาดความคลองตัว ยังมีความเหลื่อมล้ําในดานโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา สงผลกระทบตอระบบการศึกษา จึงมีความจําเปนที่ประเทศไทยตองมีการปฏิรูปการศึกษาตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) และกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตามแนวคิดหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเทา
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เทียมและทั่วถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม และยึดตาม
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อใหคนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต
อยางเปนสุข โดยมีเปาหมายตามกรอบยุทธศาสตรที่ 3 ใหมีการพัฒนาคนทุกชวงวัยและสรางสังคมแหง การเรียนรู
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2560 : 2-5)
องคกรแหงการเรียนรูเปนการพัฒนารูปแบบหนึ่งที่ตองการใหองคกรกาวไปสูความสําเร็จไดไมวาจะเปน
หนวยงานของภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนสามารถจะประยุกตใชรวมกับระบบการพัฒนาองคกร
รูปแบบอื่น ๆ เพราะมีลักษณะเปนการพัฒนาองคกรที่พรอมไปดวยความคิดริเริ่มสรางสรรคและใหบรรลุผลสําเร็จ
ในระบบการบริหารงานเชิงคุณภาพ ซึ่งแนวคิดองคกรแหงการเรียนรูเปนแนวคิดของการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน
โดยการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในองคกรเพื่อใหบุคลากรไดมี การพัฒนาตนอยางตอเนื่องและใชศักยภาพ
ของตนเองไดอยางเต็มที่ อีกทั้งไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง (ยุรพร ศุทธรัตน. 2553 : 84) การที่องคกรจะเปน
องคกรแหงการเรียนรูได นั้นต องสรางชองทางในการถายทอดความรูซึ่ งกัน และกันทั้ งภายในองค กรที่ เปน การ
ถายทอดระหวางบุคลากรในองคกรควบคูไปกับ การรับความรูจากภายนอกองคกร โดยมีเปาประสงคที่สําคัญเพื่อ
กอใหเกิดโอกาสในการแสวงหาแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพสูงสุด นําไปสูการพัฒนาและการสรางฐานความรูที่เปน
สมรรถนะหลักขององคกร ซึ่ง การเรียนรูองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรในองคกร มีองคประกอบคือ 1) บุคคลที่
รอบรู 2) รูปแบบวิ ธีความคิด 3) การมี วิสัย ทัศน รว มกัน 4) การเรียนรูเปนที ม และ5) การคิด อยา งเปนระบบ
การสรางใหองคกรเปน องคกรแหงการเรียนรูถือวา เปนแนวความคิดที่ต องการส งเสริมใหบุคลากรไดขยายขีด
ความสามารถ เพื่อนําความรูไปสูการพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ลักษณะของการเปนองคกรแหงการ
เรียนรูตองมีโครงสรางแบบยืดหยุนหรือผสมผสาน ตองมีความเปนเอกภาพในองคกร โดยที่บุคลากรควรมีความเปน
อิสระในการเรียนรูและแลกเปลี่ยนองคความรู เพื่อให การเรียนรูภายในองคกรนั้นมีรูปแบบของการผสมผสาน
ระหว า งวั ฒ นธรรมองค ก รและการนํ า เทคโนโลยี ม าประยุ ก ต ใ ช ภ ายในองค ก รได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เปนกระบวนการทางสังคมที่มีความสัมพันธ เพื่อใหองคกรดํารงอยูไดและสามารถไปถึงเปาหมายรวมกันโดยไมใชให
ความสําคัญ แกฝายหนึ่งฝายใดเทานั้น การจะเขาถึงเปาหมายรวมกันตองเนนการพัฒนาองคกรสูองคกรแหง การ
เรียนรู ซึ่งบุคลากรจําเปนตองแลกเปลี่ยนองคความรูรวมกันและนําองคความรูเหลานั้นมาพัฒนาศักยภาพของ
องคกรใหเกิดความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพสูงสุด (สุธีรา ราษฎรินทร. 2555 : 37)
สถานศึกษาถือเปนองคกรที่มีความเกี่ยวของโดยตรงในการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียน ใหบริการที่ผูกพัน
กับเรื่องการสอนและการเรียนรูเปนหลัก เปาหมายสุดทายของสถานศึกษา คือ การเรียนรูของนักเรียน ดังนั้นใน
บรรดาองคกรตาง ๆ สถานศึกษาควรเปนองคกรแหงการเรี ยนรูมากกวาประเภทใด ๆ (สุจิตราภรณ สําเภาอินทร.
2553 : 45) จึงตองพัฒนาองคกรใหเหมาะสมกับแนวโนมของโลกในอนาคตที่ใหความสําคัญกับการใชความรูและ
ขอมูลขาวสาร ประกอบกับความกาวหนาของวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมกับยุคสมัยของการ
แขงขัน ที่มีความรุนแรง ทําใหองคกรทางการศึกษาตองปรับตัวใหทันกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็ตองพัฒนาองคกรใหเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหสามารถอยูรอดได องคกรยอม
ตองปรับตัวเองใหเขากับการเปลี่ยนแปลงไดอยางตอเนื่อง องคกรที่จะประสบความสําเร็จตองสามารถเรียนรูและ
ตอบสนองสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็วนั่นคือ การปรับเปลี่ยนใหเปนองคกรแหงการเรียนรูเพื่อ
รองรับกับ การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น (สุธรรม ธรรมทัศนานนท. 2554 : 225) สอดคลอง
กับสภาพที่เปนอยูในป จจุบัน องคกรตาง ๆ ไมวาจะเปนองคกรเกี่ยวกับปกครอง องคกรธุรกิจหรือองคกรทาง
การศึกษารวมทั้งองคกรอื่น ๆ จะเจริญกาวหนาและประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายขององคกรจําตองอาศัย
ความเปนองคกรแหงการเรียนรูเปนองคประกอบหลักที่มีความสําคัญ ทั้งนี้เพราะยุคโลกาภิวัตนเปนยุค ไรพรมแดน
การเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางรวดเร็ว ความรูที่มีอยูอาจจะลาสมัยอยางรวดเร็ว จําเปน ตองแสวงหาความรูใหม ๆ
มาทดแทนอยางตอเนื่อง (ธีระ รุญเจริญ และคณะ. 2554 : 135)
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การพัฒนาสถานศึกษาเปนการเพิ่มประสิทธิภาพองคกรใหมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงปรับปรุงระบบการ
บริหารภายในองคกรใหกาวทันตอสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคนในองคกรตองยอมรับและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เจตคติ ใหพรอมที่จะพัฒนาตนเองและองคกรไปสูเปาหมายที่ตองการ ซึ่งเซงเก (Senge. 1990 : 98)
ไดกลาวไววา องคกรแหงการเรียนรูเปนองคกรที่บุคลากรในองคกรนั้นมุงมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถของตน มีการ
สรางสรรคผลงานที่เปนความปรารถนาเปนสิ่งที่ซึ่งมีสิ่งใหม ๆ เกิดขึ้น และมีการขยายขอบเขตของแบบแผนของการ
คิดที่สามารถสรางแรงบันดาลใจใหม ๆ ไดอยางอิสระและเปนที่ซึ่งสมาชิกขององคกรมี การเรียนรูอยางตอเนื่อง
ถึงวิธีการที่จะเรียนรูรวมกัน เปนการมององคกรในระดับกวางไมไดเฉพาะเจาะจงวา จะตองเปนสถานที่ทํางาน
ดานธุรกิจเทานั้นและเนนทีผ่ ลสําเร็จของบุคคลที่มีองคกรเปนแหลงของการเรียนรูเพราะถาไมมีการเรียนรูของบุคคล
แลวก็จะไมมีการเรียนรูขององคกรอยางแนนอน แตการที่บุคคลเรียนรูแลวก็ไมไดเปนหลักประกันวาองคกรจะเกิด
การเรียนรูเสมอไป หากองคกรไมสามารถเชื่อมโยงผลสําเร็จของบุคคลเขากับผลสําเร็จขององคกรโดยสวนรวมได
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มีนโยบายหลักในดานการบริหาร สถานศึกษา คือ
งานวิชาการ การบริหารงานใหสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูนั้น สถานศึกษาจะตองสรางวินัยในการทํางาน
และสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของแตละบุคคลใหกับบุคลากรในทุกฝาย ไดแก ความรอบรูแหงตน แบบแผน
ความคิดอาน วิสัยทัศนรวม และนําสูวินัยในการทํางานประจําองคกร ไดแก การเรียนรูของทีม และการคิดอยาง
เป น ระบบ เพื่ อใหทุ กคนได เขา มามี ส ว นรว มในการวางแผนการพั ฒ นา การจั ด การศึก ษา และขับ เคลื่ อนการ
ดําเนินงานตามภารกิจตาง ๆ ของสถานศึกษาไปสูเปาหมายความสําเร็จอันจะสงผลใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา
ผูเรียนมากที่สุด และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนให การดําเนินงานการบริหารจัดการในดานตาง ๆ
ของสถานศึกษาเปนไปดวยความสะดวก คลองตัว เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ไดรับความรวมมือช วยเหลื อเพื่ อใหสถานศึ กษาดําเนิน งานไดบ รรลุ วัต ถุประสงคตามที่ ตั้งไว เปน การยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนากระบวนการเรียนรูและผูเรียนอยางมีคุณภาพ เพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากรใน การเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและ
การพัฒนาระบบ การบริหารในดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17. 2561 : 41-42)
จากความสํ า คัญ ดั ง กล า วจะเห็น ได ว า ความเป น องคกรแหง การเรี ย นรู มี ค วามสํ า คัญ ต อการพั ฒ นา
สถานศึ ก ษาให ก า วไปสู ค วามสํ า เร็ จ ผู วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาความเป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู ข องสถานศึ ก ษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สําหรับนําไปเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความเป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู ข องสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 17
2. เพื่อเปรียบเทียบความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงานและขนาดของสถานศึกษา
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กรอบแนวคิดในการทําการวิจัย
ความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยตามแนวคิดของเซงเก (Senge. 1990 : 81) ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
1. ประสบการณในการปฏิบัติงาน
1.1 ประสบการณนอย
1.2 ประสบการณมาก
2. ขนาดของสถานศึกษา
2.1 ขนาดเล็ก
2.2 ขนาดกลาง
2.3 ขนาดใหญ

ความเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ใน 5 ดาน ดังนี้
1. ความรอบรูแหงตน
2. แบบแผนทางความคิด
3. การมีวิสัยทัศนรวม
4. การเรียนรูเปนทีม
5. การคิดเชิงระบบ

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการทําการวิจัย

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17 ปการศึกษา 2561 จํานวน 1,801 คน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 ปการศึกษา 2561 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเทียบหากลุมตัวอยางของเครจซี่
และมอรแกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610) และการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน (Proportional
Stratified Random Sampling)โดยใชขนาดของสถานศึกษาเปนชั้นในการสุมไดกลุมตัวอยาง จํานวน 320 คน
ประกอบดว ย ครูผู สอนในสถานศึ กษาขนาดเล็ ก จํ า นวน 61 คน ครูผูส อนในสถานศึก ษาขนาดกลาง จํา นวน
117 คน ครูผูสอนในสถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน 142 คน
เครื่องมือที่ใชในการทําการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามมีจํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ประสบการณใน
การปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการทําการวิจัย
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจั ยดําเนินการตาม ลําดับขั้นตอน
โดยศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม และปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการ
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2. สรางแบบสอบถามตามที่ไดศึกษาแลวนําเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบ
และแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้น
3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน เพื่อขอความอนุเคราะหในการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง ระหวางขอคําถามและ
วัตถุประสงค (Index of item Objective Congruence : IOC) มีคาอยูระหวาง 0.80 - 1.00
4. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามที่ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
จากนั้นนําไปทดลองใช (Try-out) กับกลุมทดลอง ที่เปนครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน และนําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกเปนราย
ขอ โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวม ไดคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเทากับ 0.64 - 0.93
5. นําแบบสอบถามที่หาคาอํานาจจําแนกแลวมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ทั้งฉบับ
โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา D( - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เทากับ 0.98
6. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเชื่อมั่นแลวไปใชกับกลุมตัวอยางที่กําหนดเพื่อนําผลมา
วิเคราะหตามวัตถุประสงคและสมมุติฐานการวิจัยตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิ จั ยได ดํา เนิ นการวิ เคราะหขอมู ลในการคํ านวณหาคา ทางสถิ ติดั ง กลา ว โดยอาศัยการคํา นวณจาก
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม คือ ประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาดของ
สถานศึกษา วิเคราะหโดยหาคารอยละ
2. ขอมูลเกี่ยวกับความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑในการแปลความหมายเปนชวงคะแนน
3. วิเคราะหขอมูลความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 เปรียบเทียบตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยการทดสอบคาที(t-test)
4. วิ เคราะหขอมู ลความเป นองค กรแห งการเรียนรูของสถานศึกษา สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 เปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษา โดยวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA)
เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูตามวิธีของเชฟเฟ (Scheffe')
5. นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ทําในรูปตารางประกอบบรรยาย

สรุปผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาความเป น องค กรแหง การเรี ย นรูข องสถานศึ ก ษา สั ง กัด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 17 สรุปผลการวิจัยได ดังนี้
1. ขอมูลของครูผูสอน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณในการปฏิบัติงานมาก จํานวน 119 คน
คิดเปนรอยละ 32.20 มีประสบการณในการปฏิบัติงานนอย จํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 62.80 และครูผูสอน
สวนใหญปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญจํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 44.40 ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ขนาดกลาง จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 36.60 และปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 61 คน คิดเปน
รอยละ 19.00
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2. ความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมากเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย คือ ดานการเรียนรูเปนที ม ดานการคิดเชิงระบบ ดานความรอบรูแหงตน ดานการมีวิสัยทัศนรวม และดาน
แบบแผนทางความคิด ตามลําดับ
3. การเปรียบเทียบความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา มีดังนี้
3.1 ความเป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู ข องสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
3.2 ความเป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู ข องสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดาน
แบบแผนทางความคิดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับความเปนองคกรแหง การเรียนรูของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ดังตอไปนี้
1. ความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
โดยรวมอยู ในระดั บ มาก ทั้ ง นี้อาจเนื่อ งจากสภาวะการณ เปลี่ ย นแปลงอยา งรวดเร็ว ของเศรษฐกิจ สัง คมและ
ความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัลแบบกาวกระโดด และการปฏิรูปการศึกษาตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ตาม
แนวคิดหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเทาเทียมและทั่วถึง หลักการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนของสังคม และยึดตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อใหคนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข สถานศึกษาจึงตองพัฒนาองคกรใหเหมาะสมกับแนวโนมของโลก
ในอนาคตที่ ใหค วามสํา คัญกับการใช ความรูแ ละขอมู ล ขา วสาร ประกอบกับความกา วหน า ของวิท ยาก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมกับยุคสมัยของการแขงขันที่มีความรุนแรงทําใหองคกรทางการศึกษาตอง
ปรับตัวใหทันกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็ตองพัฒนาองคกรใหเปน
องคกรที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหสามารถอยูรอดได องคกรยอมตองปรับตัวเองใหเขากับการเปลี่ยนแปลงไดอยาง
ตอเนื่อง องคกรที่จะประสบความสําเร็จตองสามารถเรียนรูและตอบสนองสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไดอยาง
รวดเร็วนั่นคือ การปรับเปลี่ยนใหเปนองคกรแหงการเรียนรูเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบตาง ๆ
ที่จะเกิดขึ้น (สุธรรม ธรรมทัศนานนท. 2554 : 225) สอดคลองกับงานวิจัยของไพศาล โกพัฒนตา, สุริยงค ชวนขยัน
, และสมสรรญก วงษอยูนอย (2560 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ผลการศึ กษาพบวา การประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปน
องคกรแหงการเรียนรูโดยรวมสวนใหญอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของพรทิวา วันตา (2553 :
บทคั ด ย อ ) ได วิ จั ย เรื่ อ ง องค ก รแห ง การเรี ย นรู ข องโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตมี น บุ รี กรุ ง เทพมหานคร
ผลการศึกษาพบวา องคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยรวมและ
รายดานทุกดานอยูในระดับมาก
2. ความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
ครูผูส อนในสถานศึ กษา สั งกัด สํา นั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 17 ที่ ปฏิบัติ ง านรวมกัน นั้ นจะมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานนอยหรือมากก็ตามแตทุกคนนั้นจะมีการเรียนรูรวมกันของสมาชิกทุกระดับที่เพิ่มขี ด
ความสามารถและเพิ่ม ศักยภาพตนในองคกร โดยการเรียนรูในรูปแบบตา ง ๆ มีการแลกเปลี่ ยนความคิด เห็น
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ประสบการณซึ่งกันและกันอยางตอเนื่อง โดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง
และขององคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (พัทธสิตา มีบุญ. 2553 : 21) จึงทําความเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน
โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของไพลิน บุญนา (2559 : บทคัดยอ) ไดวิจัย
เรื่อง ลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี ผลการศึกษาพบวา การเปรียบเทียบลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับงานวิจัยของธานี มาลาศรี (2554 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาองคกร
แหง การเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปตตานี เขต 3 ผลการศึกษาพบวา ครูผูสอนที่มีประสบการณการปฏิบัติงานตางกัน มีทัศนะตอการพัฒนาองคกร
แหง การเรียนรูของของผู บริหารสถานศึกษา สั งกัด สํา นั กงานเขตพื้ น ที่การศึ กษาประถมศึ กษาป ตตานี เขต 3
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
3. ความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดานแบบแผนทางความคิด
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานโยบายการบริหารงานของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มีการบริหารงานใหสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู
ทุกคนไดเขามามีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนาการจัดการศึกษา และขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภารกิจ
ตา ง ๆ ของสถานศึ กษาไปสู เป า หมายความสํ า เร็จ อัน จะสง ผลใหเกิด ประโยชน ต อการพั ฒ นาผู เรีย นมากที่ สุ ด
และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใหการดําเนินงาน การบริหารจัดการในดานตาง ๆ ของสถานศึกษา
เปนไปดวยความสะดวก คลองตัว เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและไดรับความรวมมือ
ชวยเหลือเพื่อใหสถานศึกษาดําเนินงานไดบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งไว เปนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนากระบวนการเรียนรูและผูเรียนอยางมีคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรในการเรียนรูแ ละพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและการพัฒนาระบบ
การบริหารในดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17. 2561 :
41-42) จึงทําใหความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัย
ของอมร สายใจ (2556 : บทคัดยอ ) ไดวิจัยเรื่อง องคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนในเขตอําเภอเมืองสระแกว
สั ง กัด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระแกว เขต 1 ผลการศึ ก ษาพบว า องคกรแหง การเรีย นรู
ของโรงเรี ย นในเขตอํ า เภอเมื อ งสระแก ว สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระแก ว เขต 1
จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับงานวิจัยของประภา
วัลย สิงหภิวัฒน (2556 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูใน
สถานศึกษาชวงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 ผลการศึกษาพบวา การเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเกี่ยวกั บแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการ
เรีย นรูในสถานศึ ก ษาช ว งชั้ น ที่ 3-4 สั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาบุ รีรัม ย เขต 3 จํ า แนกตามขนาดของ
สถานศึกษาโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ขอเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาความเป น องค กรแหง การเรี ย นรูข องสถานศึ ก ษา สั ง กัด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 17 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดัง ตอไปนี้
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. แผนทางความคิดบุคลากรควรคิดวาปญหาในการทํางานไมใชอุปสรรค แตเปนโอกาสในการพัฒนางาน
เสมอมีการสงเสริมใหบุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทางสรางสรรคและสงเสริมใหบุคลากรสามารถ
ปรับแนวคิด แนวการปฏิบัติงานสอนใหสอดคลองกับนโยบายของสถานศึกษาอยางเหมาะสม
2. การมีวิสัยทัศนรวม บุคลากรมีวิสัยทัศนหรือเปาหมายการทํางานสวนตัวที่สอดคลองกับเปาหมายของ
สถานศึกษาอยางเหมาะสม มีการแสดงวิสัยทัศนรวมกันเพื่อกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาองคกรและสงเสริม
สนับสนุนใหบุคลากรวางแผนการปฏิบัติงานของตนใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถานศึกษาอยางเหมาะสม
3. ความรอบรูแหงตนควรมีการสรางหรือหาแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานจนสําเร็ จลุลวงไปดวยดีเสมอ
จัดกิจกรรมเพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาไดพัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา
อยางตอเนื่องและบุคลากรในโรงเรียนมีความคิดที่จะสรางสรรคในการสรางผลงานสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17
2. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

เอกสารอางอิง
ธานี มาลาศรี. (2554). การพัฒนาองคการแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 3. วิทยานิพนธ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา).
สงขลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.
ธีระ รุญเจริญ และคณะ. (2554). สูความเปนผูบริหารมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : ขาวฟาง.
ประภาวัลย สิงหภิวัฒน. (2556). แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา
ช ว งชั้ นที่ 3-4 สั ง กั ด สํ า นัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษาบุ รีรัมย เขต 3. วิ ท ยานิ พ นธ ค.ม. (การบริหาร
การศึกษา). บุรีรัมย : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย.
พรทิ ว า วั น ตา. (2553). องคก รแห ง การเรี ยนรู ข องโรงเรี ยนสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตมี น บุ รี ก รุ ง เทพมหานคร.
วิทยานิพนธ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา). ชลบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
พั ท ธ สิ ต า มี บุ ญ . (2553). ความสั มพั น ธ ร ะหว า งภาวะผู นํ า การเปลี่ ยนแปลงของผู บ ริ ห ารกั บ องค ก ารแห ง
การเรียนรูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี. วิทยานิพนธ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา). ชลบุรี :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
ไพลิ น บุ ญ นา. (2559). ลั ก ษณะความเป น องคกรแห ง การเรียนรูใ นสถานศึก ษา สั ง กั ด สํ า นัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี. วิทยานิพนธ ค.ม. (การบริหารการศึกษา). จันทบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี.
ไพศาล โกพัฒนตา, สุริยงค ชวนขยัน, และสมสรรญก วงษอยูนอย. (2560). “การพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู,’’ วารสารวิจัยรําไพพรรณี. 11 (2) : 100-110.
ยุรพร ศุทธรัตน. (2553). องคการเพื่อการเรียนรู. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579). กรุงเทพฯ :
พริกหวานกราฟฟค.
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 17. (2561). แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2561. จันทบุรี : สํานักงานฯ.
สุธีรา ราษฎรินทร. (2555). “อิทธิพลที่มีผลตอการเรียนรูองคการแหงการเรียนรูของบุคลากรในสถาบันพลศึกษา,’’
วารสารศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ. 12 (2) : 93-96.
สุจิตราภรณ สําเภาอินทร. (2553). ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับ
การเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2.
วิทยานิพนธ ค.ม. (การบริหารการศึกษา). ราชบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง.
สุ ธ รรม ธรรมทั ศ นานนท . (2554). หลั ก การ ทฤษฏี และนวั ต กรรมการบริ ห ารการศึ ก ษา. มหาสารคาม :
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
อมร สายใจ. (2556). องคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนในเขตอําเภอเมืองสระแกว สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1. วิทยานิพนธ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา). ชลบุรี :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
Krejcie, R. V. and Morgan, D.W. (1970). “Determining Sample Size for Research Activities,”
Educational and Psychological Measurement. 30 (3) : 608 - 610.
Senge, P. M. (1990). The Fifth Discipline Field Book : Strategies and Tools for Building a
Learning Organization. New York : Doubleday.

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



การจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับ STAD ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
The Effects on Matthayom Sueksa Two Students of Constructivism Based Learning
Theory and STAD on Academic Achievement in Mathematics on the Pythagorean
Theorem
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยใชแบบแผนการทดลองแบบ
One Group Pretest -Posttest Design มีวัตถุประสงค (1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหไดประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส กอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการ
เรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกั บ STAD (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนรูตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับ STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ประชากรที่ใช ในการวิจัยครั้งนี้เป นนักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึ กษา 2561
ของโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 จํานวน 10 หอง
นักเรียนทั้งสิ้น 334 คน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 จํานวน 39 คน ที่ไดจากการใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบกลุม (cluster sampling ) ทําการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยโดยใชสถิติ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและตรวจสอบสมมติฐาน โดยใช t- test แบบ dependent
ผลการวิจัยพบวา (1) แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับ STAD เรื่อง ทฤษฎี
บทพีทาโกรัส มีประสิทธิภาพเทากับ 84.50/81.97 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับ STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสตรวมกับ STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยภาพรวมนักเรียนมีความ
พึงพอใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.48
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรู, ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต, ทฤษฎีบทพีทาโกรัส, ผลสัมฤทธิ์, เอสทีเอด
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Abstract
The study was a Quasi - Experimental Research investigation, the researcher
employed the One Group Pretest -Posttest Design approach. Accordingly, the researcher
develops (1) The constructivism based learning theory and STAD for Pythagorean Theorem
designed by the researcher for selected Matthayom Sueksa Two students such that the
efficiency standard of 80/80 is met. The researcher then compares (2) academic
achievement in mathematics prior to and after study by students instructed through a study
of constructivism based learning theory and STAD on academic achievement in
Mathematics on the Pythagorean Theorem. Finally, the researcher determines and compares
(3) the levels of satisfaction evinced by the students instructed through of constructivism
based learning theory and STAD. Using the cluster sampling technique, the researcher
selected a sample consisting of 39 Matthayom Sueksa 2/1 students from a research
population of 334 students in ten classroom of Matthayom Sueksa Two enrolled in the
second semester of the academic year 2018 at Sripruetta School of Secondary Educational
Service Area Office Two in Bangkok Metropolis. Using techniques of descriptive statistics,
the researcher analyzed the data collected in terms of mean and standard deviation. In
hypothesis testing, the researcher also employed the t- test type dependent.
The research findings are summarized as follows (1) The learning activities based
on constructivism theory and STAD on academic achievement in mathematics on the
Pythagorean Theorem satisfied the set efficiency standard of 80/80 at 84.50/81.97, thereby
surpassing the set efficiency standard. (2) The mathematics academic achievement students
of constructivism based learning theory and STAD on academic achievement in
mathematics on the Pythagorean Theorem were higher after the study was completed than
prior to the study at the statistically significant level of .05. (3) Regarding the satisfaction
level in studying mathematics evinced by these students, it was determined that in the
aspect of self-reliance, the students overall showed a high level with a mean at 4.48. This
surpassed the set standard of being at a good level.
Key Word (s): Learning Management, constructivism Theory, Pythagorean Theorem,
Academic achievement STAD,

บทนํา
การศึกษาเปนพื้นฐานสําหรับการพัฒนาประเทศในทุกๆดาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งถือวาเปนกําลั งของชาติใหเปน
มนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในการเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นใน
การปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพ ระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง
เจตคติ ที่ จํ า เป น ต อการศึ ก ษา ต อการประกอบอาชี พ และการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต โดยมุ ง เน น ผู เ รีย นเป น สํ า คั ญ
บนพื้นฐานความเชื่อที่วา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
การพัฒนาคนใหมีคุณภาพนั้น ตองพัฒนาทั้งทางดาน สติปญญา อารมณและสังคม ในการพัฒนาสติปญญา ตองให
รูจักคิดวิเคราะห รักการเรียนรู และสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ดวยความตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้จึง
จําเปนอยางยิ่งที่ตองสงเสริมและสนับสนุนใหทุก คนสามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน มีเหตุผล มีความคิด
สร า งสรรค แ ละสามารถเรีย นรู ไ ด ต ลอดชี วิ ต การเกิ ด พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ กษาแหง ชาติ พุ ท ธศั กราช 2542
จึงกําหนดใหมีการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยอยางชัดเจน ( ประเวศ วะสิ , 2550) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดมีการจัดกลุมสาระการเรียนรูเปน 8 กลุมสาระการเรียน ดังนี้ ภาษาไทย
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คณิตศาสตร วิทยาศาสตรสังคมศาสตร ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ มีกลุมสาระการเรียนรูที่สําคัญยิ่งตอชีวิตประจําวันและเปนเครื่องมือที่นําความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม คือ กลุมสาระคณิตศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ,
2551) จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนทั่วประเทศอยูในระดับที่ไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควรพิจารณาไดจากผลคะแนนการสอบวิชาคณิตศาสตรของสถาบันทดสอบการศึกษาระดับชาติ
ประจํ าป การศึกษา 2558, 2559 และ 2560 พบวา คะแนนทางการศึกษาระดั บ ชาติขั้นพื้ น ฐาน (O-NET)
ชั้น มั ธ ยมศึกษาป ที่ 3 มี ค ะแนนเฉลี่ย 32.40, 29.31 และ 26.30 จากคะแนน 100 คะแนน ตามลํา ดับ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับคะแนนทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของ
โรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจําปการศึกษา 2558, 2559
และ 2560 พบวามีคะแนนเฉลี่ย 29.09, 27.77 และ 25.54 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตามลําดับ มีคะแนน
เฉลี่ยต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานการเรียนรูพบวามาตรฐาน ค 3.2 ใชการนึกภาพ
(visualization) ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric
model) ในการแกปญหา มีคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุด และจากการสัมภาษณครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 พบวาหนวยการเรียนรู เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ซึ่งเปนหนวยการเรียนที่มีความสําคัญหนวยหนึ่งของวิชา
คณิตศาสตร ในสาระการเรียนรูที่ 3 พบปญหาจากการจัดการเรียนรูที่ผานมาคือ นักเรียนขาดความเขาใจในเนื้อหา
ของทฤษฏีบทพีทาโกรัส และไมสามารถอธิบายเหตุการณตางๆ จากนามธรรมเปนรูปธรรมได ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาคณิตศาสตรคอนขางต่ํา และนักเรียนมีทัศนคติที่ไมดีตอการเรียนคณิตศาสตรสงผลใหนักเรียนขาด
ความกระตือรือรนที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร เพราะนักเรียนสวนใหญเขาใจวาวิชาคณิตศาสตรมีเนื้อหาที่ยากตอการ
เขาใจ การแกโจทยปญหาที่ซับซอนและเพื่อนําไปสูการแกปญหาทางการเรียนที่ไมดีเทาที่ควร ผูวิจัยจึงเห็นวา การ
จั ด การเรีย นโดยใหนั กเรี ย นคน พบความรูใ นเรื่ องนั้ น ๆด ว ยตั ว เองทํ า ให นั กเรีย นเห็ น คุ ณ ค า ของการเรีย นวิ ช า
คณิ ตศาสตร และทฤษฎี ที่นํ ามาเปน รากฐานสํา คัญ ในการสรางความรูข องผูเรียน คือ ทฤษฎีค อนสตรัค ติวิ ส ต
(Constructivist Theory) เปนทฤษฎีที่วาดวยการสรางความรูของผูเรียน ซึ่งถาพิจารณาจากรากศัพท “Construct”
แปลวา “สราง” โดยในที่นี้หมายถึงการสรางความรูโดยผูเ รียนนั่นเอง ซึ่งสอดคลองกับ รุงนภา แกววงษา (2553) ได
ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นและความคงทนในการเรีย นรูวิ ช าคณิ ต ศาสตร เรื่อ ง พหุน าม ของนั กเรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต กับวิธีการสอนแบบปกติ
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใช
กิจกรรมการเรียนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใช
กิจกรรมการเรียนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตมากกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และทําให
นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรูอยูในระดับมาก
ด ว ยเหตุ ป จ จั ย ดั ง กล า วจึ ง ทํ า ให ผู วิ จั ย มี ค วามสนใจที่ วิ จั ย เรื่ อ งการจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวคิ ด ทฤษฎี
คอนสตรั ค ติ วิ ส ต ร ว มกั บ STAD ที่ มี ต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร เรื่ อ ง ทฤษฎี บ ทพี ท าโกรั ส
ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 เพื่ อ การจั ด การเรี ย นรู ที่ เ หมาะสมกั บ ผู เ รี ย น เพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละพั ฒ นา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห และเพื่อใหผูเรียนมีการพัฒนาดานทักษะ เกิดความรู ความเขาใจอยางถูกตอง
และเปนประโยชนสําหรับผูวิจัยทานอื่นๆ ตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหได
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส กอนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับ STAD
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับ STAD เรื่อง ทฤษฎี
บทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

กรอบแนวความคิดของการวิจัย
เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเนื้อหาตามหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปร
อิสระ ไดแก แผนจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับ STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของ
นักเรียนชั้ น มั ธยมศึกษาป ที่ 2 ตั ว แปรตาม ได แ ก (1) ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย นรู เรื่อง ทฤษฎีบ ทพี ทาโกรัส
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (2) ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับ
STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังไดรับการจัดการเรียนรู

วิธีการวิจัย
1.ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนนักเรียนของโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ป การศึกษา 2561 จํานวน 10
หองเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 334 คน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนโรงเรียนศรีพฤฒา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1
จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียน 39 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (cluster sampling)
2. ขั้นตอนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยใชแบบแผนการทดลองแบบ
One Group Pretest -Posttest Design ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลดังนี้ (1) แผนการจัดการ
เรียนรูเ รื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ผานการหาคาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
โดยผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือจากคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและทดลองใชจริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง (Try out) (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน จํานวน 1 ฉบับ ซึ่งให
ครอบคลุมตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง ซึ่งนําไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 100 คน (Try out) จากนั้นทําการวิเคราะหและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ปรากฏวาเหลื อขอสอบ
จํานวน 30 ขอ และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.875 คาความยากอยูระหวาง 0.380 ถึง 0.790 และคาอํานาจ
จําแนกอยูระหวาง 0.23 ถึง 0.60 ซึ่งครอบคลุมกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด
การเก็บขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเก็บขอมูลดังนี้ ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน
ทําการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับ STAD เรื่อง ทฤษฎีบท
พีทาโกรัส ที่ไดมากับกลุมตัวอยาง เมื่อเรียนครบทุกแผนใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หลังเรียนและ
ทําแบบวัดความพึงพอใจ วิเคราะหผลโดยใชสถิติ คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและตรวจสอบสมมติฐาน
โดยใช t- test แบบ dependent
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ผล/สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง “การจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับ STAD ที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2” ผลการวิจัยแบงออก
เปน 3 ขอ ตามจุดประสงคดังนี้
1.
ผลการวิ เคราะหหาประสิ ท ธิ ภ าพแผนการจั ด การเรีย นรู เรื่อง ทฤษฎีบ ทพี ท าโกรั ส ของ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับ STAD
นักเรียน
(ตารางที่ 1)
2.
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับ STAD
ใบงาน
แบบทดสอบ
จํานวนนักเรียน (คน)
การหาประสิทธิภาพ
รอยละ 80 (ตัวแรก)
รอยละ 80 (ตัวหลัง)
1. แบบรายบุคคล
3
74.53
71.10
2. แบบกลุมยอย
9
80.56
81.33
3. แบบภาคสนาม
30
83.19
80.67
จากการวิ เคราะหหาประสิ ทธิ ภาพแผนการจัด การเรียนรู เรื่อง ทฤษฎี บทพีทาโกรัส ของนั กเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับ STAD ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส นี้ไดประสิทธิภาพตามเกณฑที่ไดกําหนดไว 80/80
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส กอนและหลัง
ของนักเรียนชั้น มัธ ยมศึ กษาปที่ 2 โดยวิธี การจัดการเรียนรู ตามแนวคิ ดทฤษฎี คอนสตรัค ติวิส ตรวมกับ STAD
(ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส กอนและ
หลังเรียน โดยวิธีการจัดการเรียนรู ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับ STAD ของ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (กลุมตัวอยาง)
กลุมทดลอง
N
t
Sig.
SD
X
กอนเรียน
39
11.10
3.865
27.843
.000
หลังเรียน
39
24.59
3.439
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับ STAD มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับSTAD (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับ STAD
ระดับ
ขอ
รายการ
SD
X
ความพึงพอใจ
1 นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน
4.38
0.633
มาก
2 นักเรียนมีความสุข สนุกสนานในการเรียน
4.44
0.598
มาก
3 นักเรียนรูสึกวาการเรียนคณิตศาสตรงายขึ้น
4.67
0.478
มากที่สุด
4 นักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหามากขึ้น
4.36
0.668
มาก
5 มีการสรางองคความรูดวยตัวเอง ตามแนวคิดทฤษฎี
4.54
0.555
มากที่สุด
คอนสตรัคติวิสต
6 ทําใหเกิดทักษะการคิด คนควาหาความรูดวยตนเอง
4.23
0.742
มาก
7 มีความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจตอตนเอง
4.31
0.694
มาก
8 มีการพัฒนาในวิชาคณิตศาสตรเมื่อไดเรียนเปนกลุม
4.46
0.682
มาก
9 นักเรียนชอบการเรียนคณิตศาสตรเปนกลุม
4.67
0.530
มากที่สุด
10 นักเรียนมีกระบวนการคิดอยางเปนระบบ
4.46
0.643
มาก
11 รูปแบบของการจัดการเรียนรูเหมาะสมกับนักเรียน
4.51
0.601
มากที่สุด
12 นักเรียนมีการแกปญหาเปนขั้นตอน
4.49
0.506
มาก
13 ไดมีสวนรวมในทํากิจกรรมการเรียนรู
4.46
0.555
มาก
14 การจัดการเรียนรูเรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปหายาก
4.72
0.456
มาก
15 เวลาที่ใชเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู
4.59
0.595
มาก
รวม
4.48
0.596
มาก
นักเรียนที่ไดรับการเรียนวิชาคณิตศาสตรดวยการใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ทฤษฎี บทพีทาโกรัส
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับ STAD โดยภาพรวมนักเรียนมีค วามพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ย 4.48

อภิปราบผล
จากการศึกษาการจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับSTAD ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยไดอภิปรายผลการศึกษา
ไวดังนี้
แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสตรวมกับ STAD มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ที่ประสิทธิภาพเทากับ 84.50/81.97 ทั้งนี้นาจะ
เปนผลมาจากหลายปจจัยและหลายดานที่ทําใหแผนการจัดการเรียนรูเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว เพราะแผนการ
กิจกรรมการเรียนรูที่ ผูวิ จัย สรา งขึ้น ยึด หลั กผูเรียนเป น สํา คัญ ตามแนวคิด ของ สถาบัน การสง เสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2551) อธิบายวา หลักการจัดการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรจะ
คํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมตองสอดคลองกับวุฒิภาวะ ความสนใจ และความถนัด
ของผู เรีย น คือ การเป ด โอกาสใหผู เรีย นได เรีย นได คิ ด และแก ป ญ หาด ว ยตั วเอง ได ศึก ษาค น คว า จาก สื่ อและ
เทคโนโลยีตางๆโดยอิสระ ผูสอนมีสวนชวยในการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ผูสอนทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนํา และชี้แนะใน
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ขอบกพรองของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมลฤดี สิงหนุกูล (2555) พบวา ผลการจัดการเรียนรูตามแนว
ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตัวเองรวมกับวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ที่ระดับ
80.88/81.07 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว และสอดคลองกับงานวิจัยของภาณุพงศ พลเยี่ยม (2558) พบวา การจัด
กิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ใชการจัดการเรียนการสอนตามวิธีการ
จัดการเรียนแบบรวมมือแบบเทคนิค STAD ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ประสิทธิภาพเทากับ 84.26/82.90
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยแผนการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับ STAD พบวาผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .05 ซึ่งการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในครั้งนี้โดยใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ยึดหลักตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับ STAD โดยประกอบไปดวยสมาชิก
แตละกลุมกลุมละ 3-5 คน ซึ่งสมาชิกในกลุมจะคละความสามารถมีนักเรียนเกง ปานกลาง และออน ในอัตราสวน
1:2:1 และใหสมาชิกในกลุมไดเรียนตามเนื้อหาสาระที่ผูสอนไดจัดเตรียมไว จากการศึกษาและสังเกตพบวา สมาชิก
แตละกลุมมีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมและหนาที่ที่ไดรับหมอบหมายไดดีมาก มีการแสดงความคิดเห็น
และโตแยงกันเพื่อที่จะหาคําตอบและขอสรุปจากการทํากิจกรรม โดยนักเรียนที่เขาใจบทเรียนกวาหรือนักเรียนที่
เกงกวาจะชวยทําการอธิบาย แนะนําแนวทางในการแกโจทยปญหาใหสําหรับสมาชิกที่ไมเขาใจ และตอบขอสงสัย
ตางๆ ใหเพื่อนไดรับฟงและเขาใจ แตกรณีที่ไมมีสมาชิกในกลุมคนใดเลยเขาในวิธีการแกโจทยปญหา ผูสอนก็จะทํา
หนาที่เปนคนชี้แนะแนวทางการแกโจทยปญหา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของกุลวดี สรอยวารี (2553) พบวา การ
เรียนแบบรวมมือเปนการจัดกิจกรรมการเรียนที่เนนกระบวนการกลุมและฝกใหนักเรียนมีความรับผิดชอบทั้งตอ
ตนเองและสังคม รูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และพัฒนานักเรียนในดานพฤติกรรม
ความรู ความคิดใหเกิดกระบวนการ ความรู ความเขาใจ คิดวิเคราะหและปรับใชในเนื้อหาสาระที่สูงขึ้นไปได และ
สอดคลองกับงานวิจัยของสุริยัน เขตบรรจง (2558) ที่พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งอาจเปนเพราะวา การจัดกิจกรรมการเรียน
แบบรวมมือเทคนิค STAD ที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และมีคําถามกระตุนจากครูผูสอน ทําใหผูเรียน
สามารถคนพบคําตอบดวยตนเอง ซึ่งไมใชเปนการทองจําจากคําตอบที่ครูให จากสถานการณในการหาคํา ตอบซึ่งมี
ขั้นตอนจากงายไปหายากเพื่อแกปญหาที่ผูเรียนกําลังเผชิญอยู การคนพบคําตอบดวยตัวของผูเรียนเองนั้น เปน
ปญญาที่เกิดจากตัวผูเรียนที่นําความรูความจําที่เปนขอเท็จจริง และเขาใจไปวิเคราะหหาคําตอบไดเปนขั้นตอน
ทําใหผูเรียนสามารถคนพบคําตอบดวยตนเองและสอดคลองกับงานวิจัยของเพ็ญสิริ สีชมพู (2558) พบวา นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค
STAD มีผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน เนื่องจากวิธีการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD เปนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนที่มีระดับสติปญ ญาและความสามารถแตกตางกันมาทํางานรวมกันเปนกลุม
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห ที่สําคัญทําใหผูเรียนเกิดองคความรู สงผลให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสอดคลองกับ แอดคินสัน (Adkinson. 2008) ไดศึกษา การเรียนแบบใหความ
รวมมือ (Cooperative Learning) มีผลกระทบตอการเรียนและ ทัศนคติของเด็กผูหญิงและเด็กผูชาย ที่มีตอทักษะ
การเปลี่ยนแปลง ดานคณิตศาสตรในหองเรียนเพศเดียวและหองเรียนรวมเพศหรือไม ความมุงหมายของการวิจัยใน
ครั้งนี้เปนการศึกษาการสอนโดยใชกลุมรวมมือแบบ STAD กับการเรียนรูเปนรายบุคคลตามปกติ กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนระดับเกรด 4 และ เกรด 5 ผลการวิจัยในครั้งนี้พบวา การสอนโดยใชกลุมรวมมือแบบ STAD จะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการสอนเปนรายบุคคลตามปกติ และมีทัศนคติ ตลอดจนปฏิสัมพันธที่ดีตอครูผูสอน
และกิจกรรมการเรียนรูในวิชาที่ไดเรียนรู
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ความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดรับการเรียนวิชาคณิตศาสตรดวยการใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ทฤษฎี
บทพีทาโกรัส ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับ STAD โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.48 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวและจากการสังเกตพบวานักเรียนมี ความกระตือรือรนที่จะ
ทํากิจกรรมรวมกันแมตอนแรกอาจจะยังไมพอใจกับสมาชิกในกลุม และในการจัดกิจกรรมจะมีการเก็บคะแนนการ
ทํากิจกรรมทุกครั้ง ผูวิจัยจะนําผลคะแนนมาเปรียบเทียบเปนรายกลุมและแสดงผลใหนักเรียนทราบ เพื่อกระตุนให
นักเรียนแขงขันกันระหวางกลุม สมาชิกในกลุมเริ่มใหความสนใจและใสใจในการทํางานรวมกัน มีการปรึกษา พูดคุย
กันระหวางสมาชิกในกลุม โดยนักเรียนเกงจะเปนผูอธิบายใหนักเรียนปานกลาง นักเรียนออนฟง ทําใหเกิดการ
เรียนรู ซึ่งสอดคลองกับเดือนฉาย จงสมชัย (2554) ที่พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนดวยแผนการจัดการเรียนรู โดย
วิธีการเรียนรูแบบรวมมือตามเทคนิค STAD มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย 4.54 และสอดคลออง
กับงานวิจัยของฑิฆัมพร ภูมิประสาท (2558) พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ เห็นดวยอยางยิ่ง เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคือ นักเรียนไดคิดคํานวณ หรือหาแนวทางไปสูความสําเร็จใน
การปฏิบัติกิจกรรมรวมกันเปนกลุม วิธีการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู ทําใหรูจักเพื่อนดียิ่งขึ้น การจัดการเรียนแบบ
กลุมรวมมือกันเรียนรู เหมาะกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร เมื่อดูภาพรวมแลว ความพึงพอใจของนักเรียนตอ
การเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.72 หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง
นอกจากนี้การเรียนแบบรวมมือ ชวยใหภายในกลุมเกิดการระดมความคิดเพื่อนําขอมูลที่ไดมาพิจารณารวมกัน เพื่อ
ประเมินคําตอบที่เหมาะสมที่สุด การที่นักเรียนที่มีความสามารถมากกวาไดสื่อสารเนื้อหาทางการเรียนใหกับ
นักเรียนที่มีความสามารถนอยกวาไดมีความเขาใจมากยิ่งขึ้นเปนการเพิ่มความมั่นใจใหกับนักเรียน และทําให
นักเรียนที่เรียนออน เรียนรูวิธีการแกปญหาจากสมาชิกภายในกลุม

ขอเสนอแนะ
1. สามารถนําไปผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใช เปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู ในสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรในระดับชั้นอื่น ๆและสาระการเรียนรูอื่นๆ ที่สนใจตอไป
2. ผลการวัดความพึงพอใจการจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับ STAD พบวา
นักเรียนชื่นชอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพราะมีการตั้งคําถามและทํา กิจกรรมกลุมอยูตลอดเวลา
นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง จากการจําลองสถานการณ และนักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ตอบคําถามหรือแสดงความคิดเห็น
ไดทุกคนทุกอยางในกรอบของเนื้อหาที่กําหนดไว ทําใหนักเรียนเขาใจงาย แกโจทยปญหาไดรวดเร็วขึ้น กระตุน
ความสนใจของนักเรียนไดดี ทําใหนักเรียนอยากรูอยากเห็น จึงนาจะนําไปทดลองใชกับ การเรียนคณิตศาสตรใน
เรื่องอื่น ๆ ตอไป
3. ผูที่มาศึกษาคนควาสามารถปรับเวลาใหเหมาะสม และสรางสื่อใหหลากหลาย เพิ่มหรือลดกิจกรรมตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ มีประสิทธิภาพสูงจึงเหมาะที่จะนําไปพัฒนาใชใน
การเรียนรูต อไป
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการคิดเกี่ยวกับการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
และ 2) เปรียบเทียบระดับการคิดเกี่ยวกับการคูณกับการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง อําเภอเมือง จังหวัด
รอยเอ็ด ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 72 คน ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster
Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบวัดระดับการคิดเกี่ยวกับการคูณ แบบวัดความสามารถ
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตร และแบบสัมภาษณการคิดเกี่ยวกับการคูณที่มีการแกปญหาทางคณิตศาสตร สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)และใชวิธีการศึกษาเฉพาะรายกรณี (Case Study Method) โดยนําเสนอ
ขอมูลวิธีพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis)
ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับการคิดเกี่ยวกับการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวนนักเรียนสวน
ใหญอยูในระดับ 2 การคิดโดยใชการบวก คิดเปนรอยละ 37.50 รองลงมาคือระดับ 3 การคิดโดยใชการคูณ คิดเปน
รอยละ 31.94 ระดับ 1 การคิดโดยใชการนับ คิดเปนรอยละ 26.39 ระดับ 0 การคิดเบื้องตน คิดเปนรอยละ 4.17
และไมมีนักเรียนคนใดที่มีระดับความคิดเกี่ยวกับการคูณอยูในระดับ 4 การขยายผลการคิด เมื่อพิจารณาคะแนน
เฉลี่ยตามประเภทของสถานการณปญหาการคูณเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ การรวมกลุมที่มีจํานวนเทากัน
( X = 4.17, S.D. = 2.62) พหุคูณของจํานวน ( X = 3.86, S.D. = 2.51) ผลคูณของสัดสวน ( X = 3.22,
S.D. = 2.38) การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผา ( X = 2.25, S.D. = 2.61) และผลคูณคารทีเชียน ( X = 1.76,
S.D. = 2.79) ตามลําดับ และ2) เปรียบเทียบระดับการคิดเกี่ยวกับการคูณกับการแกปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียนที่มีระดับการคิดเกี่ยวกับการคูณตางกันจะมีความสามารถในการแกปญหา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการสัมภาษณพบวา นักเรียนที่มีการคิดเกี่ยวกับการคูณ
ในระดับที่สูง เมื่อเผชิญสถานการณปญหาเกี่ยวกับการคูณ จะสามารถตีความโจทย เขาใจปญหาแกปญหาโดยอาศัย
แนวคิดการคูณได สามารถตรวจสอบคําตอบและสามารถอธิบายเหตุผลใหเขาใจไดชัดเจน เริ่มคิดเปนนามธรรม
และสามารถแสดงแนวคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ : ระดับการคิดเกี่ยวกับการคูณ, การแกปญหาทางคณิตศาสตร
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Abstract
The purpose of this research were 1) to study multiplicative thinking levels of
Prathomsuksa 6 students 2) to comparison multiplicative thinking levels with mathematical
problem solving of Prathomsuksa 6 students. The sample consisted of 72 elementary school
students of Tessabanwadsatong, School, Mueang Roi-Et, Roi-Et province, in the second
semester of 2018. The study was divided into 2 phases. who obtained through use of
proportional cluster random sampling. Research tools were a multiplicative thinking level
test, a mathematical problems- solving test, and an interview form of multiplicative
thinking with mathematical problem solving. Statistics for research were frequency,
percentage, average, standard deviation, one-way ANOVA and a case study method. Data
were presented through descriptive analysis.
Results were as follows:1) Multiplicative thinking levels of Prathomsuksa 6 students
which were Level 2 (37.50%), Level 3 (31.94%), Level 1 (26.39%), Level 0 (4.17%), and
Level 4 (0%). When considering the score according to the type of problem situations
ranging from high to low multiplication as follows: equal groups ( X = 4.17, S.D. = 2.62),
multiplying factor ( X = 3.86, S.D. = 2.51), multiple proportion ( X = 3.22, S.D. = 2.38),
rectangle area ( X = 2.25, S.D. = 2.61), and cartesian product ( X = 1.76, S.D. = 2.79) and
2) to comparison multiplicative thinking levels with mathematical problem solving of
Prathomsuksa 6 students. Student with different multiplicative thinking levels have
different mathematical problem solving at the .05 level of significance. The interviews
found that students ,who levels High - Multiplicative Thinking Levels, when faced with the
multiplicative problems, could interpret and understand problems, solved by relying on the
concept of multiplication, can verify the answer and be able to explain the reason, clearly
understand, had the abstract thinking, and expressed ideas effectively
Key word (s) : Multiplicative Thinking Levels , Mathematics Problem Solving

บทนํา
คณิตศาสตรเปนวิชาที่วาดวยเหตุผล เสริมสรางใหนักเรียนเปนคนมีเหตุผล ทําใหคนมีความคิดสรางสรรค
คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบระเบียบ คิดมีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหา ตลอดจนมีทักษะการแกปญหา
รอบคอบ สามารถคาดการณ และตัดสินใจแกปญหาไดอยางเหมาะสม และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
เหมาะสม เพื่อนําไปสูความเจริญในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งตองอาศัย
ความรูทางคณิตศาสตร คณิตศาสตรจึงมีความสําคัญและเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหดีขึ้น และสามารถอยูกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (ยุทธพงศ ทิพยชาติ. 2558 : 41) ซึ่งสอดคลองกับ Kouba and
Franklin. (1993 : 103-126) กลาววา ความรูทางคณิตศาสตรเปนความรูพื้นฐานที่สําคัญและจําเปนเชนเดียวกับ
การอานและการเขียนที่มีความจําเปนสําหรับการทํางาน การใชคณิตศาสตรในการแกปญหาและการสื่อสาร เพราะ
คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความสําคัญตอการใชชีวิตในหลายๆดานโดยเฉพาะการแกปญหา
การแกปญหาทางคณิตศาสตร (Mathematical Problem solving) เปนหัวใจของการเรียนคณิตศาสตร
เพราะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ชวยใหนักเรียนพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห การแกปญหาชวยใหนักเรียน
เรียนรูขอเท็จจริง ความสําเร็จในการแกปญหาจะทําใหเกิดการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนที่ตองการ (Lester,
F.K. 1977, น. 1) ซึ่งการแกปญหาทางคณิตศาสตรจะประสบความสําเร็จหรือไมนั้น กระบวนการแกปญหาถือวามี
ความสําคัญอยางมากในการแกปญหา และจากสถิติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(สทศ.) ไดสรุปผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560 ระดับชั้น ป.6
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โดยวิชาคณิตศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 37.12 เมื่อพิจารณาเนื้อหาที่เกี่ยวกับการคูณจะอยูใน สาระที่ 1
จํานวนและการดําเนินการ คาเฉลี่ยเทากับ 33.08 แสดงใหเห็นวานักเรียนไทยยังขาดทักษะในการแกปญหาจาก
สถานการณที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ซึ่งทักษะการแกปญหาตรง กั บสาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
มาตรฐาน ค 6.1 ซึ่งทักษะนี้จะเกิดขึ้นไดตองอาศัยการฝกฝน “การคิด”
การคิด (Thinking) เปนสิ่งสําคัญและจําเปนมากสําหรับมนุษย ไดมีนักวิชาการหลายทาน กลาวถึง
ความสําคัญของการคิดไววา การคิดชวยใหคนไดมองเห็นภาพปญหาต าง ๆ ในอนาคตซึ่งจะชวยใหบุคคลไดคิดหา
แนวทางในการหลีกเลี่ยงหรือปองกันได จะทํา ใหผูที่คิ ดจนเป นนิสัย มีการทบทวนสิ่งที่คิ ด และมีการปรับปรุง
คุณภาพการคิดอยูเสมอ ทําใหเปนคนที่มีความสามารถในหลายๆ ดาน มีผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและนําไปใชให
เกิดประโยชน สูงสุ ดได ทํา ใหเป นมนุษย ที่สมบูรณ (สุ วิทย มู ลคํา. 2549 : 13) สํา หรับการคิดทางคณิต ศาสตร
(Mathematical Thinking) เปนกระบวนการภายในสมองที่เรามองไมเห็น การคิดนั้นสามารถแบงไดหลายประเภท
หลายลักษณะ สําหรับคณิตศาสตรแลวการคิดคํานวณเริ่มตนจากการดําเนินการพื้นฐาน บวก ลบ คูณ หาร การคิด
ที่เปนกุญแจสําคัญของการพัฒนาเด็ก แตในเวลาเดียวกันก็เปนกําแพงใหญที่จะตองกาวขามไปใหไดเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูคณิตศาสตรของเด็กโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กในระดับประถมศึกษา นั่นก็คือ การคิดเกี่ยวกับการคูณ
การคิดเกี่ยวกับการคูณ(Multiplicative Thinking) จําเปนที่จะตองเขาใจความหมายเกี่ยวการคูณ
(Multiplication) เปนพื้นฐาน การคูณนั้นเปนการดําเนินการอยางหนึ่ง ซึ่งไมไดเปนการดําเนินการของการบวก
ซ้ํา ๆ เพียงเทานั้น แตเปนนามธรรมขั้นสูงที่มีหลายมิติ เปนการดําเนินการที่จําเปนตองใชการคิดระดับสูงจา ก
พื้นฐานแนวคิดการบวก มีการเชื่อมโยงความสัมพันธหลายมุมมอง หลายมิติ หลายระดับ (Clark, F. B. 1993 : 45)
ซึ่งปญหาการคูณนั้นแบงออกเปน 5 ประเภทของสถานการณที่แตกตางกัน (Schwartz. 1988 :41-52) ไดแก
การรวมกลุมที่มีจํานวนเทากัน(Equal Groups) พหุคูณของจํานวน (Multiplying Factor) ผลคูณคารทีเชียน
(Cartesian Product)ผลคูณ ของสั ดส ว น (Multiple Proportion) และ การหาพื้ นที่ รูป สี่เหลี่ ยมผื น ผ า
(Rectangle Area) ทั้งนี้ความคิดเกี่ยวกับการคูณนั้น เพื่อใชประเมินความสามารถของนักเรียนโดยวัดจากระดับการ
คิดเกี่ยวกับการคูณ (Multiplicative Thinking Levels) (วิจักษณ ปนสีมา. 2559 : 7) ซึ่งแบงระดับการคิดเกี่ยวกับ
การคูณออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 0 การคิดเบื้องตน ระดับ 1 การคิดโดยใชการนับ ระดับ 2 การคิดโดยใชการ
บวก ระดับ 3 การคิดโดยใชการคูณ และระดับ 4 การขยายผลการคิด จากนั้นนําแนวคิดเกี่ยวกับระดับการคิด
เกี่ย วกับการคู ณดั ง กล าวไปใชเพื่ อพั ฒ นาการคิดเกี่ย วกับ การคู ณของเด็ กนั กเรีย นต อไป เนื่อ งด ว ยนั กเรีย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อยูในชวงการเตรียมตัวเพื่อศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่ตองปรับ ตัวและเตรียม
ความพรอมในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับการคิดเกี่ยวกับการคูณกับการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อเปนแนวทางในการจําแนกระดับการคิดเกี่ยวกับการคูณกับการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร และเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเกี่ยวกับการคูณกับการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรใหเหมาะสมกับศักยภาพตามระดับการคิดของนักเรียน และเสริมสรางเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร
เปนการพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่องและเต็มตามศักยภาพของนักเรียนใหกลายเปนมนุษยที่สมบูรณดํารงชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการคิดเกี่ยวกับการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
2. เพื่ อเปรีย บเที ย บระดั บ การคิ ด เกี่ย วกับ การคู ณ กับ การแกป ญ หาทางคณิ ต ศาสตร ของนั กเรีย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับระดับความคิด เกี่ยวกับการคูณ และการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยคือ เปรีย บเทียบการแกปญหาทางคณิตศาสตรกับ ระดับ
ความคิดเกี่ยวกับการคูณที่แตกตางกัน โดยใชกรอบระดับการคิดเกี่ยวกับการคูณ (วิจักษณ ปนสีมา. 2559 : 7) ซึ่ง
แบงระดับการคิดเกี่ยวกับการคูณออกเปน 5 ระดับ คือ ระดับ 0 การคิดเบื้องตน ระดับ 1 การคิดโดยใชการนับ
ระดับ 2 การคิดโดยใชการบวก ระดับ 3 การคิดโดยใชการคูณ และระดับ 4 การขยายผลการคิด ดังแผนภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ระดับการคิดเกี่ยวกับการคูณ

การแกปญหาทางคณิตศาสตร

ระดับ 0 การคิดเบื้องตน
ขั้นที่ 1 ทําความเขาใจปญหา
ระดับ 1 การคิดโดยใชการนับ
ขั้นที่ 2 วางแผนแกปญหา
ระดับ 2 การคิดโดยใชการบวก
ขั้นที่ 3 ดําเนินการแกปญหา
ระดับ 3 การคิดโดยใชการคูณ
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบการแกปญหา
ระดับ 4 การขยายผลการคิด
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย
ในการดําเนินการวิจัยดําเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด
ในภาคเรียนที่ 2 ป การศึกษา 2561 จํานวน 4 หองเรียน 143 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ในภาคเรียนที่ 2 ป การศึกษา 2561 จํานวน 2 หองเรียน 72 คน ซึ่งไดมาจากการสุม
ตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) เนื่องจากโรงเรียนจัดชั้นเรียนแบบคละความสามารถ
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชเครื่องมือสําหรับการดําเนินการวิจัยดังนี้
2.1 แบบวัดระดับการคิดเกี่ยวกับการคูณ เปนแบบอัตนัย ชนิดเติมคําตอบและแสดงรองรอยการคิด
จํานวน 10 ขอ ประกอบดวยสถานการณปญหาการคูณทั้ง 5 ประเภท ประเภทละ 2 ขอ โดยแบบวัดผานการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดโดยใชคา IOC จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ซึ่งมีคาระหวาง 0.60-1.00 มีคาอํานาจจําแนก
อยูระหวาง 0.23 – 0.57 มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.30– 0.80 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.81
2.2 แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เปนแบบอัตนัย ชนิดเติมคําตอบและแสดง
รองรอยการคิด จํานวน 5 ขอ โดยแบบวัดผานการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดโดยใชคา IOC จากผูเชี่ยวชาญ
3 ทาน ซึ่งมีคาระหวาง 0.60-1.00 มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20– 0.56 มีคาความยากงายอยูระหวาง
0.20– 0.75 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.80
2.3 แบบสัมภาษณการคิดเกี่ยวกับการคูณที่มีการแกปญหาทางคณิตศาสตร
3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยจะแบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้
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ระยะที่ 1 ทําการวัดระดับการคิดเกี่ยวกับการคูณ และวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชแบบวัดระดับการคิดเกี่ยวกับการคูณ และแบบวัดความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร
ระยะที่ 2 ทําการตรวจแบบทดสอบและจัดระดับการคิดเกี่ยวกับการคูณและเปรียบเทียบความสามารถใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนในแตละระดับ
ระยะที่ 3 ทําการจับเลือกนักเรียนจํานวน 6 คน ซึ่งจับฉลากระดับละ 2 คน จากนักเรียนที่มีระดับการคิด
เกี่ยวกับการคูณในระดับ 1 - 3 และนํามาสัมภาษณเชิงลึกเปนรายบุคคล พรอมทั้งบันทึกเสียง เพื่อศึกษาการคิด
เกี่ยวกับการคูณกับการแกปญหาทางคณิตศาสตรในแตละระดับ
4. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
4.1 ศึกษาระดับการคิดเกี่ยวกับคูณ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 การเปรียบเทียบระดับการคิดเกี่ยวกับการคูณกับการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 วิเคราะหโดยวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และสัมภาษณการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรในแตละระดับ ๆ ละ 2 คน รวมทั้งหมดจํานวน 6 คน โดยใชวิธีการศึกษาเฉพาะรายกรณี
(Case Study Method) แลวนําเสนอดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis)

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาระดับการคิดเกี่ยวกับการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา ระดับการคิดเกี่ยวกับการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวนนักเรียน
สวนใหญอยูในระดับ 2 การคิดโดยใชการบวก คิดเปนรอยละ 37.50 รองลงมาคือระดับ 3 การคิดโดยใชการคูณ
คิดเปนรอยละ 31.94 ระดับ 1 การคิดโดยใชการนับ คิดเปนรอยละ 26.39 ระดับ 0 การคิดเบื้องตน คิดเปนรอยละ
4.17 และระดับ 4 การขยายผลการคิด คิดเปนรอยละ 0 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยตามประเภทของสถานการณ
ปญหาการคูณ เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดดังนี้ การรวมกลุมที่มีจํานวนเทากัน ( X = 4.17, S.D. = 2.62)
พหุคูณของจํานวน ( X = 3.86, S.D. = 2.51) ผลคูณของสัดสวน ( X = 3.22, S.D. = 2.38) การหาพื้นที่รูป
สี่เหลี่ยมผืนผา ( X = 2.25, S.D. = 2.61) และผลคูณคารทีเชียน ( X = 1.76, S.D. = 2.79) ตามลําดับ
2. ผลการเปรียบเทียบระดับการคิดเกี่ยวกับการคูณกับการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่มีระดับการคิดเกี่ยวกับ
การคูณแตกตางกัน
แหลงความแปรปรวน
SS
Df
MS
F
p-value
ระหวางกลุม

2088.869

2

1044.435

ภายในกลุม

4045.334

66

61.293

17.040*

.000

รวม
6134.203
68
หมายเหตุ. * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 พบวานักเรียนที่มีระดับการคิดเกี่ยวกับการคูณตางกัน มีความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ
(Scheffe’ Methood) ซึ่งแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่มี
ระดับการคิดเกี่ยวกีบการคูณแตกตางกัน
ผลตางของคาเฉลี่ย
ระดับความคิดทางเรขาคณิต
ระดับ1
ระดับ2
ระดับ3
n
X
4.42
11.04
18.52
ระดับ1 การคิดโดยใชการนับ
19
4.42
6.62*
14.10*
ระดับ2 การคิดโดยใชการบวก
27
11.04
7.48*
ระดับ3 การคิดโดยใชการคูณ
23
18.52
หมายเหตุ. * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนระดับ 1 การคิดโดยใชการนับมีความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรแตกตางจากระดับ 2 การคิดโดยใชการบวกและระดับ 3 การคิดโดยใชการคูณ และนักเรียนระดับ 2
การคิดโดยใชการบวกกับระดับ 3 การคิดโดยใชการคูณมีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุป พบวา นักเรีย นที่มี ระดั บ การคิดเกี่ย วกับ การคู ณ ตา งกัน จะมี ค วามสามารถในการแกป ญ หาทาง
คณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่มีระดับการคิดเกี่ยวกับการคูณระดับ 3
การคิดโดยใชการคูณจะมีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีคาเทากับ 18.52
รองลงมานักเรียนที่มีระดับ 2 การคิดโดยใชการบวกจะมีคะแนนเฉลี่ยในการแกปญหาเปน 11.04 และระดับ 1
การคิดโดยใชการคูณจะมีคะแนนเฉลี่ยในการแกปญหาที่นอยที่สุดเปน 4.42 จากเหตุผลดังกลาว จึงทําใหเห็นวา
หากอยูในระดับการคิดเกี่ยวกับการคูณที่สูงขึ้นจะความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่มากขึ้น และจาก
การสัมภาษณพบวา นักเรียนที่มีการคิดเกี่ยวกับการคูณในระดับที่สูงที่ เมื่อเผชิญสถานการณปญหาเกี่ยวกับการคูณ
จะสามารถตีความโจทย ทําความเขาใจปญหาแกปญหาไดโดยอาศัยแนวคิดการคูณ แกปญหาทั้งทางตรงและ
ทางออมได และสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบคําตอบและสามารถอธิบายเหตุผลใหเขาใจ
ไดชัดเจน

อภิปรายผล
1. ผลการศึ กษาระดั บการคิด เกี่ย วกับการคูณ ของนั กเรีย นชั้ น ประถมศึกษาป ที่ 6 พบว า นั กเรีย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สวนใหญมีระดับการคิดเกี่ยวกับการคูณในระดับ 2 การคิดโดยใชการบวก แสดงใหเห็นวา
นักเรียนสวนใหญใชการบวกหรือการลบ ยังสามารถหาคําตอบของสถานการณปญหาเกี่ยวกับการคูณที่ยังไมไดเรียน
ไดดวย เกิดมโนทัศนใหนักเรียนจดจําความหมายของการคูณที่วาการคูณเปนการบวกซ้ํา ๆ จนกวาเด็กจะมีการคิด
เกี่ยวกับการคูณ โดยนิยมใชการบวกในการแกปญหามากที่สุด รองลงมาคือ ระดับ 3 การคิดโดยใชการคูณ นักเรียน
ระดับประถมศึกษามี อายุระหว าง 6-12 ป ธรรมชาติของนักเรียนวัยนี้จ ะมีการคิดแบบเปนรูป ธรรม แตปญหา
เกี่ยวกับการคูณนั้นเปนเนื้อหาที่มีความเปนนามธรรมหรือจําเปนตองใชการคิดในระดับสูง ซึ่งอาจจะตองอาศัยการ
สะสมความรู ทักษะและประสบการณในการคิดพื้นฐานมากอนจึงจะสามารถพัฒนาการคิ ดไปสูการคิดในระดับสูง
เกี่ยวกับการคูณได สอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ Piaget (สุรางค โควตระกูล : 2553 : 40-44)
ที่วา เด็กในชวงอายุ 7-11 ป จะอยูในขั้นคิดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะมีความสามารถในการสรางภาพในใจ สามารถ
เรีย งลํ า ดับ ได และมี ค วามสามารถในการคิด ย อนกลั บ และเมื่ อเด็ กมี อายุ 12 ป จะกา วสูขั้น การคิดอย างเป น
นามธรรม เด็กสามารถที่จะคิดหาสาเหตุนอกเหนือไปจากขอมูลที่มีอยู และระดับ 1 การคิดโดยใชการนับ แนวคิด
การนับเปนหลักในการแกปญหาเกี่ยวกับการคูณ มากกวาแนวคิดการบวกและการคูณ ซึ่งอาจจะใชการนับหลังจาก
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วาดภาพหรือใชตัวแบบ แลวใชการนับเพิ่มทีละ 1 สอดคลองกับงานวิจัยของ Steffe, L.P. (2000 : 10) ที่วาการคูณ
เกี่ยวของกับการนับและบอยครั้งที่เด็กจะใชการนับเพื่อดิ้นรนในการแกปญหา เกิดการสรางความสัมพันธของการ
คูณไดจะเปนปญหาในการพัฒนาการคิดในระดับสูงตอไป และเมื่อพิจารณาตามประเภทของสถานการณปญหาการ
คูณ พบวา นักเรียนแกปญหาการคูณประเภทการรวมกลุมของจํานวนที่เทากันไดดีที่สุด และแกปญหาประเภทผล
คูณคารทีเชียนไดนอยที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะการรวมกลุมของจํานวนที่เทากันนั้นนักเรียนสามารถคิดแบบเป น
รูปธรรมไดงายที่สุด อาจมีการสรางแบบจําลอง โดยการใชตัวแบบหรือการวาดภาพ เพื่อใชการนับ แตปญหา
ประเภทผลคูณคารทีเชียน มีความเปนนามธรรมสูง ซึ่งนักเรียนไมเขาใจคําศัพทจึงไมเขาใจวาโจทย เชน คําวา
“เทา” สอดคลองกับงานวิจัยของรุงทิวา นาบํารุง (2550 : 172) ที่พบวา ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรความ
เขาใจในภาษามีสวนสําคัญตอการแกปญหาของเด็กเปนอยางมาก เนื่องจากจะมีคําบางคําในทางคณิตศาสตรที่เด็ก
เขาใจ และคําบางคําที่เด็กไมเขาใจ เชน คําวา “เทา” “จัดไดกี่แบบ”ซึ่งคําเหลานี้ถือวาเปนคําใหมสําหรับเด็ก ทั้งนี้
เด็กที่มี ความเขา ใจในภาษาจะมีส วนชว ยใหเด็ กเขา สูระยะการคิดได เป นอยางดีแ ละเด็กคนนั้น มีแนวโนม ที่จ ะ
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายการคิดได
2. ผลการเปรียบเทียบระดับการคิดเกี่ยวกับการคูณกับการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 พบวา นักเรียนที่มีระดับการคิดเกี่ยวกับการคูณแตกตางกันจะมีความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่มีระดับการคิดเกี่ยวกับการคูณ
ระดับ 3 การคิดโดยใชการคูณจะมีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเฉลี่ย มากที่สุด โดยมีคาเทากับ
18.52 ที่เปนเชนนี้เพราะ นักเรียนที่มีระดับการคิดเปนรูปธรรมและนามธรรม เมื่อประสบกับปญหาที่แตกตางกัน
จะดึงความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรออกมาไดแตกตางกัน โดยนักเรียนจะตองใช กระบวนการคิด
ตางๆ มาชวยจึงจะแกปญหาได สอดคลองกับ Ojose, B. (2005:1) ที่กลาววา นักเรียนที่อยูในระดับการคิดแบบ
นามธรรมมีความสามารถในการใชตัวแปรและสัญลักษณทางคณิตศาสตรมาชวยในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
จึงทําใหนักเรียนที่มีความคิดในระดับที่สูงขึ้นเมื่อเผชิญกับปญหาที่ซับซอน จะใชความคิด หรือใชค วามสามารถใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตรในระดับสูงมาชวยแกปญหา จากเหตุผลดังกลาว จึงทําใหระดับการคิดเกี่ยวกับการ
คูณในระดั บ 3 การคิ ดโดยใชการคูณ นั กเรียนจะแกปญหาซั บซอนไดส วนใหญจ ะเปนนักเรียนที่อยูในระดับ 3
การคิดโดยใชการคูณ คือมีระดับการคิดแบบนามธรรม ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยในการแกปญหาเปน 18.52 รองลงมา
นักเรียนที่มีระดับ 2 การคิดโดยใชการบวกจะมีคะแนนเฉลี่ยในการแกปญหาเปน 11.04 และระดับ 1 การคิดโดยใช
การคูณจะมีคะแนนเฉลี่ยในการแกปญหาที่นอยที่สุดเปน 4.42 จากเหตุผลดังกลาว จึงทําใหเห็นวาหากอยูในระดับ
การคิดเกี่ยวกับการคูณที่สูงขึ้นจะความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่มากขึ้น และจากการสัมภาษณ
พบวา นักเรียนที่มีการคิดเกี่ยวกับการคูณในระดับที่สูงที่สุดเมื่อเผชิญสถานการณปญหาเกี่ยวกับการคูณ จะสามารถ
ตีความโจทย ทําความเขาใจปญหาแกปญหาไดโดยอาศัยแนวคิ ดการคูณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง
จํานวน และสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบคําตอบและสามารถอธิบายเหตุผลใหเขาใจ
ไดชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ Siemon, D. et al. (2006 : 113) ที่วาเด็กที่มีการคิดเกี่ยวกับการคูณ
ในระดับสูงจะมีลักษณะดังนี้ มีความสามารถในการตีความและแกปญหาที่เกี่ยวของกับการคูณทั้งทางตรงและ
ทางออม มีการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพจากหลากหลายลักษณะ ทําใหสามารถทําความเขาใจในแนวคิดเกี่ยวกับ
การคูณและสื่ อสารออกมาได อย างชั ดเจน จึ งมี การคิด เกี่ยวกับการคูณในระดั บสู ง สอดคล องกับ คํ ากลา วของ
ไมตรี อินทรประสิทธิ์ (2546 : 14) ที่วาประสบการณเดิมนั้นเปนแรงผลักดันที่สําคัญที่สงผลตอการเรียนรู โดยอาศัย
ความรูและประสบการณเดิมเปนพื้นฐานของการสรางความรูใหม ซึ่งจําเปนตองไดรับการพัฒนาการคิดเกี่ยวกับการ
คูณของนักเรียน เพื่อเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาการคิดระดับสูงที่จะสงผลตอการเรียนรูอยางตอเนื่องและเต็ม
ตามศักยภาพของนักเรียน ใหกลายเปนมนุษยที่มีความสมบูรณสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ขอมูลจากการวิจัยครั้งนี้ โรงเรียนสามารถนําไปเปนขอสนเทศใน
การพัฒนาการคิดเกี่ยวกับการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระดับต่ําสูระดับสูงใหเร็วขึ้นอยางมีคุณภาพ
ซึ่งตองตระหนักถึงระดับการคิดเกี่ยวกับการคูณกับการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนอยูเสมอ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดเกี่ยวกับการคูณ กับการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรีย นชั้น ตางๆ และควรมีการศึกษาเพิ่ม เติม เกี่ย วกับ ปจจั ยที่ส งผลตอการคิด
เกี่ยวกับการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ดวยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
The development of learning achievement and problem solving ability in mathematics.
With learning activities CIPPA model of Prathomsuksa 2

ผูวิจัย

อาจารยที่ปรึกษา

อภิญญา อภิวิมลลักษณ
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ณัฏฐชัย จันทชุม
ธัญญลักษณ เขจรภักดิ์
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) พัฒนาการจัดกิจกรรมเรียนรูดานการแกโจทยปญหาดวยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานการแกโจทยปญหาของนักเรียนกอนเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปากับหลังเรียน
3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการแกโจทยปญหาของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 4) ศึกษาพฤติกรรมการ
เรียนรูของนักเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา กลุมตัวอยางที่ใชคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/8
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวนนักเรียน 37 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบ
กลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดกิจกรรมเรียนรูดวยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรูแบบซิปปาชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู 3) แบบวัด
ความสามารถการแกโจทยปญหา และขอ 4) แบบแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ที่มีตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบซิปปา ในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน
ทางสถิติที
ผลการวิจัยพบวา
1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ ( E1 / E2 )
เทากับ 76.92/77.76 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความสามารถในการแกโจทยปญหาของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนรูดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบซิปปา อยูในระดับมากที่สุด( x = 2.86, S.D. = 0.16)
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูแบบซิปปา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู, ความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ABSTRACT
The purpose of this study was to 1) development activities, learn in solving
problems with learning activities, CIPPA model Prathomsuksa 2 with the efficiency of
75 / 75. 2) Compare the achievement of students in solving problems before learning
activities with learning CIPPA model and after. 3) Compare problem solving ability of
students before and after. 4) Study the learning behavior of students with learning activities
CIPPA model. The Sample included in this research were as Prathomsuksa 2/8 students at
Anubanmahasarakham School, semester 2, academic year 2561 with number 40 persons by
a random group. The research instruments were lesson plans learning with learning
activities CIPPA model grade 2 of addition, subtraction, and multiplication mingled.
2) Learning Achievement Test. 3) The measure test of the ability to solve problems. And
4) A model behavior of students towards learning activities CIPPA model. The statistical
analysis of data, percentage, mean, standard deviation, and T-test critical values.
The result were as follow
1. The effectiveness of learning activities CIPPA model Prathomsuksa 2
performance (/) of 76.92 / 77.76, which meets the specified criteria.
2. The achievement of students with learning activities CIPPA model Prathomsuksa
2 after learning than before. Studying the significant 05.
3. The ability to solve the problems of students with learning activities CIPPA.
Grade 2 students at higher learning. The statistical significance level. 05.
4. Learning behaviors of students in Prathomsuksa 2 Learning Activities Learning
CIPPA model. Situated at the highest level (= 2.86, SD = 0.16).
KEYWORDS : The learning CIPPA model, The development of learning achievement ,
Problem solving ability in mathematics.

บทนํา
หลักสูต รแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได กําหนดสาระการเรียนรูคณิต ศาสตร
เปนสาระหนึ่งที่เปนพื้นฐานสําคัญที่ทุกคนจะตองเรียนรู โดยมีวิสัยทัศนการเรียนรูวา มุงพัฒนา ผูเรียนทุกคนซึ่งเปน
กําลังสําคัญของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งทางรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมือง
ไทย และยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทั กษะ
พื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปน
สําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็ มตามศักยภาพ(กระทรวงศึกษาธิการ,
2551, น.4) จุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรมีทั้งสิ้น 6 สาระประกอบดวย จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห
ขอมูลและความนาจะเปน ไดกําหนดทักษะกระบวนการทาง คณิตศาสตรไว คือมีความสามารถในการแกปญหา
การใหเหตุผล การสื่อ สาร การสื่อ ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอการเชื่อมโยง มีความคิดริเริ่ม
สรา งสรรค (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551, น.13) วิ ชาคณิต ศาสตรเป น วิช าหนึ่ ง ที่ มีค วามสํ าคัญ ต อการพั ฒ นา
ประเทศ และ การดํารงชีวิตของมนุษย เพราะการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของมนุษยทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคตตอง
อาศั ย วิ ช าคณิ ต ศาสตร ทั้ ง สิ้ น การเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร ใ ห เ ข า ใจ อย า งแท จ ริ ง และสามารถประยุ ก ต นํ า ไปใช
ในชีวิตประจําวันไดจึงเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญเปนอยางมากและคณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอความสําเร็จ
ในการเรียนรูในศตวรรษที่21 เพื่อใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรูทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่กาวหนาอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, น.1) ความสามารถในการ
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แกโจทยปญหาคณิตศาสตรเปนสมรรถนะที่สําคัญของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการจะส งเสริมผูเรียนใหมี
ความสามารถในการแกไขปญหาทางคณิ ตศาสตรจ ะตองสง เสริมให ผูเรียนรูจั กการแกป ญหาทางคณิตศาสตร
โดย(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี , 2550, น.5) ไดกลาวไววา ปญหาทางคณิตศาสตร
หมายถึง สถานการณที่เกี่ยวกับคณิตศาสตรซึ่ง เผชิญอยูและตองการคนหาคําตอบ โดยที่ยังไมรูวิธีการหรือขั้นตอนที่
ไดคําตอบของสถานการณ นั้นในทันที และการแกปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง กระบวนการในการประยุกต
ความรูท าง คณิ ต ศาสตร ขั้น ตอน กระบวนการแกป ญ หา ยุ ท ธวิธี แกป ญ หา และประสบการณ ที่ มี อยู ไ ปใช ใน
การคนหาคําตอบของปญหาทางคณิตศาสตร การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่ผานมาประสบปญหาหลาย
ประการ โดยเฉพาะปญหาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ทางโรงเรียนไดกําหนด
รอยละของการผานเกณฑอยูที่รอยละ 75 โดยผูวิจัยสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยอนหลัง 3 ป ดังนี้ ปการศึกษา
2558 นักเรียนมีผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรรอยละ 68.45 ปการศึกษา 2559 นักเรียนมีผลการ
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรรอยละ 72.90 ปการศึกษา 2560 นักเรียนมีผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรรอยละ 71.67 ซึ่งต่ํากวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนด (รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 2560,น.14-15) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดวิเคราะหผล
สอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (Nation Test ; NT) ประจําปการศึกษา 2560 ของชั้นประถมศึกษาปที่ 3
พบวา ในดานการคํานวณระดับประเทศนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่รอ ยละ 37.75 ระดับเขตพื้นที่นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยอยูที่รอยละ 38.96 สวนโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่รอยละ 41.04 มีคาเฉลี่ยสูงกวา
ระดับประเทศและเขตพื้นที่ ซึ่งตรงกันขามกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากการทดสอบดังกลาวสะทอน
ใหเห็นวาการเรียนจัดการเรียนรูคณิตศาสตรยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร อีกทั้งผูวิจัยเองพบวาผูเรียนบางสวน
ขาดความสามารถดานการคิดคํานวณขาดความสามารถการแกโจทยปญหา การบวก ลบ คูณ หาร นักเรียนขาด
ความรวมมือในการเรียนรูแบบเปนกลุม ทําใหสงผลเสียตอการเรียนของผูเรียน และทําใหการพัฒนาผลการเรียนรู
ของนักเรียนกลุมสาระคณิตศาสตรไมดีเทาที่ควร และไมประสบความสําเร็จตามจุดประสงคของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยผูสอนควรศึกษาและสรรหาวิธีการจัด กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย นาสนใจ และมีวิธีการสอน
แบบใหมๆ เพื่อกระตุนการอยากเรียนรูของผูเรียนที่จะสงผลถึงผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนและเพื่อพัฒนาการสอนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากวิธีการตาง ๆ ที่หลากหลายผูวิจัยจึงตัดสินใจเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมกับปญหาที่
เกิดขึ้น โดยเลือกที่จะใช การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA) เพราะมีทักษะกระบวนการที่เหมาะสมและ
ครอบคลุมปญหาไดหลากหลาย การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อให
นักเรียนมีโอกาสสรางความรูดวยตนเอง โดยครูจะเปลี่ยนจาก “ผูใหความรู” เปน “ใหผูเรียนสรางความรู” ซึ่งจะ
จัดการเรียนรูตามขั้นตอนทั้ง 7 ขั้นตอน คือ ขั้นทบทวนความรูเดิม ขั้นการแสวงหาความรูใหม ขั้นการศึกษา
ทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหมและเชื่อมโยงความใหมกับความรูเดิม ขั้นการแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม
ขั้นการสรุปและการจัดระเบียบความรู ขั้นการแสดงผลงาน ขั้นประยุกตใชความรู ของการจัดการเรียนรูโดยใช
รูปแบบซิปปา ซึ่งไดออกแบบไวใหมีความสอดคลองกับหลักซิปปา ซึ่งนักเรียนจะตองไดลงมือปฏิสัมพันธกับแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางรางกายที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจ ทําใหสามารถเรียนรู
กระบวนการตางๆและสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชได (ทิศนา แขมมณี. 2560, น.282-284)
จากที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงศึกษาและพัฒนาการเรียนรู ที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นและ
ความสามารถในการแกโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ดวยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบซิปปาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นและสงเสริม
ความสามารถในการแกโจทยปญหาซึ่งเปนสมรรถนะที่สําคัญของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหผูเรียนนําสมรรถนะ
ไปใชในชีวิตประจําวันและในอนาคตตอไป
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วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมเรียนรูดานการแกโจทยปญหาดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการแกโจทยปญหาของนักเรียนกอนเรียนดวยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปากับหลังเรียน
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการแกโจทยปญหาของนักเรียนกอนเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบซิปปากับหลังเรียน
4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบซิปปา

กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นรูแ ละความสามารถในการแกป ญ หา
คณิตศาสตรดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จึงสรุปกรอบแนวคิดได
ดังแผนภาพ
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
(CIPPA Model) 7 ขั้นตอน
1. ขั้นทบทวนความรูเดิม
2. ขั้นการแสวงหาความรูใหม
3. ขั้นการศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหมและ
เชื่อมโยงความใหมกบั ความรูเดิม
4 ขั้นการแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม
5. ขั้นการสรุปและการจัดระเบียบความรู
6. ขั้นการแสดงผลงาน
7. ขั้นประยุกตใชความรู

ผลลัพธที่ได
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
2. ความสามารถในการแกโจทยปญหา
3. พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร ไดแ ก นั กเรียนชั้ นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาคามเขต 1 จํานวน 5 หอง จํานวนนักเรียน 186
คนที่มีความสามารถใกลเคียงกัน
2. กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/8 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาคาม เขต1 จํานวน 1 หอง จํานวนนักเรียน 37 คน
โดยใชเทคนิคการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)
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2. ตัวแปร
2.1 ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูแบบซิปปา
2.2 ตัวแปรตาม
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
2.2.2 ความสามารถในการแกโจทยปญหา
2.2.3 พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่2
3. กรอบเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเนื้อหาในสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐาน ค 1.2 ตัวชี้วัดป.2/1 และ ป.2/2 ชั้นประถมศึกษาปที่
2 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ซึ่งผูวิจัยไดนํามาทําเปนแผนการจัดการเรียนรูโดยเปนแผนการจัดการเรียนรู
แบบซิปปา จํานวน 9 แผน รวม 12 ชั่วโมง
4. ระยะเวลา สถานที่วิจัย
ผูวิจัยทําวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดกิจกรรมเรียนรูดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เรื่อง
การบวก ลบ คูณ หารระคน สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 9 แผน จํานวน 12 ชั่วโมง ผลการประเมิน
ปรากฏวาระดับคุณภาพ มีคา ( x = 4.74, S.D. = 0.09) ซึ่งมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สําหรับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ซึ่งผูวิจัยเลือกขอสอบที่มีความยากงาย
อยูระหวาง 0.24-0.78 และคาอํานาจจําแนกเทากับ 0.21 - 0.50
3. แบบวัดความสามารถการแกโจทยปญหา เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สําหรับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 เปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ซึ่งผูวิจัยเลือกขอสอบที่มีความยากงาย
อยูระหวาง 0.68-0.78 และคาอํานาจจําแนกเทากับ 0.27 - 0.62
4. แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
คา IOC ระหวาง 0.80 - 1.00
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design โดยมีลักษณะ การ
ทดลอง โดยมีวิธีวิจัยดัง นี้
1. เลือกกลุมทดลองมา 1 กลุม ซึ่งโดยทั่วไปจะเปนกลุมที่มีอยูแลว
2. ทําการสังเกตหรือวัดตัวแปรตามกอนทําการทดลอง (O1)
3. ใหสิ่งทดลองกับหนวยการทดลอง (X)
4. ทําการสังเกตหรือวัดตัวแปรตามหลังจากใหสิ่งทดลอง (O2) และทําการเปรียบเทียบผลการวัดกอนกับ
หลังการทดลอง ดังตาราง (ไพศาล วรคํา, 2561, น.142)
แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ไพศาล วรคํา, 2561, น.142)
การสุม
-

กลุม
E

ทดสอบกอน
o1

สิ่งทดลอง
X

ทดสอบหลัง
o2
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการทดลองเชิงทดลอง (Experimental Research) กลุมตัวอยางไดมาโดยวิธีการสุม
แบบกลุม (Cluster Random Sampling) ซึ่งผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองและใชเวลาทดลอง จํานวน 12 คาบ
โดยไมรวมทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ดังนี้
1. ปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
2. ทําการทดสอบกอนเรียน (Per - test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ แบบวัด
ความสามารถในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร
3. ดําเนินการทดลอง จัดการเรียนการสอนโดยใชการจัดกิจกรรมแบบซิปปา จํานวน 9 แผน 12 ชั่วโมง
4. ดํ า เนิ น การสอนตามแผนที ล ะแผน พรอ มเก็บ คะแนนระหว า งเรีย นจนครบทุ ก แผนและประเมิ น
พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
5. ทําการทดสอบหลังเรียนดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความสามารถในการแกโจทย
ปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียน และผูวิจัยทําการบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
6. เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติตอไป
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา โดยใชสถิติ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ รอยละ ของคะแนนที่ไดจากการทดสอบยอยระหวาง กอนเรียนและหลังเรียน
2. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา โดยใช t– test (Dependent Samples)
3. วิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนกอนเรียน ดวยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปากับหลังเรียนโดยใช t – test (Dependent Samples)
4. หาคาแบบสัง เกตพฤติ กรรมการเรียนรูข องนักเรียนชั้น ประถมศึกษาป ที่ 2 ดวยการจัด กิจ กรรม
การจัดการเรียนรูแบบซิปปา โดยใชสถิติ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหป ระสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูดว ยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
มีประสิทธิภาพ ( E1 / E2 ) ตามเกณฑ 75/75 ปรากฏดังตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาชั้นประถมศึกษาปที่ 2
คะแนนเฉลี่ยคิด
ขอ
รายการประเมิน
คะแนนเต็ม
(S.D.)
(x)
เปนรอยละ
1
ประสิทธิภาพกระบวนการ
160
123.08
14.92
76.92
2
ประสิทธิภาพผลลัพธ
20
13.78
1.59
77.76
ประสิทธิภาพ ( E1 / E2 ) เทากับ 76.92/77.76
จากตารางที่ 1 พบวา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ( E1 / E2 ) เทากับ 76.92/77.76 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว75/75
2. ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู
แบบซิปปา โดยเปรียบเทียบกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนปรากฏดังตารางที่ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การ บวก ลบ คูณ หาร
ระคน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาชั้นประถมศึกษาปที่ 2
การทดสอบ
N
คะแนนเต็ม
(S.D.)
t
Sig.
(X)
กอนเรียน
37
20
10.59
2.89
11.42
.000*
หลังเรียน
37
20
15.43
1.85
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว า คะแนนทดสอบกอนเรีย นและหลั ง เรีย นของนั กเรียนที่ จั ด กิ จกรรมการเรีย นรู
แบบซิปปา ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
3. ผลวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรระหวางกอนเรียนและ
หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบซิปปาชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ปรากฏดังตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวย
การจัดการเรียนรูแบบซิปปา ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
การทดสอบ
N
คะแนนเต็ม
(S.D.)
t
Sig.
(X )
กอนเรียน
37
20
10.22
2.51
15.69
.000*
หลังเรียน
37
20
14.57
1.94
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 มีความสามารถในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบซิปปาหลังเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบซิปปาโดยใชเกณฑการประเมินดังตอไปนี้
ระดับของพฤติกรรมที่แสดงออก
คะแนน
มาก
3
ปานกลาง
2
นอย
1
ไมมีการแสดงออก
0
เมื่อตรวจใหคะแนนแตละขอตามเกณฑที่ กําหนดไว จะนําคะแนนที่ไดมาแปลผลเปนขอมูลเชิงคุณภาพ
ในการแปลผล อาจแปลผลเปนระดับพฤติกรรมที่แสดงออกตามคุณลักษณะในแตละดาน โดยรวมคะแนนที่ไดและ
หาคาเฉลี่ยของแตละดาน/หรือแปลผลในภาพรวมทั้งฉบับ โดยรวมคะแนนที่ไดและหาคาเฉลี่ยของคะแนนทั้งฉบับ
ซึ่งคาเฉลี่ยขอคะแนนที่ได จะแปลงกลับไปเปนเชิงคุณภาพ ไดดังตัวอยางตอไปนี้.
ชวงของคาเฉลี่ย
ระดับพฤติกรรมตามคุณลักษณะ
2.26 – 3.00
มากที่สุด
1.51 – 2.25
คอนขางมาก
0.76 – 1.50
คอนขางนอย
0.00 – 0.75
นอยที่สุด
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ตารางที่ 4 การวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบซิปปา คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
พฤติกรรมตามคุณลักษณะ
S.D.
แปลผล
x
ดานความสนใจใฝรูเพื่อเพิ่มพูนความรูทางคณิตศาสตร
1. มีความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูที่แปลกใหม
2.92
0.28
มากที่สุด
2. อภิปรายและซักถามเพื่อขยายแนวความคิดเดิม
2.78
0.48
มากที่สุด
3. ศึกษาคนควาทฤษฏีบทตางๆทางคณิตศาสตรทั้งที่เกี่ยวข อง
2.81
0.46
มากที่สุด
และไมเกี่ยวของกับบทเรียน
4. สวนรวมในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตร
2.92
0.36
มากที่สุด
2.81
0.46
มากที่สุด
5. ขวยขวายหาโจทยที่แปลกใหมเพื่อฝกฝนแกปญหาโดยวิธีการที่
หลากหลาย
เฉลี่ยรวม
2.86
0.22
มากที่สุด
ดานความรับผิดชอบและความเพียรพยามยาม
2.92
0.28
มากที่สุด
6. ทํางานอยางเต็มความสามารถ
7. ทํางานที่ไดรับหมอบหมายใหสําเร็จสมบูรณตามกําหนดและ
0.16
มากที่สุด
2.97
ตรงตอเวลา
0.57
มากที่สุด
2.70
8. ไมทอถอยในการแกปญหาเมื่อพบอุปสรรค
2.62
9. มีความอดทนในการแกปญหาที่ยุงยากซับซอน
0.68
มากที่สุด
2.81
10. มีความอดทนในการทํางานที่ตองใชกระบวนการที่ซับซอน
0.46
มากที่สุด
หรือระยะเวลาที่ยาวนาน
11. ละเวนการกระทําอื่นที่เปนผลเสียตอสวนรวม
2.62
0.64
มากที่สุด
เฉลี่ยรวม
2.78
0.32
มากที่สุด
ดานความละเอียดรอบคอบในการทํางาน
2.92
มากที่สุด
12. มีความใครครวญไตรตรองในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
0.36
2.86
0.42 มากที่สุด
13. มีการตรวจสอบความถูกตองและความสมเหตุสมผลของ
ขอมูลตางๆ
14. มีความละเอียดถี่ถวนในการดําเนินการแกปญหา
2.86
0.35
มากที่สุด
เฉลี่ยรวม
2.92
0.14
มากที่สุด
ดานความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น
2.89
0.46
มากที่สุด
15. ประพฤติและปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม
2.92
16. ปฏิบัติตามบทบาทและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
0.28
มากที่สุด
2.89
17. ใหความรวมมือในการทํางานรวมกับผูอื่น
0.39
มากที่สุด
2.89
18. ใหการยกยองบุคคลอื่นตามความเหมาะสม
0.31
มากที่สุด
19. รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
2.84
0.50
มากที่สุด
เฉลี่ยรวม
2.89
0.22
มากที่สุด
เฉลี่ยโดยรวม
2.86
0.16
มากที่สุด
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จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา โดยภาพรวม มีพฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด ( x = 2.86, S.D. = 0.16)
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พฤติกรรมการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุดทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้
ดานความละเอียดรอบคอบในการทํางาน( x = 2.92, S.D. = 0.14) ดานความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น
( x = 2.89,S.D. = 0.22)ดานความสนใจใฝรูเพื่อเพิ่มพูนความรูทางคณิตศาสตร( x = 2.86, S.D. = 0.22)
และดานความรับผิดชอบและความเพียรพยายาม( x = 2.78, S.D. = 0.32)

สรุปและอภิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูและความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรดวยการจัดการเรียนรูแบบซิปปาของชั้นประถมศึกษาปที่ 2 นําผลมาอภิปรายผลการวิจัยดังนี้
1. พั ฒ นาการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ด า นการแก โ จทย ป ญ หาด ว ยการจั ด กิ จ กรรมการจั ด การเรีย นรู
แบบซิปปาสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมามีประสิทธิภาพเทากับ 76.92/77.76 ซึ่งเปนไปตาม
เกณฑ ทั้งนี้เนื่องมาจาก แผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นไดดําเนินการสอนตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบซิปปาโดยวิเคราะหและเลือกเนื้อหาที่นํามาจัดทําแผนการจัดการเรียนรูจากเนื้อหาที่งายไปสูเนื้อหาที่ยากขึ้น
ตามลําดับ เพื่อใหผูเรียนสามารถฝกการแกโจทยตามลําดับความงายไปหายาก ทําใหผูเรียนเขาใจขั้นตอนการ
แกปญหามากยิ่งขึ้น และนําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พิสมัย ลาภมาก (2553,
น.54) ไดกลาวไววา แผนการจัดการเรียนรูที่ดีนั้นตองจัดกิจกรรม และแนวดําเนินการที่จัดเตรียมไวสําหรับการสอน
เปนการเตรียมการสอนอยางเปน ระบบและเครื่องมือที่ชวยใหครูพัฒนาการเรียนการสอนไป สูจุดมุงหมายการ
เรียนรู ประกอบดวย จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาวิธีการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู และการ ประเมินผลผูเรียน
ซึ่งองคประกอบของแผนการสอนดังกลาวสอดคลองกับแผนการสอน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูและ
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ทั้งยังเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
เปนการสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมทั้งรางกายสติปญญาอารมณและสังคม ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ ยุพา ภาคํา (2550, น. 83-84) ไดทําการศึกษาการพัฒนาแผนการจั ดการเรียนรู เรื่องความนาจะเป น
กลุ ม สาระการเรียนรูคณิ ต ศาสตร โดยจัดการเรีย นรูต ามรูป แบบ CIPPA ของนักเรีย นชั้น มั ธยมศึกษาป ที่ 3
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูตามรูป แบบ CIPPA เรื่อง ความนา
จะเปนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม
และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ จุฑาทิพย ขวัญถาวร (2553, น.39-59) ไดศึกษาการพัฒนาแผนการเรียนรูกลุม
สาระ การเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องเศษสวน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยการจัดการเรียนรูแบบ ซิปปา ผลการศึกษา
พบวา แผนการจัดการจัดการเรียนรูแบบซิปปามีประสิทธิภาพ เทากับ 80.09/81.60
2. ผลทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรูดวยแผนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนสูงกวาหลังเรียนอยาง มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( x = 15.55 , S.D. = 1.97)
สูงกวากอนเรียน ( x = 11.34 , S.D. =2.69) หมายถึง นักเรียนมีการพัฒนาทั้งดานผลสัมฤทธิ์และความสามารถใน
การแกโจทยปญหา ทั้งนี้เนื่องมาจากนักเรียนที่เกงภายในกลุมสามารถชวยเหลือเพื่อนๆที่เรียนปานกลางและออนให
เขาใจ และสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา คือการใหผูเรียนสราง
ความรูดวยตนเอง โดยกระบวนการแสวงหาขอมูลทําความเขาใจ คิดวิเคราะห ตีความ แปลความ สรางความหมาย
สังเคราะหขอมูล และสรุปขอความ การใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกัน เรียนรูจากกัน แลกเปลี่ยนขอมูลความคิดและ
ประสบการณ แกกัน และกัน การใหผู เรียนมีบ ทบาท มี สวนรวมในการเรียนรูมากที่สุ ด การใหผู เรียนได เรียนรู
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กระบวนการควบคู ไ ป กั บ ผลงาน ข อ ความที่ ส รุ ป ได การให ผู เ รี ย นนํ า ความรู ที่ ไ ด ไ ปใช ใ ห เป น ประโยชน ใน
ชีวิตประจําวัน โดยการเรียนการสอนของรูปแบบซิปปาชวยใหผลการเรียนรูของนักเรียนมีพัฒนาสูงขึ้นสอดคลองกับ
แนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2560 : 283) ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ จุฑาทิพย ขวัญถาวร (2553, น.39-59)
ได ศึ ก ษาการพั ฒ นาแผนการเรี ย นรู แ ละการพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร เรื่ อ ง เศษส ว น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา ผลการศึกษาพบวา การพัฒนาแผนการเรียนรูและ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบซิปปามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ.05
3. ความสามารถในการแกโจทยปญหาหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแกโจทยปญหาที่ใชในการทดสอบหลังเรียนจํานวน 20 ขอนั้นไดผานเกณฑการตรวจสอบ จาก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทั้ง 2 ทาน ผานการตรวจสอบและประเมินผลจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจํานวน 5
ทานแลวนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําจึงนําไปทดลองใชจริงทําใหผูวิจัยไดทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นระหวาง
การทดลองสอนและเปนประโยชนตอการปรับปรุงแบบวัดความสามารถใหเหมาะสมยิ่งขึ้นและในขณะที่ทําการ
ทดสอบโดยใชแบบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา ผูวิจัยพบวาผู เรียนสวนใหญกระตือรือรนและสนใจ
กิจกรรมมีสวนรวมในกิจกรรมสนุกสนาน ดูมีความสุขในการเรียนรู เพราะมีสื่อการสอนที่หลากหลายตามความ
เหมาะสมของเนื้อหาผูเรียนมีโอกาสไดแสดงออกทําใหเกิดความเชื่อมั่นในตนเองยอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น
อยางมีเหตุผลทําใหผูเรียนไดความรูหรือขอบกพรองของตนเองนอกจากนี้แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แกโจทยปญหายังทําใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอหนาที่มีโอกาสทํางานรวมกันเปนกลุมทําใหเกิดความสามัคคีใน
หมูคณะและเมื่อนักเรียนเรียนรูตามการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาแลวนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใช
ในชีวิตประจําวันได สิ่งนี้นี่เองที่ทําใหคะแนนทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาหลังเรียนสูงกวาเกณฑ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สังคม สินสมุทรโสภน (2552, น.บทคัดยอ)
ไดศึกษาวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ปที่ 2 โดยเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา ผลการศึกษา พบวา มีความสามารถในการ
แกโจทยปญหา เฉลี่ยรอยละ 82.87 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จันทรา ศิลปะรายะ (2551, น.108 -109)
ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร
หลังจากใชกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร สามารถชวยใหนักเรียนมีความสามารถ
ในการแกปญหาคณิตศาสตรเพิ่มมากขึ้น และสงผลใหนักเรียนเกิดทักษะในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
4. พฤติ ก รรมการเรี ย นรู ข องนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึก ษาป ที่ 2 ที่ มี ต อ ด ว ยการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู
แบบซิปปา พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 2.86, S.D. = 0.16) แสดงวานักเรียนมีความสุข ในการ
เรียน มีความสนใจ และกระตือรือรนในการทําแบบฝกหัด และทําแบบทดสอบยอย เด็กเกงยังชวยเหลือเด็กออน
ปฏิสัมพันธในกลุมดีขึ้นชวยทําใหผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาเปน
การเนนการมีสวนรวมกับผูอื่นมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันและมีทักษะการทํางานกลุม มีการชวยเหลือระหวางสมาชิก
ในกลุม ทําใหทุกคนในกลุมยอมรับวาตนเปนสวนหนึ่งของกลุมวาจะใหกลุมประสมความสําเร็ จหรือลมเหลวเพื่อทํา
ใหบรรลุเปาหมายของกลุมทุกคนจึงตองมีการอภิปรายซักถาม กลาทํา กลาที่จะแสดงออก ทํากิจกรรมรวมกัน
ชวยกันปรับปรุงแกไขนอกจากนี้นักเรียนยังตองทําคะแนนของตนเองใหดีที่สุดเชนเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ดลพร ศานติยานนท (2551, น. 84) ไดศึกษารายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู โดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูแบบซิปปา สรุปไดดังนี้ นักเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู เชน ความรวมมือในการทํางานกลุม มีความสามัคคี
มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันและ มีทักษะการทํางานกลุม นักเรียนไดพัฒนาความคิด คิดวิเคราะหได แกปญหาไดทําการ
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ทดลองนํ า เสนอผลงาน เกิ ด การเรี ย นรู อย า งเข า ใจ สามารถสรา งองค ค วามรูไ ด ด ว ยตนเองและนํ า ไปใช ใ น
ชีวิตประจําวันได นักเรียนมี ความกระตือรือรน กลาคิด กลาทํา และ มีความกลาแสดงออก มีการเรียนรูอยางสนุก
ไมนาเบื่อ เพราะบรรยากาศ การจัดการเรี ยนรูเปนกันเอง ยิ้มแยมแจมใส เนื่องจาก พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออก
ระหวางการเรียนการสอนคณิตศาสตรการทํากิจกรรมและทํางานรวมกับผูอื่น เปนสิ่งที่สื่อถึงความคิดความสามารถ
และคุณลักษณะของผูเรียน เชน พฤติกรรมที่แสดงความกระตือรือรนในแกปญหาทางคณิตศาสตรสื่อถึ งความสนใจ
ใฝรูของผูเรียน พฤติกรรมที่ผูเรียนใหความรวมมือในการทํางานกลุมสื่อถึงความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( 2555, น.195)

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ครูผูสอนสามารถนําแผนการจัดการเรียนรูเรื่องนี้ไปเผยแพร และจัดการเรียนการสอนใหไดโดยปรับ
กิจกรรมใหเหมาะสมกับผูเรียน
1.2 สถานศึกษาจึงควรสงเสริมใหครูนําวิธีการสอนดวยการจัดการเรียนรูแบบซิปปา ไปใชในการสอนเพื่อ
แกปญหาทางคณิตศาสตรในเรื่องอื่น ๆ ที่ตอ งใชทั กษะการคิด วิเคราะห เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิ เคราะหของ
นั กเรีย น ครูควรใหค วามรู คํา แนะนํ า ทํ า ให นั กเรีย นเกิด ความเขา ใจในหน า ที่ ของตนเองอย า งชั ด เจน เพื่ อจั ด
กระบวนการเรียนรู บรรลุตามวัตถุประสงค
1.3 ครูควรเอาใจใสดูแลนักเรียนในการทํางานของนักเรียนในแตละขั้ นตอนอยางใกลชิด และเพิ่มการ
เสริมแรงดวยการใหรางวัล เพื่อเปนการกระตุนใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนคณิตศาสตรเปนอยางนี้
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษา ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรดวยรูปแบบการสอนอื่นๆ เชน การจัดการ
เรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
2.2 ควรมี การเปรียบเทียบการพั ฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรูและความสามารถในการแกโจทยป ญหา
คณิตศาสตรดวยการจัดการเรียนรูแบบซิปปาของนักเรียนกับการสอนปกติ หรือเปรียบเทียบการแกปญหารูปแบบอื่นๆ
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การใชกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห
แนวทางในการเขาสูอาชีพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานอาชีพ สําหรับนัก เรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2
USING THE INQUIRY CYCLE LEARNING ACTIVITY TO ENHANCE THE
ABILITY OF ANALYTICAL THINKING OF REACHING CAREER APPROACH
AND LEARNING ACHIEVEMENT ON THE TOPIC OF CAREER FOR
MATHAYOMSUKSA 2 STUDENTS

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

อัญชนา แสงบุญเรือง
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.สรียา โชติธรรม
ภาควิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห แนวทางในการเขาสู
อาชีพของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยการใช กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูกับเกณฑรอยละ
75 กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัด
พิจิตร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จํานวน 17 คน ซึ่งไดมา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดกิจกรรม การเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู เรื่อง งานอาชีพ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห และ 3) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) คาสถิติ t – test แบบ Dependent และคาสถิติทดสอบทีแบบ กลุมเดียว (t –test
One Sample)
ผลการวิจัย พบวา 1) ความสามารถในการคิดวิเคราะหแนวทางในการเขาสูอาชีพของนักเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยการใช
กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูผานเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : กิจกรรมการเรียนรู, การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู, การคิดวิเคราะห, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ABSTRACT
The purposes of this study were 1) to compare the ability of analytical thinking of
reaching career approach of students by using the inquiry cycle learning activity before and
after learning. 2) to compare the learning achievement of students between after learning by
using the inquiry cycle learning activity and the standard criterion of 75 percent. The
samples group were students of Mathayomsuksa 2/1, Dongsueluengpittayakom School,
Phoprathapchang District, Phichit Province, Secondary Education Service Area Region 41.
This study was conducted in the second semester of academic year 2018. The instuments of
the study consists of 1) The lesson activity of the inquiry cycle on the topic of career.
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2) The analytical thinking ability test and 3) the learning achievement test. The statistics for
data analysis were mean, standard deviation, t-test Dependent and t –test One Sample.
The result of the study was found that, 1) The ability of analytical thinking of
reaching career approach after learning of students was significantly higher than before
learning at the statistical level of .05 2) The learning achievement after learning of students
by using the inquiry cycle learning activity was significantly achieved according to the
standard criterion of 75 percent at the statistical level of .05
Key Words : Learning activity, Inquiry Cycle, Analytical Thinking, Learning Achievement

บทนํา
การจั ดการเรียนรูตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุ ทธศั กราช 2551 มุงพั ฒนาใหผู เรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใช
เทคโนโลยี ซึ่งการกําหนดสมรรถนะสําคัญขอที่ 2 ที่ใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห เพื่อนําไปสูการสราง
องคความรู การคิดวิเคราะหเปนพื้นฐานของการคิดขั้นสูง จึงมีประโยชนมากในการชวยพิจารณาเรื่องราวตางๆ ทําให
พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นอยางรอบดาน รวมทั้งมุงสงเสริมใหผูเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการที่สามารถจะ
อยูรวมกับคนอื่นในสังคมไดอยางมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก โดยในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยังไดกําหนดใหผูสอนตองพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู รวมทั้งปลูกฝงเสริมสราง
คุณลักษณะอันพึงประสงค พัฒนาทักษะตางๆ อันเปนสมรรถนะสําคัญที่ตองการใหเกิดแกผูเรียน โดยยึดหลักวา
ผูเรียนเปนสําคัญ เชื่อวาทุกคน มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ยึดประโยชนที่เกิดแกผูเรียน กระบวนการ
จัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลและพัฒนาการทางสมองเนนใหความสําคัญทั้งความรูและคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียน มีความรู ความ
เขาใจ มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนําความรูเกี่ยวกับการ
ดํารงชีวิต การอาชีพและเทคโนโลยีมาใชประโยชนในการทํางานอยางมีความคิดสรางสรรค และแขงขันในสังคมไทย
และสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางพอเพียง และมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการคนหาคําตอบผานการ
สํารวจตรวจสอบ โดยใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองผานกิจกรรมที่มีความผสานระหวางการสังเกต การใช
คําถาม การคนควาหาขอมูลเพื่อใหมีประจักษพยาน และหลักฐาน โดยผูเรียนจะสืบเสาะ สืบคน และสํารวจความรู
ดวยตนเอง ซึ่งจะทําใหไดรับความรูและสามารถสรางองคความรูดวยตนเองได (ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2558)
เมื่อพิจารณาจากเหตุผลดังกลาวมาแลว ผูวิจัยจึงใหความสนใจเปนอยางยิ่งที่จะใชกิจกรรมการเรียนรู แบบ
สืบเสาะหาความรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหแนวทางในการเขาสูอาชีพและผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียน เรื่อง งานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาการงาน
อาชี พ และเทคโนโลยี ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 โดยสอดคล อ งกับ แนวทางการจั ด การศึก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553 การจัดการเรียนรู
ดวยการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู จึงเปนวิธีการสอนที่เนนใหผูเรียนเปนสําคัญอยางแทจริง
เพราะสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูตามขั้นตอนของกระบวนการสรางความรูดวยตนเอง และฝกฝนใหใชกระบวนการ
คิดวิเคราะหและกระบวนการกลุมอยางชํานาญ กอใหเกิดทักษะชีวิต ทักษะการทํางานและทักษะการเรียนรูที่มี
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ประสิทธิภาพ สงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผูเรียนตามเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา
ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) ทุกประการ

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห แนวทางในการเขาสูอาชีพ ของนักเรียนกอนและ
หลังเรียนดวยการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
2. เพื่ อเปรีย บเที ยบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นของนั กเรีย นหลั ง เรีย นด วยการใช กิจกรรมการเรีย นรู
แบบสืบเสาะหาความรูกับเกณฑรอยละ 75

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจัย ดังภาพที่ 1

การใชกิจกรรมการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู
ี

้

โ

ี ี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห
แนวทางในการเขาสูอาชีพานการคิด
สร้ างสรรค์ เรื อง การแปรรปผลไม้ ใน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการคิด
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย



วิธีการวิจัย
1. กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม อําเภอ โพธิ์
ประทับชาง จังหวัดพิจิตร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
จํานวน 17 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. เครื่ อ งมื อที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ในการดํ าเนิ น การวิ จั ย ผู วิ จั ยได ใช เครื่อ งมื อในการวิ จั ย 2 ประเภท
ประกอบดวย
2.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เรื่อง
งานอาชีพ จํานวน 3 แผน ใชเวลาจัดการเรียนรู 14 ชั่วโมง การสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระและมาตรฐานการ
เรียนรู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรสถานศึกษา คูมื อครู แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัด กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เพื่อเปนแนวทางในการสรางแผนการ
จัดการเรียนรู ประกอบในการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะหแนวทางในการเขาสูอาชีพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่ผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาพรอมแบบประเมินความ
เหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูและแบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
ที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมของแตละองคประกอบของแผนการจัดการ
เรี ย นรู แ ละกิ จ กรรมการเรีย นรู แ บบสื บ เสาะหาความรู โดยใช แบบประเมิ น ชนิ ด มาตราส ว นประมาณค า
(Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ และนํามาหาคาเฉลี่ย ( X )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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(S.D.) เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนรู แบบสืบเสาะหา
ความรูที่ไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ พบวาอยูในระดับมาก จากนั้นจัดพิมพแผนการจัดการเรียนรูเพื่อประกอบใน
การใชกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหแนวทางในการเขาสู
อาชีพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหสมบูรณเพื่อนําไปใชกับ
กลุมตัวอยางตอไป
2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานอาชีพ ซึ่งมีขั้นตอนการสราง ดังนี้
1. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร หนังสือ ตําราที่เกี่ยวของ
กับการสรางแบบทดสอบ และศึกษาคูมือครูวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แลวออกแบบ
โครงสรางและสรางแบบทดสอบวั ดความสามารถในการคิดวิ เคราะห ใหครอบคลุ มเนื้ อหาสาระ ตั วชี้ วั ด และ
จุดประสงคการเรียนรู ในการทดสอบดานการวิเคราะหความสําคัญ วิเคราะหค วามสัมพันธและวิเคราะหหลักการ
จํานวน 40 ขอ นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ที่ผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาเสนอ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความสอดคลอง จากนั้นนําแบบทดสอบ วัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห ไปทดสอบกับนั กเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนดงเสือเหลื องพิทยาคม อําเภอโพธิ์ ประทั บช าง จังหวั ดพิจิ ตร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จํานวน 31 คน นําผลที่ไดจากการทดสอบมาวิเคราะหรายขอเพื่อหา
คาความยาก (P) และคาอํานาจจําแนก (B) คัดเลือกแบบทดสอบจํานวน 20 ขอ นําแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะหแนวทางในการเขาสูอาชีพ เรื่อง งานอาชีพ จํานวน 20 ขอ ไปทดสอบกับนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนดง
เสือเหลืองพิทยาคม อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จํานวน
31 คน ซึ่งเปนกลุมเดิม นํากระดาษคําตอบมาตรวจเพื่อหาความเชื่อมั่นตามวิธีของโลเวต (Lovett) จัดทําแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดวิเคราะหแนวทางในการเขาสูอาชีพ เรื่อง งานอาชีพ ฉบับสมบูรณ เพื่อใชในการทดลองกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม อําเภอ โพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จํานวน 17 คน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
เพื่อใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชเวลาในการทํา 60 นาที ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร หนังสือ ตําราและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดทําตารางวิเคราะหแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสอดคลองกับตัวชี้วัด และพฤติกรรมที่ตอ งการวัดตามแนวคิดของบลูม แบงออกเปน 6
ระดับ คือ ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา เปนแบบทดสอบ
ปรนั ยชนิด เลือกตอบ 4 ตั วเลือก จํ านวน 40 ขอ ตองการจริง 20 ขอ จากนั้น สรางแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรีย น เรื่อง งานอาชี พ เป น แบบทดสอบปรนั ย ชนิ ด เลื อกตอบ 4 ตั วเลื อก จํ า นวน 40 ขอ ที่ ผ า นการ
ตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาแลว เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความสอดคลอง นําขอมูลมา
วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง โดยใชสูตร IOC (ปกรณ ประจัญบาน, 2552) ซึ่งพิจารณาคาดัชนีความ
สอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป นําแบบทดสอบวัดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานอาชีพ ไปทดสอบ
กับนักเรียนชั้ น ม.3 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม อําเภอโพธิ์ประทับช าง จั งหวัด พิจิตร สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จํานวน 31 คน ที่เคยเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง งานอาชีพนี้มาแลว
นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนน จากนั้นนํานําผลที่ไดจากการทดสอบมาวิเคราะหรายขอเพื่อหาคา ความยาก
(P) และคาอํานาจจําแนก (B) ของแบบทดสอบรายขอของเบรนนอน โดยคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย
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ระหวาง 0.20-0.80 และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป คัดเลือกแบบทดสอบจํานวน 20 ขอ นําแบบทดสอบ
วัดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานอาชีพ จํานวน 20 ขอ ไปทดสอบกับนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียน
ดงเสือเหลืองพิทยาคม อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
จํานวน 31 คน ซึ่งเปนกลุมเดิม นํากระดาษคําตอบมาตรวจเพื่อหาความเชื่อมั่นตามวิธีของโลเวต (Lovett) (ปกรณ
ประจัญบาน, 2552) จัดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานอาชีพ ฉบับสมบูรณ เพื่อใชในการ
ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จํานวน 17 คน
3. การดําเนินการทดลอง
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชแบบแผน One Group Pretest – Posttest design มีลักษณะดังตาราง (ลวน สายยศ
และอังคณา สายยศ, 2538)
ตาราง 1 แสดงแบบแผนการวิจยั แบบ One Group Pretest – Posttest design
ทดสอบกอนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน
X
T2
T1
T1

คือ

การทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด วิเคราะห แนวทางใน
การเขาสูอาชีพและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
X
คือ
การเรียนดวยการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
T2
คือ
การทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห แนวทางใน
การเขาสูอาชีพและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) กับนักเรียนกลุมตัวอยางโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดวิเคราะหแนวทางในการเขาสูอาชีพและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานอาชีพ บันทึกผลไวเปน
คะแนนกอนเรียน
2. ดําเนินการจัดการเรียนรูดวยการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู จํานวน 14 ชั่วโมง ที่ผาน
การตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญแลว ตามแผนการจัดการเรียนรูประกอบการใชกิจกรรมการ
เรียนรู ดังนี้
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง การเสริมสรางประสบการณอาชีพ จํานวน 6 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การเตรียมตัวเขาสูอาชีพ จํานวน 4 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ จํานวน 4 ชั่วโมง
3. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรูดวยการใช กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู แลวจึงทําแบบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะหแนวทางในการเขาสูอาชีพและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานอาชีพ
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติ ในการวิเคราะหขอมูลการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
4.1 นํากระดาษคําตอบของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหแนวทางในการเขาสู
อาชีพและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานอาชีพ กอนเรียนและหลังเรียนโดยใช กิจกรรมการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มาตรวจใหคะแนนโดยใหขอที่ตอบถูกให 1 คะแนน ขอที่ตอบผิดหรือไมตอบให
0 คะแนน และนําคะแนนของนักเรียนทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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4.2 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห แนวทางในการเขาสูอาชีพ ของนักเรีย น
กอนเรียนและหลังเรียนดวยการใช กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู โดยใชคาสถิติ t – test แบบ
Dependent
4.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยการใช กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรูก ับเกณฑรอยละ75 โดยใชสถิติทดสอบทีแบบ กลุมเดียว (t –test One Sample)

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 จํานวน 17 คน เปนเพศชาย จํานวน 5 คน คิดเปน
รอยละ 29.41 และเพศหญิง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 70.59 เกรดเฉลี่ยสะสมโดยเฉลี่ยเทากับ 2.71สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.44
ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัย
ผู วิ จั ย นํ า เสนอผลการวิ เคราะหขอมู ล การใช กิจกรรมการเรีย นรูแ บบสื บ เสาะหาความรูเพื่ อส ง เสริ ม
ความสามารถในการคิดวิเคราะหแนวทางในการเขาสูอาชีพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานอาชีพ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดังนี้
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหแนวทางในการเขาสู อาชีพของนักเรียนกอนและ
หลังเรียน ดวยการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
การทดสอบ
n
S.D.
d
S.D.D
t
p
ݔҧ
คะแนนกอนเรียน
17
5.71
1.40
10.18
2.21
18.95*
0.0000
คะแนนหลังเรียน
17
15.88
2.12
หมายเหตุ *p<.05
จากตาราง 2 พบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะหแนวทางในการเขาสูอาชีพของนักเรียนกอนและ
หลังเรียนดวยการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 5.71 คะแนน สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.40 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 15.88 คะแนน สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 2.12 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางกอนเรียนและหลังเรียน พบวา ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยการใช กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ หา
ความรูก ับเกณฑรอยละ75
μ=
% of
การทดสอบ
n คะแนนเต็ม
S.D.
t
p
ݔҧ
75% mean
คะแนนหลังเรียน 17
20
16.71 1.10
15
83.53
6.37*
0.0000
หมายเหตุ *p<.05
จากตาราง 3 พบวา ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนดวยการใช กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรู มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.71 คะแนน สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.10 คะแนน คิด เปนรอยละ
83.53 และเมื่อเทียบกับเกณฑรอยละ 75 ปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนผานเกณฑรอยละ 75
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึ กษาการใช กิจกรรมการเรีย นรูแ บบสืบ เสาะหาความรูเพื่ อส งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะหแนวทางในการเขาสูอาชีพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะหแนวทางในการเขาสูอาชีพ ของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยการใช
กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหแนวทางในการเขาสูอาชีพ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ
5.71 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.40 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 15.88 คะแนน
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.12 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางกอนเรียนและหลังเรียน พบวา
ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยการใช กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะหแนวทางในการเขาสูอาชีพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานอาชีพ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.71 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.10 คะแนน
คิดเปนรอยละ 83.53 และเมื่อเทียบกับเกณฑรอยละ 75 ปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนผ านเกณฑ
รอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
จากการศึ กษาการใช กิจกรรมการเรีย นรูแ บบสืบ เสาะหาความรูเพื่ อส งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะหแนวทางในการเขาสูอาชีพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 สามารถอภิปรายผลการวิจัย ตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะหแนวทางในการเขาสูอาชีพของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยการใช
กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหแนวทางในการเขาสูอาชีพ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ
5.71 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.40 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 15.88 คะแนน
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.12 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางกอนเรียนและหลังเรียน พบวา
ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจาก
การเรีย นด ว ยการใช กิ จ กรรมการเรีย นรูแ บบสื บ เสาะหาความรู เป น การจั ด การเรีย นรูด ว ยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร มีการกระตุนใหนักเรียนตอบคําถาม เกิดความคิด และรวมมือกันปฏิบัติกิจกรรมเปนรายบุคคลและ
ปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุม นักเรียนไดสืบเสาะหาความรู และสรางองค ความรูดวยตนเอง เพื่อนํามาหาคําตอบและ
ขอสรุปดวยตนเอง โดยครูชวยอํานวยความสะดวกในดานการสืบคนหาแหลงความรู การศึกษาขอมูล การวิเคราะห
การสรุปขอมูล การอภิปราย เปนตน ซึ่งจะชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหสูงขึ้น โดยกิจกรรมการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) เปนการนําเขาสูบทเรียน โดยการนํารูปภาพ คลิปวิดีโอ
ขอความ สถานการณเกี่ยวกับ การเสริมสรางประสบการณอาชีพ การเตรียมตัวเขาสูอาชีพ และทักษะที่จําเปนตอ
การประกอบอาชีพ มาใหนักเรียนดู ทําใหนักเรียนอยากเรียนและสนใจกิจกรรม โดยกิจกรรมจะอยูบนพื้นฐานของ
ประสบการณเดิม และนํามาเชื่อมโยงกับประสบการณเรียนรูใหม โดยครูใชคําถามกระตุนใหนักเรียน คิดวิเคราะห
หาคําตอบ และเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามครูและเพื่อนๆ เกี่ยวกับประเด็นตางๆ ที่เรียน
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ขั้นที่ 2 ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration) นักเรียนเรียนรวมกันคนควาขอมูล การรวบรวมขอมูลจาก
แหล ง การเรี ย นรู ต า งๆ นํ า ไปสู ว างแผนกํ า หนดแนวทางในการสํ า รวจและเก็บ รวบรวมข อ มู ล สอดคล อ งกั บ
ยุทธศาสตรของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร (สถาบันสงเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ,
2548) กลาววาในขั้นนี้จะทําใหนักเรียนสังเกตปรากฏการณ เฉพาะจุดสนใจอยางละเอียด เพื่อระดมความคิดใน
แนวทางที่เปนไปได เลือกแหลงขอมูลที่เหมาะสมจากการสํารวจและคนหา
ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายความรูและลงขอสรุป (Explanation) นักเรียนนําขอมูลจากการสํารวจ และคนหามา
วิเคราะห สรุป และอภิปรายรวมกัน นักเรียนสามารถกําหนดแนวความคิดรวบยอดหรือใหคําจํากัดความดวยคําพูด
ของนักเรียนเอง โดยผานประสบการณ ความรูเดิม และสามารถประมวลเปนความรูเพื่อถายทอดและสื่อสารไปยัง
ผูอื่นได โดยครูคอยชี้แนะและตรวจสอบใหถูกตอง
ขั้นที่ 4 ขยายความรู (Elaboration) ผูเรียนรวมกันระดมความคิด นําความรูที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับประเด็นแนวทางในการเขาสูอาชีพ และหาคํา ตอบโดยการทําใบกิจกรรมตางๆ จากนั้นนําไปเผยแพร
ประชาสัมพันธใหเพื่อน ๆ คนอื่นในโรงเรียน ตามรูปแบบความสนใจของกลุม
ขั้นที่ 5 ประเมินผล (Evaluation) เปนการประเมินการเรียนรูของนักเรียนดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดย
ครูใหเขียนขอสรุป แผนผังความคิด ตรวจใบกิจกรรมของเพื่อนกลุมอื่นๆ เพื่อตรวจสอบและใหคะแนน สอดคลอง
กับงานวิจัยของ พชร แกวกาหลง (2554) ไดทําการศึกษาวิจัยในเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใชวิธี การเรียนรู
แบบสื บเสาะหาความรู เพื่อพั ฒนาทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตรและความสามารถในการคิด วิเคราะห
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบัวขาว ผลการวิจัยปรากฏวา นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห รอยละ 77.78 นอกจากนี้ ยังพบวานักเรียนสรางชิ้นงานโดยการคิดวิเคราะหบนพื้นฐานของความรู
ความเข า ใจด ว ยตนเองส ง ผลให ชิ้ น งานมี คุ ณ ภาพ และนํ า ความรู ไ ปประยุ ก ต ใ ช กั บ การเรี ย นวิ ช าอื่ น ๆ ได
และสอดคลองกับงานวิจัยของสมจิต ผอมเซง และคณะ (2557) ไดทําการศึกษาวิจัยในเรื่องผลการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู 5 ขั้น รวมกับการใชเทคนิคผังกราฟกที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัย
พบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัด
สงขลา ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ขั้นรวมกับการใชเทคนิคผังกราฟกสูงกวาของนักเรียน
ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) ความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ขั้น รวมกับการใชเทคนิคผังกราฟกสูง
กวาของนักเรียนที่เรียนโดย การจัดการเรียนรูตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยการใช กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะหแนวทางในการเขาสูอาชีพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานอาชีพ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.71 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.10 คะแนน
คิดเปนรอยละ 83.53 และเมื่อเทียบกับเกณฑรอยละ 75 ปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนผานเกณฑ
ร อ ยละ 75 อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของเสน ห กองศาสนา (2556)
ไดทําการศึกษาวิจัยในเรื่อง ผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู เรื่อง ไฟฟาสถิต
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัย พบวา การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรีย นสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟาสถิต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนไดรอยละ 86 สูงกวาเกณฑ
รอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชและขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ในขั้นที่ 2 ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration) และ
ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายความรูและลงขอสรุป (Explanation) ซึ่งเปนการใหนักเรียนทํางานเปนกลุม ผูวิจัยพบวานักเรียน
ออนมีสวนรวมในขณะที่ทํากิจกรรมกลุมนอยกวานักเรียนเกง ดังนั้นครูผูสอนควรกระตุนใหสมาชิก ในกลุมมีสวน
รวมในการทํากิจกรรม รวมกันอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหเกิดขอคิดเห็นที่หลากหลาย
1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ควรใชเวลามากกวา 2 สัปดาหเพื่อใหนักเรียนเกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนบางคนมีความสามารถในการเรียนรูท ี่ตางกัน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
ควรนํ า กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบสื บ เสาะหาความรู ไปทํ า การทํ า วิ จั ย กั บ นั ก เรี ย นในห อ งเรี ย นที่ มี
ความสามารถสูงกวาหรือนักเรียนในหองเรียนที่มีความสามารถต่ํากวา เพื่อศึกษาวาการใช กิจกรรมการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรูสงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับนักเรียนหรือไม
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