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In the year 2011, Rajabhat Maha Sarakham University organized 

International Conference on Sciences and Social Sciences that successfully attracted 

participants from both Thailand and abroad. This year's International conference on 

Sciences and Social Sciences is organized with “Innovation for Regional 

Development" as its theme in accordance with needs, policies and development 

strategies of most ASEAN countries that are preparing themselves to be part of “The 

ASEAN Economic Community “ in the year 2015.   

 

       Rajabhat Maha Sarakham University and its partner universities in USA, Europe 

and Asia take this opportunity to invite Thai and International students, 

professionals, academics, scholars, and researchers to join the International 

Conference on Sciences and Social Sciences 2012:  Innovation for Regional 

Development in presenting their academic works and researches  and establishing 

networks of academic cooperation in a variety of disciplines in sciences and social 

sciences. 

 

      This year's international event has been planned to take place in Maha Sarakham  

or Muang Takasila, the name given to the city as a prominent source of education 

where people can seek wisdom or  knowledge of various disciplines.  It is also 

expected that this special international conference will lead to various forms of 

productive academic cooperation in sciences and social sciences among Thai and 

international   participants, academics and scholars, in establishing and utilizing 

cooperation networks or partnerships to  keep each other informed of academic 

progress  while working together in harmony toward  regional development. 
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Report on International Conference on Sciences and Social Sciences 2012: 

Innovation for Regional Development 

By Associate Professor Dr. Somjet Poosri 

President, Rajabhat Maha Sarakham University 

 

At  Theater Hall, Building 34  Rajabhat Maha Sarakham University 

July 19, 2012 

 
 

 

Mr. Deputy Secretary General,  Office of Higher Education Commission: 

 

      On behalf of  the Organizing Committee, I appreciate your  presiding over the opening  of the  

International Conference on Sciences and Social Sciences 2012: Innovation for Regional Development, 

or ICSSS 2012. 

      The aims  of the ICSSS  2012, which is organized during July 19-20,  are to offer academics of 

various disciplines under sciences and social sciences from Thailand and abroad  opportunity  to present 

and share academic works  or research studies  through  oral  and  poster  presentations; to present their 

workshops ;  to provide opportunities for participants to meet with keynote speakers and fellow scholars 

from different countries  during the presentations and workshops;  to establish ties and relationships  that 

will lead to  fruitful academic cooperation networks  in the future;  and to publish proceedings of  this 

conference for dissemination.  

      This conference  is organized by Rajabhat Maha Sarakham University in cooperation with the 

following educational institutions:  the Institute of Physical Education Maha Sarakham; Indiana State 

University,  the United States of  America; University of Applied Sciences, Neubrandenburg, Germany;  

Vinh University, Vietnam;  Institute for Research and Development of New Technology, Vietnam; 

Nippon Veterinary and Life Science University, Japan;  National University of Laos; University of the 

Phillippines Los Banos; and Technology University of the Philippines.  Without their kind cooperation 

and shared resources  this conference would not have been possible. 

     For this conference, there are 218 research presentations,  7 keynote presentations ,   

5 workshops, 4 academic exhibitions  and displays.  It is expected that there  will be around 1500  

participants  to take part  in  the activities  organized during this event.  

      At this auspicious moment,  will you please give an opening speech on  the  International Conference 

on Sciences and Social Sciences 2012:  Innovation for Regional Development 2012,  and  kindly present 

your  keynote address.   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Report and Opening Addresses 



Opening Address  

by Associate Professor Dr. Piniti Ratananukul 

Deputy Secretary General, Office of Higher Education Commission 

At International Conference on Sciences and Social Sciences 2012: 

Innovation for Regional Development 

 

Theater Hall, Building 34 Rajabhat Maha Sarakham University 

July 19, 2012 

 
 

Chairman, Rajabhat Maha Sarakham University Council,  

President, Rajabhat Maha Sarakham University, 

President, University of the  Phillippines, Los Banos, 

Distinguished Delegates, Ladies and Gentlemen: 

 

        It is an  honor  and a pleasure for me to preside over the opening of the  International Conference on 

Sciences and Social Sciences 2012:  Innovation for Regional Development today.   

      Rajabhat  Maha Sarakham University is one of the oldest universities in this region, that has 

consistently developed throughout the 80-year history in  providing educational services and serving the 

region with quality education of different levels, ranging from  kindergarten  to doctoral degrees, meeting  

the needs of  local and regional community,  such as  a joint bachelor's degree program  in English with 

Vinh University of Vietnam,  and doctoral programs  such as Strategies for Regional Development  and  

Innovation for Local Development. 

       This international conference is an attempt to integrate universal wisdom in the university's practice 

in providing quality education and services to meet the established  missions,  relevant to the current 

situation while  the ASEAN member countries are getting ready to  become one economic community in 

the year 2015.   

      It is a great pleasure to meet scholars and academics from other ASEAN countries, as well as  

distinguished delegates  of various disciplines  in sciences and social sciences from USA, Germany, 

Japan, and other countries.  I am sure this conference can generate substantial  knowledge and ideas  that 

are beneficial to further development of the region. 

        I would like to take this opportunity to congratulate Rajabhat Maha Sarakham University and  the 

partner universities  on  your commitment  in providing  academic platforms for  scholars  and  

researchers to share and update  their  works  in pursuing academic excellence , a great opportunity for  

participants to be informed of  new ideas and progress in their disciplines. 

      On behalf of the Office of Higher Education Commission,  I  express sincere appreciation to the 

organizing committee for their hard work, to the supporting organizations  for their kind assistance,  to 

Chairman and members of the University Council for their encouragement  and moral support, and  

especially to the presidents and representatives of the partner universities for their cooperation and 

generosity in sharing their resources and co-hosting  this conference.  

       May I  extend my appreciation to all the participants--- scholars and researchers,  faculty and 

students of various universities, who  submitted their papers for consideration in order to share their 

works and keep us informed. 

       Last but not least,  special appreciation goes to all the keynote speakers and guest speakers of  the 

workshops for their kind cooperation to share their expertise with the audience of different sessions and 

disciplines.   

      To all the participants and every one involved, I wish you all a fruitful and successful conference.   

     And may I now declare open the International Conference on Sciences and Social Sciences 2012:  

Innovation for Regional Development.   

 

Thank you. 



 

 

 

Keynote  

Speakers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Assoc.Prof.Dr. Piniti  Ratananukun 

Deputy Secretary-General Office of  the Higher Education Commission 
 

Keynote speaker:  “Thai HE Innovation for Regional Development” 

 
Education 

1988 Post-Doctoral Fellow, The Queen’s University of Belfast, Northern Ireland, U.K. 

1983 Ph.D. (Organic Chemistry), University College Cork, The National University of Ireland,  

Ireland 

1979 M.Sc. (Organic Chemistry), Mahidol University, Bangkok, Thailand 

1977 B.Sc. (Chemistry), Mahidol University, Bangkok, Thailand 

 

Professional Association 

Member: The Chemical Society of Thailand 

 

Fellowship and Grant Awarded 

1997 Grant from the Royal Thai Government under the development commission scholarship to  

study M.Sc. at Mahidol University 

1988 Roussel’s Research Fellowship, The Queen’s University of Belfast, Northern Ireland, U.K. 

1981 Teaching Assistanship, The National University of Ireland, University College Cork, Ireland 

1980 Award from Dr. Tab Nilanidhi Foundation for the outstanding M.Sc. thesis scholarship to  

study M.Sc. at Mahidol University 

 

Professional Experience 

2008-Present Deputy Secretary-General, Higher Education Commission, Ministry of Education 

2001-2008 Associate Professor, Department of Chemistry, Faculty of Science, Srinakharinwirot  

University, Bangkok, Thailand 

1996-2001 Assistant Professor, Department of Chemistry, Faculty of Science, Srinakharinwirot  

University, Bangkok, Thailand 

1987-1996 Assistant Professor, Department of Chemistry, Faculty of Science, Silpakorn  

University Nakorn Pathom, Thailand 

1979-1987 Lecturer, Department of Chemistry, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakorn  

Pathom, Thailand 

 

Keynote Speakers 



 

Dr. Rex Victor O. Cruz 

Chancellor of University of the Philippines, Los Banos 

 

Invited Speech on “Mainstreaming Interactive Learning: A Policy Option  

for Paradigm Shift in Tertiary Education” 
 

 

PhD Watershed Management, University of Arizona May 1990 
MS Forestry, University of the Philippines April 1981 

BS Forestry, University of the Philippines April 1978 
 

KEY ACCOMPLISHMENTS   

 1. Leader of more than 15 research studies/projects in forestry and watershed management during the last 5 years, has 

been continually provided extension services in various trainings and development projects all over the Philippines, and has 

published/presented more than 70 technical papers locally and internationally 
 2. During his term as Dean of CFNR at least 160 M pesos cash inflow was generated mostly as research funds that 

translated into 100 researches completed, 99 peer reviewed journal articles, 30 papers published in conference proceedings and 22 

chapters in a book. More than 20 M pesos came from generous donors. A new vision was also crafted and approved on the 
occasion of the CFNR’s 100th year foundation anniversary that will be the marching order for CFNR in the next millennium. An 

ambitious modernization plan was likewise developed and launched on the same occasion to facilitate the upgrade of classroom and 
laboratory facilities. The icon of UPLB ecotourism program, the Makiling Botanic Gardens underwent major makeover with the 

generous support of the Philippine Tourism Authority 

 3. As Director from November 1995 to December 2000 he led the Forestry Development Center (FDC) of the UPLB-
CFNR in producing the most number of publications and holding of most number of policy fora among previous administrations. 

Consequently, FDC had significant influence in the crafting of key policy issuances of the DENR including the development of the 
Guidelines for Watershed Management in the Philippines, and DENR Executive Order No. 1 series of 1999 entitled ‘Watershed 

Ecosystem Management Approach to Forest Management in the Philippines’ among others 

 4. As Director and member of the Environmental Forestry Programme from 1996 to present, he was instrumental in 

generating more than PhP 50 M of research and development funds, in the conduct of at least 15 completed and 5 ongoing R&D 

projects, in providing support to more than 15 graduate and undergraduate students, in the conduct of 28 conferences and 

workshops, and in the publication of at least 40 technical papers   
 5. From 1992 to 2007, a Member  of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Nobel Peace Prize 

Awardee in 2007 serving as Lead Author and Coordinating Lead Author in the preparation of assessment reports on the climate 
change impacts, adaptation and vulnerability of forest ecosystems (1995) and Asia (2001 and 2007) 

 6. Provided active leadership in convening 10 Multisectoral Forums on Watershed Management (8 national and 2 

regional) from 1995 to 2006 outputs of which had been instrumental in shaping key policies of the DENR particularly the 
Department Administrative Order No.1 of 1998, adopting watershed  as the unit for planning and management of forestlands in the 

country 
 7. Actively involved in alumni affairs serving as member of the CFNRAA Board of Directors from 1998 to 2008, 

President of the CFNRAA and member of the UPLB Governing Council from 2003 to 2005, and as Chair of the UPLBAA Awards 

Committee from 2004 to 2006  
 8. A member of various professional and research organizations including the Society of Filipino Foresters, 

International Society of Tropical Foresters, International Association for the Study of Common Property, National Research 

Council of the Philippines, Gamma Sigma Delta Honor Society of Agriculture, UPLB, and the Forests and Natural Resources 

Research Society of the Philippines (FORESPI), the Philippine Forestry Education Network where he is currently the President, 

and the Asia-Pacific Forestry College Deans Mechanism (FCDM) where he sits as member of the Advisory Board. 



 9. Has been actively involved in R&D projects in collaboration with various local and international agencies and 

institutions.  These research involvements earned for him prestigious awards which include the 2009 Outstanding Researcher 
Award of the National Research Council of the Philippines, Most Outstanding Researcher 2001 of the College of Forestry and 

Natural Resources, University of the Philippines Los Baños and the Best Scientific Poster Award: Agricultural Sciences. National 
Academy of Science and Technology For the paper entitled “Yield and Oil Content Ideotypes Specification in Jatropha curcas L. 

Given during the NAST Awarding Ceremonies. Manila Hotel, Manila. July 15, 2010. 

 10. Recipient of various awards including:  
  

 
Peace Prize. 

  2009 Outstanding Researcher Award of the National Research Council of the Philippines  

  
  

 ion to watershed management and development and climate change 
studies in the Philippines and elsewhere and for untiring support to the programs and activities of the Forestry Development Center, 

UP Los Baños 

 restry College of Forestry and Natural Resources, University of the 
Philippines Los Baños, College, Laguna, Philippines. June 2002- June 2003   

 
Philippines Los Banos, College, Laguna, Philippines. June 2001- June 2002. 

 

Alumni Association, University of the Philippines Los Baños. 
 tstanding Researcher 2001 of the College of Forestry and Natural Resources, University of the Philippines 

Los Baños. 
 

University of the Philippines Los Baños, College, Laguna, Philippines. 

 
Baños. College, Laguna, Philippines.  1998 - 1999. 

 est Management.  University of the Philippines Los Baños.  College, 
Laguna, Philippines.  1997-1998. 

 

Philippines.  1993-1994. 

 p Grant.  PhD in Watershed Management.  University of Arizona.  1985-1990. 

  
 cson, Arizona.  1985. 

 -BIOTROP Scholarship Grant.  Training Course on Vegetation Analysis and Remote Sensing.  1982. 

 College of Forestry and 
Natural Resources, University of the Philippines Los Baños.  College, Laguna, Philippines.  1980-1982. 

 -UNESCO Scholarship Grant.  Regional Training Course on Watershed Management and Environmental 
Monitoring in Humid Tropical Ecosystems.  1979.  

 11. A responsible family man, blissfully married to the former Delia Salido of San Pablo City, and father to Amy 

Christine, Bryan Jacob, and Alyssa Beth.  A godly man and a faithful disciple and servant of the Lord Jesus Christ, a member of 
REACH Ministries, Inc. and Grace Baptist Church of Los Baños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assoc.Prof.Dr. John L. Conant 

 
Keynote speaker:  “Waterways and the  Sustainability Characteristics of  Local Economic 

Development Strategies in Global Marketplace” 

 
Education 

Ph.D. Economics  University of Tennessee, Knoxville, Tennessee 1984 

M.A. Economics  Washington University, St. Louis, Missouri 1978 
B.S. Economics  University of Missouri, St. Louis, Missouri 1976 

B.A. Biology  University of Missouri, St. Louis, Missouri 1976 
 

Working Experience 

July 1996 - Present:  Chairperson, Dept. of Economics 

August 1995 - present: Director, Center for Economic Education 

August 1993 - present: Professor of Economics, Indiana State University 
August 1987 - August 1983: Associate Professor of Economics, Indiana State University 

August 1981 - August 1987: Assistant Professor of Economics, Indiana State University 

August 1980 - May 1981: Visiting Instructor, University of Missouri, St. Louis 
 

Awards 

 Distinguished Faculty Service Award, Indiana State University, April, 2011 

 President’s Medal, Indiana State University’s highest award for faculty for distinguished service and outstanding 

contributions to the university (2008) 

 Who’s Who Among America’s Teachers, 8th, 9th,  and 10th editions. (2004 - 2006) 

 Salvatori Fellow, The Heritage Foundation, Washington D.C., 1994-1995 

 Academic Advisor and Manuscript reviewer, The Heartland Institute, Chicago, Illinois. (9/87 to present). 

 Honor Certificate in Economic Education from Freedoms Foundation at Valley Forge for developing computer 

courseware to teach free enterprise. (1984) 

 

 
ABSTRACT    

The presentation provides a brief discussion of the importance of waterways for economic development and reviews some of 

the impacts of large dams on local systems, both natural and human.  Local economic development strategies are analyzed with a 

broad conceptualization of what constitutes sustainability, with economic, political, social, and cultural, as well as ecological 
components being necessary.  We argue that economies of scale and incomplete understanding of comparative advantage, along 

with the globalization of supply chains has resulted in a geographical concentration in the production of a number of necessary 
components for products critical to a healthy global economy.  This geographic concentration, especially around waterways, has 

increased the risk of global contagion resulting from localized natural disasters.  Several recent examples of the global economic 

consequences of natural disasters are provided to illustrate the risks involved, including the 2011 flooding in Thailand, the Japanese 
tsunami of 2011, and the flooding of New Orleans after hurricane Katrina in 2005. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invited 

Speakers 

 

 



 
Prof. Dr. Leslie Barratt 

 

Invited Speaker: “Innovations from Research for English Pedagogy” 
 
Department Chair 

 Ph.D., The University of Iowa 

 MS, Northwest Missouri State University 

 MA, University of Wisconsin-Madison 

 A.B., Beloit College  

 Office: Root Hall, A-140B  Phone: 812-237-2677 

 Email: Leslie.Barratt@indstate.edu 

2003 Recipient of ISU's Caleb Mills Award for Excellence in Teaching 

 

Biography 

Leslie Barratt, Professor of Linguistics, received an A.B. degree from Beloit College, an M.A. in Linguistics from the 

University of Wisconsin-Madison, an M.S. in Elementary Education from Northwest Missouri State University, and a Ph.D. from 

The University of Iowa. Although all of her degrees are from Midwestern schools, Dr. Barratt was born and raised in the East, just 

outside of New York City. She took Russian in high school and learned Flemish as an exchange student in Belgium. After college 

classes in linguistics, she decided to pursue the study of language as her career. Dr. Barratt has taught at ISU since 1980. She has 
spent two of her sabbaticals as a Senior Fulbright Lecturer in Hungary (1987-8) and China (1995-6). During 2004-2005 she visited 

and/or lectured in Turkmenistan, P.R. China, Taiwan, Japan, Korea, Thailand, and Brazil. 

 

Professional Activities 

 President, Indiana Teachers of English to Speakers of Other Languages (INTESOL), 2011 

 Vice President and Conference Chair, Indiana Teachers of English to Speakers of Other Languages (INTESOL), 2010 

 Associate Chair for the Annual Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL) Convention, Seattle, 
2007; Boston, 2010; New Orleans, 2011; Philadelphia, 2012 

 Co-Team Leader, Protocol, for the Annual Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL) Convention, 
Baltimore, 2003, Long Beach, 2004, San Antonio, 2005 & Tampa, 2006 

 Co-Team Leader, Employment Clearinghouse, TESOL Convention, Baltimore, 2003, Long Beach, 2004, San Antonio, 
2005 & Tampa, 2006 

 President, Indiana Partners of the Americas (partners with Companheiros das Americas Rio Grande do  
Sul, Brasil, 2002-2004, 2005-present); Board Member, Indiana Partners of the Americas, Fall 1998 - present. 

 Board Member, Indiana Nationalities Council, 2002- present. 

 FLEX Coordinator, Indiana AFS Exchange Programs, 2002-2003, 2005 (Department of State grant activities for 
participants from the former Soviet Union) 

 Member, Protocol Committee for TESOL Convention, St. Louis 2001 & Salt Lake City 2002 

 Orientation Coordinator for Indiana, American Field Service (AFS) student exchange programs, 2000-2001. 

 Employment Counselor for Employment Clearinghouse, TESOL Convention, 1995, 1997, 1998 

 Member, INTESOL Bilingual/Bicultural License Proposal Committee, Spring 2002 

 Co-Editor, TESOLIN', newsletter of the Indiana Teachers of English to Speakers of other Languages, 1993-5 (elected 
position, with Ellen Dussourd, then Director of Interlink, Terre Haute) 

 Member, English as a Second Language Standards Review Committee, State of Indiana, 1989-1990 

 Member, Indiana Teachers of English to Speakers of Other Languages (INTESOL) Grants Committee, 1991-1992, 

1996-1997 



 
Will R. Barratt, Ph.D. 

 
Invited Speaker:  “Overcoming Cultural, Social, and Personal Resistance to Innovation” 

 
 Department of Educational Leadership, Administration and Foundations 

 Indiana State University, Terre Haute, IN 47809, 812-237-2869  

 willbarratt@indstate.edu    

 http://wbarratt.indstate.edu 
 

 

Education 

 Ph.D. The University of Iowa, 1983, Student Development in Post-Secondary Education 

 M.S.  Miami University, 1973, Personnel Counseling  

 B.A.  Beloit College, 1972, History and Philosophy 
 

Professional Experience 

 Associate Professor, Department of Educational Leadership, Administration, and Foundations, Indiana State 
University. Teaching Student Affairs and Higher Education, Program Evaluation, Foundations of Education, Law 

of Higher Education, Group Dynamics and Leadership, Consultation, Multicultural Education, and Research 
Seminar.  

 Associate Dean, School of Graduate Studies, Indiana State University, 1998-1999.  

 Visiting Scholar, Liaoning University, Shenyang, China, Spring 1996.  

 Visiting Scholar, Liaoning Normal University, Dalian, China, Spring 1996. 

 Independent researcher. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichologiai Intezet, Department of General 

Psychology, Budapest, Hungary. 1987-1988. 

 Visiting Assistant Professor, Department of Educational Leadership, Miami University, Spring 1986. Teaching 

Student Affairs, University Administration, and Higher Education Law. Member, Miami University Graduate 

Faculty. 

 Management Consultant, Coordinator of the Wellness Resource and the Employee Assistance Programs. Hamilton 
Center, Inc. Terre Haute, Indiana. 1982-1983. Providing management and wellness education to area businesses. 

 Caleb Mills Distinguished Teaching Award, Indiana State University, 2008 

 Holmstedt Distinguished Professor, College of Education, Indiana State University, 2006-2007 

 

Professional Expertise 

 Program Evaluation, Student Learning Outcomes Assessment, Organizational Development and Change, Social 
Class on Campus, Information Technology on Campus 

 Author of over 20 articles, and 70 national and regional conference presentations 

 C0-Author of the Barratt-Frederick University Learning Outcomes Assessment 

mailto:willbarratt@indstate.edu
http://wbarratt.indstate.edu/


 
Karen Chia-Yu Liu, Ph.D. 

Professor 

 

Invited Speaker: “The Power of Priamide Approach: An Innovative Pedagogy  

to Foster Children’s Active Engagement and Learning” 

 

Biographical Statement: 

 

Dr. Karen Liu is a professor of early childhood education at Indiana State University.  She serves as the 

program coordinator for the Early Childhood Undergraduate and Graduate programs.  Liu’s work is 

reflected in her published monographs and journal articles.  She has published and given more than 200 

articles, research papers and workshops.  As an internationally recognized early childhood educator, Liu 

has served as the keynote speaker, consultant, workshop trainer and invited speaker in Asian countries, 

such as Thailand, Taiwan, Hong Kong, China, Malaysia, Singapore, South Korea, and Japan.  She also 

presented her work in Brazil, Germany, Russia, and Denmark.  She was profiled in the Who’s Who 

among Asian Americans.  Liu was elected to a board position for several early childhood professional 

organizations and had received numerous service awards. Dr. Liu was awarded the Petty Smith Hill 

Professional Achievement Award by the Association of Childhood Education International (ACEI) in 

April, 2012.  She also received the President Medal for Excellence in Teaching and Research in 2011, 

Holmstedt Distinguished Professor title in 2002 and the Distinguished Early Childhood Educator in 

Higher Education in 2001.  She is also a certified trainer for infants & toddlers care and education 

programs. 

 

Contact Information: 

 

Dr. Karen Liu 

Professor 

Department of Elementary, Early and Special Education 

401 N. 7
th

 Street 

Bayh College of Education 

Indiana State University 

Terre Haute, Indiana 47809 

(812) 237-2856 (Office) 

(812) 237-8201 (Fax) 

karen.liu@indstate.edu  

 

 

 

 

mailto:karen.liu@indstate.edu


 
Assoc.Prof. Dr.Nguyen Huyhn Phan 

 

President of Institute for Research and Development of New Technologies, Vietnam 
 

Invited Speaker: “Renewal of Higher Education Management of Vietnam, Period 2010 -2012” 

 

 

Full name : Nguyen Huynh Phan 

Nationality: Vietnamese 

Date of birth : 10/02/1952 

Place of birth:  Quang Binh Province, Viet Nam 

Sex: Male 

Address:  Institute for Research and Development of New Technologies; 

Building number 17, Pham Kinh Vy street Ben Thuy ward, 

Vinh City,  Nghe An Province, Vietnam 

Tel: 0084.913.295.523; 0084.989.544.250;  Fax : 0084.38.3555.669  

E - Mail :  huynhphan@viencongnghemoi.com 

 

1979: Graduate in Mathematics at Vinh University, Viet Nam 

1989: Ph D in Mathematics at Ha Noi National University of Education, Việt Nam 

1989-1990: Vice Director of  Formation Department, Vinh University, Viet Nam 

1991-1994: Principal Researcher at  National Center of Scientific Research of French. 

1994: Dr. in Mathematics at  University of Pierre and Marrie Curie, Paris 6, French. 

1995-2001: Director of  Postgraduate Department, Vinh University, Viet Nam 

2001: Associate Professor 

2001-2006: Rector of Quang Binh College of Eduction, Viet Nam  

2006-2010: Rector of Quang Binh University, Viet Nam 

2011-now: President of Institute for Research and Development of New Technologies, Viet Nam. 

1998-2001: Member of Editional Board of  Bulletin of Complex Analyse,  Ha Noi National University of 

Education, VietNam 

2001-2006: Editor-in-Chief of Scientific Bulletin of  Quang Binh College of Eduction, VietNam 

2006 – 2010:  Editor-in-Chief  of  Scientific Journal of Quang Binh University,  Viet Nam 

mailto:huynhphan@viencongnghemoi.com


 
Professor Dr. Kishio Hatai 

 
Invited Speaker: “Past to present of Aquaculture in Japan: Fish health and disease management” 

 

Address 

4-18-19-708, Nerima, Nerima-ku, Tokyo 176-0001, Japan 

Tel: +81-3-3994-2852, E-mail: khatai0111@nvlu.ac.jp 

 

Education 

1968 B.Sc. (Fisheries), Tokyo University of Fisheries, Japan 

1970 M.Sc. (Fisheries),  Tokyo University of Fisheries, Japan 

1979 Ph.D. (Agriculture), Tokyo University, Japan 

 

Working Experience 
1971-1979 Researcher, Sankyo Co. 

1979-1983 Researcher, Fisheries Institution of Nagasaki Prefecture 

1983-1985 Lecturer, Nippon Veterinary and Life Science University 

1985-1991 Associate Professor, Nippon Veterinary and Life Science University  

1991-2010 Professor, Nippon Veterinary and Life Science University 

2010-Present Professor Emeritus, Nippon Veterinary and Life Science University  

 

Research Overview 

 Publication: 213 scientific papers were published in the international journals since 1971. 

 Main research work is fungal infections in aquatic animals (fish and shellfish)   

 Bacterial  infection in cultured fishes   

 Parasitic infection in cultured fishes  

 

Awards 

1986 Scientific Achievement Award in Fish Pathology (The Japanese Society of Fish Pathology, Japan) 

1987 The Japanese Society of Fish Pathology Award (The Japanese Society of Fish Pathology, Japan) 

2004 The Honorary Doctorate of Veterinary Medicine (Khon Kaen University, Thailand) 

2007 JICA (Japan International Cooperative Agency) President Award  

2009 The Mycological Society of Japan Award (The Mycological Society of Japan, Japan)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Assoc. Prof. Dr. Oudom Phonekhampheng 

 

“Food production and agricultural development in Laos PDR” 
 

Address 

Dept.of Livetock and Fisheries. Faculty of Agriculture, National University of Laos. 

Nabong campus,Raod Pakxapmay 01, Xaythany District, Vientiane capital.Lao PDR. 

Tel: 85621 870048 and 85620 22416999; E-mail: oudomp@yahoo.com 

 

Education 

 Year 1987  Degree BSc, Astrakhanh Technology Inst.(Russia) 

 Year 1996  Degree MSc, Kasetsart University (Thailand)  

 Year 2008  Degree PhD Uppsala University (Sweden) 

 

Working Experience 
Year1997-2004 Aquaculture trainner,Fresh-water Fish in Lao  

Year 2000-2003 EU Livestock project Ministry of Agriculture, Training manager on TOT  and VVW.  

Year 2003-2005 Sida/SAREC projects. Project manager in the faculty of agriculture (Nabong campus),NOUL. 

Year 2003-2007 Consultant on Hydropower project about Fisheries  and  Livestock: Nammang 3,  

Sexet 2,Namtheun 2. 

Year 2008-now  ACIAR  Project coordenator on Fishway project in Lao.  

Year 1996-now Lecturer in the Faculty of Agriculture.National University of Laos.  

 

Research Overview 

 Use of glandless cottonseed as an ingredient in Hybrid catfish feed. Kasetsart University. Thailand. 114 

pp.  

 Developing a better understanding of duck production systems and the associated value chain in Lao PDR. 

FAO-NUOL.12 pp. 

 A survey on African  catfish (Clarias gariepinus) feeding and production in Laos. Asian Fisheries Science 

21.31pp 

  Nutritive value of potential resources used in Laos for African catfish (Clarias gariepinus) production. 

Livestock Research for Rural  Development 20, 207 (12). 

 Development of fish passage criteria for floodplain species of central Laos in Pakxan district, bolikhamxay 

province (FIS/2006/183).  

  

Awards 

 Year 2006 Victory Labor award  2nd price of 10 th Anniversary NOUL (1996-2006)by Precedent of Lao 

PDR. 

 Year 2011 Victory Labor award  2nd price of 15 th Anniversary NOUL (1996-2011)by Precedent of Lao 

PDR. 

 

 

 

Tel:85621
mailto:oudomp@yahoo.com


 

 
Conference Program 

International Conference on Sciences and Social Sciences 2012 

: Innovation for Regional Development   

Theater Hall (Building 34) Rajabhat Maha Sarakham University 

19 –20 July, 2012 
 

Thursday, 19 July, 2012 

Time Place :  1st Fl. Bld. 34 

08.00-09.00 Registration 

 

Time Place :  Theater Hall  Bld. 34 

 Opening Session 

09.15-09.30 I  Welcome performance:  The Art of Muay Thai 

09.30-10.00 

II Welcome speech:  Assoc. Prof. Dr. Somjet  Poosri (RMU President)  

III Opening Address on  Assoc.Prof.Dr. Piniti  Ratananukun  Deputy Secretary-General Office of the Higher 

Education Commission   

10.00-10.45 
Keynote speaker:  “Thai HE Innovation for Regional Development” by Assoc.Prof.Dr. Piniti  Ratananukun  
Deputy Secretary-General Office of the Higher Education Commission   

10.45-11.00 
IV  Invited Speech on “Mainstreaming Interactive Learning: A Policy Option for Paradigm Shift in Tertiary 

Education”by Dr. Rex Victor O. Cruz, Chancellor of University of the Philippines, Los Banos 

11.00-12.00 
V  Keynote speaker:  “Waterways and the  Sustainability Characteristics of  Local Economic Development 

Strategies in Global Marketplace” by Prof. Dr. John Conant, Indiana State University, USA   

12.00-13.00 LUNCH  Ground Fl. (Building 15) 

13.00-13.30 
VI  Invited Presentation on “Social Work for Students under School Violence in Vietnam” by Ms. Nguyen  
Thi Hang Phuong, Institute for Research and Development of New Technologies (IRDNewTech), Vietnam 

(Soc01) 

13.30-14.00 
VII  Invited Presentation on: “Skill Advice of Academic Adviser in Training of Credit in Institutions of 

Vietnam” by Ms. Nguyen Thi Hang Phuong, IRDNewTech, Vietnam (Soc02) 

14.00-15.30 
VIII  Invited Speaker: “Innovations from Research for English Pedagogy” by Prof. Dr. Leslie  Barratt, 
Indiana State University, USA  

15.30-16.00 
IX  Invited Presentation on “FUSION Performing Arts Program” by Dr. Sherrie McFadden, Indiana State 

University, USA (Soc03) 

 

Time Place :  Winyoo Kuwanunt Hall  5th Fl. (Bld.15) 

13.00-13.30 

I  Invited Speaker: “Renewal of Higher Education Management of Vietnam, Period 2010 -2012”  

by Assoc.Prof. Dr.Nguyen Huyhn Phan,  President of Institute for Research and Development of New 

Technologies, Vietnam (ED01) 

13.30-14.00 

II  Invited Presentation on  “Activities of Higher Education of Institute for Research and Development 

Technologies under Condition Globalization ERA”  by Chief Office of IRDNewTech, Vietnam  Ms. Le Thi 

Thu Ha  (ED02) 

14.00-15.30 
III  Invited Speaker: “The Power of Priamide Approach: An Innovative Pedagogy to Foster Children’s Active 

Engagement and Learning”  by Prof. Dr. Karen Liu, Indiana State University, USA  (ED03) 

15.30-16.30 
IV  Invited Speaker:  “Overcoming Cultural, Social, and Personal Resistance to Innovation”  
Dr.Will R. Barratt, Indiana State University, USA  

Conference Program 



Thursday, July  19th  , 2012 

Time Place :  Conference Room 1 (Bld. 34) 

13.00-14.20 
I  Invited Speaker: “Past to present of Aquaculture in Japan: Fish health and disease management” 

by Prof. Dr. Kishio  Hatai, Nippon Veterinary and Life Science University, Japan 

14.20-16.30 Oral Presentation  (Sci30-33) 

 

Time Place :  4B Hall 4thFl. (Language Center & Computer Bld.) 

13.00-14.30 I  Invited speaker : “Exercise Physiology” by Dr.Supaporn Silalerddeshkul  

14.30-16.30 II  Physical Education & Physical Science Presentations  (ED29-36) 

 

Time Place :  4A Hall &4C Hall 4thFl. (Language Center & Computer Bld.) 

14.00-14.30 

The Promotion of Using Tablet in School Project 

I  Welcome speech : Assoc. Prof .Dr. Somjet Poosri, Rajabhat Maha Sarakham University President 

II  Opening Address : Mr.Sophon  Somdee,  Expert in curriculum development and technology 

communication   

14.30-16.30 III  Information Technology and Computer Education Presentations 

 

Time Place :  340404  4th Fl. (Bld.34) 

13.00-16.30 Sciences and Technology Presentations 

 

Time Place :  340405  4th Fl. (Bld.34) 

13.00-16.30 Humanities and Social Sciences Presentations 

 

Time Place :  340406  4th Fl. (Bld.34) 

13.00-16.30 Educational  Presentations 

 

Time Place :  340407  4th Fl. (Bld.34) 

13.00-16.30 Educational  Presentations 

 

Time Place :  1st  Fl. (Bld.34) 

13.00-17.00 Poster Presentations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Friday, 20 July, 2012 

Time Place :  Winyoo Kuwanunt Hall  5th Fl. (Bld.15) 

09.00-09.30 

I  Invited Presentation on “Strengthening the Relationships between Pedagogy Teaching  Mathematics 

Content with Advanced Context Taught Elementary Education of University”  

by Dr. Nguyen Thi Chau Giang, Vinh University, Vietnam 

09.30-10.00 

II  Invited Presentation on “ Building Electronic Library to Support the Literature for Pupils at Grades 4 and 

5 of Primary Schools in Vietnam” by Dr. Chu Thi Ha Thanh and Ms. Luu Le Minh Trung, IRDNewTech, 

Vietnam 

10.00-10.30 
III  Invited Presentation on “The Use of Polyphosphoric Acid in Synthesis Derivatives of Benzoazole” 

by Mr. Nguyen Hai Minh, National Research Tomsk Polytechnic University, Russia 

10.30-11.00 

IV  Invited Presentation on “The nonlinear Absorption Coefficient of Strong Electromagnetic Waves  Caused 
by Electrons Confinded  in Cylindtrical Quantum Wires With a Parabolic Potential”  by 

Dr. Hoang Dinh Trien, Hanoi University of Science, Vietnam 

11.00-11.30 
V  Invited Presentation on “A First Example of Recude of Arendiazonium Tosylate to Arylhydrazines” by Mr. 
Nguyen Hai Minh, National Research Tomsk Polytechnic University, Russia 

12.00-13.00 LUNCH  Ground Fl. (Building 15) 

13.00-13.30 
MOU Signing Ceremony between Rajabhat Maha Sarakham University and University of the 

Philippines Los Banos (UPLB) 

14.00-15.30 

VI  UPBL’s Presentation: “Educational opportunities and what it is like to study at University of the 

Philippines Los Banos”  by Dr. Jean O. Loyola  Associate Professor of Mathematics and Director,  
Office of Institutional Linkages (OIL)  

 

Time Place :  Conference Room 1 (Bld. 34) 

09.00-10.00 
I  Invited speaker  :  “Food production and agricultural development in Laos PDR” 

Assoc.Prof. Dr. Oudom  Phonkhampheng, National University of Laos, Lao PDR. 

10.30-12.00 II  Agricultural Sciences Presentations 

12.00-13.00 LUNCH  Ground Fl. (Building 15) 

13.00-14.30 
III  Invited speaker  :  Prof. Dr. Theodor  Fock, University of Applied Sciences, Neubrandenburg, Germany 

“New Challenge/Strategies for Agricultural Policy and Rural Development  Policy  in Germany and the EU” 

14.30-16.30 

IV  Invited speaker  :  Prof. Dr. Clemen Fuchs, University of Applied Sciences, Neubrandenburg, Germany 

“Competitiveness and risk of  Crop Production, Milk Production and Biogas Production with Respect to 

Regional Resources” 

 

Time Place :  Conference Room 2 (Bld. 34) 

09.00-10.30 
I  Economics Workshop “… Yellowstone to the World as my Classroom: Teaching Economics in the Field” 

By Prof. Dr. John Conant, Indiana State University, USA 

10.30-12.00 Oral Presentation 

12.00-13.00 LUNCH  Ground Fl. (Building 15) 

13.00-16.30 
V Educational Workshop  by  Dr. Will Barratt, Indiana State University, USA 

“Assessing College Student Learning Outcomes in Higher Education ” 

 

 

 

 

 



Friday, 20 July, 2012 

Time Place :  340404  4th Fl. (Bld.34) 

09.00-16.30 Sciences and Technology Presentations 

 

Time Place :  340405  4th Fl. (Bld.34) 

09.00-16.30 Humanities and Social Sciences Presentations 

 

Time Place :  340406  4th Fl. (Bld.34) 

09.00-16.30 Educational  Presentations 

 

Time Place :  340407  4th Fl. (Bld.34) 

09.00-16.30 Educational  Presentations 

 

Time Place :  4A Hall 4thFl. (Language Center & Computer Bld.) 

09.00-17.00 Information Technology  Presentation 

 

Time Place :  4C Hall 4thFl. (Language Center & Computer Bld.) 

09.00-17.00 Information Technology  Presentation 

 

Time Place :  Tele-Center Meeting Room 4thFl. (Language Center & Computer Bld.) 

09.00-17.00 Information Technology  Presentation 

 

Time Place :  1st  Fl. (Bld.34) 

13.00-16.30 Poster Presentations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



xxiv 

 

 

Oral Presentation 
 

Session: Education  Assoc.Prof.Somchai  Wongkasem Chairperson 

Date: 19 July, 2012  Asst.Prof.Dr.Siri  Tee-Asana  Committee 

Time: 13.00-16.40    Dr.Chumnian  Pollaharn Committee 

Room: Winyoo Kuwanant Hall  Dr.Tirawat  Yeamsang Committee 

 5th Fl. (Bld.15)    

No Code Topic Time Page 

1 ED01 Reforms of Higher Education Management of Vietnam, Period 2010-2012 

Assoc.Prof. Dr.Nguyen Huyhn Phan 

13.00-13.20 47 

2 ED02 Activities of Higher Education of Institute for Research and Development 

Technologies under Condition Globalization ERA  

Le Thi Thu Ha 

13.20-13.40 49 

3 ED03 The Power of Piramide Approach: An Innovative Pedagogy to Foster 

Children’s Active Engagement and Learning  

Prof. Dr. Karen Liu 

13.40-15.20 50 

4  Overcoming Cultural, Social, and Personal Resistance to Innovation 

Dr.Will R. Barratt 

15.20-16.20  

5 ED41 A Model for Developing Instructional Leadership of Primary School Administrators 

under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 3  
 Dr.Chaiya  Pawabutra 

16.20-16.40 61 

 

Session: Education  Assoc.Prof.Dr.Kanok  Samavardhana Chairperson 

Date: 19 July, 2012  Dr.Wipot  Chansom Committee 

Time: 14.30-17.40    Dr.Chairatana  Chusakool Committee 

Room: 4B Hall 4th Fl.   Chaveewon  Srisom Committee 

 (Language Center & Computer Bld.)    

No Code Topic Time Page 

1 ED29 Self-Directed Learning of Person with Hearing Impaired 

Aree  Pharvasutipaisit 

14.20-14.40 72 

2 ED30 Effects of Exercise with Applied Aerobic and Step Aerobic Dance upon 

Physiological and Psychological Responses in the Elderly 

Nuanlaong  Bell 

14.40-15.00 75 

3 ED31 The Effects of Plyometric and Vertimax Training on power and Leg muscle 

strength in man student Institute of Physical Education Udonthani  

Pisit  Rugyart 

15.00-15.20 87 

4 ED32 The Effects of Star Excursion Balance Technique and Trunk Stabilization  

Training on Accuracy, Speed and Balance in Female Sepak Takraw Players  

Chayakorn  Phalsing 

15.20-15.40 92 

5 ED33 The Study of Motion Pattern and Physiological Responses in Amateur 

MuayThai 

Prawait Ketkan 

15.40-16.00 95 

6 ED34 Stress Reduction Methods in Thai National Jumpers  

Pojnart  Yiempop 

16.00-16.20 106 

7 ED35 Effects of Different Types of Resistance Exercise before Cycling on Fat 

Oxidation 

Korkot  Kuhapeth 

16.20-16.40 118 

8 ED36 Model of Classroom Action  Research  Skill Development for Primary 

Teacher in Maha sarakham Province 

Eakalak  Boonthao 

16.40-17.00 119 

9 ED37 The Effects of Body Weight and Various Foot Step with Speed Ladder 

Training Upon Speed and Agility of Futsal Players 

Supon  Yapapha 

17.00-17.20 122 

10 ED38 Development of OMNI Perceived Exertion Scale for Aerobic Exercises in 

Thai Elderly 

Janejira  Wongkoomgoen 

17.20-17.40 128 

Presentation Program 



xxv 

 

Session: Education   Asst.Prof.Dr.Siri  Tee-adsana Chairperson 

Date: 20 July, 2012   Dr.Tirawat  Yeamsang Committee 

Time: 09.00-12.00   Asst.Prof.Dr.Chayakarn  Ruangsuwan Committee 

Room: 340406  4th Fl. (Bld.34)   Dr.Worawan  Ubonlert Committee 

      

No Code Topic Time Page 

1 ED04 School-Based Management Affecting Efficiency of Education Opportunity  

Extention Schools of Changwat Sisaket 

Pumchai  Polsak 

09.00-09.20 136 

2 ED05 Factors Affecting the Learning Personship of Primary Students under  

the office of the Basic Education Commission in the Northeastern Part of 

Thailand 

Anong  Amonrattanasate 

09.20-09.40 148 

3 ED06 A Model of Boy Scout Camping Management as the Learning Resource  

for Promoting Desired Characteristics of the Youth 

Srisurang  Yangwiwat 

09.40-10.00 160 

4 ED07 Development of  Educational Management Competencies  Indicators of 

School administrators of Secondary education   In the Northeastern of 

Thailand 

Somsri  Radarut 

10.00-10.20 170 

5 ED08 Strategies to Develop Desirable Characteristics in Students in  

Maha Sarakham Primary Educational Service Area 

Phichai  Boonmanongku 

10.20-10.40 173 

6 ED09 The Relationships of Perceived Organizational Support, Procedural Justice 

and Job Satisfaction in Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand 

Nikorn  Yasamorn 

10.40-11.00 175 

7 ED10 The Influence of Job Satisfaction and Organizational Commitment on 

Organizational Citizenship Behavior: Evidence from Rajabhat Maha 

Sarakham University in Thailand 

Nikorn  Yasamorn 

11.00-11.20 180 

8 ED11 Audit Experience, Audit Quality, and Audit reputation of CPAS in Thailand 

Khampichit  Urawee 

11.20-11.40 185 

9 ED12 The Development of Internal Quality Assurance System for Private 

Elementary Schools within the Thai Central North-Eastern Group 

Phuwadon  Chulasukhont 

11.40-12.00 191 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxvi 

 

Session: Education   Assoc.Prof.Dr.Somsong  Suwapanich Chairperson 

Date: 20 July, 2012   Dr.Samarn  Ekgapim Committee 

Time: 09.00-12.20   Asst.Prof.Dr.Surakarn  Changharn Committee 

Room: 340407  4th Fl. (Bld.34)   Dr.Poosit  Boontongtherng Committee 

 

No Code Topic Time Page 

1 ED13 Development of a Laboratory Science Packages: The Separation of 

Substance for Prathomsuksa6 Students 

Papatchaya  Sangchatree 

09.00-09.20 194 

2 ED14 Community Learning Source Organizing Participatory Right Occupation 

Education By Community Organization for Self-Reliance of Ban Gudkan 

Farmers Group, Tambon Nongno, Muang District, Maha Sarakham 

Province 

Prasopsuk  Rittidet 

09.20-09.40 206 

3 ED15 Teacher Development for Critical Thinking Skill Development of Students 

at Menyai School under the Office of Maha Sarakham Educational Service 

Area 1 

Darin  Boonpromma 

09.40-10.00 215 

4 ED16 Training Curriculum Development for  Competency Improvement of Child 

Caretakers in Childhood Development Centers under Local Administration  

Pradit  Ekathat 

10.00-10.20 228 

5 ED17 The Practical Construction of The Flowering Plants for Prathom Suksa 6 of  

Prom Pi Marn’s Network. Chaturapakpimarn District, Roi-Et  Province. 

Santad  Sakkamduang 

10.20-10.40 233 

6 ED18 The Study of Differential Item Functioning of Thai for Mathayom Suksa 2 

Students on Local Assessment System : LAS in 2012 education year, The 

Secondary Educational Service Area Office 26 

Piyatida  Panya 

10.40-11.00 240 

7 ED19 The Development of a Curriculum for Creative Thinking Promotion for 

Sixth Grade Students 

Maneewan  Ritnamkham 

11.00-11.20 255 

8 ED20 The Developing of English Reading Comprehension Skill by  Authentic 

Materials with on Mind - mapping for Mathayomsuksa 3 Studentsat 

Nongleksuksa School 

Atcharawan  Phiban 

11.20-11.40 265 

9 ED21 Development of Integrated Curriculum of Local Literature in Roi-et 

Province for Mattyomsuksa 4 Students 

Phanida  Sittihakot 

11.40-12.00 280 

10 ED22 Developing Life Skills of The Youths through Learning the Rubber Tree 

Plantation in Ban Dongtong Amphur Patang Nong Khai Province 

Naphatchawin  Moonthathong 

12.00-12.20 292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxvii 

 

Session: Education  Asst.Prof.Dr.Arun  Suikraduang Chairperson 

Date: 20 July, 2012  Dr.Paisan  Worakham Committee 

Time: 13.00-15.40  Assoc.Prof.Dr.Prapatsorn  Pree-Iam Committee 

Room: 340407  4th Fl. (Bld.34)  Dr.Pongsatorn  Popoonsak Committee 
                         

No Code Topic Time Page 

1 ED23 Developing Life Skills of the Youths through the Identity of Ban Upparat 

Chonthicha  Malahom 

13.00-13.20 302 

2 ED24 Learning and Teaching Thai Conversation in People’s Republic of China 

Krisda  Srithamma 

13.20-13.40 311 

3 ED25 The Desirable Characteristics of the Students in the Faculty of Education, 

Rajabhat Mahasarakham University 

Piyathida  Panya 

13.40-14.00 317 

4 ED26 Activities Formation for Master Farmer's by the Self-Sufficiency Economy 

in Puparn Royal Development Study Centre Sakonnakhon Province 

Watcharapong  Srisamran 

14.00-14.20 327 

5 ED27 The Development of a Model of Helping Children with Locomotor 

Disability in the Beginning Stage By Using Area-Based Mechanism in 

Local Administration Organizations 

Suwan  Buapan 

14.20-14.40 336 

6 ED28 The Program of Moral Development Regarding Public Mind for Students 

U-rasa  Promta 

14.40-15.00 343 

7 ED40 The Effect of Webquest Learning Activity in Chemistry Instruction on  

the Topic of Covalent Bond for Mathayomsuksa 4  Students 

Rapatsa  Khumsena 

15.00.15.20 361 

8 ED41 Understanding the Cooperative Learning Dimension 

Mayureesirin  Siriwan 

15.20-15.40 370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxviii 

 

Session: Social Sciences  
 Asst.Prof.Dr.Sunee  Satitanan Chairperson 

Date: 19 July 2012  Asst.Prof.Dr.Wimonmart  Patamavanichagul Committee 

Time: 13.00-15.30  Dr.Ruchanee  Sanmeena Committee 

Room: Theater Hall 34 Bld.  Asst.Prof.Dr.Rungson  Singhalert Committee 

                         

No Code Topic Time Page 

1 Soc1 Social Work for Students under School Violence in Vietnam 

Nguyen Thi Hang Phuong   

13.00- 13.30 379 

2 Soc2 Skill Advice of Academic Adviser in Training of Credit in Institutions of 

Vietnam 

Nguyen Thi Hang Phuong 

13.30-14.00 382 

3  Innovations from Research for English Pedagogy 

Prof.Dr.Leslie  Barratt 

14.00-15.00  

4 Soc3 FUSION Performing Arts Program 

Dr.Sherrie McFadden 

15.00-15.30  

 

 

Session: Social Sciences  
 Asst.Prof.Dr.Sunee  Satitanan Chairperson 

 20 July 2012  Dr.Chatree  Sirisawat Committee 

Time: 09.00-11.40  Asst.Prof.Dr.Sasitorn  Chauwarat Committee 

Room: 340405  4th Fl. (Bld.34)  Dr.Mayureesirin  Siriwan Committee 

 

No Code Topic Time Page 

1 Soc04 The Factors Influenced to the People's Political Participation in Kasetwisai 

District Municipality, Kasetwisai District, Roi-Et Province. 

Archawit  Choompongsak 

09.00-09.20 386 

2 Soc05 Participation of Community Council Members in Making Strategic 

Development Plan for the Kalasin Town Municipality, Kalasin Province 

Nutcharin  Tongdee 

09.20-09.40 

396 

3 Soc06 Motivation for the Performance of Officers of the Somdet Sub-District 

Administrative Organizations, Somdet District, Kalasin Province 

Kapatson  Samanyat 

09.40-10.00 

400 

4 Soc07 The Wisdom of Local I-san Medicine for Health Care as Appeared in 

Khamphi Bai-Lan (Scripture Written on Palm-Leaves) 

Krisada  Sridhamma 

10.00-10.20 

406 

5 Soc09 The Satisfaction of Elderly in Elderly Allowance Service of Mueng 

Kalasin Municipality, Mueang District, Kalasin Province 

Montida  Kamkon 

10.20-10.40 

412 

6 Soc10 The Village Committee's Opinion towards the Operation According to  

the Development Strategy Plan of Songpuey Sub-district Municipality, 

Namon District, Kalasin Province 

Pongpit  Playmuenwai 

10.40-11.00 

423 

7 Soc11 The Participation of Citizens in Environmental Management Using The 

Principles of Good Governance of LUB Sub-District Municipality Maung 

District Kalasin Province 

Apinan  Chanasuek 

11.00-11.20 

438 

8 Soc12 The Leadership of Mueing Kalasin Municipality's Mayor by Personnel's 

Opinion  

Sumalee  Ruengchai 

11.20-11.40 

453 
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Session: Social Sciences  
  Dr.Wittaya  Charernsiri Chairperson 

Date: 20 July 2012   Dr.Thachawat  Raosuwan Committee 

Time: 13.00-15.40   Assoc.Prof.Dr.Narongrit  Sopa Committee 

Room: 340405  4th Fl. (Bld.34)   Dr.Suksin Prasomsung Committee 

 

No Code Topic Time Page 

1 Soc13 Participation and Satisfaction Loei Rajabhat University Students in the 2nd 

Humanities and Social Sciences Student Network Project Seminar 

Kalaya  Yotcamlue 

13.00-13.20 463 

2 Soc14 Factors Influencing Effectiveness of Provincial Administrative 

Organizations in Providing Infrastructure Public Services 

Voharn  Yasarawan 

13.20-13.40 468 

3 Soc15 Approach to Enhance Learning on the Preservation of Moken Gypsies' 

Identity 

Somkiat  Sadjarak 

13.40-14.00 475 

4 Soc16 Knowledge, Understanding and Attitudes of rights and Responsibilities of 

Administration Affairs of Community and Participation in Development 

Community in Mahasarakham Municipality 

Yupaporn  Yupas 

14.00-14.20 479 

5 Soc17 Politics in Policy Like Shot Circuit 

Wirit  Rasri 

14.20-14.40 489 

6 Soc19 The Belife on alcohol in Esaan's Folkway Ceramonies: A Case Study at 

Banpheu Sub-District Nongreua District Khonkaen Province 

Panya  Senawiang 

14.40-15.00 498 

7 Soc20 Member’s Participation in the operation of clinic center of Kalasin 

Provincial  Administration  Organization 

Chakkree  Saengsuriyin 

15.00-15.20 508 

 

 

Session: Social Sciences 
  Assoc.Prof.Dr.Weerakit  Srarom Chairperson 

Date: 20 July 2012   Assoc.Prof.Dr.Wongpatana  Sriprasert Committee 

Time: 10.20-12.00   Asst.Prof.Dr.Patcharaporn  Chaiboonkrong Committee 

Room: Conference Room 2    Dr.Worakamon  Wisetsri Committee 

 (Bld. 34)   Dr.Kotchamon  Wongkham Committee 

 

No Code Topic Time Page 

1 Soc21 Win - Win Excecutive Vision on Enviromental Accountign 

Effectiveness:an Empirical of ISO 14000 Businesses in Thailand 

Kulchaya  Weankaeo 

10.20-10.40 522 

2 Soc23 Japan-Laos Cooperation in the Development of the Greater Mekong  

Sub-region 

Nguyen  Van Sang 

10.40-11.00 527 

3 Soc24 Regional Tourism Development: Thailand 

Titiyawadee  Punmanee 

11.00-11.20 538 

4 Soc25 The Growth of Tourism: Pai is to become the others 

Bancha  Bhutwanakul 

11.20-11.40 545 

6 Soc26 Regional Economic Development: Lessons From The West And Thailand 

Dr. Craig Wheway 

11.40-12.00 556 
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Session: Sciences   Assoc.Prof.Dr.Nittaya  Saesim Chairperson 

Date: 20 July 2012   Asst.Prof.Chanthit  Satitanun Committee 

Time: 09.00-11.00   Dr.Kamon  Ponkham Committee 

Room: Winyoo Kuwanunt Hall     Asst.Prof.Dr.Arunee  Chantarasila Committee 

 5th Fl. (Bld.15)     

 

No Code Topic Time Page 

1 Sci01 Strengthening the Relationships between Pedagogy Teaching  Mathematics 

Content with Advanced Context taught Elementary Education of 

University 

Dr. Nguyen Thi Chau Giang 

09.00-09.30 565 

2 Sci02 Building Electronic Library to Support the Teaching of Describtion 

Literature for Pupils at Grades 4 And 5 of Primary School in Viet Nam”  

 Dr. Chu Thi Ha Thanh and Ms. Luu Le Minh Trung 

09.30-10.00 571 

3 Sci03 The Use of Polyphosphoric Acid in Synthesis Derivatives of Benzoazole 

Nguyen Hai Minh 

10.00-10.30 580 

4 Sci04 A First Example of Recude of Arendiazonium Tosylate to Arylhydrazines 

Nguyen Hai Minh 

10.30-11.00 584 

 

 

 

 

Session: Sciences   Assoc.Prof. Dr.Oudom  Phonkhampheng  Chairperson 

Date: 19 July 2012   Dr.Banthita  Sawasdee Committee 

Time: 14.20-16.00   Dr.Nattiya  Prakobsaeng Committee 

Room: Conference Room 1 (Bld. 34)   Dr.Uthai  Koatdoke Committee 

    

No Code Topic Time Page 

1 Sci30 Effective of Sericin Powder from the Silk to Immune Response of 

Ornamental Fish 

Kraijak  Kaewprom 

14.20-14.40 579 

2 Sci31 Application of Antibiotics to Control Streptococcus spp. in Nile Tilapia  

(Oreochromis niloticus) Cage Culture in Chi River 

Panarat  Phadee 

14.40-15.00 589 

3 Sci32 Cost and Revenue on Thai Native Beef Cattle Production in Udonthani 

Province Thailand 

Anintaya  Khamkanya 

15.00-15.20 586 

4 Sci33 Effect of Protein Sources and Fibrolytic Enzyme Supplememtation on 

Rumen Fermentation of Goats by Using in Vitro Gas Technique 

C.Yuangklang 

15.20-15.40 606 

5 Sci22 Effect of Fibrolytic Enzyme Supplementation in Fermented Total Mixed 

Ration on in Vitro Gas Production of Goats 

C. Yuangklang 

15.40-16.00 610 
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Session: Sciences   Asst.Prof.Dr.Panarat  Phadee Chairperson 

Date: 20 July 2012   Dr.Chutharat  Kanchan Committee 

Time: 10.30-12.20   Dr.Leklai  Chantabut Committee 

Room: Conference Room 1 (Bld. 34)   Dr.Sumran  Pimratch Committee 

 

 

No Code Topic Time Page 

1 Sci24 Some Soil Properties around Root Zone of Halophytes Grown on Saline 

Soils in Northeast Thailand 

Vidhaya  Trelo-ges 

10.20-10.40 613 

2 Sci25 Enhancement of Germination, Vigor and Storability in Carrot and Welsh 

Onion Seeds By Solid Matrix Primming 

Theerarat  Chinnasaen  

10.40-11.00 620 

3 Sci26 Water Management for Organic Rice Production in Northeast, Thailand 

Ronnachai  Changsri 

11.00-11.20 628 

4 Sci27 Effects of Plant Population on Yield and Yield Components in Blackgram  

(Vigna mungo (L.) Hepper) Genotypes  

Jiraluck  Phoomthaisang 

11.20-11.40 645 

5 Sci28 Comparison of Yields Quantity and Quality and Disease Tolerant to of 

Papaya (cv. Kraung yellow flesh) in Mahasarakham Area 

Rapassa  Juntrasri 

11.40-12.00 650 

6 Sci29 Induction Plant Resistance by Microbial Elicitors in Chilli (Capsicum 

Annuum) 

Kanchalika  Ratanacherdchai 

12.00-12.20 660 

 

                       

Session: Sciences   Dr.Panwilai  Chomchit Chairperson 

Date: 19 July 2012   Assoc.Prof.Dr.Nitaya  Saesim Committee 

Time: 13.00-14.40   Asst.Prof.Dr.Kanokporn  Thongsodsang Committee 

Room: 340404   4th Fl. (Bld.34)   Asst.Prof.Dr.Somsanguan Passago Committee 

                          

No Code Topic Time Page 

1 Sci06 Causal Factors of Health Behavior of Elderly in Western Region of 

Thailand 

Khwandao  Klumrat 

13.00-13.20 668 

2 Sci07 Escherichia coli in porks from the Roast Meat Hot Pan Shop, 

Municipality Maha Sarakham, Maha Sarakham Province 

Kusumawadee  Thancharoen 

13.20-13.40 673 

3 Sci11 Study on the Quantity of Particulate Matter in Maha Sarakham Hospital, 

Muang District, Maha Sarakham Province 

Metta  Kengcohuwong 

13.40-14.00 677 

4 Sci13 Effect of Water Crossflow on Production Logging Data 

Weeiya  Koeythong 

14.00-14.20 683 

5 Sci14 Mechanical Properties of Cordierite-Mullite Refractories from Raw 

Material and Narathiwat clay (in Thailand) 

Nattawut  Pedkhuntod 

14.20-14.40 699 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxxii 

 

Session: Sciences   Asst.Prof.Chanthit  Satitanun Chairperson 

Date: 20 July 2012   Dr.Kamon  Ponkham Committee 

Time: 13.00-16.20   Dr.Adisak  Ruecha Committee 

Room: 340404   4th Fl. (Bld.34)   Dr.Wuttikorn  Saikaew Committee 

                          

No Code Topic Time Page 

1 Sci15 The Preparation of Cordierite-Mullite From Kaolinite, Talc, Sand And 

Alumina 

Santi  Pongphot 

13.00-13.20 705 

2 Sci16 Improvement of Light Extraction Efficiency of Rough Surface LEDs by 

Epitaxial Growth Techniques 

Rattanawadee Morakul 

13.20-13.40 713 

3 Sci17 Thermal Properties of Graphite Impregnated by Immersion in the Solution 

Method 

Krai  Kulpetchdara 

13.40-14.00 721 

4 Sci18 Comparative Performance of Multiobjective Evolutionary Algorithms 

based on Hypervolume Indicator 

Siwadol  Kanyakam 

14.00-14.20 727 

5 Sci19 The Digital Thermometer Using Sensor Temperature and Applications 

Arithat  Chuchotsakullert 

14.20-14.40 734 

6 Sci20 Performance of K-Means Clustering Algorithm on DoS Traffic 

Classification 

Prapakorn  Srisawangwong 

14.40-15.00 743 

7 Sci09 The Use of Sawdust to Clay Brick and Investigation of Their Mechanical 

Properties 

Nonthaphong  Phonphuak 

15.00-15.20 747 

8 Sci12 Investigate the Characterization and Properties of Indigenous Clays from 

Dong Phuhor Kiln Sites in Nan Province, Thailand 

Usanee  Malee 

15.20-15.40 751 

9 Sci08 Note on Genus Uraria Desv.; The Diversity and their Utilization in 

Thailand  

Worachat  Tokeaw 

15.40-16.00 755 

10 Sci10 Preliminary Study of Family Orchidaceae in Phu Weing National Park, 

Khon Kaen Province, Northeastern Thailand 

Worachat  Tokaew 

16.00-16.20 759 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxxiii 

 

Session: Information  Technology  
 Dr.Suksang  Kukanok Chairperson 

Date: 20 July 2012  Dr.Sumrit  Sanakas Committee 

Time: 09.00-12.00  Dr.Kanchana  Tongboonnark Committee 

Room: 4A  Hall 4th  Fl.  Dr.Surin  Numnapon Committee 

 (Language Center & Computer Bld.)    

                         

No Code Topic Time Page 

1 IT01 The Development of Social Network-based Training Curriculum to 

Develop the ICT Competency of Administrators in Basic Education 

Schools 

Pramote  Wangsa-ard 

09.00-09.20 764 

2 IT02 A Conceptual Framwork of School Preparation Model for Instructional by 

Tablet Computer in School unber the Office Basic Education Comission 

Weerasak  Pattalapo 

09.20-09.40 

772 

3 IT03 The Development of Training Capacity for ICT Teachers of Basic 

Courses, Information Technology and Communications Primary The Core 

Curriculum of Basic Education By 2551 

Therdchai  Buaphai 

09.40-10.00 

781 

4 IT04 The Results of 1st Grade Teacher Development in Learning Management 

with Tablet Computer by Using Pair-Work Technique 

Ratana  Budsurin 

10.00-10.20 

782 

5 IT05 Course Administration Traning Learns with Tablet for a Teacher be under 

Area Education Elementary Education Phayao office 2 Borders are 

Srakaew 2 Seeyanusorn School Chanthaburi Province 

Umaporn  Lekdee 

10.20-10.40 

788 

6 IT06 Manner Training Takes Action Using Course Tablet for Instruction Office 

3 Area Education Elementary Education Chiangmai border Educations 

Cooperate 

Nattapong  Ponsayom 

10.40-11.00 

794 

7 IT07 The Training Curricfulum Development for Producing the Supplement 

Instruction Documents by using "camera" in App. With Tablet and Think-

pare-shares Technique 

Watcharin  Jampong 

11.00-11.20 

799 

8 IT08 Effects of Laboratory Learning In Techniques of Digital Photography   

Natthapong  Phralapraksa 

11.20-11.40 
805 

9 IT09 Training Curriculum Development of the Use of Computer Tablet for 

Instruction on the Topic of “Video  Production” with IPAD2 for Teachers 

Primary School  

Phian  Wongcharern 

11.40-12.00 

812 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xxxiv 

 

Session: Information  Technology  
 Dr.Saichon  Jinjo Chairperson 

 20 July 2012  Asst.Prof.Dr.Phadet  PromSakha   Committee 

Time: 09.00-12.00  Dr.Sombat  Taireukhon Committee 

Room: 4C  Hall 4th  Fl.  Dr.Tanakorn  Cheuchumroon Committee 

 (Language Center & Computer Bld.)    

 

No Code Topic Time Page 

1 IT10 A Supporting Model of Tablet Computer Application for Community 

Learning Management of Rajabhat Maha Sarakham University 

Somjet  Poosri 

09.00-09.20 818 

2 IT11 Evaluation of System and Mechanism Development for Academic 

Administation Based on Integrating Mission with Faculty of Information 

Technology 

Amnuay  Wichaiwong 

09.20-09.40 

823 

3 IT12 Comparisons iPad2 and Samsung  Galaxy of student learning of Students  

at Rajabhat Maha Sarakham University 

Supakan  Rowunta  

09.40-10.00 

829 

4 IT13 The Development of Multimedia on the Topic of "Our Local Soil" based 

on Constructivism Theory for 4th Grade Students 

Nuanchawee  Poolaiyao 

10.00-10.20 

836 

5 IT14 Multimedia Development of Science Subject on the Topic of "Power and 

Pressure" for 7-step-Learning Cycle Activities 

Suwannee  Ketsalee 

10.20-10.40 

844 

6 IT15 The Development of Web-Base Instruction for Creating Database by 

Microsoft Access with Technique CIPPA Model for The Certification of 

Vocational Education 

Chutiya  Siengloet 

10.40-11.00 

853 

7 IT16 The Development of Computer- Assisted Instruction by Use a Tale  

 the Theoretically Learn of Natural Language for the Kindergarten 2  

Am-on  Sriargard 

11.00-11.20 

859 

8 IT17 The Development of Multimedia on the Topic of "Travelling to Space" by 

Using Cooperative Learning with Jigsaw Technique 

Wimonchart  Nammontri 

11.20-11.40 

867 

9 IT18 Multimedia Development on the Topic of "Life of Living Creatures" by 

Using 5E-Investigative Learning Model 

Khrauwan  Rathmuang 

11.40-12.00 

876 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxxv 

 

Session: Information  Technology  
 Asst.Prof.Dr.Charan  Sanrach  Chairperson 

 20 July 2012  Dr.Titaree  Wilailert Committee 

Time: 09.00-12.00  Dr.Cheeraphan  Srisompan Committee 

Room: Tele-Center Meeting Room  3th  Fl.  Dr.Nopparat  Tuntisattayanan Committee 

 (Language Center & Computer Bld.)    

 

No Code Topic Time Page 

1 IT19 The Development of Multimedia on the Topic of "Light Energy" by Using 

Guided Discovery 

Piyanoot  Punsudnoi 

09.00-09.20 885 

2 IT20 Multimedia Development on the Topic of "Amazing Life of Plants" by 

Using STAD Collaborative Learning Model 

Wirat  Rathmuang 

09.20-09.40 

893 

3 IT21 The Development of Electronic Book in Buddhism Subject on the Topic of 

"Prime days Buddhism" for Mattayomsuksa 2nd  

Jakree  Sanyotha 

09.40-10.00 

904 

4 IT22 A Study of the Problem and Ways to Prepare for Vocational Students Loei 

Technical College 

Chatri  Munchart 

10.00-10.20 

912 

5 IT23 Tablet Computer Training Curriculum Development for Education on the 

Topic of “IPAD2 for Presentations” for 11th Grade Students at 

Nguabawitayakhom under the Maha Sarakham Provincial Administrative 

Organization 

Choompunoot  Boonchai 

10.20-10.40 

921 

6 IT24 Tablet Computer Training Curriculum Development for Instruction on the 

Topic of “IPAD2 for Video Media Production” for 12th Grade Students at 

Suakokwitayasan  under the Maha Sarakham Provincial Administrative 

Organization 

Prapawadee  Kanjanawilanoont 

10.40-11.00 

928 

7 IT25 Tablet Computer Training Curriculum Development for Education on  

the Topic of “IPAD 2 for Photo Decoration ” for 10th Grade Students at 

Suakokwitayasan under the Maha Sarakham Provincial Administrative 

Organization 

Nongyau  Patiparam 

11.00-11.20 

935 

8 IT26 Tablet Computer Training Curriculum Development for Education on the 

Topic of “IPAD2 for Presentations” for Certificate of Vocation Students 

Wiriya  Leela 

11.20-11.40 

941 

9 IT27 Tablet Computer Training Curriculum Development for Instruction on the 

Topic of “Spreadsheet Design with Numbers” for 9th Grade Students at 

Suakokwitayasan under the Maha Sarakham Provincial Administrative 

Organization 

Numchai  Boranmoon 

11.40-12.00 

947 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxxvi 

 

Session: Information  Technology  
  Dr.Suksang  Kukanok Chairperson 

Date: 20 July 2012   Dr.Sumrit  Sanakas Committee 

Time: 13.00-17.00   Dr.Kanchana  Tongboonnark Committee 

Room: 4A  Hall 4th  Fl.   Dr.Surin  Numnapon Committee 

 (Language Center & Computer Bld.)     

 

No Code Topic Time Page 

1 IT28 Professional Training Curriculum Development in Learning Management 

with Tablet Computer for Teachers on the Topic of "IPADs for 

Presentations" 

Wisitsak  Sansom 

13.00-13.20 954 

2 IT29 Professional Training Curriculum Development in Learning Management 

with Tablet Computer by Using Problem-Based-Training-Approach for 

Teachers in Office of Educational Service Area 

Machin  Thongnoi 

13.20-13.40 960 

3 IT30 Learning Resource Development on the Internet Network Entitled 

"Biogas, or Blue Energy" 

Srephum  Wongnongwa 

13.40-14.00 965 

4 IT31 Learning Material Development on Tablet Computer Entitled "Contagious 

Disease Prevention" for the Patients of Maha Sarakham Hospital 

Thirawat  Treeworawet 

14.00-14.20 974 

5 IT32 Training Curriculum Development in ICT Professional Skils for the 

Officers of the Maha Sarakham Census Registration by Using Tablet 

Computer 

Nukul  Thongkong 

14.20-14.40 980 

6 IT33 The Development of Web-based Learning Resources The Wisdom 

Teachers in Sufficiency Bioextract for Animal Feed  

Pinyapat  Kanjack 

14.40-15.00 987 

7 IT34 Mutimedia Development on the Topic of "Fractions" for 7th Grade 

Students by Using STAD Collaborative Learning Method 

Lamul  Boonpa 

15.00-15.20 994 

8 IT35 The Development of Web-based Learning Resources The Wisdom 

Teachers in Traditional Medicinal Herbs for Animal Treatment 

Penporn  Raksaboon 

15.40-16.00 1001 

9 IT36 Curriculum Development using tablets: Sticker Making with iPad2 for 

High School Students  

Ooranan  Pueanpueng 

16.00-16.20 1009 

10 IT37 Learning Resource Development of Local Instructor Network Through 

Internet Network: A Case Study of Morality for Life and Sufficiency 

Economy Center 

Kanista  Tuatong 

16.20-16.40 1019 

11 IT38 Learning Resource Development of Local Instructor Network Through 

Internet Network: A Case Study of Local Sustainable Agricultural 

Learning Resource Center 

Thiraphong  Karin 

16.40-17.00 1027 
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Session: Information  Technology  
  Dr.Saichon  Jinjo Chairperson 

Date: 20 July 2012   Asst.Prof.Dr.Phadet  PromSakha   

Na  Sakonnakorn 
Committee 

Time: 13.00-17.40   Dr.Sombat  Taireukhon Committee 

Room: 4C  Hall 4th  Fl.   Dr.Tanakorn  Cheuchumroon Committee 

 (Language Center & Computer Bld.)     

 

No Code Topic Time Page 

1 IT39 The Development's Resources of Learning through Internet, Study  

The No-Hunting's Doonlamphan Area in Nachuak's District,  

Maha Sarakham Province 

Suchart  Songmunwal 

13.00-13.20 1035 

2 IT40 The Learning Source Development of the Folk Wisdom Network Center 

through Internet Net work: A Case Study at Ban Srinetpattana Folk 

Wisdom Network Center 

Krittika  Aree-ue 

13.20-13.40 1044 

3 IT41 The Development of electronic media on the topic "System is an integer" 

for Madtayomsuksa 1 Cooperative Learning by 5E Inquiry Approach 

Nitikron  Pansodnoi 

13.40-14.00 1054 

4 IT42 Effects of Self-Directed Learning on the Social Network in Introduction to 

Multimedia and Animation 

Apida  Runvat 

14.00-14.20 1062 

5 IT43 A Model of eDLTV Development and Promotion for Intern Student of the 

Faculty of Education, Rajabhat Maha Sarakham University 

Kanokwan  Sriwapee 

14.20-14.40 1069 

6 IT44 A Study on Learning Outcomes of the Integration of Academic Services 

with Research Entitled "Tablet Computer Application for Instruction in 

Computer Education Seminar Course" 

Worapapha  Arreerard 

14.40-15.00 1076 

7 IT45 The Development of Item Bank System to Support The Study of Online 

Learning based on Semantic Web 

Chaiyan  Sakulthai 

15.00-15.20 1082 

8 IT46 The Curriculum Learning a Computer Programming I Techniques for 

Projects Based Learning 

Weerapon  Panurag 

15.40-16.00 1090 

9 IT47 A Study on the Research Results of Peer Tutoring Activities 

Tharach  Arreerard 

16.00-16.20 1094 

10 IT48 The Achievement of Learning Management by Using Constructionism  

The Subject of Image Production for Multi-Media 

Thawatchai  Sahaphong 

16.20-16.40 1098 

11 IT49 Multimedia Development on the Topic of “People and Places” for 2nd 

Year Kindergarten Students by Using Multipoint Technology 

Kitiya  Promsurin 

16.40-17.00 1101 

12 IT62 Multimedia Development of Science Subject on the Topic of “Amazing 

Life of Animals” by Using  4-Step- Investigative Learning Model for 5th 

Grade Students. 

Supannee  Paratako1 

17.00-17.20 1110 

13 IT63 Multimedia Development of Science Subject on the Topic of “Water 

Cloud and Sky” by Using Cooperative Learning with Learning Together  

Technique. 

Ubonwan  Boontongto 

17.20-17.40 1118 

 

 

 

 

 

 



xxxviii 

 

Session: Information  Technology  
  Asst.Prof.Dr.Charan  Sanrach  Chairperson 

Date: 20 July 2012   Dr.Titaree  Wilailert Committee 

Time: 13.00-17.20   Dr.Cheeraphan  Srisompan Committee 

Room: Tele-Center Meeting Room  4th  Fl.   Dr.Nopparat  Tuntisattayanan Committee 

 (Language Center & Computer Bld.)     

 

No Code Topic Time Page 

1 IT50 The Requirement and Problems of Geo-Informatics Training for 

Community in Maha Sarakham 

Chanachai  Eonwung 

13.00-13.20 1126 

2 IT51 Development of an Online Learning Resource Website: A Case Study of 

Ban Pone Praewa Silk  

Wutticharn  Panpet 

13.20-13.40 1132 

3 IT52 The Development’s Resources of Learning through Internet, Study the 

Develop a Website Resource for Learning the Case Study of Economic 

Sufficiency in Donman  Community, Khamreang  Kantarawichai District, 

Mahasarakham Province  

Chamnanpong  Laosapan 

13.40-14.00 1138 

4 IT53 Developing an Online Learning Resource Website: A Case Study of  

Sufficiency Planting Holes  

Kamolrut  Kunsimak 

14.00-14.20 1146 

5 IT54 Developing an Online Learning Resource Website: A Case Study of  

Raising Pigs in Holes  

Piyanuch  Phulaidok 

14.20-14.40 1152 

6 IT55 The Development’s Resources of Learning Historical Sites in Nadoon 

District, Mahasarakham Province 

Pranom  Paipa 

14.40-15.00 1159 

7 IT56 The Results of Professional Skill Training Curriculum in Learning 

Management with Tablet Computer for People in Maha Sarakham 

Province 

Duenpen  Panurug 

15.00-15.20 1166 

8 IT57 The Results of the Student-Centered Approach for the Course : 

Fundamentals of Multimedia and Animation: Elements of Multimedia 

through Social Network  

Potsirin  Limpinan 

15.40-16.00 1171 

9 IT58 The Development of Information Systems for Web Based Training  

Winai  Kolam 

16.00-16.20 1178 

10 IT59 Professional Training Curriculum Development in Learning Management 

with Tablet Computer by Think Pair Share for Teachers 

Arpaporn  Wises 

16.20-16.40 1185 

11 IT60 Table Computer Training Curriculum Development for Education through 

STAD Training Technique Entitled “Spread Sheet Design with Tablet 

Computer” for Teachers under the Educational Service Area Office 

Sirimanus  Yosida 

16.40-17.00 1192 

12 IT61 The Effect of Interactive Entitled Introduction Information Technology by 

Ning Social Network 

Chanettee  Pimsawan 

17.00-17.20 1199 
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Poster  Presentation 
 

Session: Poster  Presentation   Asst.Prof.Dr.Songsak  Songsanit Chairperson 

Date: 19 July 2012   Asst.Prof.Dr.Sanit  Teemuangsai Committee 

Time: 13.00-17.00   Asst.Prof.Dr.Prawit  Simmatan Committee 

Room: 1st Fl. (Bld.34)   Asst.Prof.Dr.Anuwat  Chaikaittham Committee 

      

 

No Code Topic Time Page 

1 P01 The Development of Cromonym Practice Drills with Picture of the Rhyme 

to Developed Speaking Skills for Kindergarten Grade II 

Yaowanee  Thongpan 

13.00-13.20 1206 

2 P02 The Development of Learning Activities by STAD technique with 

Computer Assistant Instruction on Buddhism's Special Days for 

Prathomsueksa 3 Students 

Kwanjai  Chuaysom 

13.20-13.40 1214 

3 P03 The Development of Preschool Children's Writing and Reading Skill 

Through Provision of Experiences by Learning Resources Study 

Janmorn  Keawkamtai 

13.40-14.00 1231 

4 P04 The Development of Critical Thinking of Prathom Suksa4 Students by 

Using Wisdom of Local Herbs through Scientific Method 

Nuttakan  Widee 

14.00-14.20 1248 

5 P05 The Development of Learning Management of Strategy by Integrating 

Inquiry Appoach and Metacognition to Enhance Scientific Learning 

Outcomes and Self-Regulated Learning Abilities of the Primary School 

Students 

Narong  Sopina 

14.20-14.40 1261 

6 P06 Developing English Reading Comprehension Skills by Using Integrated 
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Roongthiwa  Kanpanya 
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OF VIETNAM, PERIOD 2010-2012 
 

By Assoc. Prof. Dr. Nguyen Huynh Phan, 

Institute for Research and Development of New Technologies, Vietnam 

Email:  huynhphan@viencongnghemoi.com 

 
ABSTRACT 

 

           In recent years, the education of Vietnam has made spectacular progress. 

In particular, higher education has gained great achievements. The country has 

about 450 universities and colleges; nearly 2.2 million students, accounting for 

2.55% of the population. The higher education system has provided a significant 

resource for the labor market. Vietnamese education is of great pride. In spite of 

these, the Vietnamese education also has numerous shortcomings and 

weaknesses. 

         Many Viestnamese education experts say that Vietnamese education is 

facing many critical issues, some of which are as follows: 

        1) Students learn to pass the exam only; almost students and their parents 

have only one wish sending his child to an institution park. But graduation has 

not done anything and they do not care. 

         2) The State can not manage the quality of education. 

         3) State agencies and state enterprises have very high standards for 

recruiting qualified workers. 

         4) There are shortages of modern facilities for education. 

         5) The teacher's  life is difficult, due to law wages. 

         6) In particular, many people believe that Vietnamese education does not 

has its current educational philosophy. 

 

        So, what are to be done for the above educational setting ? Of course, there 

is need to reform the entire education system. In particular, managment 

innovation in an educational breakthrough. This breakthrough must start in the 

higher education level. In this report, we will present some of the reforms of 

higher education management in Vietnam, from 2010 to 2012 period. 
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The basic content in innovative management education of Vietnamese 

education: 

 

         1) Mobilization of social forces to find solutions for improving the quality 

of education. 

        2) Reform thoroughly the structure of the education system. It begins from 

general education to higher education and graduate studies. Many people have 

remarked that Vietnam's education is like back-running Marathon.  

 

As usual, at the first classes, the children learn life skills as the principal 

requirement. One of the problems is slow-pace reading. Increasing the skills to 

thrust the need of  higher education and graduate studies is necessary. After that 

they go to work very hardly (like sprint).  

 

In Vietnam, young pupil are exhausted; the children have to learn a lot of 

knowledge. Even for entering the first class, they need to work hard for exam-

preparation (like sprint). But when students have passed entrance exams to 

institutions, they study passively (such as free-running). 

       3) Completing of document systems for educational management. 

       4) Renew a financial mechanism for education. 

       5) Build more schools and dormitories for students. 

       6) Decentralization of school management from central to local, and the 

Ministry of education and training should not act as a managing board of all the 

universities and colleges. 

       7) Verification of education quality. 

 

The year 2012 is the final year of the innovation period of education 

management, but it has yet escaped from the above 6 critical issues. Therefore, 

for the future of education of Vietnam, we have many things to do./. 
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E-mail: lethithuha2610@yahoo.com 

ABSTRACT 

Currently, the Vietnam Youth have many difficulties in the selection of institutions, on 

the other hand many institutions do not provide the establishments criteria, leading to the 

graduated students with the limited capacity and less ability to develop. Using education is a 

trend of the globalization era as a way of supporting young people and contribute to improving 

people's knowledge in general. Institute for Research and Development Technologies 

(IRDNewTech) is one of the centers provide concrete actions to help the youth to study at the 

Universities in foreignt countries, and has achieved encouraging success. 
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ABSTRACT 

 

This session addresses an innovative pedagogy, Piramide Approach, and its implementation in 

early childhood classrooms.  The Piramide Approach was founded by Dutch educational 

psychologist Dr. Jef van Kuyk and is based on 6 theoretical foundations: Jean Piaget’s Theory of 

Cognitive Development, Lev Vygotsky’s Constructivism Theory, Irving Sigel’s Distancing 

Theory, John Bowlby’s Theory of Attachment, Howard Gardner’s Multiple Intelligences Theory 

and Paul van Geert’s Dynamic systems Theory. 

 

The Piramide Approach has four cornerstones: 1) the initiative of the child, 2) the initiative of 

the teacher, 3) nearness (relational and educational), and distance (relational and educational).  In 

the Piramide approach, the child and teacher influence each other.  The role of the teacher is to 

create an environment that provides rich learning experiences which tap into children’s interests, 

knowledge and motivation to learn.  Teachers begin by building sensitive, responsive 

relationships with children which creates a relational nearness with children.  Teachers also 

create a safe and secure environment and allow children to explore.    

 

Based on Irving Sigel’s Distancing Theory, Piramide Approach moves learners through 4 steps 

from concrete understanding to more abstract understanding.  The four distancing processes are 

Orientation, Demonstration, Broadening, and Deepening.  These processes orient children from 

what they already know, demonstrate new ideas and concepts to them through hands-on sensory 

activities, broaden their thinking and experiences to deepen their understanding and develop 

problem solving skills. 

 

 The Piramide Approach, used widely in the Netherlands, has been adopted in other countries, 

such as Japan, Germany, Surinam and Belgium.  Now the powerful method is being 

implemented in the United States and other countries. 
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PREFACE 

 

In 2005, I was invited to attend a special presentation by Dr. Jef J. van Kuyk at a professional 

conference.  It was the first time I learned about the Pyramid method; now called the Piramide 

Approach to Early Learning.  Dr. Van Kuyk shared a brief history of his involvement in directing 

the Pyramid Project in the Netherlands and how he developed the Pyramid method to address 

educational challenges faced by Dutch children.  Dr. van Kuyk introduced the Pyramid method 

to early childhood educators in the US.  To trademark the Pyramid method in the US, he changed 

the spelling of Pyramid to Piramide, a Dutch spelling of Pyramid, and named it the Piramide 

Approach to Early Learning (Piramide Approach). 

 

Since then, I have done research on the Piramide Approach, visited one of its research sites in 

Atlanta, Georgia, and observed Piramide in action in classrooms. The Piramide Approach is 

based on constructivism and has a strong research-based framework.  Through intentionality of 

teaching, the Piramide Approach provides methods that guide learners to broaden their thinking 

and deepen their content understanding.   

 

In 2009, a colleague of mine from Taiwan and I coordinated an international conference in 

Taiwan and invited Dr. Jef J. van Kuyk as the keynote speaker.  In addition, I have shared the 

Piramide Approach with educators in several Asian regions.  It is my honor to share the Piramide 

Approach with educators in Thailand. 

 

 

INTRODUCATION 

 

The Piramide Approach was founded by Dr. Jef J. van Kuyk, a Dutch educational psychologist 

in the 1990s.   In the early 1990s, there was a large influx of people who immigrated to the 

Netherlands.  Children from these families had limited educational experience and no Dutch 

language skills.  It was viewed as an educational crisis by the Dutch government (Beacon. 2009). 

To address the educational crisis, Dr. Jef J. van Kuyk and his research team were charged to 

develop a learning approach that would prepare children for school readiness. 

 

The Piramide Approach was first introduced to Dutch children (age 2-7 years old) in 1994. The 

Piramide Approach is a comprehensive curriculum development method that focuses on 

stimulating all aspects of young children’s development which includes cognitive, social-

emotional and physical intelligence through engaging in tasks and play (Cito, 2012). Dr. van 

Kuyk’s team implemented the Piramide method in the Netherlands and in Germany, Turkey, 

Japan and the United States.  Currently, Piramide is one of the top four approaches to learning in 

Europe along with Montessori, Reggio Emilia and Waldorf (Beacon. 2009). 
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PIRAMIDE APPROACH TO EARLY LEARNING 

 

What is the Piramide Approach?  The Piramide Approach is not a set of curriculum.  It applies a 

holistic approach in curriculum planning which integrates all developmental areas and offers 

children opportunities for both self-regulation and optimization of development (van Kuyk, 

2009). 

 

Creating a stimulating learning environment is an important part of the Piramide Approach.  The 

Piramide Approach creates physical and psychological space to offer children the possibility for 

self-regulation (children perform at their ability level with little help from adults) through play 

and initiative learning. In addition, the Piramide teachers foster children’s learning process 

through scaffolding (Vygotsky, 1962) and take the initiative to optimize the growth cycles 

through projects, and as a result, children advance their development to an optimal level (Fischer 

& Bidell, 2006). 

 

There are two underlying components in the Piramide Approach:  the relational component and 

the educational component. Working within the relational parameter, teachers establish positive 

relationship, provide emotional support, express care and understanding, show respect for 

autonomy, offer structure and rules, and exhibit open perspectives that allow children to develop 

their potential (van Kuyk, 2008).  This is derived from the Attachment Theory (Bowlby, 1988) 

that when adults provide warmth, kindness, safety and security, children will have a secure base 

from which to establish trust, to form friendships and to explore the world. 

 

Accompanying the relational component is the educational component.  Within the education 

component, teachers, through intentionally planned activities, motivate children’s learning, 

challenge their curiosity, and help children move from concrete to more abstract thinking (van 

Kuyk, 2008). The consideration of the educational component is derived from Dynamic Systems 

Theory (Fisher & Rose, 1998) and from Distancing Theory (Sigel, 1993) in which teachers help 

children learn and re-learn through short and long term cycles and create stimulating 

environments to represent the world in more abstract ways. 

 

The Piramide Approach to Early Learning values all aspect of development by educating the 

whole child through cognitive intelligence, emotional intelligence, and physical intelligence.  

The approach implements differentiated teaching pedagogy that is linked to children’s 

developmental levels (derived from the Multiple Intelligences Theory).   

 

The Piramide approach adopts the symbol of a pyramid and uses as a strong theoretical base and 

a broad educational foundation which a child needs for learning. 

 

Theoretical Foundations of the Piramide Approach to Early Learning 

 

The Piramide Approach was constructed from six sound educational theories and practices.  The 

six theories serve as the Piramide’s theoretical foundation which includes the attachment theory 

by John Bowlby, the cognitive developmental theory by Jean Piaget, the constructivism theory 

by Lev Vygotsky, the distancing theory by Irving Sigel, the multiple intelligences theory by 
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Howard Gardner, and the dynamic systems theory by Paul van Geert.  The following provides a 

brief description of the six foundational theories and how they relate to the Piramide Approach.  

 

1. The Attachment Theory by John Bowlby 

 

John Bowlby (1907-1990), a British psychologist, psychoanalyst and psychiatrist developed 

the attachment theory.  An attachment theory generally describes the dynamics relationship 

between people.  A major part of Bowlby’s research was focusing on infant/mother 

relationships.  Bowlby believed that infants needed to establish an emotional bond with their 

mother (or one primary caregiver).  The emotional connection between the mother and the 

child gave the child a sense of security and safety.  Bowlby’s research showed that a young 

child who had close emotional contact with his mother (or a primary caregiver), showed 

better results in the level of cognitive activity than children who grew up in a deprived 

environment or had lost his/her mother at early age (Bowlby, 1988 & 1995).   

 

The Piramide Approach to Early Learning helps teachers to recognize the importance of 

building safe and positive relationships with children and encouraging children to take 

cognitive challenges to take learning into new level. 

 

2. The Cognitive Developmental Theory by Jean Piaget 

 

Jean Piaget (1896-1980), was a Swiss developmental psychologist and 

epistemologist.  Piaget’s cognitive development theory is about the nature and development 

of human intelligence. Piaget described intelligence as having two parts, the content of 

children’s thinking and the process of the intellectual activity (Beilin, 1992).  Piaget’s theory 

explains how children process knowledge and experience into understanding. 

 

Piaget’s cognitive development theory is used as the base of Piramide learning.  The 

Piramide Approach to Early Learning recognizes that children must interact with objects and 

through that interaction children construct their knowledge of understanding.   

 

3. The Constructivism Theory by Lev Vygotsky 

 

Lev Vygotsky (1896 - 1934) was a Soviet psychologist. Vygotsky’s social constructivism 

theory placed an emphasis on the social context of learning and the collaborations with other 

individuals or groups.  Vygotsky believed that culture gave children the cognitive tools, 

including cultural history, social context, and language, for development.  Adults (teachers) 

play an important role in a child’s learning (Social Constructivist Theories, n.d.). 

 

The Piramide Approach to Early Learning recognizes that teachers play an important role in 

a child’s learning.  In Piramide classroom, teachers implement strategies and scaffold 

children’s abilities to further a child’s intellectual capacity. 
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4. The Distancing Theory by Irving Sigel 

 

Irving Sigel (1922-2006) was a developmental psychologist. Sigel's psychological distancing 

theory was focused on how children “distance” themselves when confronted with materials 

(text or knowledge).  In order to resolve the contradiction, children increase their mental 

cognitive ability to manipulate it. The increased cognitive activity fosters a more complex 

understanding of the idea being discussed (Lehman & Kress, 2003). 

 

In a Piramide classroom teachers arrange a stimulating environment. Based on Sigel’s 

distancing theory, Piramide teachers apply educational strategies such as questioning, 

comparing and contrasting, and helping children to expand their thinking from concrete, 

here-and-now to more abstract understanding. 

 

5. The Multiple Intelligences Theory by Howard Gardner 

 

Howard Gardner (1943- ) is an American developmental psychologist and a professor of 

Cognition and Education at Harvard University.  The Multiple Intelligences Theory, 

proposed by Gardner in 1983, stated that humans have multiple different ways of learning 

and processing information. Based on his theory, educators should not assume that everyone 

can learn the same materials in the same way and learning should be assessed through a 

variety of means.  

 

The Piramide Approach to Early Learning applies the multiple intelligences theory in 

planning learning activities. In a Piramide classroom, teachers offer multiple modalities of 

teaching to foster the optimal learning outcome for each child.   

 

6. The Dynamic Systems Theory by Paul van Geert. 

 

Paul van Geert (1950 - ), is a professor of Behavior and Social Sciences in the Department of 

Developmental Psychology at the University of Groningen, The Netherlands.  Dr. van 

Geert’s (2000) dynamic system theory conceives of development as a self-organizational 

process.  Both complexity and order emerge as a product of interaction between components 

involved.  

 

The Piramide Approach to Early Learning applies van Geert’s Dynamic System Theory and 

stresses the learning and re-learning process though the short and long-term cycles of 

learning to foster children’s cognitive understanding from a self-regulated level to a more 

complex, higher level. 
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Conceptual Framework of the Pyramid Method 
 

“The Pyramid Approach provides an intriguing, intentional approach and methodology to help 

teachers broaden and deepen children's thinking and learning. It has the potential to take teaching 

and learning to a new level.” (Bredekamp, n.d.)  

 

The conceptual framework of the Piramide Approach is carefully constructed with a foundation 

built upon four cornerstones. The four cornerstones are the Initiative of the Child, the Initiative 

of the Teacher, Nearness and Distance (van Kuyk, 2008, 2009).  

 

 
 

 

 

The diamond shape design illustrates the underlying philosophy of the Piramide Approach. The 

Initiative of the Child and the Initiative of the teacher are placed on a horizontal line. The 

Piramide teachers work closely with children in projects.  The teachers arrange a rich learning 

environment and intentionally offer opportunities for children to explore and to take initiatives. 

Teachers offer support, guidance, and encouragement for children to learn new skills and take 

challenges.  Children take initiatives during play and learning, and actively participate in the 

learning activities (van Kuyk, 2008, 2009).   

 

The Nearness and the Distance are placed on a vertical line.  Nearness is a metaphor for building 

close, supportive and responsive relationships with children.  In a Piramide classroom, teachers 

create relational nearness that allows children to feel safe and secure.  Once the children feel safe 

and secure, they will be willing to take challenges and adventure out in the world.  Teachers also 

plan the educational nearness as they offer concrete materials and learning experiences that 

children are familiar with.  The educational nearness experiences give the child confidence to 

advance their knowledge and skills (van Kuyk, 2008, 2009).  To help children develop self-

confidence, teachers may ask some nearness questions, such as: What is the color of this ball?  

What is your name? 

 

The word Distance is a metaphor for representing more complex and deeper knowledge and 

skills a child could have.  In a Piramide classroom, teachers create relational distance by 

increasing children’s independence and building their confidence to take risks.  Teachers also 

plan educational distance by scaffolding and help children develop abilities to broaden and 

deepen their knowledge and skills (van Kuyk, 2008, 2009).  To help children develop distance 

55



understanding, teachers need to ask distance questions.  To respond to a distance question, it 

often requires divergent thinking process and higher levels of knowledge.  Some example of 

Distance questions are:  Where does a bear live?  Why does a bird need to have two wings? 

What could happen if the electricity is out?  Response to distance questions often requires a child 

to think abstractly.  

 

 

Implementation of the Piramide Approach: The ODBD 4-Step Process  

Based on Irving E. Sigel’s Distancing Theory, Jef van Kuyk (2008, 2009) developed a series of 

intentional steps to implement the Piramide Approach.  Those intentionally planned steps help 

children develop from concrete understanding to more abstract and generalized understanding. 

The four steps of implementation are Orientation, Demonstration, Broadening, and Deepening 

which refers as ODBD.  In a Piramide classroom, Teachers apply ODBD pedagogy which takes 

children from the “here-and-now” to “re-presenting” previous experience in abstract ways (van 

Kuyk, 2008, 2009). The “here-and-now” represents the relational and educational nearness.  Re-

presenting explains the mental activity of bringing forth any experience into awareness in the 

here and now.   

1. Orientation 

The Orientation step demonstrates how teachers establish relational and educational nearness.  

Learning activities are introduced to meet children’s developmental level.  Teachers assess 

children’s ability and help them to be self-regulated (perform at their developmental level) 

(van Kuyk, 2008).  

During the Orientation stage in a Piramide classroom, the teacher orients children on the 

project that they have planned.  In this stage, the teacher assesses what previous knowledge 

that a child has and what concepts a child already knows.  For example:  If the project is 

focusing on “Water,” during the Orientation stage, the teacher examines what vocabularies 

children have relating to water, what concepts or experiences they have had, such as a 

waterfall, lake, the use of water, etc. 

2. Demonstration 

The Demonstration step illustrates that teachers intentionally plan and demonstrate new 

concepts and skills to children.  Through hands-on and play activities, children gain new 

knowledge and skills (van Kuyk, 2008).   

During the Demonstration stage, the teacher presents to children a variety of learning 

experiences.  For example, to expand children’s vocabularies on water, children may create a 

Word Wall and list all words relating to water, such as lake, ocean, waterfall, river, stream, 

rain, flood, etc.  When studying a waterfall, the teacher may explain what a waterfall is and 

how the falling water generates electricity.  When study on ocean, the teacher may show 

what types of fish live under the ocean, etc.  The teacher provides examples to help children 

understand a new concept.   
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3. Broadening 

The Broadening step shows how teachers help children connect their knowledge from 

concrete experiences to more abstract understanding.  Teachers guide children to compare, 

contrast and analyze newly learned concepts to their personal experience and broaden their 

understanding (van Kuyk, 2008). 

During the Broadening stage, the teacher challenges children’s understanding by comparing 

two or more things that they have learned.  For example, the teacher may ask children 

questions, such as: What are the differences between a lake and an ocean?  Could you 

explain what clean water and dirty water look like? 

4. Deepening 

The Deepening step is a metaphor for demonstrating higher levels of performance. In a 

Piramide classroom teachers help children gain the ability to apply previously learned 

knowledge and skills to a new situation, as from here-and-now to distance.  Teachers also 

help children to expand their thinking to be more abstract and imaginative (van Kuyk, 2008). 

During the Deepening stage, the teacher asks divergent and distance questions to challenge 

children’s understanding and ability to make applications.  For example, the teacher may ask 

children to think about why we need water?  If there is a shortage of clean water to drink, 

how do you purify water? 

 

Sigel (1993) suggested that for learning to move from here-and-now to distance requires two 

processes: in the short-term cycle and in the long-term cycle. J. van Kuyk applied Sigel’s 

distancing theory and designed the following graph to illustrate the distancing steps (ODBD) in 

short and long term cycles of project themes (van Kuyk, 2009, 959). 

 

 
 

 

Piramide in Action 
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Cito USA was established in 2005 in Atlanta, Georgia.  The primary function of Cito USA is 

Piramide implementation in the United States.  The author visited the Piramide research sites 

in Atlanta, Georgia.  The author will present her classroom observations of Piramide in 

Action with conference participants at the International Conference on Sciences and Social 

Sciences 2012 in Maha Sarakham, Thailand. 

 

 

SUMMARY  

 

This paper provides an overview of the Piramide Approach to Early Learning.  It describes the 

background on the development of the Pyramid method by Dr. Jef J. van Kuyk in the 

Netherlands.  The paper also discussed the important role of teacher play by fostering children’s 

development from the self-regulated level to the optimal level.  The Piramide teachers create a 

relational nearness by building a safe and trusting relationship with children as well as an 

educational nearness by assessing what children already know and are able to do.  The Piramide 

teachers actively engage children in the learning process.  They provide guidance and support to 

children’s learning.  The Piramide teachers scaffold children’s learning by using the learning and 

re-learning processes.  Through the short and long term learning cycles, children advance their 

development to an optimal level. 

 

This paper explained the six theoretical foundations of the Piramide Approach to Early 

Learning.  These six sound educational theories and practices are the Attachment Theory by John 

Bowlby, the Cognitive Developmental Theory by Jean Piaget, the Social Constructivism Theory 

by Lev Vygotsky, the Distancing theory by Irving Sigel, the Multiple Intelligences Theory by 

Howard Gardner, and the Dynamic Systems Theory by Paul van Geert.  The innovated pedagogy 

used by the Piramide Approach is derived from these six theories. 

 

The article also discussed the conceptual framework beneath the Piramide Approach.  The four 

cornerstones of the approach: the initiative of the child, the initiative of the teacher, nearness and 

distance are used as the foundation to implement the Piramide Approach.  To implement the 

Piramide Approach, Dr. van Kuyk developed the ODBD 4-step distancing process which is 

Orientation, Demonstration, Broadening, and Deepening.  Through the 4-step distancing process, 

teachers help children develop from concrete understanding to more abstract and generalized 

understanding.  
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รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

A Model for Developing Instructional Leadership of Primary School Administrators 
under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 3  

  
ดร.ไชยา  ภาวะบุตร  

Dr.Chaiya  Pawabutra 
  

บทคดัยอ่ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ  1)  ศกึษาองคป์ระกอบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ประถมศกึษา  2)  สรา้งและพฒันารปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา  3)  หา
ประสทิธผิลของรปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษา  ตามรปูแบบที่
พฒันาขึน้  การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัและพฒันา  ด าเนินการ  3  ระยะ  คอื  ระยะที ่1 การศกึษารปูแบบ  
ประกอบดว้ย  การวเิคราะหเ์อกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  การสมัภาษณ์เชงิลกึผูท้รงคุณวฒุ ิ และการวจิยัเชงิส ารวจ  
กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่  ผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษา   ปีการศกึษา  2554  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 จ านวน 165 คน ใชแ้บบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า  5  ระดบั  วเิคราะหข์อ้มลูโดย
ใชค้่าความถี ่ รอ้ยละ  ค่าเฉลีย่  และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  ระยะที ่2  การร่างและสรา้งรปูแบบ  ประกอบดว้ย  การ
ร่างรปูแบบ  ตรวจสอบร่างรปูแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญ  ระยะที ่ 3  การทดลองใชร้ปูแบบในสถานศกึษาประถมศกึษา  
จ านวน 14  โรงเรยีน  วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้่าเฉลีย่  และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน    
  ผลการวจิยัพบว่า  1)  องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษา 
ม ี 6  องคป์ระกอบ  คอื  การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  การบรหิารจดัการหลกัสตูร  การจดับรรยากาศของ
สถานศกึษา  การพฒันาบุคลากร  การเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ  และการประเมนิคุณภาพการศกึษา  ภาวะผูน้ าทาง
วชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  2)  รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าทาง
วชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษา ประกอบดว้ย  การอบรมเชงิปฏบิตักิารแบบเขม้  การฝึกปฏบิตัจิรงิ  
การศกึษาดงูาน  และการตดิตามผล  3)  ผลของการทดลองใชร้ปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาประถมศกึษา   พบว่า  ระยะฝึกปฏบิตัจิรงิผลค่าเฉลีย่สงูกว่าก่อนการทดลอง  และระยะตดิตามผลสงูกว่า
ระยะฝึกปฏบิตัจิรงิ  ผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษามคีวามคดิเหน็ว่า เกดิประโยชน์อย่างยิง่ เน่ืองจากไดร้บัความรู้
จากวทิยากร  การศกึษาจากคูม่อื  ไดม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหวา่งผูบ้รหิารสถานศกึษา
ประถมศกึษาดว้ยกนัตลอดจนไดศ้กึษาภาวะผูน้ าทางวชิาการจากผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษาดเีด่นทีเ่ป็น
แบบอย่าง  จากการไปศกึษาดงูาน  สง่ผลใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์  ตลอดจนทกัษะ  
เทคนิค  การน าไปประยุกตใ์ชใ้นการบรหิารจดัการศกึษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
ค ำส ำคญั: ภาวะผูน้ า, ภาวะผูน้ าทางวชิาการ, ผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษา 
------------------------ 
 * ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ประจ าหลกัสูตรครศุาสตรดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาภาวะผูน้ าทางการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
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Abstract 
 The purpose of this research: 1) investigating factors on instructional leadership of  primary school 

administrators under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 3; 2) building and 
developing a model of primary school administrators; 3) finding out effectiveness index of a model of primary 
school administrators as the model developed. This  Research and Development (R&D) was implement in 3 
phases : Phase I the study of form comprised document and literature reviews of scholars as well as survey 
research. The population consisted of 165 primary school administrators in the instructional  year 2010 in 
Educational  inspection  area  xi using five-level rating scale. Data were analyzed by frequency, percentage, 
mean and standard deviation. Phase II The draft and formation included drafting and draft inspection by the 
expert. Phase III The experiment of the model was apply in 14 schools. Data were analyze using mean and 
standard deviation.  
 The finding were as follow : 1) The leadership of the primary school administrators, as a whole, was 
at the moderate level with mean scores ranging from high to low : educational assessment, implementation of 
school climate personal development, plan making management, effective leadership. The aspect on 
educational assessment obtained the highest mean score while the lowest one was effective leadership.  2) 
The Model of development of the primary school administrators was composed of intensive workshops, 
actual training, study tours, and monitoring. 3) The effects of the experiment on the use of the model of the 
instructional leadership of  primary school administrators revealed that at the time of actual training the 
average score of the assessment on the instructional leadership of the primary school administrators was 
higher than that before the intervention and that of the monitoring period was higher than that of the time of 
actual training. The school administrators ' perception were that the model of the instructional leadership 
development of the primary school administrators was beneficial to the primary school administrators 
because they obtained knowledge from resource persons, the study from the manuals, exchange of learning, 
as well as the study of instructional leadership from the outstanding administrators gain knowledge, 
experiences, skills and techniques to be applied in managing education appropriately.    
Key words:  Leadership, Intsructional Leadership, primary school administrators 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
 สงัคมไทยและสงัคมโลกไดม้กีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลาทัง้ดา้นสงัคม  เศรษฐกจิ  การเมอืง  รวมทัง้
การสือ่สารและเทคโนโลยต่ีาง ๆ  ระบบเศรษฐกจิฐานความรูจ้งึเป็นพืน้ฐานส าคญัในการแขง่ขนัส าหรบัสงัคมโลกใน
ปจัจบุนั  ซึง่การพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นยุคเศรษฐกจิฐานความรูต้อ้งมลีกัษณะส าคญั คอื  รูจ้กัแสวงหา คดัสรร 
และสรา้งความรูใ้ช ้ และจดัการความรูไ้ด ้ มทีกัษะทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มทีกัษะการวเิคราะหแ์ละการ
แกป้ญัหา  มทีกัษะทางภาษาและการสือ่สาร  มกีารคดิใหม่  คดิสรา้งสรรค ์ และคดิแจง้แทงตลอด  มจีติมุ่งคุณภาพ
มาตรฐานและความเป็นเลศิ  มกีารท างาน  การร่วมมอืเป็นทมี  และสรา้งเครอืขา่ย  มกีารจดัการ มทีกัษะการแขง่ขนั  
อดทนสูส่ิง่ยาก  เหน็แก่สว่นรวม  เป็นธรรมและยัง่ยนื  และรกัษค์วามเป็นไทยสูส่นัต ิ (ไพฑรูย ์ สนิลารตัน์และคณะ.  
2546)   ในสว่นการบรหิารจดัการศกึษา  มคีวามจ าเป็นทีผู่บ้รหิารสถานศกึษาตอ้งเป็นมอือาชพี  จงึจะท าใหก้ารบรหิาร
จดัการอย่างมปีระสทิธผิล  มปีระสทิธภิาพ  และมคีุณภาพตามทีพ่งึปรารถนา  ทัง้นี้เหตุผลหลายประการ  ไดแ้ก่  
ปญัหาในการบรหิารจดัการศกึษามมีากมาย  การมกีฎหมายก าหนดใหก้ารบรหิารจดัการศกึษาเป็นวชิาชพีชัน้สงูและให้
มมีาตรฐานวชิาชพี  ความจ าเป็นในการยกระดบัการบรหิารการศกึษาเป็นวชิาชพีชัน้สงูใหส้ง่างาม  ผลการจดัการศกึษา
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ยงัไมไ่ดคุ้ณภาพ  การปฏริปูการศกึษายงัไม่คบืหน้า  การประเมนิ  สมศ.  บง่ชีส้ถานศกึษายงัไม่ไดคุ้ณภาพตาม
มาตรฐาน  การบรหิารจดัการศกึษายงัไม่เหมาะสม  และไมม่ปีระสทิธภิาพ  การผลติและพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษายงั
ไม่ไดม้าตรฐานและมปีญัหามาก  ความสลบัซบัซอ้นในการบรหิารจดัการศกึษา  จ าเป็นตอ้งอาศยัมาตรฐานและ
คุณสมบตัเิฉพาะของผูบ้รหิาร  การบรหิารจดัการตอ้งอาศยัระบบและรปูแบบการบรหิารทีค่รอบคลุมสมัพนัธร์ะหว่าง
องคป์ระกอบมากมาย  และการใช ้ SBM  ในการบรหิารสถานศกึษา (ธรีะ รุญเจรญิ.  2550)  โดยผูบ้รหิารนัน้ตอ้งเป็น
ผูน้ า  ซึง่ผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพมกัมคีุณลกัษณะเฉพาะอย่างทีเ่หมอืนกนั  โดยหลกัในการบรหิารจดัการ  ผูน้ าตอ้งมี
หน้าทีเ่หมอืนผูบ้รหิารในการจดัการศกึษา  โดยมกีารวางแผน  ประกอบดว้ย  การก าหนดเป้าหมายและวธิกีารทีจ่ะ
บรรลุเป้าหมาย  การจดัองคก์าร  ประกอบดว้ย  การออกแบบอ านาจและหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพื่อใหบ้รรลุ
ความส าเรจ็ของการท างาน  ตลอดจนการจดับุคคลเขา้ท างาน  โดยการสรรหาและคดัเลอืก  การน า  เป็นกระบวนการที่
ท าใหส้มาชกิในองคก์ารท างานร่วมกนัโดยสอดคลอ้งกบัเป้าหมายองคก์าร  ซึง่ตอ้งอาศยัการสัง่การ  ประกอบดว้ยการ
จงูใจ  และประสานกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ซึง่ตอ้งอาศยัการสัง่การ และการควบคมุ ประกอบดว้ย  การตดิตามกจิกรรม
และการแกไ้ขปรบัปรุงงาน  (รงัสรรค ์ ประเสรฐิศร.ี  2544ก)  และในการจดัการศกึษาใหส้มัฤทธผิลอย่างมปีระสทิธภิาพ  
ผูบ้รหิารสถานศกึษาจ าตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการเรยีนการสอนเป็นอย่างด ี จงึจะสามารถพฒันาและ
นิเทศการเรยีนการสอน ตลอดทัง้การอ านวยความสะดวกใหแ้กค่ณะคร ู (ธรีะ  รุญเจรญิ.  2550)  ดงันัน้ผูน้ าทีด่ตีอ้งมี
ภาวะผูน้ าจงึจะน าไปสูก่ารบรหิารทีม่ปีระสทิธผิล 
 การบรหิารงานวชิาการ  เป็นหวัใจส าคญัทีจ่ะน าโรงเรยีนไปสูท่ศิทางทีก่ าหนด  จะบรรลุจุดหมายของ
องคก์ารไดอ้ย่างไร  นกัเรยีนมคีณุภาพตามเกณฑท์ีก่ าหนดหรอืไม่  มรีะบบประกนัคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา
หรอืไม่อย่างไร  เป็นสิง่ทีผู่บ้รหิารสถานศกึษานัน้ตอ้งตระหนกั  จากผลการประเมนิของส านกังานรบัรองมาตรฐาน
การศกึษา  ภาพรวมระดบัประเทศพบว่า  ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่ภีาวะผูน้ าทางวชิาการ  จะน าโรงเรยีนใหผ้่านเกณฑ์
การประเมนิมาตรฐานการศกึษา  แต่ถา้โรงเรยีนใดผูบ้รหิารทีข่าดภาวะผู้น าทางวชิาการจะท าใหโ้รงเรยีนนัน้ไมป่ระสบ
ผลส าเรจ็ทางวชิาการ  และไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมนิมาตรฐานของส านกังานรบัรองคุณภาพและประเมนิผลการศกึษา  
(องคก์ารมหาชน)  ตลอดจนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่ากว่าเกณฑร์ะดบัชาต ิ นอกจากนี้คุณภาพการศกึษาของ
นกัเรยีนไทยโดยหน่วยงานต่างประเทศ  มกีารจดัล าดบัโดย  สถาบนันานาชาตเิพื่อพฒันาดา้นการจดัการ  หรอื  
International Institute  for Management  Development  (IMD)  ไดจ้ดัอนัดบัความสามารถในการแขง่ขนัในภาพรวม 
จาก 58 ประเทศ  ในปีพ.ศ. 2551  ซึง่พบว่าประเทศไทยอยู่ในอนัดบัที ่ 27  และในปี  พ.ศ. 2552  แนวโน้มเริม่ดขีึน้
เมื่อขยบัมาอยูท่ีอ่นัดบัที ่26  แต่ในปี  2553  กย็งัคงอยู่อนัดบัเดมิ  ตามหลงัสงิคโปร ์ ฮ่องกง ไตห้วนั  และมาเลเซยี  
และคุณภาพการศกึษาของนกัเรยีนไทยโดยการประเมนิของ  ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา  
(องคก์ารมหาชน)  (สมศ.)  สมศ.  ไดป้ระเมนิคุณภาพรอบสอง  พบว่าโรงเรยีนประถมหรอืมธัยมศกึษาซึง่อยูใ่นสงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  อยูใ่นระดบัดมีากรอ้ยละ  15.10  และระดบัพอใช/้ปรบัปรุง  รอ้ยละ  
8.50  นอกจากนัน้  ส านกังานทดสอบทางการศกึษา  (องคก์ารมหาชน)  ยงัพบว่า  ภาพรวมของผลคะแนนของการ
ทดสอบเฉลีย่ทัว่ประเทศในทุกระดบัชัน้  ต ่ากว่ารอ้ยละ  50  ทุกวชิา  ทุกปี  และยิง่ต ่าลงในปีการศกึษา  2552  และมี
แนวโน้มต ่าลงเรื่อย ๆ   
 จากภาพรวมของผลคะแนนของการทดสอบระดบัชาต ิ มแีนวโน้มต ่าลงนัน้เป็นทีต่ระหนกัชดัว่า  ผูบ้รหิาร
สถานศกึษานัน้เป็นหวัใจส าคญัในการยกระดบัคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา  ซึง่หากผูบ้รหิารสถานศกึษามภีาวะ
ผูน้ าทางวชิาการกจ็ะสง่ผลใหน้ าพาสถานศกึษาพฒันาคุณภาพวชิาการได ้ ไดม้ผีูส้นใจใหค้วามส าคญัในการพฒันา
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาอยูห่ลายท่าน  ดว้ยเหตุผลความจ าเป็นในการพฒันานัน้  เพื่อให้
ผูบ้รหิารเป็นแบบอย่างทีด่ทีางวชิาการ  และน าพาองคก์รยกระดบัคุณภาพทางวชิาการประสบความส าเรจ็  และท าให้
ตระหนกัว่า ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษานัน้มคีวามส าคญัยิง่ ในการบรหิารจดัการศกึษาโดยเฉพาะ
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การบรหิารงานวชิาการ  สถานศกึษาประถมศกึษาซึง่เป็นสถานศกึษาจดัการศกึษาก่อนระดบัอดุมศกึษาเบือ้งตน้ทีใ่ห้
ความรูแ้ละทกัษะชวีติแก่ผูเ้รยีน  ซึง่ไดร้บัการปรบัเปลีย่นตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  2542  และ 
ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  (ฉบบัที ่ 2)  พ.ศ.  2545  หากผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษาไดร้บัการพฒันาใหม้ภีาวะผูน้ าทาง
วชิาการ จะสง่ผลใหก้ารก าหนดเป้าหมายและทศิทางในการด าเนินการจดัการศกึษานัน้ชดัเจน  บรรลุเป้าหมายของ
หลกัสตูร  และพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนใหเ้ป็นคนด ี คนเกง่  และมสีขุ  ตลอดจนน าพาความอยู่รอดในการจดัการศกึษา
ของสถานศกึษา ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  ยกระดบัคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาใหส้งูขึน้  
ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะน าแนวคดิลกัษณะภาวะผูน้ าทางวชิาการและวธิกีารพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการ  มาท าการ
วจิยัเรื่อง  “รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษา  สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3”   
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดก้ าหนดความมุ่งหมายของการวจิยัไว ้  ดงันี้  
  1.  เพื่อศกึษาองคป์ระกอบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษา  สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 
      2.  เพื่อสรา้งและพฒันารปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ประถมศกึษา  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 
  3.  เพื่อหาประสทิธผิลของรปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ประถมศกึษา  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 ตามรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ในการวจิยัเรื่องรปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษา  สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 ครัง้นี้  เป็นการวจิยัและพฒันา  (Research  and  
Development)  ซึง่มขี ัน้ตอนการวจิยัทัง้หมด  3  ระยะ  6  ขัน้ตอน  ดงันี้ 
  วิธีด าเนินการวิจยัระยะท่ี 1 การศึกษารปูแบบ 
   ขัน้ตอนที ่1  การวเิคราะหเ์อกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง (Document  Analysis) การศกึษาขอ้มลู
พืน้ฐาน  ก าหนดกรอบแนวคดิในการวจิยั  ประกอบดว้ย  ศกึษาแนวคดิ  ทฤษฎภีาวะผูน้ า  บทบาทภาวะผูน้ า  ภาวะ
ผูน้ าทางวชิาการ  และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในเรื่อง  ภาวะผูน้ าทางวชิาการ  การบรหิารงานวชิาการสถานศกึษา
ประถมศกึษา  และรปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษา 
  ขัน้ตอนที ่2  ศกึษารปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการ  โดยการสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒุ ิจ านวน  
5  คน  ใชก้ารสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง  หลงัจากนัน้สรา้งแบบสอบถามรปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษา  เพื่อส ารวจสภาพ ปจัจุบนัปญัหา และความตอ้งการในการพฒันาภาวะผูน้ าทาง
วชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษา  สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
 วิธีด าเนินการวิจยัระยะท่ี 2  การรา่งและสรา้งรปูแบบ 
  ขัน้ตอนที ่ 3 ท าการร่างรปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา  
ประถมศกึษา  น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากระยะที ่ 1 มาเป็นกรอบแนวทางในการร่างรปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการ
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษา  และท าการตรวจสอบร่างรปูแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญ  จ านวน  10  คน  เพื่อ
ตรวจสอบร่างรปูแบบและขอรบัขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิจากผูเ้ชีย่วชาญ  เพื่อสรา้งรปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการ
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ของผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษา  และการจดัท าคูม่อืเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษา 
 ขัน้ตอนที ่ 4  สรา้งรปูแบบและท าการยนืยนัรปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหาร
สถานศกึษาประถมศกึษา  และคู่มอืการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการ  ทัง้  6  ดา้น  โดยผูเ้ชีย่วชาญ  จ านวน  10  คน  
หลงัจากนัน้น าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุง       
 วิธีด าเนินการวิจยัระยะท่ี 3  การทดลองใช้รปูแบบ 
  ขัน้ตอนที ่ 5  น ารปูแบบทีไ่ดไ้ปทดลองใชก้บัผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษา  สงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3  จ านวน  14  โรงเรยีน 
  ขัน้ตอนที ่ 6  สรุปผลการใชร้ปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ประถมศกึษา  ทีไ่ดจ้ากการทดลองใช ้ แลว้น ามาเขยีนรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์   
 
สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
 จากผลการวจิยัเรื่องรปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษา  
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3  พบประเดน็ทีค่วรน ามาอภปิราย  ดงันี้   
 1.  องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษา   ม ี 6  องคป์ระกอบ  
คอื  การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  การบรหิารจดัการหลกัสตูร  การจดับรรยากาศของสถานศกึษา  การ
พฒันาบุคลากร  การเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ  ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษาโดยรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  อยูใ่นระดบัปานกลาง  3  ดา้น เรยีงตามล าดบัค่าเฉลีย่จาก
มากไปหาน้อย  คอื  ดา้นการประเมนิคุณภาพการศกึษา  ดา้นการจดับรรยากาศของสถานศกึษา และดา้นการพฒันา
บุคลากร  อยู่ในระดบัน้อย  3  ดา้น  เรยีงตามล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย  คอื  ดา้นการจดัท าแผนพฒันา
คุณภาพการศกึษา  ดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร  และดา้นการเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูสดุคอื
ดา้นการประเมนิคุณภาพการศกึษา  และดา้นมคี่าเฉลีย่ต ่าสดุคอืดา้นการเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ  อาจเป็นเพราะว่า 
สถานศกึษาอาจจะมกีารด าเนินการอยู่แต่ยงัไม่ชดัเจนและไมต่่อเน่ือง  การด าเนินการตามภาวะผูน้ าทัง้  6  ดา้นจงึ
ด าเนินไปอย่างชา้ ๆ  และยงัไมเ่หน็ความส าคญัของการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการ  โดยเฉพาะดา้นการเป็นผูน้ าทีม่ ี
ประสทิธภิาพทีค่่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุนัน้  ผูบ้รหิารอาจคดิเพยีงว่าระบบงานมอียู่แลว้  และมกีารมอบหมายงานให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีเ่ป็นผูป้ฏบิตังิานตามหน้าที ่ จงึไม่ไดก้ ากบั  ตดิตาม  และตรวจสอบ  ตลอดจนไม่คดิพฒันาทัง้ตนเอง
และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ซึง่ในความเป็นจรงิแลว้  ผูน้ ามบีทบาทส าคญัอย่างยิง่ในการพฒันางานวชิาการของสถานศกึษา  
ซึง่ถอืเป็นหวัใจส าคญัของการบรหิารจดัการศกึษา  เพราะฉะนัน้จงึตอ้งมกีารพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิาร
ใหเ้กดิความตระหนกั  และใหม้คีวามรูค้วามสามารถ  สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาคณุภาพการศกึษาไดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง  และเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ  Davis  and  Thomas  (1989)  ทีก่ล่าวว่า  ภาวะ
ผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิาร  ประกอบดว้ย  การท างานตามเวลาทีก่ าหนด  การจดับรรยากาศทีด่ขีองโรงเรยีน  การ
มุ่งเน้นดา้นวชิาการ  การคาดหวงัต่อคณะครแูละผลการปฏบิตังิานของคร ู การท างานดา้นหลกัสตูร  การเป็นผูน้ าทีม่ ี
ประสทิธภิาพ  การประเมนิผลและการตรวจสอบความกา้วหน้าของนกัเรยีน  การเพิม่ความตระหนกัในการประชุม
โรงเรยีนและมคีวามคาดหมายในผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนสงู  สว่น  Heck  and  Others  (1990)  ได้
กล่าวถงึภาวะผูน้ าทางวชิาการไวว้่า  ตอ้งมกีารปกครองโรงเรยีน การจดับรรยากาศโรงเรยีน  และการจดัการเรยีนการ
สอนในโรงเรยีน Hoy and Miskel (1991)  จนัทรานี  สงวนนาม  (2551)  สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต ิ 
(องคก์ารมหาชน) (2553) ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา  (องคก์ารมหาชน  (2550) ได้
กล่าวสอดคลอ้งกนัว่า  ผูน้ าทางวชิาการควรมกีารก าหนดเป้าประสงคข์องโรงเรยีน  การสือ่สารเป้าประสงคข์อง
โรงเรยีน  การนิเทศและตดิตามผลดา้นการสอน  การประสานงานดา้นการใชห้ลกัสตูร  การตรวจสอบความกา้วหน้า
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ของนกัเรยีน  การจดัใหม้สีิง่จงูใจส าหรบัคร ู การสง่เสรมิใหม้กีารพฒันาวชิาชพี  การพฒันาและการสรา้งมาตรฐานดา้น
วชิาการ  การจดัใหม้สีิง่สง่เสรมิภาพการเรยีนรู ้ ความสมัพนัธก์บัชุมชน  และมกีารก ากบั  นิเทศ  ตดิตามผล  
ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา  (สกศ.)  (2552) Gupton  (2010)  ทีก่ล่าวว่าภาวะผูน้ าทางวชิาการตอ้งมวีสิยัทศัน์
ในการจดัการศกึษาใหท้นัการเปลีย่นแปลง  มคีวามเป็นผูน้ าในการรเิริม่การใชน้วตักรรมเพื่อการเรยีนการสอน  
สง่เสรมิการน าเทคโนโลยสีารเทศและการสือ่สารมาใชใ้นการปฏริปูการเรยีนรู้  มศีกัยภาพในการพึง่พาตนเองในการ
พฒันางานวชิาการ  มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆมาปรบัใชต้ลอดเวลา  มุ่งเน้นการพฒันากระบวนการเรยีนการสอน  
และมขีอ้มลูสารสนเทศ  และมนีกัการศกึษาและผลการวจิยัของสมคดิ  สรอ้ยน ้า  (2547) Cunningham and Cordeiro  
(2009) ไดก้ล่าวว่าภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษานัน้  จะตอ้งเป็นผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในทฤษฎแีละ
ปรชัญาในหลกัสตูรกลุ่มต่าง ๆ  การตระหนกัดวี่าไม่มวีธิกีารสอนใดทีด่ทีีส่ดุ  การตระหนกัถงึความส าคญัของหลกัสตูร  
การพฒันาความเป็นมนุษย ์ การเป็นตวัแบบเชงิวชิาการการพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลง  การยดึผูเ้รยีน
เป็นส าคญั  และไชยา  ภาวะบุตร  (2554)  ทีก่ล่าวว่า  ผูบ้รหิารสถานศกึษามอือาชพี  คอื  การบรหิารจดัการ
สถานศกึษา  ไดป้ระสบความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคอ์ย่างมคีุณภาพและประสทิธภิาพ  ประสทิธภิาพจะเกดิได ้ ดว้ย
ผูบ้รหิารสถานศกึษานัน้ตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถ  และศกัยภาพในการปรบักระบวนทศัน์ของตนเองและองคก์ร  โดย
เน้นกระบวนการตดัสนิใจทีม่สีว่นร่วม  และการท างานเป็นทมี   จะเหน็ไดว้่า  การพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษา  มคีวามส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่  เพราะผูบ้รหิารสถานศกึษามบีทบาทส าคญัใน
การน าองคก์รสูเ่ป้าหมาย  และพฒันาคุณภาพการศกึษาใหท้ดัเทยีมสถานศกึษาอื่น  ตลอดจนการยกระดบัคุณภาพ
สถานศกึษาของตนใหเ้ป็นแบบอย่างได ้  
 2.  รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษา  สงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3  มรีปูแบบของกระบวนการพฒันา  4  ระยะ  คอื  ระยะที ่ 1  อบรมเชงิ
ปฏบิตักิารแบบเขม้  2  วนั   โดยก าหนดเป็นกจิกรรม  คอื  กจิกรรมแรกพบ  ส ารวจพฤตกิรรมภาวะผูน้ าทางวชิาการ
ของตนเอง  และประเมนิพฤตกิรรมภาวะผูน้ าทางวชิาการ  จ านวน  6  ดา้น  ก่อนรบัการฝึกอบรม  ฝึกอบรมในหอ้งใช้
ระยะเวลา  2  วนั  ระยะที ่ 2  ระยะฝึกปฏบิตัจิรงิ  เป็นกจิกรรมการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิาร
สถานศกึษารายสปัดาห ์ จ านวน  3  สปัดาห ์ สปัดาหล์ะ  1  ครัง้ ครัง้ละ  6  ชัว่โมง  เป็นเวลา  18  ชัว่โมง  โดยใช้
คู่มอืการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษา  เนื้อหาของรปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ า
ทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษา  มทีัง้หมด  จ านวน  6  ชุด  คอื  ชุดที ่ 1  การจดัท าแผนพฒันา
คุณภาพการศกึษา  ชุดที ่ 2  การบรหิารจดัการหลกัสตูร  ชุดที ่ 3  การจดับรรยากาศของสถานศกึษา  ชุดที ่ 4  การ
พฒันาบุคลากร  ชุดที ่ 5  การเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ  ชุดที ่ 6  การประเมนิคุณภาพการศกึษา  ซึง่คู่มอืทัง้  6  ชุดน้ี  
ใชป้ระกอบการพฒันาภาวะผูน้ าในระยะที ่ 1  และระยะที ่ 2  วธิกีารพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาประถมศกึษา  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3  ประกอบดว้ย  การศกึษา
เอกสาร  การอบรมเชงิปฏบิตักิาร  การประชุมเชงิปฏบิตักิาร  การฝึกปฏบิตัจิรงิ  การใชคู้ม่อืการด าเนินงาน  และ
การศกึษาดงูานโรงเรยีนประถมศกึษาดเีด่น จากนัน้เมื่อสิน้สดุการฝึกปฏบิตัจิรงิภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาประถมศกึษา  มกีารประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อสรุปผลภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ประถมศกึษา 

       ระยะที ่ 3  ศกึษาดงูานโรงเรยีนประถมศกึษาดเีด่น  (Best  Practice)  เพื่อเพิม่พนูประสบการณ์ใน 
การพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษา  และประชมุสรุปผลการศกึษาดงูาน  เมื่อเสรจ็
สิน้จากการทดลองใชร้ปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการทกุขัน้ตอนแลว้  รว่มกนัสรุปเกีย่วกบัรปูแบบการพฒันา
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษา  และมอบเกยีรตบิตัร ใหแ้ก่โรงเรยีนทีร่่วมทดลองใช้
รปูแบบ  
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        ระยะที ่ 4  ระยะตดิตามผล  เป็นระยะการตดิตามผลการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาประถมศกึษาหลงัการปฏบิตักิาร  1  สปัดาห ์ โดยท าแบบประเมนิการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการหลงั
สิน้สดุ  1  สปัดาห ์ หลงัการทดลอง 
   การทีผ่ลการวจิยัเป็นเช่นน้ี  อาจเป็นเพราะว่า  ผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งไดร้บัการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง  
และมกีารฝึกปฏบิตัจิรงิเพื่อน าความรูไ้ปใชใ้หเ้ป็นแบบอย่างแกผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชา  และเพื่อนร่วมงาน  ตอ้งไดร้บัการ
ฝึกฝนดว้ยเทคนิคและวธิกีารทีห่ลากหลายจงึจะท าใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษาเกดิแนวคดิ  วธิกีาร  และความ
ตระหนกัถงึความส าคญัในการพฒันาวชิาการ  และผูบ้รหิารจะตอ้งพฒันาตนเองดา้นภาวะผูน้ าทางวชิาการอย่าง
ต่อเนื่อง  ซึง่ไดม้นีกัการศกึษาไดเ้หน็ความส าคญัและศกึษารปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าอยูห่ลายท่าน  ดงันี้  ปราณี  
แสนทวสีขุ (2547) ท าการศกึษาในเรื่อง การน าเสนอรปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการส าหรบัผูบ้รหิาร
สถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอ่างทอง  ทีพ่บวา่ รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าทางการวชิาการส าหรบั
ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่คีวามเหมาะสมและเป็นไปได ้ มสีาระส าคญั  ดงัต่อไปนี้  1.  หลกัการพฒันาภาวะผูน้ าทาง
วชิาการ  เป็นเรื่องทีต่อ้งด าเนินการอย่างมแีผนและจดัท าเป็นแผนงานไวอ้ย่างชดัเจน  ทัง้เป็นสิง่ทีต่อ้งด าเนินการอย่าง
เป็นระบบและต่อเน่ือง  และตอ้งมุ่งตอบสนองปญัหาและความตอ้งการของผูบ้รหิารสถานศกึษา  2.  จุดมุ่งหมายการ
พฒันาภาวะผูน้ าทางการวชิาการ  เพื่อสง่เสรมิมาตรฐานวชิาชพีและการพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อ
สง่เสรมิพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาใหเ้ป็นผูบ้รหิารมอือาชพี  เพือ่สง่เสรมิใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาไดพ้ฒันาตนเองอยู่
เสมอ  และเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสถานศกึษา  3.  เน้ือหาหรอืสิง่ทีต่อ้งพฒันาภาวะผูน้ า
ทางวชิาการ  ไดแ้ก่  ดา้นความรูเ้ป็นความรูท้ีจ่ าเป็นส าหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษา  ทีจ่ะมภีาวะผูน้ าทางวชิาการ  ดา้น
ภาระหน้าทีเ่ป็นภาระหน้าทีแ่ละเทคนิควธิกีารของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่ภีาวะผูน้ าทางวชิาการ  ดา้นทกัษะ  เป็น
ทกัษะความเป็นผูน้ า  และทกัษะดา้นเทคนิค  4.  ขัน้ตอนการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการ  ไดแ้ก่  การเตรยีมการ  
การประเมนิก่อนการด าเนินการ  การพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการ  การฝึกปฏบิตั ิ การประเมนิผลการด าเนินการ  และ
การวเิคราะหผ์ลการด าเนินการพฒันา  ประสทิธิ ์ เขยีวศร ี และคณะ  (2548)  ไดว้จิยัเรื่อง  รปูแบบการพฒันา
พฤตกิรรมภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พบว่า  รปูแบบการพฒันาพฤตกิรรมภาวะผูน้ า
ทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ประกอบดว้ย  1)  หลกัการพืน้ฐาน  2)  วตัถุประสงค ์ 3)  การ
ประเมนิ  4)  การปฏบิตังิาน  5)  การเขา้รบัการพฒันา  6)  การใหร้างวลั  และ  7)  การใหค้วามชว่ยเหลอื-ฟ้ืนฟู  โดย
รปูแบบการพฒันาน้ีเสนอว่า  ควรด าเนินการพฒันาเฉพาะหลกัสตูรทีผ่ลการประเมนิบ่งชีว้่าจ าเป็น  ไดแ้ก่  1)  
หลกัสตูรการพฒันาพฤตกิรรมภาวะผูน้ าในการบรหิารจดัการโรงเรยีน  2)  หลกัสตูรการพฒันาพฤตกิรรมภาวะผูน้ าใน
การบรหิารจดัการหลกัสตูรและการสอน  3)  หลกัสตูรการพฒันาพฤตกิรรมภาวะผูน้ าในการบรหิารตนเอง  ทมีงานและ
ชุมชน  ส าหรบัพฤตกิรรมภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีค่น้พบจากการวจิยันี้ม ี 3  ดา้น 
ไดแ้ก่  ดา้นทีห่นึ่ง  การบรหิารจดัการโรงเรยีน  ดา้นทีส่อง  การบรหิารจดัการหลกัสตูรและการสอน  และดา้นทีส่าม  
การบรหิารตนเอง  ทมีงานและชมุชน  และ ไกศษิฏ ์ เปลรนิทร ์ (2552)  ไดท้ าการวจิยัเรื่องการพฒันาตวับ่งชีภ้าวะ
ผูน้ าทางวชิาการส าหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ทีพ่บวา่  1)  ผลการพฒันาตวับง่ชี ้ ปรากฏว่า  ไดต้วับ่งชี้
ภาวะผูน้ าทางวชิาการส าหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน  60  ตวับ่งชีท้ีเ่ป็นไปตามหลกัการ  แนวคดิ  
ทฤษฎ ี ทีเ่กีย่วขอ้ง  ประกอบดว้ยตวับ่งชีก้ารก าหนดวสิยัทศัน์  เป้าหมาย  และพนัธกจิการเรยีนรู ้ จ านวน  12  ตวั
บ่งชี ้ ตวับง่ชีก้ารบรหิารจดัการหลกัสตูรและการสอน  จ านวน  13  ตวับง่ชี ้ ตวับง่ชีก้ารพฒันานกัเรยีน  จ านวน  12  
ตวับ่งชี ้ ตวับ่งชีก้ารพฒันาคร ู จ านวน  10  ตวับง่ชี ้ ตวับง่ชีก้ารสรา้งบรรยากาศการเรยีนรู ้ จ านวน  13  ตวับ่งชี ้ 2)  
ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลโครงสรา้งภาวะผูน้ าทางวชิาการส าหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
พบว่า  มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์  (Chi-square  =  70.16  df  =  62  ค่า  P  =  0.22  ค่า  GFI  =  
0.98  ค่า  AGFI  =  0.96  ค่า  RMSEA  =  0.018)  ผลการตรวจสอบความตรงเชงิโครงสรา้งภาวะผูน้ าทางวชิาการ
ส าหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กบัขอ้มลูขอ้มลูเชงิประจกัษ์โดยใชค้่าไค-สแควร ์ ค่าดชันีวดัระดบัความ
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กลมกลนืและค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลนืทีป่รบัแกแ้ลว้  ทดสอบสมมตฐิานการวจิยั  ผลการทดสอบพบว่าโมเดลมคีวาม
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ      
 3.  ผลการใชร้ปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษา  สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 โดยเมื่อน ารปูแบบและคู่มอืการพฒันาภาวะผูน้ าทาง
วชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษาทัง้  6  ชุด  ไปทดลองใชใ้นสถานศกึษาประถมศกึษา  จ านวน  14  
โรงเรยีน  โดยท าการประเมนิการทดลองใชท้ัง้  6  ดา้น  ผูป้ระเมนิประกอบดว้ย  ผูบ้รหิารสถานศกึษาประเมนิตนเอง  
ครปูระเมนิผูบ้รหิาร  และประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานประเมนิผูบ้รหิาร  จาก  14  โรงเรยีน  โรงเรยีน
ละ  3  คน  รวมเป็น  42  คน  ประเมนิใน  3  ระยะ  คอื  ประเมนิก่อนการทดลอง  ประเมนิระหว่างทดลอง โดย
ประเมนิหลงัสิน้สดุการฝึกปฏบิตัจิรงิ  และประเมนิหลงัการทดลองใชร้ปูแบบ  1  สปัดาห ์ พบว่า 
  ระยะที ่ 1  ก่อนการทดลองใชร้ปูแบบ  พบว่า  ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ประถมศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย  ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูสดุ  คอื  การเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ  และดา้นทีม่คี่าเฉลีย่
ต ่าสดุ  คอื  การประเมนิคุณภาพการศกึษา  การทีผ่ลการวจิยัเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า  การท างานของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาดา้นภาวะผูน้ าทางวชิาการมกีารท างานเป็นประจ า  จงึคดิว่าไม่เกดิปญัหาในการด าเนินงาน  โดยเฉพาะ
ดา้นการเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพทีม่คี่าเฉลีย่สงูสดุ  ซึง่ในการปฏบิตังิานอาจเป็นเพราะว่าไดม้กีารตดิต่อประสานงาน
กบัเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ  และไดพ้ดูคุยพบปะ  ตดิต่องานอย่างต่อเนื่อง  ท าใหเ้กดิความศรทัธา  มบีารม ี ไดร้บัความ
ไวว้างใจ  สง่ผลใหด้า้นการเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพมคี่าเฉลีย่สงูสดุ  ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของประทปี  บนิชยั 
(2546) ไดท้ าการศกึษาในเรื่อง  รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าตามแนวภาวะผูน้ าพสิยัสมบรูณ์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  มคีวามมุง่หมายเพื่อ  1) ศกึษาแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการพฒันาภาวะผูน้ าตามแนว
ภาวะผูน้ าพสิยัสมบรูณ์  2) ส ารวจภาวะผูน้ าตามแนวภาวะผูน้ าพสิยัสมบรูณ์ของผูบ้รหิารสถานศกึษาในระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน  และ  3) น าเสนอรปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าตามแนวภาวะผูน้ าพสิยัสมบรูณ์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา  ใน
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ผลการวจิยัพบว่า  ผูบ้รหิารสถานศกึษาในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานม ีภาวะผูน้ าตามแนว
ผูน้ าพสิยัสมบรูณ์อยู่ในพสิยัต ่าถงึพสิยักลาง  ควรมกีารพฒันาพฤตกิรรมอนัเป็นองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าตามแนว
ภาวะผูน้ าพสิยัสมบรูณ์  8  องคป์ระกอบ จาก  9  องคป์ระกอบ  องคป์ระกอบทีต่อ้งมกีารพฒันา  โดยการปรบัเพิม่ ม ี 
5  องคป์ระกอบ  คอื  1) คุณลกัษณะทีส่รา้งศรทัธาบารม ี  
2)  พฤตกิรรมทีส่รา้งศรทัธาบารม ี  3)  การกระตุน้การใชป้ญัญา  4)  การใหค้วามส าคญัเป็นรายบุคคล และ   
5)  การใหร้างวลัตามสถานการณ์  องคป์ระกอบทีต่อ้งพฒันาโดยการปรบัลดม ี 3  องคป์ระกอบคอื  1)  การบรหิารงาน
แบบวางเฉยเชงิรุก 2)  การบรหิารงานแบบวางเฉยเชงิรบั  และ  3)  การบรหิารงานแบบเสรนีิยม   
สว่นดา้นการประเมนิคุณภาพการศกึษา  มคี่าเฉลีย่ต ่าสดุ  อาจเป็นเพราะว่า  การประเมนิคุณภาพของสถานศกึษาใน
ปจัจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงในหลายระดบั  ตลอดจนกระบวนการประเมนิคุณภาพกม็กีารปรบัเปลีย่น  ท าใหผู้บ้รหิาร
สถานศกึษาตอ้งมกีารพฒันา  ตดิตามความกา้วหน้า  และสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหเ้กดิกบัตนเองในหว้งเวลาทีจ่ ากดั  
จงึท าใหม้คี่าเฉลีย่น้อยกว่าทุกดา้น  
  ระยะที ่2 ระหว่างการทดลอง  พบว่า  ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษา  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูสดุ  คอื  การบรหิารจดัการหลกัสตูร  และดา้นทีม่คีา่เฉลีย่ต ่าสดุ  คอื  การ
ประเมนิคุณภาพการศกึษา  การทีผ่ลการวจิยัปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า  ในระหว่างทีท่ าการทดลอง  ไดร้บัความรู ้ 
และการฝึกปฏบิตัจิรงิภาวะผูน้ าทางวชิาการ  ท าใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจ  และมทีกัษะ  เทคนคิในการบรหิารจดัการ
หลกัสตูรเพิม่มากขึน้  ท าใหเ้กดิความตระหนกั  น าแนวคดิและทฤษฎไีปประยุกตใ์นหน่วยงานทีเ่ป็นสถานศกึษาของตน
ได ้ ซึง่สอดคลอ้งกบักลัยรตัน์  เมอืงสง (2550) ทีท่ าการศกึษาในเรื่อง  รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชงิกลยุทธข์อง
ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ทีพ่บว่า  รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชงิกลยทุธข์องผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ตามแนวคดิของผูเ้ชีย่วชาญ  ประกอบดว้ย  องคป์ระกอบที ่ 1  การมกีจิกรรมทีใ่ชค้วามคดิความเขา้ใจในระดบัสงู  
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ไดแ้ก่  มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์ โดยสามารถจ าแนกแยกแยะองคป์ระกอบต่าง ๆ ของสิง่ใดสิง่หนึ่งได ้ 
องคป์ระกอบที ่ 2  มคีวามสามารถรวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ มาก าหนดกลยุทธ ์ ไดแ้ก่  มกีารรายงานผลแผนงาน  และ
โครงสรา้งเพื่อน ามาเป็นขอ้มลูในการพฒันางานและก าหนดแผนปฏบิตักิาร  องคป์ระกอบที ่ 3  มคีวามสามารถในการ
พยากรณ์และก าหนดอนาคตได ้ ไดแ้ก่  มคีวามสามารถเชงิรุกโดยกระท าการแกไ้ขปญัหาอย่างเร่งด่วน  ในขณะที่
ผูบ้รหิารสว่นใหญ่จะวเิคราะหส์ถานการณ์ก่อนและรอปญัหาคลีค่ลายไปเอง  องคป์ระกอบที ่ 4  การมคีวามคดิปฏวิตั ิ 
ไดแ้ก่  ใหช้มุชนเขา้มามสีว่นร่วมในการก าหนดนโยบายของสถานศกึษา  องคป์ระกอบที ่ 5  มกีารก าหนดวสิยัทศัน์  
ไดแ้ก่  ก าหนดวสิยัทศัน์ทีส่รา้งจากแรงบนัดาลใจ  มคีวามทะเยอทะยาน  คดินอกกรอบ  และกวา้งไกล  และวธิกีาร
พฒันาภาวะผูน้ าเชงิกลยทุธท์ีไ่ดร้บัเลอืกสงูสดุ  3  อนัดบัแรก  คอื  การศกึษาดงูาน  การประชุมเชงิปฏบิตักิาร  และ
การระดมความคดิ  สว่นแนวคดิของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พบว่า  ประเดน็ส าคญัตามองคป์ระกอบทัง้  5  
คอื  องคป์ระกอบที ่ 1  ไดแ้ก่  มกีารสง่เสรมิใหบุ้คลากรพฒันาตนเองและวชิาชพี  เพื่อคุณภาพของการศกึษา  
องคป์ระกอบที ่ 2  ไดแ้ก่  มกีารท างานทีม่เีป้าหมาย  และมคีวามสขุในการท างาน  องคป์ระกอบที ่ 3  ไดแ้ก่  เป็นนกั
วางแผนกลยทุธ ์ ขบัเคลื่อนยุทธศาสตร ์ และคดิเชงิรุกได ้ องคป์ระกอบที ่ 4  ไดแ้ก่  มคีวามคดิในเชงิรุกและสรา้งแรง
บนัดาลใจใหเ้พื่อนร่วมงานเกดิความคดิรเิริม่ในการท างานและการแกป้ญัหา  และองคป์ระกอบที ่ 5 ไดแ้ก่  ก าหนด
วสิยัทศัน์ไดช้ดัเจนสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคม  สถานการณ์ปจัจุบนั  และเป้าหมายกลยุทธภ์าครฐั  และไช
ยา  ภาวะบุตร  (2555)  ไดก้ล่าวสอดคลอ้งกนัว่า  ผูบ้รหิารสถานศกึษาทุกระดบัในยุคของการเปลีย่นแปลงตอ้งให้
ความส าคญัของการเป็นมอือาชพี  ย่อมตอ้งตระหนกัถงึคุณลกัษณะ ความรู ้ ความสามารถของตน ในการบรหิาร
จดัการสถานศกึษา  
  ระยะที ่ 3  หลงัการทดลอง  พบว่า  ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษา
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูสดุ  คอื  การเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ  และดา้นทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสดุ  คอื  
การประเมนิคุณภาพการศกึษา  การทีผ่ลการวจิยัปรากฏเช่นนี้  อาจเป็นเพราะว่า  ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาประถมศกึษาในชว่งระยะตดิตามผลนี้  เป็นชว่งทีม่กีารทบทวน  มกีารวางแผน  การจดัเรยีงระบบงานตาม
รปูแบบและวธิกีารทีไ่ดฝึ้กปฏบิตัจิรงิ  ท าใหเ้กดิแนวคดิทีช่ดัเจน  และไดน้ าไปประยุกตใ์ชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล  
สง่ผลใหค้่าเฉลีย่ในระยะนี้อยูใ่นระดบัมาก  ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ  วรเทพ  ภมูภิกัดพีรรณ (2550) การศกึษา
ใน  เรื่อง  รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารโรงเรยีนอาชวีศกึษาเอกชน  ทีพ่บว่า  รปูแบบการพฒันา
ภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารโรงเรยีนอาชวีศกึษาเอกชน  ประกอบดว้ย  7  ดา้น  เรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่จากมาก
ไปน้อยคอื  1) ดา้นสนบัสนุนใหเ้กดิผูน้ าตนเองโดยการสรา้งทมีงาน  2) ดา้นการท าใหเ้ป็นผูน้ าตนเอง  3) ดา้นอ านวย
ความสะดวกใหเ้กดิวฒันธรรมของผูน้ าตนเอง  4) ดา้นกระตุน้ใหผู้ต้ามตัง้เป้าหมายดว้ยตนเอง  5) ดา้นผูน้ าแสดงเป็น
แบบฉบบัทีเ่ป็นผูน้ าตนเอง  6) ดา้นอ านวยความสะดวกใหเ้กดิภาวะผูน้ าตนเองโดยการใหร้างวลัและต าหนิ อย่าง
สรา้งสรรค ์ และ  7) ดา้นสรา้งรปูแบบความคดิทางบวก  ผลการประเมนิประสทิธภิาพของรปูแบบโดยน าไปใชท้ดลอง
ในโรงเรยีนอาชวีศกึษาเอกชน  พบว่า  ผูเ้ขา้อบรมหลงัการทดลองใชร้ปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเหนือผูน้ ามภีาวะผูน้ า
สงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 แสดงว่ารปูแบบภาวะผูน้ าเหนือผูน้ ามปีระสทิธภิาพ    
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
  1.1  จากผลการวจิยัทีพ่บว่า  ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษา  
ประกอบดว้ย  การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  การบรหิารจดัการหลกัสตูร  การจดับรรยากาศของ
สถานศกึษา  การพฒันาบุคลากร  การเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ  และการประเมนิคุณภาพการศกึษา  ผูบ้รหิาร
สถานศกึษาประถมศกึษาสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการบรหิารจดัการศกึษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ   
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  1.2  จากผลการวจิยัทีพ่บว่า  ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษา  
ประกอบดว้ย  การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  การบรหิารจดัการหลกัสตูร  การจดับรรยากาศของ
สถานศกึษา  การพฒันาบุคลากร  การเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ  และการประเมนิคุณภาพการศกึษา  สง่ผลต่อการ
พฒันาดา้นวชิาการของสถานศกึษา  ดงันัน้  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา  หรอื  ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ควรจดัการฝึกอบรมและพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมเกีย่วภาวะผูน้ าทางวชิาการ 
ทัง้  6  ดา้น  ใหแ้ก่ผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษาอยา่งต่อเนื่อง  เพื่อใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษามกีาร
พฒันาดา้นภาวะผูน้ าทางวชิาการในระดบัสงูขึน้  จะสง่ผลใหก้ารบรหิารจดัการศกึษาประสบความส าเรจ็ 
  1.3  การพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษาเป็นเรื่องส าคญัทีท่กุ
ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งควรตระหนกั  และใหผู้บ้รหิารสถานศกึษามสีว่นร่วมในการวางแผนและก าหนดระยะเวลาท ากจิกรรม
ร่วมกนั  และควรใชร้ปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษาและวธิกีารพฒันาที่
หลากหลาย  เพื่อใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษาเกดิองคค์วามรู ้ มทีกัษะ  เทคนิคในการบรหิารจดัการศกึษา  
เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด 
 2.  ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจยัในครัง้ต่อไป 
  2.1  ควรด าเนินการวจิยัรปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ประถมศกึษา  ในระดบัภาค  หรอืระดบัประเทศ  เพื่อน าขอ้คน้พบทีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบว่ามคีวามเหมอืนหรอืแตกต่างกนั  
หากมคีวามแตกต่างจะไดพ้จิารณาถงึสาเหตุทีแ่ตกต่าง  ถา้มคีวามเหมอืนกนัจะไดเ้ป็นเครื่องยนืยนัขอ้คน้พบ  ซึง่จะท า
ใหข้อ้คน้พบทีไ่ดม้คีวามน่าเชื่อถอืยิง่ขึน้   
  2.2  ควรท าการวจิยัเปรยีบเทยีบในประเดน็เดยีวกนั  ระหว่างโรงเรยีนประถมศกึษาของรฐักบั
โรงเรยีนประถมศกึษาของเอกชน  เพื่อน าขอ้คน้พบทีม่าพฒันาหน่วยงานของตน  และน าสูก่ารปฏบิตัทิีม่ปีระสทิธภิาพ 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to study the degree of readiness of self-directed learning by individuals with hearing disabilities, and to study 

the conditions that are conducive to self-directed learning by individuals with hearing impairment. The data are from 8 successful respondents who have 
hearing impairment. The samples were selected by 3 methods consisting of purposeful sampling, sociometric techniques and expert sampling. This is 
qualitative research, and the data is collected by observing and in-depth interview.  
          The instrument of this research is the questionnaire of self-directed learning for persons with hearing impairment. It consists of three parts. 1. A 
check list for the readiness of self-directed learning. 2. The questionnaire of conditions that are conducive to self-directed learning for hearing impairment 
people. 3. Record form of personal information and data from observing. The analysis use frequency, mean and standard deviation to study the degree 
of readiness of self-directed learning, and analyze the content of conditions that are conducive to self-directed learning.  
                The study found that  
                1. The degree of readiness of persons with impaired hearing for self-directed learning is high. 
                2. Conditions that are conducive to self-directed learning are motivation and former learning experience, personality, health, and funds for 
education respectively. Physical environment is also a condition that is conducive to self-directed learning: building, equipment, media, technology, and 
community environment. Social environment that is conducive to self-directed learning are friend, colleague, then interpreter or writing narrator assistant, 
family, teachers, and people in community respectively. 
 
WEYWORDS: SELF-DIRECTED LEARNING / PERSONS WITH HEARING IMPAIRMENTS 
 

INTRODUCTION  

Progress in sciences and technology can make the world smaller. As new information and new knowledge arise continuously, it is estimated 

that the current knowledge will be only 1% of knowledge that will be available in 2050. Enormous amount of data now and in the near future make 

human to adjust pattern of learning. Waiting to receive knowledge in the classroom alone is no longer enough. Technological progress also make it 

possible to have new channels of education such as long distance learning, and open university. Self-directed learning is important method of learning 

that can be used for whole life, it's flexible and can respond to heterogeneity among people. Self-directed learning people have more intention, higher 

motivation, and can learn better that those who wait to receive knowledge in class. This method is also consistent with phychological development and 

natural process, it results in personal development from low to high responsibility, from having to rely on others to rely on themselves. Besides it make 

person who use logic to solve the problem and increase skill of self-control. Impaired hearing people is member of society who have potential to learn. 

Thailand is a country that recognizes the importance of human rights and have the law to support education of disabled people. An increase in learning 

opportunity and a better learning technology make it possible for impaired hearing people to raise their self-directed learning skill. However, many 

impaired hearing people have limited skill in reading and writing, which make it hard for them to access knowledge and information that are available in 

Thai. Although some have education in school for the deaf, but only few of them can read and write effectively. Most of them still cannot read and write 

effectively. Impaired hearing make it hard to utilize speaking and listening effectively. Thus they use other communication methods such as using sign 

language, lips reading. However only few people in the society can understand these communication methods and thus have some problems to 

communicate with impaired hearing people. Even within the family with impaired hearing members have trouble to communication with them. Self-directly 

learning of impaired hearing people sometime need to communicate with others to acquire information, help and exchange idea, or even create and 

maintain learning motivation. Therefore different communication methods can result in effectiveness of communication. Although they are entitled to get 

service from sign language interpreter to communicate, but there are still many obstacles such as limited number of sign language interpreter that are not 
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sufficient to meet the need. Currently there are 300 registered sign interpreters who are registered with Ministry of Social Development and Human 

Security, but they have to serve 705,437 impaired hearing people. Moreover there are some loss in communication between impaired hearing people 

and sign language interpreters where impaired hearing people can understand only 50-70% in each communication.  

 

However it's human nature to adapt and make use of what is available to be more effective in learning. Thus we often heard about potential 

of impaired hearing people, for instance impaired hearing people who received doctoral degree, or are successful in their occupation even they did not 

learn in that branch directly. These are evidences that to some extent, impaired hearing people must have self-direct learning. However there is no study 

about self-directed learning of impaired hearing people, so it is interesting to study how impaired hearing people can have self-direct learning, and what 

conditions that are conducive to self-direct learning of impaired hearing people. Results from this study will be useful for other impaired hearing people to 

be better in self-direct learning, and other groups in society who can make use of this to promote self-direct learning of impaired hearing. The purpose of 

this research is to study the degree of readiness and the conditions that are conducive to self-direct learning of impaired hearing people. 

 

MATERIALS AND METHODS  

The instrument of this research is the questionnaire of self-directed learning for persons with hearing impairment. It consists of three parts. 1. A 
check list for the readiness of self-directed learning. 2. The questionnaire of conditions that are conducive to self-directed learning for heaing impairment 
people. 3. Record form of personal information and data from observing. The researcher uses this instrument to collect data from 8 impaired hearing 
people who are successful in their career. The samples were selected by 3 methods consisting of purposeful sampling, sociometric techniques and 
expert sampling. This is qualitative research, and the data is collected by observing and in-depth interview. The data is collected by in depth interview 
through sign language interpreter and lips reading. The questionnaire was tested and sign language interpreter must study it in advance before the actual 
interview. During the actual interview, the voice of sign language interpreter was recorded and the interview will not last longer than 1.5 hour. Each 
respondent was interviewed 2-4 times, and the researcher checked the accuracy of the data using a Triangulation method. The analysis of the readiness 
of self-direct learning was done by using mean, frequency, standard deviation. The content analysis was used to study the conditions that are conducive 
to self-direct learning.   

 
RESULTS  

The study found that  
 

1. The degree of readiness of persons with impaired hearing for self-directed learning is high  ( X =2.62, SD=0.31). They are ready in all 
aspects of self-directed learning, in order from high to low : acceptance and responsibility for learning ( X =2.75), ability to use skill to acquire knowledge 
and problem solving skill ( X =2.73), being optimistic about the future ( X =2.67), the love of learning ( X =2.63), the believe of being effective learner ( X

=2.63), the opportunity of learning ( X =2.63), creativity ( X =2.47), initiative and self learning ( X =2.42). Individually, the degree of readiness of self-
directed learning of six respondents are high ( X =3.00,3.00,2.93,2.55,2.48,2.41), and medium for two respondents ( X =2.41,2.24). 
 

2. Conditions that are conducive to self-directed learning are motivation and former learning experience, then personality, health, and funds 
for education respectively. Physical environment is also a condition that is conducive to self-directed learning: building, equipment, media, technology, 
and community environment. Social environment that is conducive to self-directed learning are friend, colleague, then interpreter or writing narrator 
assistant, family, teachers, and people in community respectively.  

 

CONCLUSIONS AND DISCUSSION  

1. The overall degree of readiness of self-directed learning of impaired hearing people is high ( X =2.62). According to Maslow (1976), this is 

probably due to the fact that respondents are adult (age 32-65 years old) so they have enough experience, can guide and rely on themselves. This is 

also consistent with Knowles who described characteristics of adult learners that they are more ready to learn materials that are essential to their living 

or help solving the current problem. In addition, adults are mature, they can rely on themselves and can make use of their experience in terms of 

learning and guide themselves (Knowles (1980).  
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2. The most important conditions that are conducive to self-directed learning for impaired hearing people are their motivation and prior 

learning experience. This is consistent with Reynolds (1985) who studied the relationship between the readiness of self-directed learning and motivation 

to study of adult student at community college and found that they are positively related. In addition, this result is consistent with study by poschanun 

niramidchinon (2549) who studied psychosocial factors that are associated with the self guide of university student, and found that motivation are 

positively and significantly correlated with self-directed learning (at 0.01). The finding of the current study that prior learning experience is one important 

condition that is conducive to learning is also consistent xxx theory of Knowles (1980) that mentioned the importance of the learning experience. As 

people are older and more mature, they also have more experience, and accumulated experience will be like an enormous source for learning new 

things. This study found an empirical evidence that the respondents have made use of prior experience for learning, for example, making decision and 

solving problem about learning. This is consistent with Long's opinion (Long (2010) who said that persons who are successful in self-directed learning are 

those who have background in things that they are about to learn. For physical environment as a condition that is conducive to self-directed learning, 

building is crucial and this is consistent with study of narimon tengma (2538) who studied relationship between individual factors and environment in 

colleage and the readiness of self-directed learning of nursing student, that study found that physical environment are positively and significantly 

correlated with the readiness of self-directed learning at 0.01 level. Knowles (1980) said that atmosphere that promotes self-directed learning must be 

effective in terms of helping learner to acquire knowledge independently. Building such as house, domitory, office are place for learning because they are 

convenient. This study has found some conflicts with the study of Schatzmand and Straus (1973 cited in Spear and Mocker 1984) who found that the 

decision to choose place for self-directed learning is from only one source that is available in their environment, and they do not choose it because they 

consider that as the best learning place, but empirical evidence of this study found that respondent will use which source depend on whether that source 

is suitable and useful for topic that they are interested. Social environment that is conducive to self-directed learning are friend, colleague, sign 

interpreter, writing narrator assistant, family, teachers, and people in community respectively. This is consistent with Lockner and Muir (2001) who studied 

factors that make impaired hearing students successfully learn in the same place as other normal students. They found that friend is a factor that support 

successful learner. Poschanun niramidchinon (2549) and Narimon tengma (2538) also found that friendship is positively and significantly correlated with 

self-directed learning at 0.01. Knowles (1975) said about the importance of friehave good relationship with friends so they can use them to reflect their 

learning desire, plan and help each others. This is consistent with Tough's opinion (1979) who said that those who can self-directed learn must be able 

to have at least 2 sincere friends. 
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ABTRACT 

The purpose of this research was to compare the effects of exercise with applied aerobic and step aerobic dance upon 
physiological and psychological responses in the elderly. The subjects of this research consisted of 50 women, aged 60 years 
and over, from the residents of Tumbun Cho See Thong Lan, Amphur Wapi Pathum, Maharsarakhan Province, who 
volunteered for the initial testing. The trial subjects were identified and selected using the 2 Minute Steps in Plach, and from 
their health care history.  Data from the 50 subjects selected was further analyzed and used to separate them into two study 
groups, each group consisting of 25 subjects.  Group1 was given applied aerobic dance training, while Group 2 was given the 
applied step aerobic dance training. The training programs for both groups covered a period of 45-50 minutes per day, 3 days a 
week, for a sustained period of eight weeks.  All subjects were pre-tested, and then re-tested after 4 weeks, and at the 
completion of the 8 weeks trial period.  Data was analyzed by mean, standard deviation, t-test, and one-way MANOVA.  
Research results indicated that the subjects who trained with the applied aerobic program and step aerobic dance program 
showed improvement both physically and psychologically in the 4 and 8 week tests. Therefore, both applied programs can be 
recommended to promote woman’s health. 

Keywords: Aerobic dance, Step aerobic dance, Physiological and psychological responses, Elderly 

1. INTRODUCTION 

 Exercise is important for a healthy life because frequent exercise promotes physiological (Connor, 2000; Roddy et al., 
2005). It also has a tremendous effect on our emotions and psychological state ( Belardineliet et al.,2008; Williams, 2008).  The 
world’s population has grown rapidly since the Industrial Revolution, with the advent of modern science and technology leading 
to huge advancement in medicine and how various ailments and illnesses are treated (Lord et al., 1991). Even though people 
are living longer, they don’t necessarily have healthier bodies. The elderly suffer from degeneration of muscles, bones and 
organs due to aging that, as yet, cannot be avoided even in this technological era. These changes result in many health issues. 
Murray and Zenter (1995: 280) also explained that as one grows older, one’s body as well as spirit becomes weaker, causing 
sickness and mental health issues. However, exercise and participation in sports appropriate for the elderly (Connor, 2000), and 
tailored to the individual, will assist the body to “fight the weaknesses that come with aging”, with the benefit of providing 
another opportunity for the elderly to meet with others in social contexts.  Medical professionals and sports scientists both 
recommend aerobic exercises as the best choice for the elderly because of its continuous activity that engages a wide range of 
muscle groups, as well as the positive effects it has on the cardiovascular system (Nelson et al., 1999).  

There are many different forms of aerobic exercise that can be performed, such as power walking, running, 
swimming, as well as bike riding . However, the most popular aerobic exercise today is aerobic dance. This incorporates 
calisthenics, basic body movements with dance steps (Isler, 2006).  Aerobic dance has many benefits such as improving 
strength (Mckinley, 2008),  endurance (Girourd et al., 1995; Ballard et al., 2004), balance (Eyigor et al., 2007; Krampe et al., 
2010), improving  muscle strength (Ballard et al., 2004), cardiovascular endurance (Pongpod,1986; Cheitlin, 2003), and 
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flexibility (Krampe et al., 2010), as well as releasing endorphins, giving a feeling of well-being and reducing stress (Belardineliet 
et al., 2008; Williams, 2008).  Aerobics and step aerobics are similar and can be adapted and applied to exercise routines for 
the elderly.  Both forms of aerobics are extremely popular with those who are already familiar with dance, and have the added 
benefit that it can be enjoyed in privacy by people lacking in confidence in their body or movement.  Another reason for its 
popularity is that music can be selected and routines developed that are tailored to suit the preference and requirements of the 
participants, in accordance with what the local environment has to offer.   

Presently, aerobic dance is popular in large metropolitan areas, sports clubs and fitness centres. If these 
contemporary aerobic and step aerobic dance ideas are adapted to be more suitable and accessible to the elderly living in rural, 
or remote areas, by using songs, music and actions familiar to them, they will have ready access to a healthy exercise choice. 
The researcher observed that in Tambon Cho See Thong Lang, Amphur Wapee Pathum, Mahasarakham Province, many 
regular aerobic programmes were available.  However, they were predominantly attended by adolescents and the middle aged, 
whereas there was a distinct lack of programmes tailored specifically for the elderly.  The researcher, therefore, was interested 
in discovering the physiological and psychological effects that appropriately applied aerobic and step aerobic dance could have 
on the elderly. 

 

Purpose for research 

1. To compare the physiological and psychological responses of elderly people participating in the applied aerobics dance 
programme before starting, after 4 weeks and after 8 weeks.  

2. To compare the physiological and psychological responses of elderly people participating in the applied step aerobics 
dance programme before starting, after 4 weeks and after 8 weeks.  

3. To compare the physiological and psychological responses of elderly people participating in the applied aerobics dance 
programme and the applied step aerobics programme before starting, after 4 weeks, and after 8 weeks.  

2. MATERIALS AND METHODS 
Participants 
The participants were aged 60 years and over, living in Tambon Cho See Thong Lan, Amphur Wapi Pathum, 

Maharsarakham Province, who volunteered for the initial testing. The trial subjects were identified and selected using the 2 
Minute Steps in Plach, and from their health care history.  Data from the 50 subjects selected was further analyzed and used to 
separate them into two study groups; each group consisting of 25 subjects.  Group1 was given applied aerobic dance training; 
while Group 2 was given the applied step aerobic dance training.  

 
Ethical Consideration 

 All study protocols, including Human Informed Consent Form, was approved by the advisory committee of the 
graduate of Mahasarakham University and the protocol was approved by Human Research Ethics Committee of Mahasarakham 
University. 
 

Procedures   
This research is experimental design, where there is a pre-test and post-test at 4 weeks and 8 weeks. The 

participants were subjected to medical checks and physical tests to ensure they were healthy enough to take part in the 
programme. The programme consisted of explaining the process of the programme, demonstration of techniques, 
demonstration of equipment use, group training sessions, as well as individual training sessions at home. The family at home 
assisted by checking on the participants’ progress at home. The researcher also monitored participants’ progress by visiting 
them at their place of residence. Group training sessions were provided for the applied aerobic dance programme participants.  
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Group training sessions were provided for the applied step dance programme participants, and reinforced with individual 
training sessions at home. The training programs for both groups covered a period of 45-50 minutes per day, 3 days a week, 
for a sustained period of eight weeks.  All subjects were pre-tested, and then re-tested after 4 weeks and at the completion of 
the 8 weeks trial period. 
 

Assessment 
Physiological testing:   Hand muscle strength measured by using Hand Grip Dynamometer. The subject holds the 

dynamometer in the hand to be tested, with the arm at right angles and the elbow by the side of the body. The handle of the 
dynamometer is adjusted if required - the base should rest on first metacarpal (heel of palm), while the handle should rest 
across the middle of the four fingers. When ready the subject squeezes the dynamometer with maximum isometric effort, which 
is maintained for about 5 seconds. No other body movement is allowed. The subject should be strongly encouraged to give a 
maximum effort.  

Flexibility measured by using Chair Sit and Reach Test. This test involves sitting on the floor with legs out straight 
ahead. Feet (shoes off) are placed with the soles flat against the box, shoulder-width apart. Both knees are held flat against the 
floor by the tester, if required. With hands on top of each other and palms facing down, the subject reaches forward along the 
measuring line as far as possible. After three practice reaches, the fourth reach is held for at least two seconds and the 
distance is recorded. Make sure there are no jerky movements and that the fingertips remain level and the legs flat. 
  Balance measured by using One Leg Stand Test. The subjects remove the shoes and place the hand on the hips, 
then position the non-supporting foot against the inside knee of the supporting leg. The stopwatch is started as the heel is 
raised from the floor. The stopwatch is stopped when the participant becomes unbalanced. 

Cardiovascular endurance measured by using Two Minute Step in Place Test. The subject stands up straight next to 
the wall while the level corresponding to midway between the patella (knee cap) and iliac crest (top of the hip bone). The 
subject then marches in place for two minutes, lifting the knees to the height of the tape. Resting is allowed, however holding 
onto the wall or a stable chair was not allowed.  Stop after two minutes. 

Muscle endurance was measured by using Chair Stand 30 Seconds Test. The only tools that are needed are a 
standard straight-back chair that is 17 inches high and a stopwatch.  After demonstrating, the tester will have the participant 
cross their arms across their chest, and after hearing the word “go”, they will stand up and sit down as many times as possible 
in 30 seconds.  If the participant is more than half way up when the 30 seconds is up it counts as a full stand. 

Psychological testing:  A questionnaire designed, Stress Inventory for Elderly (SIE), by the researcher based on 
information from Suanprung Stress Test-20 (SPST– 20) (Suanprung Hospital, 2003) and Symptoms of Stress Inventory (SOS) 
adapted by Promsa_ad (2002) to test each subject’s stress level. This inventory comprised of 20 items of 5 point-scale (1 = no 
feeling, 5 = most feeling), which showed their content validity (IOC = 0.66), by 5 experts for evaluation and reliability by 
alpha .78.  

Additionally, this research used a Body Image Questionnaire for Elderly (BIQE) developed by the researcher, adapted 
from Tadapomg (2008), in order to test each subject’s beliefs about their body image. This questionnaire composed of 15 items 
of 5 point-scale (1 = least correct, 5 = most correct) which also confirmed their content validity (IOC = 0.66), checked by 5 
experts for evaluation and reliability by alpha .67.  
 

Statistical analysis 
One way repeated measure MANOVA was applied as a statistical analysis of the data in which timing was 

considered (before starting, after 4 weeks and after 8 weeks), and use of one way MANOVA to compare the 2 groups (applied 
aerobic and step aerobic dance programme).  Each participant would receive repeated measures. Post-hoc analyses were 
univariate test and pairwise comparison. Throughout the analysis, differences p <.05 were considered to be statistically 
significant.  

 

77



3. RESULTS 
Demographic data of the participants; the age range was from 60 to 86 years (X = 67.22, SD = 6.29); the weight 

range was from 45kg – 102kg (X=65.64, SD=12.09).  The height ranges from 151cm – 177cm (X=160.56, SD=7.11).  In the 
physiological responses of applied aerobic dance training program, there was found significant statistical difference at the .05 
level, after 4 weeks, and 8 weeks trial period, while no significant difference was recorded in psychological responses after 4 
weeks and after 8 weeks (p<0.01) (Table 1-4 ), while the physiological and psychological responses of the applied step aerobic 
dance program showed significant statistical difference at the .05 level (Table 5-7). However, analyzing the results of the 
physiological and psychological responses between applied aerobic and step aerobic dance training program after 4 weeks and 
8 weeks trial period, revealed that the subjects undertaking the applied step aerobic dance program attained higher levels 
overall compared to those in the applied aerobic dance program (Table 8). 

Table 1 Description data of physiological and psychological of elderly involved in the applied aerobics and applied step aerobics 
programme before and after 4 and 8 weeks 

 

Applied aerobic variables 

Before  

Mean (±SD) 

After 4 week  

Mean (±SD) 

After 8 week 

Mean (±SD) 

1. Muscle endurance              15.12±1.054 17.40±1.118 19.88±1.054 

2. Hand muscle strength                      0.3572±.012021 0.3740±0.1354 .4072±.01173 

3. Flexibility 15.68±.748 18.00±1.258 20.12±0.666 

4. Cardio vascular endurance        53.96±1.241 57.32±1.215 61.36±1.578 

5.  Balance                                     53.32±1.411 43.84±1.908 48.04±1.881 

6. Body image 362.263±.543228 2.3360±.13261 1.8560±.61604 

7. Stress 2.2540±.50123 2.0480±.16424 1.816±.73396 
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Table 1 (Continue) Description data of physiological and psychological of elderly involved in the applied aerobics and applied 
step aerobics programme before and after 4 and 8 weeks 

 

Applied step aerobic variables 

Before 

Mean (±SD) 

After 4 week 

Mean (±SD) 

After 8 week 

Mean (±SD) 

1. Muscle endurance              14.79±1.062 19.92±1.176 24.92±1.060 

2. Hand muscle strength                      0.3508±0.1640 .3962±.01313 0.4542±.01349 

3. Flexibility 15.63±1.013 19.79±1.560 25.58±1.248 

4. Cardio vascular endurance        53.54±1.503 59.50±1.180 65.46±1.250 

5. Balance                                     32.17±1.465 46.62±1.884 56.33±4.093 

6. Body image 3.2250±.22741 2.1778±.27499 1.6306±.11117 

7. Stress 2.9229±.22793 2.2917±.17795 1.6208±.24447 

 

Table 2   Multivariate of applied aerobics dance programme before and after 4 and 8 weeks 

Within Subjects Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Time  Wilks' Lambda .004 85.776a 14.000 84.000 .000 

 

Table 3   Univariate of physiological and psychological of elderly involved in the applied aerobics dance programme before and 
after 4 and 8 weeks 

Variables SS df MS F Sig (p) 

Physiological 

1. Muscle endurance              2.83.387 2 141.693 204.365 .000 

2. Hand muscle strength                      .032 2 .016 130.293 .000 

3.  Flexibility                             2.46.587 2 123.293 142.903 .000 

4.  Cardio vascular endurance       686.427 2 343.213 270.483 .000 

5.  Balance                                     3628.667 2 1814.333 755.098 .000 

Psychological 

6. Body image 3.336 2 1.668 6.222 .004 

7. Stress 2.401 2 1.200 4.230 .020 
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Table4.  Pairwise comparisons of physical and psychological of elderly involved in the applied aerobics dance programme 
before and after 4 and 8 weeks     

Measure (I) time (J) time Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.a 

Muscle Endurance 
 
 

1 
1 
2 
 

2 
3 
3 
 

-2.280* 
-4.760* 
-2.480* 

 

.212 

.247 

.246 
 

.000 

.000 

.000 
 

Hand Muscle Strength   1 
1 
2 
 

2 
3 
3 
 

-.017* 
-.050* 
-.033*  

 

.003 

.003 

.003 
 

.000 

.000 

.000 

Flexibility   1 
1 
2 
 

2 
3 
3 
 

-2.320* 
-4.440* 

-2.120* 
 

.298 

.201 

.279 
 

.000 

.000 

.000 

Cardio Vascular Endurance       1 
1 
2 
 

2 
3 
3 
 

-3.360* 
-7.400* 
-4.040* 

 

.282 

.346 

.324 
 

.000 

.000 

.000 

Balance   1 
1 
2 
 

2 
3 
3 
 

-12.200* 

-16.400* 

-4.200* 
 

.469 

.507 

.316 
 

.000 

.000 

.000 

Body image 1 
1 
2 
 

2 
3 
3 
 

-.075 
  .405* 

  .480* 

.110 

.192 

.124 

.502 

.046 

.001 

Stress 1 
1 
2 
 

2 
3 
3 
 

.206 
.438* 
.232 

.109 

.190 

.142 

.070 

.030 

.144 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the .05 level. 

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments) 

Table5 Multivariate of applied step aerobics dance programme before and after 4 and 8 weeks 

Within Subjects Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 

time     Wilks' Lambda .004 83.648a 14.000 80.000 .000 

a. Exact statistic   
b. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level 
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Table 6  Univariate of physical and psychological of elderly involved in the applied Step aerobics dance programme before and 
after 4 and 8 weeks 

Variables SS df MS F Sig (p) 

Physiological 

1. Muscle endurance              1230.250            2 615.123         711.843            .000 

2. Hand muscle strength                      .129   2 .064        313.657            .000 

3.  Flexibility                             1200.587            2 600.292         362.936           .000 

4.  Cardio vascular endurance       1704.083            2 852.042         544.991           .000 

5.  Balance                                        7098.667             2 3549.333 560.254          .000 

Psychological 

6. Body image 31.507           2 15.754        384.323          .000 

7. Stress 2.401              2 1.200            4.230           .000 

 

Table7.  Pairwise comparisons of physical and psychological of elderly involved in the applied step aerobics dance programme 
before and after 4 and 8 weeks  

Measure (I) time (J) time Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.a 

Muscle Endurance 1 2 -5.125* 271 .000 

 1 3 -10.125* .236 .000 

 2 3 -5.000* .295 .000 

Hand Muscle Strength 1 2 -.045* .004 .000 

 1 3 -.103* .005 .000 

 2 3 -.058* .003 .000 

Flexibility 1 2 -4.167* .344 .000 

 1 3 -9958* .338 .000 

 2 3 -5.792* .338 .000 

Cardio Vascular Endurance 1 2 -5.958* .359 .000 

 1 3 11.917* .394 .000 

 2 3 -5.958* .327 .000 
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Balance 1 2 -14.458* .511 .000 

 1 3 -24.167* .842 .000 

 2 3 -9.708* .784 .000 

 

Table7.  (Continue) Pairwise comparisons of physical and psychological of elderly involved in the applied step aerobics dance 
programme before and after 4 and 8 weeks  

Measure (I) time (J) time Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.a 

Body Image 1 2 1.047 .074 .000 

 1 3 1.594 .048 .000 

 2 3 .547* .050 .000 

Stress 1 2 .631* .502 .000 

 1 3 .1302* 1.147 .000 

 2 3 .671* .047 .000 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the .05 level 

Table8.  Pairwise comparisons of physiological and psychological of elderly involved in the applied aerobic and applied step 
aerobics dance programme before and after 4 and 8 weeks  

Dependent   (I) group             ( J) group   Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.a 

Pre 1 Applied aerobic    Applied step aerobic .328 .302 .283 

Pre2 Applied aerobic    Applied step aerobic .006 .004 .108 

Pre 3 Applied aerobic    Applied step aerobic .055 .354 .829 

Pre4 Applied aerobic    Applied step aerobic .418 .393 .293 

Pre5 Applied aerobic    Applied step aerobic -.527 .411 .205 

4W1 Applied aerobic    Applied step aerobic -2.517* .328 .000 

4W2 Applied aerobic    Applied step aerobic -.022* .004 .000 

4W3 Applied aerobic    Applied step aerobic -1.792* .404 .000 

4W4 Applied aerobic    Applied step aerobic -2.180* .342 .000 

4W5 Applied aerobic    Applied step aerobic -2.785* .542 .000 
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Pre 1 Applied aerobic    Applied step aerobic .328 .302 .283 

Pre2 Applied aerobic    Applied step aerobic .006 .004 .108 

Pre 3 Applied aerobic    Applied step aerobic .055 .354 .829 

Pre4 Applied aerobic    Applied step aerobic .418 .393 .293 

Pre5 Applied aerobic    Applied step aerobic -.527 .411 .205 

4W1 Applied aerobic    Applied step aerobic -2.517* .328 .000 

4W2 Applied aerobic    Applied step aerobic -.022* .004 .000 

Table8. (Continue) Pairwise comparisons of physiological and psychological of elderly involved in the applied aerobic and 
applied step aerobics dance programme before and after 4 and 8 weeks  
 

Dependent   (I) group             ( J) group   Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.a 

4W3 Applied aerobic    Applied step aerobic -1.792* .404 .000 

4W4 Applied aerobic    Applied step aerobic -2.180* .342 .000 

4W5 Applied aerobic    Applied step aerobic -2.785* .542 .000 

8W1 Applied aerobic    Applied step aerobic -5.037* .302 .000 

8W2 Applied aerobic    Applied step aerobic -.047* .004 .000 

8W3 Applied aerobic    Applied step aerobic -5.463* .284 .000 

8W4 Applied aerobic    Applied step aerobic -4.098* .408 .000 

8W5 Applied aerobic    Applied step aerobic -8.293* .904 .000 

BI Pre Applied aerobic   Applied step aerobic -.964* .120 .000 

ST Pre Applied aerobic  Applied step aerobic -.669* .112 .000 

BI4 Applied aerobic      Applied step aerobic .158* .061 .013 

ST4 Applied aerobic     Applied step aerobic -.244* .049 .000 

BI 8 Applied aerobic    Applied step aerobic .225 .128 .084 

ST8 Applied aerobic    Applied step aerobic .195 .158 .222 
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Based on estimated marginal mean 

a. Adjustment for multiple comparison: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

* The mean difference is significant at the .05 level  

BI=Body Image, ST=Stress, W= Week, 1=Muscle Endurance, 2=Hand Muscle Strength, 3=Flexibility, 4= Cardio Vascular 
Endurance, 5=Balance 

4. CONCLUSIONS AND DISSCUSSION 
Discussion 
          This research, firstly, compared the physiological and psychological responses of the applied aerobic dance training 
program in seniors aged 60 years or more. There were three designated times during the trial for comparison (before, after 
training at 4 weeks and 8 weeks). The effects of the exercises were positive and statistically significant in both physiological 
and psychological changes. This result is consistent and supported by previous studies conducted to identify comparative 
effects of aerobic dance on physiological and psychological benefits in woman elderly, especially in the areas of muscle 
strength (Hopkins et al., 1990), flexibility (Hopkins et al., 1990), balance (Hopkins et al., 1990; Johnson et al, 2007) and oxygen 
consumption ability ( Dowdy Deborah  Belle,1983; Hegberg, 1989).  

Next, this research compared the physiological and psychological states of elderly people participating in the applied 
step aerobics dance programme.  It was found that before and after 4 weeks and 8 weeks, there was also significantly 
difference recorded by the participants in both physiological and psychological states. According to the bench step exercise 
mode reviews ( Mori et al., 2006 ) that presented the positive effectiveness of bench step exercising such as muscle strength, 
oxygen uptake, and psychological states, especially in the area of home-based exercise (Mori et al., 2006).  The results 
showed improvement on muscle strength, and power and balance ability in elderly. Therefore, from the results obtained, applied 
aerobic dance and step aerobic dance programs, could be recommended as an effective exercise program tailored for the 
elderly. 

Conclusion 

A simple applied aerobic dance program was found to greatly increase physiological responses, such as muscle 
endurance, flexibility, cardio vascular endurance, and balance as well as psychological responses, in terms of stress and body 
image.  Therefore, it is to be recommended as a pleasurable way to promote both physical and mental health in elderly. Also, 
future studies could be conducted to identify the most powerful and convenient exercise programme for the community.  
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ABSTRACT 
  The purpose of this research was to investigate the effects of Plyometric and Vertimax training on power and Leg  
muscle strength. The sample subjects were 60 males, aged 18 – 20 years, who enrolled at Institute of Physical Education  
Udonthani. The  subjects  were  randomly  divided  into  2  groups,  thirty subjects each . The subjects in Experimental group 1  
were trained with a plyometric program, and  those who assigned to the experimental group 2  were  trained  with  a Vertimax  
program.In Each group, the subjects were trained with their assigned program three times per week  on  Monday,  Wednesday,  
and Friday,  from  4.30  to 6.30  p.m.  Vertical and standing Jump test of power and Leg strength test were tested  at   
pre-training,  after  4  weeks, and 8  weeks training. Then, data  were  statistically  analyzed using  F-test  (One-way  ANOVA   
and  Two – way ANOVA).  The Tukey’ test was employed for multiple comparisons. The  results  of  this  research  were  as   
follows  : 
  1.  After  training  group  1  and  group  2  showed  the  power (vertical, horizontally) and  leg strength  better  
than  before  the  experiments  at  the  .05  level  of  significance. 
  2.  The compare with period of training time within the group. the  players  in  group  1  and  group  2  show  
means of power (vertical, horizontally) and legs trength before training after the training week 4 and week  8 within the group , 
different t of three the time   statistics way that .05 level. 
  3.  The compare  between of training  program,  it  was  found  that  the  players  idn  experiments  group  2  
performance  of  the  power (vertical, horizontally)  and  Leg Strength  better  than  the  players  in  group  1 at  the.05  level  
of  significance.  In  summary,  training Plyometric and Vertimax model  can  improve  performance, in power (vertical, 
horizontally) and leg strength  of student male Institute of Physical Education Ubonthani.  The results of this research are useful 
in  the  practice  and  development  of  the  skills  of  athletes  . 
KEY WORDS:  Plyometric / Vertimax / Strength / Power 
 

บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาผลการฝึกพลยัโอเมทรกิและการฝึกเวอรต์แิมกซ์ทีม่ต่ีอพลงัและความแขง็แรงของ

กลา้มเนื้อขากลุ่มตวัอย่างเป็นนิสติชายระดบัปรญิญาตร ีสถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตอุดรธานี มอีายุระหว่าง 18-20 ปี จ านวน 60 คน  
ไดม้าจากการกลุ่มตวัอย่างโดยเลอืกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  แบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ  30 คน ไดแ้ก่  กลุ่ม
ทดลองที ่ 1  ฝึกโปรแกรมพลยัโอเมทรกิ และกลุ่มทดลองที ่ 2  ฝึกโปรแกรมเวอรต์แิมกซ์ ท าการฝึกโปรแกรมทัง้สองเป็นระยะเวลา 8 
สปัดาห ์ๆ ละ 3 วนั  ไดแ้ก่ วนัจนัทร ์วนัพุธ วนัศุกร ์ตัง้แต่เวลา 16.30–18.30  น.  ทดสอบพลงักลา้มเนื้อขา (แนวดิง่)  โดยใชแ้บบทดสอบ  
Vertical Jump test  ทดสอบพลงักลา้มเนื้อขา (แนวนอน)  โดยใชแ้บบทดสอบ Standing Long Jump test และทดสอบแรงเหยยีดขา โดย
ใชแ้บบทดสอบ  Leg Strength ท าการทดสอบก่อนการฝึก ภายหลงัการฝึกสปัดาหท์ี ่ 4  และภายหลงัการฝึกสปัดาหท์ี ่ 8  จากนัน้น า
ขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะห ์ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ F- test  (Two-way  ANOVA),  (One – way  ANOVA)  และ  Tukey test 
ผลการวจิยัปรากฏดงันี้  
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1. กลุ่มทดลองที ่1 และกลุ่มทดลองที ่2 มพีลงักลา้มเนื้อขา(แนวดิง่และแนวนอน) และความแขง็แรงของ 
กลา้มเนื้อขาดขีึน้จากก่อนการฝึกอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
  2.  กลุ่มทดลองที ่1 และกลุ่มทดลองที ่2 มคี่าเฉลีย่พลงักลา้มเนื้อขา (แนวดิง่และแนวนอน) และความแขง็แรงของกลา้มเนื้อ
ขาก่อนการฝึก ภายหลงัการฝึกสปัดาหท์ี ่4 และภายหลงัการฝึกสปัดาหท์ี ่8 ภายในกลุ่มแตกต่างกนัทัง้สามช่วงเวลาอย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05  
 3.  กลุ่มทดลองที ่2 มพีลงักลา้มเนื้อขา (แนวดิง่, แนวนอน) และความแขง็แรงของกลา้มเนื้อขาดกีว่ากลุ่มทดลองที ่1 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 โดยสรุป การฝึกพลยัโอเมทรกิและการฝึกเวอรต์แิมกซ์ สามารถพฒันาพลงักลา้มเนื้อขาในการกระโดดไกล, 
กระโดดสงูและความแขง็แรงของกลา้มเนื้อขา ในนิสติชาย ระดบัปรญิญาตร ีสถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตอุดรธานีดขี ึน้ จากผลการวจิยั
ครัง้นี้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใชฝึ้กและพฒันาทกัษะใหก้บันกักฬีาต่อไป 
 
ค าส าคญั : พลยัโอเมทรกิ/เวอรต์แิมกซ์/พลงั/ความแขง็แรง 
 

1.  บทน า 

 การพฒันาความสามารถของนกักฬีาในปจัจุบนันัน้มกีารศกึษาคน้ควา้อย่างต่อเนื่องตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั  จงึท าใหเ้กดิ
ความกา้วหน้าทางดา้นกฬีาเป็นอย่างมาก  ดงันัน้จงึมกีารคดิคน้วธิกีารต่างๆ  ในการแขง่ขนักฬีา1 ว่าการพฒันาความสามารถของนกักฬีา 
เพือ่ใหน้กักฬีาแสดงความสามารถสงูสุดออกมา จนประสบความส าเรจ็ทางการกฬีา สมรรถภาพทางกายและทกัษะกฬีา (Physical fitness 
and sport skills) นบัว่ามคีวามส าคญัและเป็นสิง่จ าเป็นอย่างยิง่ส าหรบันกักฬีาทีจ่ะพฒันาศกัยภาพหรอืการเพิม่ขดีความสามารถของ
นกักฬีาใหส้งูขึน้อกี จงึไดน้ ามาสู่การปรบัปรุงและพฒันารปูแบบการฝึกอยา่งหลากหลายในปจัจุบนัอนัน ามาซึง่ค าถามทีว่่า วธิกีารหรอื
รปูแบบการฝึกแบบใดคอืวธิทีีด่ทีีสุ่ดทีจ่ะท าใหน้กักฬีาแสดงความสามารถสงูสุดออกมาไดน้ัน่เอง  
 ความแขง็แรงของกลา้มเนื้อ (Muscle Strength ) จดัเป็นสมรรถภาพทางกายพืน้ฐานทีส่ าคญัอย่างหนึ่งทีจ่ะชว่ยใหพ้ฒันา
สมรรถภาพดา้นอื่น ๆ และทกัษะเทคนิคของนกักฬีาสามารถปฏบิตัไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ แมก้ฬีาบางประเภทการประสบความส าเรจ็จะ
ไมไ่ดข้ ึน้อยู่กบัความแขง็แรง แต่การมคีวามแขง็แรงทีด่กีจ็ะช่วยสนบัสนุนการเคลือ่นไหวของร่างกายใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและลด
โอกาสทีน่กักฬีาจะเกดิการบาดเจบ็ ฝึกความแขง็แรงของกลา้มเนื้อท าใหน้กักฬีามกีลา้มเนื้อทีแ่ขง็แรง  ความแขง็แรงของกลา้มเนื้อนี้เอง  ที่
เป็นตวัส าคญัในการทีจ่ะท าใหน้กักฬีามคีวามสามารถในการแสดงทกัษะทางกฬีาไดส้งูสุด กฬีาเกอืบทุกประเภทลว้นแต่ตอ้งการความ
แขง็แรงของกลา้มเนื้อ แต่ความมากน้อยจะแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัลกัษณะธรรมชาตขิองการแขง่ขนั เช่น นกักฬีายกน ้าหนกัตอ้งการความ
แขง็แรงสงูสุด เป็นตน้  

พลงัของกลา้มเนื้อ (Muscle Power) เป็นชนิดของความแขง็แรงทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงกบัการเคลือ่นไหวของนกักฬีา การ
เคลือ่นไหวทางการกฬีาส่วนใหญ่จะมลีกัษณะการท างานทีต่อ้งเอาชนะแรงตา้นทานทัง้ภายในและภายนอกร่างกายดว้ยอตัราความเรว็ใน
การหดตวัของกลา้มเนื้อสงูสุด ซึง่การกระท าเช่นนัน้กลา้มเนื้อจะไมไ่ดต้อ้งการความแขง็แรงสงูสุด แต่กลา้มเนื้อตอ้งการพลงัเป็นส าคญัซึ่ง
อาจจะแตกต่างกนัไปบา้งตามชนิดกฬีา  การฝึกรปูแบบนี้ถูกพฒันาใหเ้ป็นทีเ่ชือ่ถอื  และเป็นทีน่ิยมในหมูโ่คช้และนกักรฑีา  เรยีกว่า  พลยั
โอเมทรกิ (Plyometric) เป็นรปูแบบทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่เชือ่มโยงพลงัและความแขง็แรงเขา้กบัความเรว็ในการเคลือ่นตวัของกลา้มเนื้อ
เพือ่ใหเ้กดิการเคลือ่นไหวแบบพลงัระเบดิ  โดยใชแ้รงปรมิาณมากๆ  กระท าในระยะเวลาสัน้ๆ  และพลยัโอเมทรกิยงัรวมไปถงึการฝึกหรอื
ออกก าลงักายแบบทีใ่ชป้ฏกิริยิาสะทอ้นแบบยดืเหยยีด  (Stretch  reflex) เพือ่สรา้งแรงปฏกิริยิา (Reaction  force) หรอืแรงตอบโตอ้ย่าง  
เรว็มกัจะใชใ้นการกระโดดและการเดพ็จมัพ์ 2 ดว้ยเหตุผลทีก่ล่าวมาจงึท าใหป้จัจุบนันกักฬีาและโคช้ไดใ้หค้วามสนใจในเรือ่งของการเสรมิ
สมรรถภาพทางกายของนกักฬีาโดยเฉพาะอย่างยิง่  งานวจิยัทีฝึ่กพลงัและความแขง็แรงของกลา้มเนื้อขากนัเป็นอย่างมากดว้ยวธิกีารที่
แตกต่างกนัออกไป  เวอรต์แิมกซ์  (Vertimax)   กเ็ป็นการฝึกแบบใหม ่ ทีพ่ฒันากลา้มเนื้อขาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  ซึง่กลา้มเนื้อจะมกีาร
หดตวัแบบความยาวเพิม่ขึน้ (Eccentric  contraction)  อย่างรวดเรว็  และตามดว้ยหดตวัแบบความยาวลดลง  (Concentric  contraction)  
อย่างรวดเรว็ทนัท ี โดยมอุีปกรณ์เวอรต์แิมกซ์ (Vertimax) ควบคู่ไปดว้ยกนั  เป็นการเคลือ่นไหวอย่างอสิระ  กลา้มเนื้อทัง้หลายจะท างาน
ร่วมกนัประสานกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ  เพือ่พฒันาการทรงตวัใหเ้กดิความสมดุลขณะการเคลือ่นไหวในรปูแบบต่างๆ 3 การฝึกเพือ่การ
พฒันากลา้มเนื้อดว้ย เวอรต์แิมกซ์ (Vertimax) ในต่างประเทศมกีารท าการวจิยัเกีย่วกบัการฝึกดว้ยเวอรต์แิมกซ์ (Vertimax)  เป็นจ านวน
มาก  จากการศกึษาขอ้มลูท าใหท้ราบว่าการฝึกดว้ยเวอรต์ิแมกซ์ซึง่เป็นรปูแบบใหม ่ สามารถเพิม่พลงัและความแขง็แรงของกลา้มเนื้อขา
ไดม้ากถงึ  4-6  เท่าตวั   
 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาในเรือ่งผลของการฝึกพลยัโอเมทรกิ  (Plyometric)  และเวอรต์แิมกซ์ (Vertimax) ทีม่ต่ีอ
พลงัและความแขง็แรงของกลา้มเนื้อขา ในนกัศกึษาชาย สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตอุดรธานี เพือ่น าผลการวจิยัครัง้นี้ไปใชเ้ป็นแนวทาง
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ประกอบการเรยีนการสอนและเลอืกรปูแบบวธิกีารฝึก การจดัโปรแกรมการฝึก เพือ่พฒันาพลงัและความแขง็แรงกลา้มเนื้อขาใหก้บันกักฬีา
ไดอ้ย่างเหมาะสมต่อไป   
  
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพือ่ศกึษาผลของโปรแกรมการฝึกพลยัโอเมทรกิและโปรแกรมการฝึก เวอรต์แิมกซ์ทีม่ต่ีอพลงัและความแขง็แรงของ 
กลา้มเนื้อขา   
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่างของพลงัและความแขง็แรงของกลา้มเนื้อขา ระหว่างก่อนการฝึก ภายหลงัการฝึกสปัดาหท์ี ่4 
และภายหลงัสปัดาหท์ี ่8 ภายในกลุ่มทีฝึ่กโปรแกรมพลยัโอเมทรกิ และโปรแกรมเวอรต์แิมกซ์  

 3. เพือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่างของพลงัและความแขง็แรงของกลา้มเนื้อขา ก่อนการฝึก ภายหลงัการฝึกสปัดาหท์ี ่4 และ 
ภายหลงัสปัดาหท์ี ่8  ระหว่างกลุ่ม ทีฝึ่กโปรแกรมพลยัโอเมทรกิและโปรแกรม เวอรต์แิมกซ์  
 

2.  เคร่ืองมือและวิธีการ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 
  1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ โปรแกรมการฝึก 2 แบบ ดงันี้  
   1.1 โปรแกรมการฝึกพลยัโอเมตรกิ 
   1.2 โปรแกรมการฝึกเวอรต์แิมกซ์ 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่    
  2.1 พลงักลา้มเนื้อขาในแนวดิง่ (Legs muscular power in vertical) 
      2.2 พลงักลา้มเนื้อขาในแนวนอน (Legs muscular power in horizontally) 
      2.3 ความแขง็แรงของกลา้มเนื้อขา (Legs Muscle strength) 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยั โดยมขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
1. ศกึษา รายวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั หลกัการฝึกกฬีา การสรา้งโปรแกรมการฝึก  สรรีวทิยาการออกก าลงักาย  การประเมนิผลทาง

พลศกึษา และหลกัการทดสอบสมรรถภาพ  รวมทัง้ทศิทางการวจิยัในสาขาวทิยาศาสตรก์ารออกก าลงักายและกฬีา จากนัน้รวบรวม
เอกสาร งานวจิยั รวมถงึขอ้มลูต่าง ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีารด าเนินการวจิยั เครือ่งมอื  อุปกรณ์  ระยะเวลา งบประมาณและสถานทีท่ีจ่ะใชใ้น
การวจิยั  
 2. สรา้งแบบบนัทกึขอ้มลู ของการทดสอบพลงักลา้เนื้อขาในแนวดิง่ พลงักลา้เนื้อขาในแนวนอน และความแขง็แรงของ
กลา้มเนื้อขา จากนัน้ขอความร่วมมอืจากนกัศกึษา ชัน้ปีที ่2 สาขา วทิยาศาสตรก์ารกฬีา สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตอุดรธานี รวมไป
ถงึก าหนดปฏทินิการฝึกและการทดสอบส าหรบักลุ่มตวัอย่าง  
   3. สรา้งโปรแกรมการฝึก พลยัโอเมตรกิและโปรแกรมการฝึกเวอรต์แิมกซ์ น าเสนอต่อ คณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ ์เพือ่
พจิารณาความเหมาะสม คณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ ์ 

 4.  แกไ้ขแลว้น าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน เพือ่พจิารณาตรวจสอบความเทีย่งตรงของเครือ่งมอื (Content Validity)      
   5.  เมือ่ผ่านความเหน็ชอบจากผูเ้ชีย่วชาญ จงึน าเครือ่งมอืการวจิยัไปทดลองใช ้(Try Out) กบับุคคลทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 30 คน    
 6. ด าเนินการขอหนงัสอือนุเคราะหก์ารใชส้ถานทีแ่ละอุปกรณ์ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฝึกและการทดสอบ พรอ้มทัง้น าเอกสารที่
เกีย่วขอ้งกบัการวจิยั  ไดแ้ก่  แบบบนัทกึขอ้มลูของการทดสอบพลงักลา้มเนื้อขาในแนวดิง่ พลงักลา้มเนื้อขาในแนวนอน และความแขง็แรง
ของกลา้มเนื้อขา แลว้ขอความร่วมมอืกบันกัศกึษา ชัน้ปีที ่2 สาขา วทิยาศาสตรก์ารกฬีา สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตอุดรธานี และ
ผูช้่วยวจิยั รวมไปถงึปฏทินิการทดลองและการทดสอบของกลุ่มตวัอย่าง  จากนัน้จงึอธบิายถงึวธิกีารทดลองและการทดสอบ แก่ผูช้่วยวจิยั
และกลุ่มตวัอย่างทราบ ท าการทดสอบพลงักลา้มเนื้อขาในแนวดิง่ พลงักลา้มเนื้อขาในแนวนอน และความแขง็แรงของกลา้มเนื้อขาก่อนการ
ฝึก 
   7. ทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉลีย่ พลงักลา้มเนื้อขาในแนวดิง่ พลงักลา้มเนื้อขาในแนวนอน และความแขง็แรงของ
กลา้มเนื้อขาระหว่างกลุ่ม ของกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่ม ก่อนการทดลอง โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One –way analysis 
of variance:  ANOVA) เพือ่ทดสอบวา่กลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่ม ก่อนการทดลองมสีมรรถภาพทางกายไมแ่ตกต่างกนั  
 8. ฝึกโปรแกรมฝึกพลยัโอเมตรกิและเวอรต์แิมกซ์ พรอ้มกนัทัง้ 2 กลุ่ม เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 วนั ไดแ้ก่วนั
จนัทร ์วนัพุธและวนัศุกร ์ในช่วงเวลา 16.30-18.30 น.โดยเริม่ตน้ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2555 – มนีาคม 2555  
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 9. ท าการทดสอบพลงักลา้มเนื้อขาในแนวดิง่ พลงักลา้มเนื้อขาในแนวนอน และความแขง็แรงของกลา้มเนื้อขา ภายหลงัการฝึก
สปัดาหท์ี ่4 และภายหลงัการฝึกสปัดาหท์ี ่8 แลว้ น าผลการทดสอบทีไ่ดท้ัง้หมด     
           10. วเิคราะหผ์ลทางสถติ ิแลว้สรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 
 

3.  ผลการทดลอง 
ผลการทดลอง 
 

1. กลุ่มทดลองทีฝึ่กโปรแกรมการฝึกพลยัโอเมทรกิ และกลุ่มทดลองทีฝึ่กโปรแกรมการฝึกเวอร์ตแิมก มพีลงักลา้มเนื้อขา  
(แนวดิง่) พลงักลา้มเนื้อขา (แนวนอน) และความแขง็แรงของกลา้มเนื้อขา ดขี ึน้แตกต่างไปจากก่อนการฝึก คอืคา่เฉลีย่ของพลงักลา้มขา 
(แนวดิง่) พลงักลา้มเนื้อขา (แนวนอน) และความแขง็แรงของกลา้มเนื้อขา หลงัการฝึก เพิม่ขึน้จากก่อนการฝึก อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั  .05 
 2.  กลุ่มทดลองทีฝึ่กโปรแกรมการฝึกพลยัโอเมทรกิ มพีลงักลา้มเนื้อขา (แนวดิง่) และความแขง็แรงของกลา้มเนื้อขา แตกต่าง
กนั ทัง้ 3 ช่วงเวลา ดา้นพลงักลา้มเนื้อขา (แนวนอน) ภายหลงัการฝึกสปัดาหท์ี ่4 และภายหลงัการฝึกสปัดาหท์ี ่8 แตกต่างไปจากก่อนการ
ฝึก โดยพบความแตกต่าง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และกลุ่มทดลองทีฝึ่กโปรแกรมการฝึกเวอรต์แิมก มพีลงักลา้มเนื้อขา 
(แนวดิง่) พลงักลา้มเนื้อขา (แนวนอน) และความแขง็แรงของกลา้มเนื้อขา แตกต่างกนั ทัง้ 3 ช่วงเวลา คอื ก่อนการฝึก ภายหลงัการฝึก
สปัดาหท์ี ่4 และภายหลงัการฝึกสปัดาหท์ี ่8 โดยพบความแตกต่าง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
 3.  กลุ่มทดลองทีฝึ่กดว้ยโปรแกรมการฝึกเวอรต์แิมก สามารถพฒันาพลงักลา้มเนื้อขา (แนวดิง่) ดา้นพลงักลา้มเนื้อขา 
(แนวนอน) และความแขง็แรงของกลา้มเนื้อขาไดด้กีว่า กลุ่มทดลองที ่1 ทีฝึ่กดว้ยโปรแกรมการฝึกพลยัโอเมทรกิ โดยพบความแตกต่าง 
อย่างมนียัส าคญั ทางสถติทิีร่ะดบั .05   
  

4. สรปุและอภิปรายผล 
สรปุและอภิปรายผล 
 

 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาถงึผลของการฝึกพลยัโอเมตรกิ และการฝึกเวอรต์แิมก ก่อนการฝึก ภายหลงัการฝึก 
สปัดาหท์ี ่4 และสปัดาหท์ี ่8 จากนัน้ท าการเปรยีบเทยีบผลระหว่างโปรแกรมการฝึกและการฝึกในแต่ละชว่งเวลาทีม่ผีลต่อ ดา้นพลงั
กลา้มเนื้อขา (แนวดิง่) ดา้นพลงักลา้มเนื้อขา (แนวนอน) และความแขง็แรงของกลา้มเนื้อขา โดยอภปิรายผลในแต่ละประเดน็ ดงัต่อไปนี้ 
 จากผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าภายหลงัการทดลองกลุ่มทีฝึ่กโปรแกรมการฝึกพลยัโอเมทรกิ และการฝึกเวอรต์แิมกมผีลต่อ
พลงักลา้มเนื้อขา (แนวดิง่) พลงักลา้มเนื้อขา (แนวนอน) และความแขง็แรงของกลา้มเนื้อขาดขีึน้ ทัง้นี้เนื่องมาจากโปรแกรมการฝึก 
(Training Program) การฝึกพลยัโอเมทรกิ และการฝึกเวอรต์แิมกถอืเป็นโปรแกรมการฝึกทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงในดา้นการฝึกพลงัและ
ความแขง็แรงของกลา้มเนื้อขาเพราะในการฝึกนัน้เน้นการท างานของกลา้มเนื้อขาทีย่ดืยาวออกก่อนและสามารถหดตวัไดอ้ย่างเตม็ก าลงั 
และรวดเรว็มาก แบบแรงระเบดิ เคลื่อนไหวในทศิทางทีส่อดคลอ้งกบัการทดสอบ ทัง้การกระโดดในแนวดิง่ และการกระโดดในแนวนอน ที่
มรี ัว้เป็นสิง่กรดีขวางในการฝึกพลยัโอเมทรกิ และยางยดืเป็นตวัเพิม่แรงตานทาน ภายในโปรแกรมการฝึกนัน้ไดก้ าหนดลกัษณะ การฝึกไว้
อย่างชดัเจนตามหลกัวทิยาศาสตรก์ารฝึกซอ้ม เช่น การฝึกเป็นประจ า (Frequency) การเพิม่ความหนกัของการฝึกในแต่ละสปัดาห ์
(Intensity) การฝึกซ ้าๆ (Repetition) และก าหนดเป็นหลายชุดของการฝึก (Set) จงึเป็นผลท าใหก้ลา้มเนื้อเกดิพลงัและความแขง็ สอดคลอ้ง 
4 สรุปว่า การฝึกพลยัโอเมทรกิและเวอรต์แิมก ถอืเป็นการฝึกแบบไมใ่ชอ้อกซเิจน มกีารหดตวัของกลา้มเนื้อสงูสดุและมแีรงพยายามเกดิขึน้
ทุกครัง้ ควรฝึก 2 วนัต่อสปัดาห ์ใชเ้วลาแต่ละครัง้ไมเ่กนิ 30 นาท ีตอ้งกระท า 2-4 เทีย่วท าซ ้าแต่ละเทีย่ว 5-10 ครัง้ พกัระหว่างเทีย่วอย่าง
น้อย 3–5 นาท ีจงึจะประสบผลส าเรจ็ในการฝึก เช่นเดยีวกบั 5 สรุปไวว้่า วธิทีีจ่ะสรา้งพลงั (Power) และความแขง็แรงของกลา้มเนื้อ 
(Muscle Strength) ไดน้ัน้จะตอ้งใหก้ลา้มเนื้อไดท้ างานต่อสูก้บัแรงตา้นทาน หรอืน ้าหนกัทีส่งูขึน้แบบคอ่ย ๆ เพิม่น ้าหนกัเป็นเวลานาน
พอสมควร เช่นเดยีวกบั  6  ไดศ้กึษาการทดสอบเวอรต์แิมกซ์  อุปกรณ์เสรมิแรงตา้น เพือ่พฒันาพลงักลา้มเนื้อขาในโรงเรยีนกฬีา  พบว่า
การฝึกซอ้มเพือ่พฒันาพลงักลา้มเนื้อขาดว้ยเวอรต์แิมกซ์  เป็นอุปกรณ์ใหม ่ก าลงัเป็นทีน่ิยมในกลุ่มของนกักฬีาเบสบอล, บาสเกตบอล, 
ซอคเกอร,์ ยมินาสตกิ  เพือ่ประเมนิวา่เวอรต์แิมกซ์เมือ่น าเขา้ไปร่วมกบัการฝึกชนิดอื่นๆ   จะสามารถพฒันาศกัยภาพนกักฬีาได ้จงึถูก
น ามาฝึกภายใน 12 สปัดาห ์พบว่า โปรแกรมการฝึกดว้ยเวอรต์แิมกซ์ผสมการฝึกหลายๆวธิพีฒันาพลงักลา้มเนื้อขาไดด้ี 
 เปรยีบเทยีบระยะเวลาการฝึกภายในกลุ่ม พบว่าทัง้ 2 โปรแกรมสามารถพฒันาพลงัและความแขง็แรงของกลา้มเนื้อขาได้
แตกต่างกนั ทัง้ 3 ช่วงเวลาคอืระหว่างก่อนการฝึก ภายหลงัการฝึกสปัดาหท์ี ่4 และภายหลงัการฝึกสปัดาห ์8 ทัง่นี้เป็นผลมาจากทัง้การ
ก าหนดปรมิาณงาน ของโปรแกรมการฝึกประกอบดว้ย ท่าทางของการฝึก แรงตา้น ระยะเวลา จ านวนเซต จ านวนเทีย่ว และการเพิง่ความ
หนกัของงาน ซึง่มคีวามเหมาะสมต่อการพฒันาสมรรถภาพทางกายดา้นพลงัและความแขง็ของกลา้มเนื้อขา สอดคลอ้งกบัหลกัและวธิกีาร
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ฝึกที ่7 ไดก้ล่าวไวว้่า การฝึกซอ้มคอื การท าใหส้่วนต่าง ๆ ของร่างกายทีใ่ชใ้นการเคลือ่นไหวไดท้ างานมากกว่าภาวะปกตอิย่างเป็นระเบยีบ
และเพิม่ขึน้เป็นล าดบัเป็นผลใหส้่วนต่าง ๆ ของร่างกายและอวยัวะทีเ่กีย่วขอ้งมกีารเปลีย่นแปลงรปูร่างและการท างานจนเพยีงพอหรอื
เหมาะสมกบัความตอ้งการของแต่ละชนิดกฬีาเช่นเดยีวกบั 8 กล่าวว่า ปรมิาณงานทีจ่ะฝึก กค็อื จ านวนความมากน้อยของกจิกรรมทีจ่ะให้
นกักฬีาฝึก รวมถงึกจิกรรมทัง้หมดทีน่กักฬีาจะตอ้งใชฝึ้กในแต่ละครัง้  เช่น  ความยาวของระยะทางในการฝึกวิง่เป็นเมตร หรอืจ านวนครัง้
ทีใ่ชย้กน ้าหนกั รวมไปถงึจ านวนเทีย่วทีใ่ชฝึ้กตอ้งมคีวามเหมาะสมและกจิกรรมการฝึกจะตอ้งสอดคลอ้งกบัทกัษะกฬีานัน้ๆ จงึจะเกดิ
ประสทิธภิาพสงูสุดในการฝึก  
 เปรยีบเทยีบโปรแกรมการฝึก พบว่า ภายหลงัการทดลอง กลุ่มทีฝึ่กโปรแกรมเวอรต์แิมกสามารถพฒันาพลงัและความแขง็แรง
ของกลา้มเนื้อขาไดด้กีว่ากลุ่มทีฝึ่กโปรแกรมพลยัโอเมทรกิ เนื่องมาจากโปรแกรมเวอรต์แิมก เป็นโปรแกรมทีฝึ่กสมรรถภาพดา้นพลงัและ
ความแขง็แรงของกลา้มเนื้อขาโดยเฉพาะ ทีผู่ว้จิยัไดอ้อกแบบท่าทางการฝึกตามหลกัของทฤษฏกีารสรา้งโปรแกรมและการฝึกซอ้มกฬีา 
เพือ่ใชใ้นการฝึก ในนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่2 สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตอุดรธานี ดงัที ่6  กล่าวไวว้่า เวอรต์แิมกคอื  
อุปกรณ์ใชส้ าหรบัการฝึกทีก่อ่ใหเ้กดิพลงักลา้มเนื้อ เพือ่ใชใ้นการพฒันาการกระโดดแนวดิง่ หรอืเพือ่เพิม่ความเรว็ในการออกตวั เพือ่ใหเ้กดิ
การเคลือ่นไหวไดด้ขี ึน้ ทัง้หมดนี้ ขึน้อยู่กบั ปฏกิริยิาของก าลงั ของช่วงล่าง  โดยใช ้low-load velocity-specific training  เอกลกัษณ์ของ
การจดจ าต่อการตอบสนอง   มนัสามารถรกัษา ระดบัแรงตา้นไดต้ลอดทัง้การเคลือ่นไหวของช่วงการกระโดด  แรงทีเ่ริม่กระโดดจากน้อย
และเพิม่มากขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 9 ไดศ้กึษาผลการฝึกฝนและพฒันาพลงัระเบดิกลา้มเนื้อขา แบบเวอรต์แิมกและแบบพลยัโอเมท
รกิพบว่า เวอรต์แิมกซมปีระสทิธภิาพมากกว่าพลยัโอเมทรกิ  เวอรต์แิมกซคอืวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดเรว็ทีสุ่ดในการเสรมิสรา้งพลัง
และความแขง็แรงของกลา้มเนื้อขา 

 
5.  ประกาศคณูปการ 

 
 วทิยานิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็สมบรูณ์ไดด้ว้ยความกรุณาและความชว่ยเหลอือยา่งดยีิง่จาก ประธานกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ ์ 

อาจารย ์ดร.ชยัรตัน์    ชสูกุล  กรรมการควบคุมวทิยานิพนธ ์ รองศาสตราจารย ์สุรชา   อมรพนัธุ ์   ประธานกรรมการสอบ  อาจารย ์ดร.
รงัสรรค ์ โฉมยา    ผูท้รงคุณวุฒ ิรองศาสตราจารย ์ดร.นฤมล  ลลีายุวฒัน์   ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูทีก่รุณาใหค้ าปรกึษา และ
ตรวจสอบรายละเอยีดตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของวทิยานิพนธฉ์บบันี้  
 ขอขอบคุณคุณนายพรชยั  สนิธุประสทิธุ ์ รองอธกิารบดสีถาบนัการพลศกึษา ประจ าวทิยาเขตจงัหวดัอุดรธานี  อาจารยจ์รยิา
วฒัน์  ปลดับาง  รองคณบดคีณะวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสุขภาพ   อาจารยย์งยุทธ ์ พมิพา  รวมถงึอาจารยท์ุกท่านในคณะวทิยาศาสตร์
การกฬีาและสุขภาพ  ทีไ่ดใ้หโ้อกาสผูว้จิยัไดศ้กึษาต่อและการท าวจิยัในครัง้นี้  ตลอดจน  ทีค่อยช่วยเหลอืจนท าใหว้ทิยานิพนธฉ์บบันี้
ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี 
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ABSTRACT  

 The purpose of this research was to study the effects of star excursion balance technique (SEBT) and trunk stabilization (TS) 
training along with normally training program on accuracy, speed and balance in female Sepak Takraw players. Twenty-five Sepak Takraw 
female athletes who were selected to be the representative of Mahasarakham University athletes for participating the 39th University Games, 
aged 18-22 years old ( X =19.46) were enrolled. There were random sampling into three groups, which composed of SEBT (n=9), TS (n=8), and 
control (n=8). All received experimental training program for 8 weeks, 3 days per weeks.  The Sepak-Takraw Serve Accuracy Test, the Single 
Leg Stance Test, and the Motion Capture System were assessed at pre-and post 4 and 8 weeks of training for Sepak Takraw Serve accuracy, 
balance, and linear velocity respectively. After the program, subjects from (SEBT) group Serve Accuracy control group significant at the .05 level 
but no deference of (TS) group,  subjects from (TS) group linear velocity control group significant at the .05 level, but (TS) group no deference 
of (SEBT) group, subjects from (TS) group balance control group significant at the .05 level, but (TS) group no deference of (SEBT) group. 
Effects of (SEBT) and (TS) can improve the accuracy, speed and balance in female athletes Sepak-Takraw Mahasarakham University to 
improve. 

 
KEYWORDS: Star Excursion Balance, The Accuracy of Servings, Speed of Servings, Sepak-Takraw 

 
1. INTRODUCTION 

 The Sepak-Takraw competition served as important(10) served as the control of balance in the forefront - the back and sides. To 
achieve consistency in serving(17) the resulting stability. Stabilization of the organ the working relationship and coordination in order to rotate or 
twist the body. The process of generating energy from the limb or leg and the main muscles in the body. (SEBT) training is to increase the 
stability of the ankle and balance(5) it is associated with serving on the balance to be served by the more powerful. Security training of the body 
the practice of positioning in the range of motion is based on the biomechanics of the body begin from training Isometric stabilization exercise 
and training function. (TS)(14) in order to balance the need for static strength of the calf muscles, thigh muscles, hips and back muscles, 
abdominal muscles. Training with the (SEBT) and (TS) length of appropriate to modify the training program and served as Sepak-Takraw. 

 
2. MATERIAL AND METHOD 

 Twenty-five Sepak Takraw female athletes who were selected to be the representative of Mahasarakham University athletes for 
participating the 39th University Games, aged 18-22 years old ( X =19.46) were enrolled. There were random sampling into three groups, which 
composed of SEBT (n=9), TS (n=8), and control (n=8). All received experimental training program for 8 weeks, 3 days per weeks. The Sepak-
Takraw Serve Accuracy Test, the Single Leg Stance Test, and the Motion Capture System were assessed at pre-and post 4 and 8 weeks of 
training for Sepak-Takraw Serve accuracy, balance, and linear velocity respectively.  
 Tools used in this study. 
 The (SEBT) program with normally training program balance by the end of the foot touches the ground as far as possible then he 
lifted his foot back to starting position and the second at 3 feet to 8-ways direction to complete. The (TS) with normally training program is side 
bridge, supine, function and quadruped. Normally training program (served change of direction), (Determined by the type) and (type of short).  
 Equipment used in the experiment 
 The Sepak-Takraw Serve Accuracy Test(1), the Single Leg Stance Test, and the Motion Capture System were assessed at pre-and 
post 4 and 8 weeks of training for Sepak-Takraw Serve Accuracy, balance, and linear velocity respectively. The statistics in this study were as 
follower Mean and Standard Deviation comparison between before and after training at 4 weeks and 8 weeks of the 3 groups Wilcoxon Signed 
Rank Test compared before and after 4 weeks and 8 weeks for between 3 groups Non Parametric Kruskal–Wallis One-way Analysis of Variance 
by Ranks. 
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3. RESULTS 
 Before training the (SEBT) program with normally training program, the mean and standard deviation of serve accuracy 10.33
1.87, mean and standard deviation of speed serve 32.17  3.04, mean and standard deviation of body balance 20.74 6.25. (TS) with normally 
training program mean and standard deviation of serve accuracy 8.38 1.92, mean and standard deviation of speed serve 34.69 3.52, mean 
and standard deviation of body balance 20.25 9.00. The control group mean and standard deviation of serve accuracy 7.75 3.01, mean and 
standard deviation of speed serve 32.86 2.54, mean and standard deviation of body balance 14.31 5.90. 
 After 4 weeks of training the (SEBT) program with normally training program, mean and standard deviation of serve accuracy 10.56
 1.59, mean and standard deviation of speed serve 30.54 3.18, mean and standard deviation of  body balance 21.50 6.06. (TS) with 
normally training program mean and standard deviation of serve accuracy 10.88 1.55,  mean and standard deviation of speed serve 33.93
3.85, mean and standard deviation of body balance 21.18 8.59. The control group mean and standard deviation of serve accuracy 8.38
2.07, mean and standard deviation of speed serve 30.28 2.08, mean and standard deviation of body balance 16.25 6.53. 
 After 8 weeks of training the (SEBT) program with normally training program, mean and standard deviation of serve accuracy 10.78
 1.39, mean and standard deviation of speed serve 29.51 3.28, mean and standard deviation of  body balance 22.92 5.63. (TS) with 
normally training program mean and standard deviation of serve accuracy 10.63 1.41, mean and standard deviation of speed serve 32.71
4.17, mean and standard deviation of body balance 22.53 8.25. The control group mean and standard deviation of serve accuracy 10.25
1.04, mean and standard deviation of speed serve 29.38 2.43, mean and standard deviation of body balance 18.66 6.39. 
 Comparison training program. 
 The (SEBT) group serve accuracy control group significant at the .05 level, but no deference of (TS) group, (TS) group with speed 
serve control group significant at the .05 level, but (TS) group no deference of (SEBT) group, after the training program for 8 weeks (SEBT) 
group and (TS) group with balance control group significant at the .05 level. 
  

4. CONCLUSION AND DISCUSSED 
 The effects of (SEBT) and (TS) can improve the accuracy, speed and balance in female athletes Sepak-Takraw Mahasarakham 
University to improve. 
 The accuracy of servings 
 Programs that can improve the accuracy of the well served(13), (SEBT) program with dynamic postural control serve the Sepak 
Takraw more effectively. Served sepak takraw training alone serve with sepak takraw training coupled with a diversified practice. After serving 
for accuracy in sepak takraw higher than before the training to be significant at the .01 level(9). Duration of training the 8-week training 3 days a 
week Monday, Wednesday and Friday, which resulted in a change in the accuracy of the serve the duration of the training should be a trainer 
three days a week, 2 days a week. The body will vary according to the same, but less than 3 days a week(8). 
 Speed of serve 
 (SEBT) and (TS) program the speed is better of movement depending on the locations of the nervous system and musculoskeletal 
system and changes in speed the nervous system is caused mainly(6). Duration of training the speed of serve the training should be a trainer 
three days a week, 2 days a week the body will vary according to the same, but less than 3 days a week(8). 
 Balance 
 (SEBT) and (TS) program affect the balance better stability is a fundamental element of mobility balance that will bring about a 
good move(2,16), sensor motor system has helped to develop the ability to balance(15). 
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การศึกษาการเคล่ือนไหวและการตอบสนองทางสรีรวิทยาในกีฬามวยไทยสมคัรเล่น 

The Study of Motion Pattern and physiological responses in amateur MuayThai 
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ABSTRACT 

     Amateur Muay Thai is a martial art and self- defense famous for its powerful 

techniques.  It requires complex skills and physical fitness for success. However, Physiological 

responses during Amateur Muay Thai competition has never been studied. The objective of the 

present study was to examine the physiological responses during Amateur Muay Thai 

competition. 10 male Amateur Muay Thai, aged between 18-25 years old, were purposive 

selected from Muay Thai training camp in Mahasarakham province to take part in this study. All 

subjects practiced for competition all year round. The study consisted of incremental treadmill 

test to establish maximal oxygen uptake (VO2 max) , wore heart rate monitor during 

competition, Collected blood sample for lactic acid and glucose before 1st round and after 

competition (3rd round). The heart rate data from competition were compared to heart rate and 

oxygen uptake data measured in laboratory. Individual regression equations were established 

from these data to estimate the energy expenditure during competition. Moreover, Video 

recorder captured movement of all subjects during competition to analyze movement pattern. 

The results revealed that mean heart rate during competition was 171 beats/min. 

Oxygen uptake and heart rate during the match were above the level of the anaerobic 

threshold. Blood lactate increased from 3.8 mmol/l in the first round to 9.7 mmol/l after third 

round. Blood glucose increased from 93 mg/dl in the first round to 119 mg/dl after third round. 

The movement patterns were as follows, Delivery of strikes 45.81 %, Knee execution 23.64%, 
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Fist execution 17.24%, Foot-thrust 9.35%, Elbow execution 2.46%. These data suggest that 

amateur Muay Thai is a physically demanding activity with great involvement of both an aerobic 

metabolism and anaerobic metabolism. Such information is helpful in the selection of 

appropriate protocols and metabolic indices to monitor an athlete’s performance improvement. 

Furthermore, it may aid the coach in the development of more specific training programs for 

their athletes. 

Key words : Amateur Muay Thai, lactic acid, blood glucose, heart rate, energy expenditure, 

movement pattern. 

ภมิูหลงั 

การศกึษาเกีย่วกบัประสทิธภิาพของนกักฬีาในการลงแขง่ขนัแต่ละครัง้ (match performance) 

ท าใหผู้ฝึ้กสอนรูถ้งึปรมิาณงานทีร่า่งกายของนกักฬีาแต่ละคนตอ้งออกแรงในการแข่งขนัแต่ละเกม  ท า

ใหรู้ถ้งึระดบัความหนกัของงานทีก่ระท าต่อร่างกายซึง่สามารถแบ่งออกเป็นงานระดบัเบา  ปานกลาง 

หนกั ความเครยีดของงานทีก่ระท าต่อรา่งกายนกักฬีาแต่ละคน  มคีวามแตกต่างกนัออกไปตามชนิด

กฬีา  ระดบัความสามารถของนกักฬีา  ระดบัสมรรถภาพของนกักฬีา  ต าแหน่งการเล่น การฝึกซอ้ม 

การวางแผนในการเล่นแต่ละเกมเป็นตน้ การรูถ้งึปรมิาณความหนกัของงานในการเล่นกฬีาชนิดนัน้ๆ  

จะเป็นประโยชน์ต่อผูฝึ้กสอนอยา่งมากในการวางแผนการฝึกซอ้มใหส้อดคลอ้งกบัปรมิาณของงานที่

เกดิขึน้จรงิในกฬีาชนิดนัน้ๆ ปรมิาณของงานในการเล่นกฬีาแต่ละชนิดผูฝึ้กสอนสามารถวดัปรมิาณงาน

นัน้ออกมาไดโ้ดยวดัจากการตอบสนองทางสรรีวทิยา (physiology response) ในขณะแขง่ขนั เช่นวดั

จากอตัราการเตน้ของหวัใจ ความเขม้ขน้ของกรดแลกตคิในเลอืด  ความดนัโลหติ  คลื่นไฟฟ้ากลา้มเน้ือ  

อตัราการใชอ้อกซเิจน (oxygen uptake) อตัราการใชพ้ลงังาน (energy expenditure) เป็นตน้  

นอกจากนี้ยงัสามารถวดัปรมิาณงานของนกักฬีาไดจ้ากการวดัจากขอ้มลูรวมกจิกรรมการเคลื่อนไหว

ตามชนิดกฬีา (activity profiles) เช่น ความเรว็ในการเคลื่อนไหวรา่งกายซึง่สามารถจ าแนกเป็นการเดนิ  

สไลด ์ วิง่เหยาะ  การวิง่เรว็  การวิง่เรง่ความเรว็ (sprint) โดยจ าแนกระดบัความหนักของกจิกรรมการ

การเคลื่อนไหวตามความถีข่องการเคลื่อนไหวต่อหนึ่งหน่วยเวลาหรอืจ าแนกเป็นระยะทางการ

เคลื่อนไหวออกเป็นแต่ละกจิกรรมต่อหนึ่งเกมการแขง่ขนั  การวดัปรมิาณงานโดยศกึษาจากการ

เคลื่อนไหวจะกระท าโดยตอ้งจ าแนกชนิดกฬีาทีจ่ะศกึษาว่ามอีงคป์ระกอบการเคลื่อนรวมทัง้หมดของ

กฬีาชนิดนัน้ ๆ ประกอบไปดว้ยกจิกรรมอะไรบา้งและน าองคป์ระกอบนัน้ไปศกึษาตลอดทัง้เกมการ

แขง่ขนัว่า  กจิกรรมการเคลื่อนไหวนัน้เกดิกีค่ร ัง้  ความถีต่่อหนึ่งหน่วยเวลาเป็นเท่าไร  ระยะทางของ
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การปฏบิตักิจิกรรมนัน้ต่อหนึ่งหน่วยเวลาเป็นระยะทางเท่าไร  และระยะทางรวมต่อหนึ่งเกมการแขง่ขนั

เป็นเท่าไร  

 ขอ้มลูจากทัง้การตอบสนองทางสรรีวทิยาและกจิกรรมการเคลื่อนไหวทัง้สองแหล่งขอ้มลูนี้จะ

เป็นขอ้มลูทางวทิยาศาสตรใ์หผู้ฝึ้กสอนทราบถงึระดบัความหนกัของงานและความต้องการทางสรรีวทิยา

ทีแ่ตกต่างกนัไปตามแต่ละบุคคลซึง่ขึน้อยูก่บัความสมบูรณ์ทางกายของนกักฬีา  ระดบัการฝึกซอ้ม  

เทคนิคการเล่น  และแตกต่างกนัไปตามชนิดของกฬีา  ซึง่จะท าใหผู้ฝึ้กสอนรูว้่าจะฝึกอะไร ฝึกเมือ่ไร 

(When to do what) ซึง่เป็นปจัจยัการวางแผนการฝึกซอ้มทีส่ าคญัอย่างยิง่ (Reilly, & Korkusuz.  

2009) 

ปจัจยัทีจ่ะส่งเสรมิสนบัสนุนความส าเรจ็ของนกักฬีาจะต้องมาจากความมุ่งมัน่ ความสามารถใน

กฬีาชนิดนัน้ๆ และจะตอ้งอาศยัสมรรถภาพทางกายระดบัสงูดา้นความอดทน (endurance) ความ

แขง็แรงของกลา้มเนื้อ (muscle strength) ความอ่อนตวั (flexibility) ความคล่องแคล่วว่องไว (agility) 

ความเรว็ (speed) การประสานสมัพนัธก์นัระหว่างระบบประสาทกลา้มเนื้อ (coordination) รวมไปถงึ

การใชเ้ทคนิคและแทคตกิในการแขง่ขนั ผูฝึ้กสอนมหีน้าทีส่ าคญัทีจ่ะตอ้งวางแผนสรา้ง และควบคุม

องคป์ระกอบดงักล่าวนี้ใหเ้กดิขึน้ในนกักฬีา  Reilly,  2005 ไดเ้สนอรปูแบบ Ergonomics model ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

Ergonomics model of training  (Reilly.  2005) 

Ergonomics model of training  เป็นรปูแบบเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการเตรยีมความพรอ้มของ

นกักฬีาใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกม (demands of game) ความต้องการของเกมจะ

แตกต่างกนัไปตามชนิดกฬีา  บางชนิดมคีวามตอ้งการทางกายสงู (physical demands) เช่นการ

Demands 

of the game 

Training Selection 

sports-specific 

Testing 

 

specific 

Conditioning 

 

Alter tactical 

role 

 

Omit 

player 

 

Player 

Fitness 
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เคลื่อนไหวรา่งกายทีร่วดเรว็และมทีศิทางทีห่ลากหลาย  บางชนิดตอ้งการตอ้งการความอดทนสงู บาง

ชนิดเป็นแบบผสมผสานซึง่นกักฬีาตอ้งฝึกซอ้มเพื่อมเีป้าหมายใหร้า่งกายปรบัตวัไปสู่ความตอ้งการทาง

กายตามรปูแบบการเคลื่อนไหวของกฬีาชนิดนัน้ๆ  ดงันัน้รปูแบบ Ergonomics model of training ที่

พฒันาขึน้มากเ็พื่อเป็นแนวทางใหน้กักฬีาพฒันาตนเองไปสู่ศกัยภาพทีแ่ทจ้รงิของร่างกายทีน่กักฬีา

จะตอ้งแสดงออกมาในเกมการแขง่ขนัจรงิ นอกจากนี้ยงัเป็นแนวทางการวางแผนการฝึกซอ้มและ

คดัเลอืกตวัผูเ้ล่นของผูฝึ้กสอน  ผูฝึ้กสอนสามารถน าขอ้มลูมาเป็นขอ้มลูยอ้นกลบั (feedback) ใหก้บั

นกักฬีาและสามารถน าของมลูไปพฒันาเทคนิคการฝึกซอ้มเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการทาง

สรรีวทิยาในแต่ละชนิดกฬีาซึง่ส่งผลใหโ้ปรแกรมการฝึกซอ้มมคีวามเฉพาะเจาะจงกบัเกมการแขง่ขนัจรงิ 

(game-specific training schedules) รปูแบบการเคลื่อนไหว  ปรมิาณของงาน (volume) ความหนกัของ

การเคลื่อนไหว (intensity of movement) ซึง่จะส่งผลใหก้ารฝึกซอ้มมปีระสทิธภิาพมากขึน้ปจัจบุนัมกีฬีา

หลายชนิดทีน่ าโมเดล Ergonomics model of training มาประยกุตใ์ชใ้นกฬีาหลายชนิดโดยมเีป้าหมาย

เพื่อศกึษาความตอ้งการทางสรรีวทิยาทีเ่กดิขึน้ในขณะแขง่ขนั 

อยา่งไรกต็ามขอ้มลูเชงิการตอบสนองทางสรรีวทิยาในกฬีามวยไทยสมคัรเล่น ยงัไมไ่ดร้บัการ

เปิดเผย และยงัมมีคี าถามทีต่อ้งการค าตอบเกีย่วกบัการตอบสนองทางสรรีวทิยาทีเ่กดิขึน้ในขณะแขง่ขนั

ว่านกักฬีามวยไทยสมคัรเล่นมคีวามตอ้งการทางสรรีวทิยา (Physiological demands) เช่นการใช้

พลงังาน (Energy expenditure) การสะสมกรดแลคตกิ (Lactate accumulation) อตัราการเตน้ของหวัใจ 

ระยะทางการเคลื่อนทีข่องนักมวย และปรมิาณการออกอาวุธในแต่ละชนิด ทีจ่ะเกดิขึน้ในแต่ละยกเพื่อ

ประเมนิความหนกั (Level of Intensity) ของการชก ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาความตอ้งการทาง

สรรีวทิยาในกฬีามวยไทยสมคัรเล่น เพื่อเป็นของมลูทางวทิยาศาสตร ์(Scientific data) ส าหรบักฬีามวย

ไทยสมคัรเล่นต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี้ 

1. เพื่อศกึษาความตอ้งการการใชพ้ลงังานในระหว่างการชกมวยไทยสมคัรเล่น 
2. เพื่อศกึษาปรมิาณความหนักของงานจาก กรดแลคตกิ และอตัราการเตน้ของหวัใจในระหว่าง

การชกมวยไทยสมคัรเล่น 
3. เพื่อศกึษาปรมิาณการออกอาวุธ  ชนิดของการออกอาวุธมวยไทยสมคัรเล่น และระยะทางการ

เคลื่อนทีข่องนกัมวยในแต่ละยก 
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ขอบเขตของการวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอืนกักฬีามวยไทยสมคัรเล่นทีฝึ่กซอ้ม และชกเป็นประจ า 

และมปีระสบการณ์ในการชกมวยไทยสมคัรเล่นมาอยา่งน้อย 2 ปี 

ตวัแปรท่ีศึกษา 

1. ตวัแปรอสิระ 
1.1 การชกของนกัมวยไทยสมคัรเล่น 

 
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

2.1 Lactic acids 
2.2 Heart rate 
2.3 Oxygen consumption 
2.4 Activity profiles of boxing 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกักฬีามวยไทยสมคัรเล่น

สมคัรเล่น 

  

การทดสอบเบือ้งตน้ 

(Preliminary Test) 

ความต้องการทางสรีรวิทยา        

(Physiological Demands) 

- อตัราการเต้นของหวัใจ (Heart rate) 
- ความเข้มข้นของแลคติกในเลือด 

(Blood lactate) 
- การใช้พลงังาน (Energy expenditure) 

-กิจกรรมการเคล่ือนไหว (Activity profile) 

- การชก  
- การตีศอก 
- การเตะ  
- การถีบ 
- การตีเข่า  
- การกอดปล า้ (Static exercise)  
- ระยะทางการเคลื่อนไหว 

  

 

 

 

 

วเิคราะหผ์ล 
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วิธีด าเนินการวิจยั 

ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัตามขัน้ตอนดงันี้ 

1. การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและวเิคราะหข์อ้มลู 

 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร 

  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอืนกักฬีามวยไทยสมคัรเล่นสงักดัสถาบนัการพลศกึษา

และโรงเรยีนกฬีา  อายรุะหว่าง 18 – 25 ปี ทีม่ปีระสบการณ์ในการชกมวยไทยสมคัรเล่นมาอยา่งน้อย 2 

ปี ฝึกซอ้มและเขา้รว่มการชกมวยสมคัรเล่นอยา่งสม ่าเสมอ 

 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

  การวจิยัครัง้นี้ใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากสถาบนัการพลศกึษาและโรงเรยีนกฬีาจ านวน 10 คน 

เลอืกกลุ่มตวัอยา่งโดยวธิ ีPurposive random sampling โดยกลุ่มตวัอยา่งจะตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้ 

1. มสีุขภาพร่างกายสมบรูณ์ แขง็แรง 
2. มอีายอุยูใ่นช่วง 18-25 ปี 
3. ชกมวยไทยสมคัรเล่นมาอย่างน้อย 2 ปี 
4. ฝึกซอ้มมวยไทยสมคัรเล่นอยา่งสม ่าเสมอและมโีปรแกรมการชกตลอดทัง้ปี 

 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

1. เครือ่งชัง่น ้าหนกั 
2. อุปกรณ์วดัส่วนสงู 
3. อุปกรณ์วดัอุณหภูมกิาย 
4. อุปกรณ์วดัอุณหภูม ิและความชืน้ของอากาศ 
5. ชุดทดสอบกรดแลคตกิ 
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6. เครือ่งมอืวเิคราะหก๊์าซ (Gas Analysis)  
7. เครือ่งตดิตามสญัญาณชพีจร (Heart Rate Monitor) (Polar Team,Sweden)  
8. เครือ่งวเิคราะหเ์กม (Sport Code)  
9. กลอ้งบนัทกึวดีทีศัน์  
10. เวทมีวยมาตรฐานพรอ้มอุปกรณ์การชกแขง่ขนั 
11. ใบบนัทกึผล 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

1. อธบิายขัน้ตอนต่างๆในการปฏบิตัใินการเขา้รว่มการวจิยัใหก้ลุ่มตวัอยา่งรบัทราบ 
 พรอ้มทัง้ใหก้ลุ่มตวัอยา่งเขยีนเอกสารยนิยอมเขา้รว่มการวจิยั (Informed consent) 

2. ทดสอบสมรรถภาพทางกายเบือ้งตน้ (Preliminary Test)   
2.1 ชัง่น ้าหนกั 

   2.2 วดัส่วนสงู 

2.3 วดัแรงบบีมอื (Grip strength) 

2.4 ทดสอบความแขง็แรงของกลา้มเนื้อขา (Leg dynamo meter) 

2.5 ทดสอบความแขง็แรงของกลา้มเนื้อหน้าทอ้ง 

2.6 วดัความอ่อนตวั (Sit and reach test) 

2.7 ทดสอบความสามารถในการใชอ้อกซเิจนของร่างกาย  

 

การเกบ็ข้อมลูช่วงวนัแข่งขนั 
- วดัระดบัความเขม้ขน้ของกรดแลคตกิในเลอืดก่อนการขึน้ชก15 นาท ี
- ใหน้กักฬีาสวมอุปกรณ์ Heart rate monitor ไวท้ีล่ าตวัภายใตบ้อดีก้ารด์เพื่อ 

บนัทกึอตัราการเตน้ของหวัใจตลอดการชกทัง้ 3 ยก 

- บนัทกึวดิโีอการชกของนกัมวยทัง้ 3 ยก 
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- น าขอ้มลูจาก Heart rate monitor ไปวเิคราะหผ์ลดว้ยโปรแกรม Polar team 
เพื่อศกึษาการเตน้ของหวัใจตลอดการชกทัง้ 3 ยก 

- น าภาพการชกจากการบนัทกึไวด้ว้ยกลอ้งวดิโีอไปวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม 
 Sport code เพื่อศกึษากจิกรรมทางกาย (Activity profiles) โดยแบ่งการวเิคราะหก์ารเคลื่อนไหว

ออกเป็นดงันี้ 

-จ านวนครัง้ในการชกในแต่ละยก  และจ านวนครัง้ในการชกรวมทัง้ 3 ยก 

-จ านวนครัง้ในการตศีอกในแต่ละยก  และจ านวนครัง้ในการตศีอกรวมทัง้ 3 ยก 

-จ านวนครัง้ในการตเีขา่ในแต่ละยก  และจ านวนครัง้ในการตศีอกรวมทัง้ 3 ยก 

-จ านวนครัง้ในการเตะในแต่ละยก  และจ านวนครัง้ในการเตะรวมทัง้ 3 ยก 

-จ านวนครัง้ในการถบีในแต่ละยก  และจ านวนครัง้ในการถบีรวมทัง้ 3 ยก 

ผลการวิจยั 

 ระดบัความเขม้ขน้ของกรดแลคตกิแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 โดยมคี่า

ก่อนการชก และภายหลงัการชกดงันี้ ระดบัความเขม้ขน้ของกรดแลคตกิ (Lactic acid) ก่อนการชกมี

ค่าเฉลีย่ 3.8 มลิลโิมล/ลติร  ระดบัความเขม้ขน้ของกรดแลคตกิภายหลงัการชก 3 ยก มคี่าเฉลีย่ 9.7 

มลิลโิมล/ลติร ระดบัน ้าตาลกลโูคสในเลอืดก่อนการชกมคี่าเฉลีย่ 93 มลิลกิรมั/เดซลิติร ระดบัน ้าตาล

กลโูคสในเลอืดภายหลงัการชกมคี่าเฉลีย่ 116 มลิลกิรมั/เดซลิติร  ระดบัอตัราการเต้นของหวัใจเฉลีย่

ตลอดการชกทัง้ 3 ยก 171 ครัง้/นาท ีอตัราการเตน้ของหวัใจมคี่าสงูกว่า แอนแอโรบคิเทรสโชลด ์

(anaerobic threshold) ตลอดการชก 3 ยก อตัราการใชอ้อกซเิจนตลอดทัง้ 3 ยก มคี่าเท่ากบั 51.6 

มลิลลิติร/กโิลกรมั/นาท ีซึง่เท่ากบัการใชพ้ลงังาน 14.74 MET (metabolic equivalents) ส่วนทกัษะทีใ่ช้

ในการชกมวยไทยสมคัรเล่นทัง้ 3 ยกเรยีงล าดบัจากมากไปน้อยดงันี้ ทกัษะทีใ่ชม้ากทีสุ่ดคอืการเตะคดิ

เป็น 47.82 เปอรเ์ซน็ต ์ การตเีขา่คดิเป็น 23.78 เปอรเ์ซน็ต ์ การใชห้มดัคดิเป็น 17.02 เปอรเ์ซน็ต ์ การ

ถบีคดิเป็น 9.73 เปอรเ์ซน็ต์ และการตศีอกคดิเป็น 1.65 เปอรเ์ซน็ต์ 

วิจารณ์ผล 

 จากผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ถงึระดบัความตอ้งการทางสรรีวทิยาในการชกมวยไทยสมคัรเล่น 

(amateur) โดยระดบัความเขม้ขน้เลอืดภายหลงัการชกมคี่าเฉลีย่ 9.7 มลิลโิมล/ลติร ซึง่แสดงการท างาน

ของกลา้มเนื้ออย่างหนกัใชพ้ลงังานจากระบบพลงังานแอนแอโรบคิ (anaerobic energy systems) การ
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พบระดบัความเขม้ขน้ของกรดแลคตกิในเลอืดในระดบัสูงเนื่องจากการสลายกลโูคสไปเป็นพลงังาน เอที

พ ี(ATP) เพื่อใชใ้นการท างานของกลา้มเนื้อจะใหก้รด ไพรเูวต (pyruvate) และเปลีย่นไปเป็นกรดแล

คตกิในทีสุ่ด  อยา่งไรกต็ามไพรเูวตจะถูกส่งไปทีต่บัเพื่อสรา้งเป็นกลโูคสไดอ้กีครัง้หนึ่งถา้มอีอกซเิจน

เพยีงพอขบวนการน้ีเรยีกว่า คอรไิซเคลิ (Cori’cycle) มอีอกซเิจนไมเ่พยีงพอในการเปลีย่นไพรเูวตไป

เป็นกลโูคส จงึเกดิการสะสมกรดแลคตกิและแพรอ่อกมาในกระแสเลอืดท าใหร้า่งกายมคีวามลา้และ

ขดัขวางประสทิธภิาพการท างานของกลา้มเนื้อได้ (McArdle 2007.; Astrand  2001.; เจรญิ  2547)  

อยา่งไรกต็ามเมือ่พจิารณาระดบัความสามารถในการใชอ้อกซเิจนสงูสุด (maximum oxygen 

consumption,Vo2max) กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัครัง้นี้เป็นนกักฬีามวยไทยสมคัรเล่นมคี่าเฉลีย่ Vo2max 

58.32 มลิลลิติร/กโิลกรมั/นาท ีซึง่เป็นระดบัทีไ่มส่งูมากนัก  ความสมบรูณ์ทางกาย (fitness) ของรา่งกาย

ในระดบัดงักล่าวของนกักฬีามวยไทยสมคัรเล่นอาจมผีลท าใหก้ลา้มเนื้อไม่มปีระสทิธภิาพเพยีงพอทีจ่ะ

ขจดักรดแลคตกิไดอ้ยา่งรวดเรว็ซึง่แตกต่างจากนกัมวยไทยสมคัรเล่นอาชพีหรอืนกักฬีาอาชพีทีจ่ะตอ้งมี

การเตรยีมพรอ้มร่างกายโดยมกีารฝึกซอ้มอยา่งส ่าเสมอเพื่อให้มคีวามสมบูรณ์ทางกายอย่างเพยีงพอใน

การแขง่ขนัในระดบัสงู (Crisafulli  2009.; Arriaza  2009.; Matsushigue  2009.; Moreira 2010)  

ระดบัน ้าตาลกลโูคสในเลอืดก่อนและหลงัการชกมคี่าเพิม่สงูขึน้เนื่องจากการชกในยกสุดทา้ยจะมกีาร

สะสมความลา้ (fatique) ของรา่งกายและรา่งกายตอ้งการพลงังานเอทพี ีมาก จงึท าให้มกีารสลายกลยัโค

เจนจากแหล่งอื่นผ่านขบวนการ gluconeogenolysis เพื่อใหร้า่งกายมพีลงังานเพยีงพอทีใ่ชใ้นช่วงทา้ย

ยกที ่3 ดว้ยเหตุนี้จงึพบระดบัน ้าตาลในเลอืดมคีวามเขม้ขน้สงูขึน้  นอกจากนี้ขณะออกก าลงักายจะมกีาร

หลัง่ของฮอรโ์มนกลคูากอน และอฟิิเรฟฟินมากขึน้  ฮอรโ์มนนี้จะมผีลท าใหต้บัมกีารสรา้งกลโูคสเพิม่

มากขึน้ (ACSM  2008.; Katch  1992.;cox  1992) 

 อตัราการเต้นของหวัใจเฉลีย่ตลอดทัง้ 3 ยกในการชกมวยไทยสมคัรเล่นสงูกว่า แอนแอโรบคิเท

รสโชลด ์(anaerobic threshold) ตลอดการชก 3 ยก อตัราการใชอ้อกซเิจนตลอดทัง้ 3 ยก มคี่าเท่ากบั 

51.6 มลิลลิติร/กโิลกรมั/นาท ีซึง่เท่ากบัการใชพ้ลงังาน 14.74 MET (metabolic equivalents) จากผล

ดงักล่าวบ่งชีถ้งึระดบัความหนกั (intensity) ของการชกมวยไทยสมคัรเล่นซึง่มคีวามหนกัอยูใ่นระดบัสงู

เนื่องจากอตัราการเตน้ของหวัใจสงูกว่าแอนแอโรบคิเทรสโชลด ์ดงันัน้ขณะแขง่ขนันกักฬีามวยไทย

สมคัรเล่นจงึตอ้งออกแรงอยา่งหนกัในการชกนอกจากนี้อตัราการใชพ้ลงังานค่อนขา้งสงูเนื่องจาก

รา่งกายตอ้งออกแรงขณะแข่งขนั 

สอดคลอ้งกบั ครสิเตนเซน และ ฮอกเบริค์ (Christensen and Hogberg  2002) กลา่วว่า

อทิธพิลต่อจ านวนของพลงังานและปรมิาณของก๊าซออกซเิจนทีต่อ้งใช้ในการออกก าลงักายขัน้อยูก่บั

ปจัจยัต่างๆ ดงัน้ี  
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1. ความเขม้ขน้ของการออกก าลงักาย (Intensity of Exercise) 

2. ระยะเวลาของการออกก าลงักาย (Duration of exercise 

3. อตัราความเรว็ของการออกก าลงักาย (Speed of Exercise) 

4. ทกัษะและประสทิธภิาพในการเคลื่อนไหวของกลา้มเนื้อ (Economy of Muscular Activity) 

 และมขีอ้มูลที่ได้จากการศึกษาของ Noskes 2003 แนะน าว่าสมรรถภาพความทนทานของ

ร่างกายมคี่าสูงสุดอาจท าให้เส้นใยแอคตนิและมยัโอซนิมกีารจบัตวักนัและท าให้เกดิแรงจากการหดตวั

มากขึน้ (High Cross Bridge Cycling) และเกดิการปรบัตวัของระบบทางเดนิหายใจดว้ย   การปรบัตวั

ของระบบทางเดนิหายใจช่วยป้องกนัการเกดิอาการหอบเหน่ือย (Dyspnea) จากการออกก าลงักาย 

สรปุผล 

จากขอ้มลูการวจิยัในครัง้นี้พบว่าการชกมวยไทยสมคัรเล่นมรีะดบัความหนกัอยูใ่นระดบัสงูเมือ่

พจิารณาจากอตัราการเตน้ของหวัใจ  ระดบักรดแลคตกิ การใชพ้ลงังาน และอตัราการใชอ้อกซเิจนสงูสุด 

จงึท าใหม้วยไทยเป็นกฬีาทีต่อ้งฝึกซอ้มอยา่งเหมาะสมและต่อเนื่องใหส้อดคลอ้งกบัการตอบสนองทาง

สรรีวทิยาทีเ่กดิขึน้จรงิในระหว่างการชก 
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วิธีการคลายเครียดของนักกีฬาประเภทกระโดดทีมชาติไทย 

Stress Reduction Methods in Thai National Jumpers  

 

น.ส.พจนารถ  เยีย่มภพ1 รศ.ดร.สาลี ่สุภาภรณ์2 อ.ดร.พชิติ เมอืงนาโพธิ ์2 

 

 

บทคดัย่อ 

 การวจิยัน้ีมจีดุมุง่หมายเพื่อศกึษาสาเหตุและวธิกีารคลายเครยีดของนกักฬีาประเภท

กระโดดทมีชาตไิทย  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกักฬีาประเภทกระโดดทมีชาตไิทยชุดเตรยีมซเีกมส ์  

ครัง้ที ่ 26 ซึง่แขง่ขนัทีป่ระเทศอนิโดนีเซยี จ านวน  9  คน  เป็นชาย  5  คนและหญงิ  4  คน 

แขง่ขนัประเภทกระโดดไกลและเขยง่กา้วกระโดด  5  คน และอกี 4 คนแขง่ขนักระโดดสงู เกบ็

รวบรวมขอ้มลูดว้ยการสงัเกต  การสมัภาษณ์  และเทคนิคการบรรยายเหตุการณ์ส าคญั  ท าการ

วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการเปรยีบเทยีบความคงทีข่องขอ้มลูและตรวจสอบความเชื่อถอืไดด้ว้ยวธิสีาม

เสา้ ผลการวจิยัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมสีาเหตุความเครยีดทางกายจากการบาดเจบ็และการเปลีย่น

สถานทีฝึ่กซอ้ม ส าหรบัสาเหตุของความเครยีดทางจติใจ  คอื ความคาดหวงัและความกลวั ดา้น

ความความคาดหวงัจ าแนกเป็น คาดหวงัผลส าเรจ็ คาดหวงัผลของการกระท า  และกงัวลกบัการ

คาดหวงัของสงัคมและคนรอบขา้ง  ส าหรบัดา้นความกลวั  ไดแ้ก่  กลวัแพ ้ กลวัท าสถติไิดต้ ่า

กว่าเดมิ  กงัวลว่าจะบาดเจบ็จากการฝึกซอ้ม  และกลวัผูฝึ้กสอนต าหนิ  กลุ่มตวัอยา่งมวีธิกีารคลาย

เครยีดทางกาย  3  แบบ ไดแ้ก่ การนวด  การท าสมาธ ิและ การกระตุน้ตนเอง (กระตุน้รา่งกายและ

ตะโกน) และวธิกีารคลายเครยีดทางจติใจ  4  แบบ คอื การสนับสนุนทางสงัคม การปรกึษาผูอ้ื่น 

การรวบรวมสมาธ ิ และการจนิตภาพ นอกจากนัน้ กลุ่มตวัอยา่งยงัรายงานการผ่อนคลาย

ความเครยีดดว้ยกจิกรรมนันทนาการหลากหลายรปูแบบ 

ค าส าคญั วธิกีารคลายเครยีด นกักระโดดทมีชาต ิ 
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ABSTRACT 

 The purpose of this study was to explore the causes and stress reduction methods 

in Thai national jumpers. Participants were 9 Thai national jumpers (5 M, 4 F) who 

prepared to compete in the 26th Sea games, held in Indonesia. Five of them competed in 

long and triple jump events, whereas the others competed in high jump events. Data were 

collected using observations, interviews and a critical incident technique. Data were 

analyzed through a constant comparison. Trustworthiness was established using 

triangulation. Findings indicated that the causes of somatic stress were injury precaution 

and changing of training environment. The causes of cognitive stress were expectations 

and fear. Expectations included outcome expectations, achieving performance goal 

expectations, and social and significant of others expectations. Fear categories involved; 

fear of failure, fear of poorer performance than self-standard, fear of training injuries, and 

fear of coaches’ criticism. Participants reported that, somatic stress reduction methods 

were; massaging, meditation and self-arousal (physically stimulus, and psyched-up 

shouting). The cognitive stress reduction methods were seeking social support, consulting 

others, meditation and visualizing. In addition, participants reported that they engaged in 

various types of recreational activities.   

Keywords: Stress Reduction, National Jumpers 

ภมิูหลงั   

ความเครยีดส่งผลต่อรา่งกายและจติใจของนกักฬีาอย่างมาก ดงันัน้ นกักฬีาทีส่ามารถ
จดัการกบัความเครยีดไดด้จีงึมแีนวโน้มทีจ่ะประสบความส าเรจ็ในการแสดงความสามารถทางการ
กฬีา ดว้ยเหตุผลดงักล่าว นกักฬีาจงึพยายามหาวธิจีดัการกบัความเครยีดทีม่ากหรอืน้อยเกนิไป
เพื่อใหต้นเองสามารถแสดงความสามารถหรอืแขง่ขนัไดผ้ลดทีีสุ่ด   

ความเครยีดจ าแนกเป็น 2 แบบ คอื ความเครยีดทางร่างกาย และความเครยีดทางจติใจ  
(สุปราณ ี ขวญับุญจนัทร.์ 2544) ดว้ยเหตุนี้ นกักฬีาจงึตอ้งเลอืกใช้วธิกีารคลายเครยีดทีเ่หมาะสม
กบัชนิดของความเครยีดและประเภทกฬีาทีต่นแขง่ขนั   

วธิกีารคลายเครยีดทีใ่ชก้นัทัว่ไปไดแ้ก่ การดหูนงั ฟงัเพลง นัง่สมาธ ิอ่านหนงัสอื ท างาน
อดเิรก เล่นเกมต่าง ๆ ดว้ยคอมพวิเตอร ์นอกจากนัน้ยงัมกีารใช้เทคนิคการคลายเครยีดทาง
จติวทิยา เช่น การจนิตภาพ การรวบรวมสมาธ ิการพูดกบัตนเอง การตัง้เป้าหมาย การหายใจและ
การผ่อนคลายกลา้มเนื้อแบบต่อเนื่อง เป็นตน้  
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  กฬีามหีลายประเภท ไดแ้ก่ ประเภทเดีย่ว ประเภทคู่และประเภททมี ซึง่แต่ละชนิดมกีาร

แขง่ขนัในสถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนัไป กรฑีาจดัเป็นกฬีาทีม่กีารแขง่ขนัหลายรายการ ทัง้ประเภทลู่ 

ไดแ้ก่ การวิง่ระยะต่าง ๆ และประเภทลาน ไดแ้ก่ การแขง่ขนัรายการทุ่ม พุ่ง ขวา้ง และการกระโดด 

กรฑีาประเภทกระโดดจ าแนกเป็นการกระโดดเพื่อความไกล เช่น กระโดดไกล และเขยง่

กา้วกระโดด และกระโดดเพื่อความสงู เช่น กระโดดค ้าและกระโดดสงู อย่างไรกต็าม ขัน้ตอนของ

การกระโดดมคีวามคลา้ยคลงึกนั นัน่คอื มกีารวิง่เขา้หาเป้าหมาย (Approach) การเทคตวัขึน้จาก

พืน้ดนิ (Take off) การลอยตวัอยูใ่นอากาศ (Flight) และการลงสู่พืน้ดนิ (Landing) ซึง่ในแต่ละ

ขัน้ตอนของการกระโดด นกักฬีาสามารถท าผดิพลาดไดม้ากมายถา้หากไมส่ามารถควบคุมหรอื

จดัการกบัความเครยีดใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมได ้ดงันัน้ การใชเ้ทคนิคการผ่อนคลายความเครยีด

จงึมคีวามส าคญัต่อนกักฬีารวมทัง้นกักรฑีาเป็นอยา่งมาก (พชิติ เมอืงนาโพธิ:์ 2545) โดยเฉพาะ

ในช่วงของการเกบ็ตวัฝึกซอ้มเพื่อเขา้แขง่ขนันดัส าคญั ได้แก่ ซเีกมส ์เอเชยีนเกมสแ์ละโอลมิปิก

เกมส ์

ปจัจบุนัมกีารศกึษาเทคนิคการคลายเครยีดในกฬีาประเภททมีอยูบ่า้งแต่ไม่มากนกั เช่น 
ภาณุวฒัน์ วชริธานินทร ์(2553) ศกึษาการใชเ้ทคนิคการคลายเครยีดของนกักฬีาเซปกัตะกรอ้ ชุด
เตรยีมแข่งขนักฬีาซเีกมส ์ในปี พ.ศ. 2552 อยา่งไรกต็าม การวจิยัเกีย่วกบัวธิกีารคลายเครยีดใน
กฬีาประเภทบุคคลของนกักฬีาทมีชาตไิทยยงัมน้ีอย โดยเฉพาะในกรฑีาประเภทลู่และลานยงัไม่มี
ผูว้จิยัมาก่อน ดว้ยเหตุนี้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาถงึสาเหตุและวธิกีารคลายเครยีดของนกักฬีา
ประเภทกระโดดไกล เขยง่ก้าวกระโดด และกระโดดสงูของนกักฬีาทมีชาตไิทยชุดเตรยีมตวัไป
แขง่ขนักฬีาซเีกมส ์ครัง้ที ่26 ซึง่จดัขึน้ทีป่ระเทศอนิโดนีเซยี ระหว่างวนัที ่11 – 22 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2554 ผลการศกึษาจะเป็นประโยชน์ต่อนักกฬีา โคช้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักฬีาเพื่อการแขง่ขนั
ในการทีจ่ะพฒันากฬีาไปสู่ความเป็นเลศิต่อไปในอนาคต  
จดุมุ่งหมายของการวิจยั 

 เพื่อศกึษาสาเหตุและวธิกีารคลายความเครยีดของนกักฬีาประเภทกระโดดทมีชาตไิทยชุด

เตรยีมแข่งขนัซเีกมส ์ครัง้ที ่26 เพื่อแขง่ขนัทีป่ระเทศอนิโดนีเซยี ระหว่างวนัที ่11 - 22 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
ความเครยีด หมายถงึการตอบสนองของรา่งกายต่อสิง่เรา้ หรอืความจ าเป็นในสถานการณ์   

ทีเ่กดิขึน้ต่อบุคคลหนึ่ง  ความเครยีดจะท าใหเ้กดิความวติกกงัวลและท าใหก้ารแสดงความสามารถ

ในการกฬีาลดลงโดยเฉพาะเมือ่นกักฬีาตคี่า  ตคีวามหมาย  หรอืเชื่อว่าเขาไมส่ามารถฟนัฝา่

อุปสรรคนัน้ไปได ้(พชิติ  เมอืงนาโพธิ.์  2542)     
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 วธิกีารคลายเครยีด  หมายถงึ  วธิกีาร  หรอืเทคนิคต่างๆ  ทีน่กักฬีาใชเ้พื่อลด หรอืควบคุม

ความเครยีดของตนเองใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 

 นกักฬีาประเภทกระโดดทมีชาตไิทย  หมายถงึ นกักฬีากระโดดไกล เขยง่ก้าวกระโดด และ

กระโดดสงู ซึง่เป็นนกักฬีาชุดเตรยีมทมีเพื่อเขา้แขง่ขนัซเีกมส ์ ครัง้ที ่ 26 ณ ประเทศอนิโดนีเซยี  

ระหว่างวนัที ่11 - 22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 

ค าถามในการวิจยั 

1. สาเหตุอะไรบา้งทีท่ าใหน้กักฬีาเกดิความเครยีด 

2. นกักฬีามวีธิกีารคลายเครยีดอยา่งไร 

กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกักฬีากระโดดไกลและเขยง่ก้าวกระโดด 5 คน และกระโดดสงู 4 คน       

รวม 9  คน เป็นชาย 5 คนและหญงิ 4 คน ซึง่เป็นนกักฬีาประเภทกระโดดทมีชาตไิทยชุดเตรยีม

ซเีกมส ์ครัง้ที ่26 เพื่อเขา้แขง่ขนัทีป่ระเทศอนิโดนีเซยี ระหว่างวนัที ่11 – 22 พฤศจกิายน พ.ศ. 

2554 อายรุะหว่าง 18 - 30 ปี โดยกลุ่มตวัอยา่งทุกคนเซน็หนงัสอืแสดงความยนิยอมเพื่อเขา้รว่มใน

การวจิยั ยนิดใีหส้มัภาษณ์และใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัเรือ่งนี้ กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมี

ประสบการณ์ในการแขง่ขนัซเีกมสแ์ตกต่างกนั ดงัแสดงในตาราง 1  

 

ตาราง  1  คุณลกัษณะของนกักฬีาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

ช่ือสมมติ อายุ เพศ กรีฑาประเภทท่ีแข่งขนั ประสบการณ์ในการแข่งขนักีฬาซีเกมส ์

ทบัทมิ  26 หญงิ กระโดดไกล เขยง่ก้าวกระโดด ไทย  และลาว  

บุษราคมั  29 หญงิ กระโดดไกล เขยง่ก้าวกระโดด มาเลเซยี เวยีดนาม ฟิลปิปินส ์ไทยและลาว 

ไพลนิ  30 หญงิ กระโดดสงู มาเลเซยี เวยีดนาม ฟิลปิปินสไ์ทยและลาว 

มกุดา  22 หญงิ กระโดดสงู ไทย และลาว  

ไพฑรูย ์ 28 ชาย กระโดดไกล เขยง่ก้าวกระโดด ไทย และลาว 

เพชร  18 ชาย กระโดดไกล ลาว 

โกเมน  21 ชาย เขยง่กา้วกระโดด ลาว 

เพทาย   22 ชาย กระโดดสงู ฟิลปิปินส ์

มรกต 21 ชาย กระโดดสงู ลาว  
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ข้อตกลงเบือ้งต้น 

1. กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกักฬีากระโดดไกล และเขยง่กา้วกระโดด   5 คน และกระโดดสงู   4 คน  

รวม   9  คน  เป็นชาย  5  คนและหญงิ  4  คน  เป็นทมีชาตไิทยชุดเตรยีมแขง่ขนัซเีกมส ์ ครัง้ที ่ 

26  เพื่อแขง่ขนัที ่ ประเทศอนิโดนีเซยี  ระหว่างวนัที ่ 11 - 22  พฤศจกิายน   พ.ศ. 2554  

2. ผูว้จิยัไมส่ามารถควบคุมการท ากจิกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอยา่งได ้ เช่น  การพกัผ่อน   

การรบัประทานอาหาร  และการฝึกซอ้มในแต่ละวนั เป็นตน้ 

วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

          เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งซึง่เป็นนกักฬีากระโดดไกลและเขยง่ก้าวกระโดด 5 คน 

และกระโดดสงู 4 คน รวม 9  คน โดยใชว้ธิกีารสงัเกตแบบไม่มสี่วนรว่ม (Non -participant  

Observation)  การสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง (Semi – structured  Interview) และการใชเ้ทคนิค

การบรรยายเหตุการณ์ส าคญั (Critical  Incidence Technique) จากนัน้จดัพมิพข์อ้มลูในรปูของ

บนัทกึการสงัเกต สครปิการสมัภาษณ์และสครปิการบรรยายเหตุการณ์ส าคญัเพื่อน าไปวเิคราะห์

ขอ้มลู  

การวิเคราะหข้์อมลูการตรวจสอบความเช่ือถือได้ของข้อมลู 

 การวเิคราะหข์อ้มลูใชก้ารเปรยีบเทยีบความคงทีข่องขอ้มลู  (Constant  Comparison)  ซึง่

ไดม้าจากการสงัเกต  การสมัภาษณ์  และการบรรยายเหตุการณ์ส าคญั  เพื่อสรปุหวัเรือ่งและหวัขอ้

ทีเ่กีย่วกบัวธิกีารคลายความเครยีดตามการรบัรูข้องกลุ่มตวัอยา่ง  ส าหรบัการเปรยีบเทยีบความ

คงทีข่องขอ้มลูประกอบดว้ย  4  ขัน้ตอน  คอื  การอ่านขอ้มลูเพื่อคน้หาหวัเรือ่ง การจดักลุ่มหวัเรือ่ง

การน าขอ้มลูมาจดักลุ่มหวัเรื่องทีเ่หมาะสม  และการอภปิรายหวัเรือ่ง  (สาลี ่ สุภาภรณ์.  2550) 

และการตรวจสอบความเชื่อถอืไดข้องขอ้มลูดว้ยวธิสีามเสา้ (Triangulation) 

ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูสรุปได ้  5  ดา้น คอื  (1)  สาเหตุของความเครยีดทางกาย  (2)  

สาเหตุของความเครยีดทางจติใจ  (3)  วธิกีารผ่อนคลายทางกาย  (4)  วธิกีารผ่อนคลายทางจติใจ  

และ  (5)  การผ่อนคลายความเครยีดดว้ยกจิกรรมนนัทนาการ  แต่ละหวัเรือ่งประกอบดว้ยหวัขอ้  

และหวัขอ้ยอ่ย ดงัแสดงในตาราง 2   
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ตาราง 2 ผลการวจิยั 

หวัเร่ือง หวัข้อและหวัข้อย่อย 

1. สาเหตุของความเครยีดทางกาย 1.1  การบาดเจบ็ 

1.2  การเปลีย่นสถานทีฝึ่กซอ้ม 

2. สาเหตุของความเครยีดทางจติใจ 2.1  ความคาดหวงั 

    2.1.1  คาดหวงัผลส าเรจ็ 

    2.1.2  คาดหวงัผลของการกระท า 

    2.1.3  กงัวลกบัการคาดหวงัของสงัคมและคนรอบ

ขา้ง        

 2.2  ความกลวั 

    2.2.1  กลวัแพ ้

    2.2.2  กลวัท าสถติไิดต้ ่ากว่าเดมิ 

    2.2.3  กงัวลว่าจะบาดเจบ็จากการฝึกซอ้ม 

    2.2.4   กลวัผูฝึ้กสอนต าหนิ 

3. วธิผี่อนคลายทางกาย 3.1  การนวด 
3.2  การท าสมาธ ิ

3.3  การกระตุน้ตนเอง 

4. วธิผี่อนคลายทางจติใจ 4.1  การสนบัสนุนทางสงัคม 
4.2  การปรกึษาผูอ้ื่น 

4.3  การรวบรวมสมาธ ิ

4.4  การจนิตภาพ 

5. การผ่อนคลายความเครยีดดว้ยกจิกรรมนนัทนาการ 
 

จากตาราง 2 สรปุไดว้่านกักฬีาประเภทกระโดดมสีาเหตุของความเครยีดทางดา้นร่างกาย 

ดา้นจติใจ ซึง่วธิกีารผ่อนคลายความเครยีดมทีัง้ดา้นร่างกาย จติใจและการท ากจิกรรมนันทนาการ 

ดงัจะไดอ้ธบิายต่อไป 

1. สาเหตขุองความเครียดทางกาย 

กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกักฬีาทีเ่คยเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาซเีกมสม์าแลว้ ดงันัน้ จงึคุน้เคยกบัการ 

เกบ็ตวัเพื่อฝึกซอ้มและเตรยีมการแขง่ขนั อยา่งไรกต็าม นกักระโดดทัง้ 9 คน ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งนี้

บางคนกเ็ป็นเจา้ของสถติ ิบางคนเคยไดร้บัเหรยีญจากกฬีาซเีกมสม์าแลว้ ดว้ยเหตุนี้ นกักระโดดชุด
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นี้จงึมคีวามเครยีดทางรา่งกายระหว่างทีเ่กบ็ตวัเพื่อเตรยีมแขง่ขนัค่อนขา้งมาก ซึง่สาเหตุส าคญัของ

ความเครยีดทางกายเนื่องมาจาก การบาดเจบ็ และ การเปล่ียนสถานท่ีฝึกซ้อม ดงัเช่นไพฑรูย ์ 

กล่าวว่า  “อุปสรรคหลกัๆ เลยคอือาการบาดเจบ็กลา้มเนื้อตน้ขาดา้นหลงั (Hamstring) คอืเจบ็มา

นานแลว้มนัเรือ้รงั รกัษาไม่หาย เป็นมา  2 – 3  ปีแลว้ คอืพอรกัษาดขีึน้ พอเรามาซอ้มหนกัๆ กต็งึ

ขึน้มาอกี  เจบ็ขึน้มาอกี” และเมือ่ตอ้งเปลีย่นสถานทีฝึ่กซอ้มปญัหายิง่เพิม่ขึน้ สอดคลอ้งกบัไพฑรูย์

ทีก่ล่าวว่า “มาทีน่ี่  (สนามฝึกซอ้มแห่งใหม)่ ซอ้มไดไ้มเ่ตม็ทีเ่หมอืนทีส่นามเดมิทีเ่คยซอ้มอยู่ประจ า 

คอื สนามกโ็อเค  (O.K.)  อะไรกโ็อเคทุกอยา่ง ซอ้มได ้กระโดดได ้แต่มาซอ้มทีน่ี่สนามพืน้บาง 

กระโดดไมไ่ด”้ บุษราคมัเหน็ดว้ย เธอกล่าวว่า “เพราะน ้าท่วมน่ีแหละ ก่อนมาซอ้มทีใ่หม ่รา่งกายพี่

ดมีาก  ก าลงัซอ้มไดท้่าทาง อะไรอยา่งนี้ พอน ้าท่วม มาซอ้มทีน่ี่  สนามฝึกซอ้มอย่างนี้มนั (แขง็) ก็

บัน่ทอนเราไปเยอะเหมอืนกนั”  สอดคลอ้งกบัสบืสาย  บุญวรีบุตร (2541: 89) ทีก่ล่าวว่า 

องคป์ระกอบทางสิง่แวดลอ้มมผีลต่อการพฒันาความสามารถทางกายของนกักฬีา โดยเฉพาะ

องคป์ระกอบทางสงัคมและสิง่ทีเ่อือ้ต่อการพฒันาความสามารถในการเล่นกฬีา   

2. สาเหตขุองความเครียดทางจิตใจ 

การเตรยีมตวัเขา้แขง่ขนักฬีาซเีกมสข์องกลุ่มตวัอยา่งซึง่เป็นนกักฬีากระโดดไกล  เขยง่ 

กา้วกระโดด  และกระโดดสูง  ในครัง้นี้  นกักฬีาเกดิความเครยีดมากทัง้นี้เพราะกระโดดเป็นกฬีา

ประเภทบุคคลทีไ่มส่ามารถอาศยัผูช้่วยหรอืเพื่อนรว่มทมีได ้ นกักฬีาจงึมคีวามเครยีดทางจติใจสงู  

ผลการวจิยัพบว่า  สาเหตุของความเครยีดทางจติใจนัน้สบืเนื่องมาจาก ความคาดหวงั  และความ

กลวั 

 ส าหรบัความคาดหวงัทีท่ าใหน้กักฬีาเครยีด ไดแ้ก่ หวงัผลส าเรจ็ หวงัผลการกระท าและ

กงัวลกบัความคาดหวงัของสงัคมและคนรอบขา้ง เพชรกล่าวว่า “หวงัว่าจะประสบความส าเรจ็ หวงั

ว่าจะท าลายสถติซิเีกมสด์ว้ย สถติติอนน้ี  7.87  เมตรครบั เป็นสถติขิองประเทศฟิลปิปินส ์ ปีทีแ่ลว้

ผมท าไว ้ 7.83  เมตรครบัขาดอกี  4  เซนตเิมตร  ตอนน้ีผมกระโดดไดด้ทีีสุ่ด  8.00-8.05 เมตร 

ครบั” สอดคลอ้งกบัไพลนิทีเ่ล่าถงึประสบการณ์การแขง่ขนักฬีาซเีกมส ์ครัง้ที ่ 23  แขง่ทีป่ระเทศ

ฟิลปิปินสซ์ึง่เธอเครยีดมากเพราะตอ้งการรกัษาอนัดบั  1  ของตนเองแต่เธอท าไมไ่ด ้ ไพลนิกล่าว

ว่า  “มคีรัง้หนึ่งเครยีดมาก  รูส้กึว่าจะเป็นซเีกมสท์ีฟิ่ลปิปินสน์ี่แหละเพราะเราไดแ้ชมป์  (Champ) 

ไดท้ีห่นึ่ง...แลว้พอปีต่อมาเราตอ้งรกัษาแชมป์  (Champ)  ปรากฏว่าท าไมไ่ด ้ เครยีดไมรู่จ้ะท ายงัไง 

รอ้งไห ้ คอืแบบตามธรรมดาของคนทีอ่ยูส่งูแลว้ตกลงมาอยูต่ ่ามนักต็อ้งเครยีดนะ”  

ความคาดหวงัเป็นสาเหตุของความเครยีดทางจติใจซึง่สอดคลอ้งกบัไวทเ์บริก์  และกูลด ์ 

(Weinberg  &  Gould.  2006:  341) ทีส่รปุว่าความคาดหวงัมผีลต่อการแสดงความสามารถ  การ

คาดหวงัว่าจะประสบความส าเรจ็หรอืว่าลม้เหลวกม็ผีลกระทบต่อการแสดงความสามารถอยา่งมาก
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ในการแขง่ขนั  ความคาดหวงัของผูฝึ้กสอนหรอืคุณครมูอีทิธพิลอยา่งมากต่อการแสดง

ความสามารถและการแสดงพฤตกิรรมของนกัเรยีนหรอืนกักฬีาจากการศกึษาพบว่าการแสดง

อาการของผูฝึ้กสอนหรอืคุณครทูีแ่สดงออกมาแตกต่างกนัขึน้อยูก่บัว่ามคีวามคาดหวงัในผูเ้ล่นหรอื

นกัเรยีนในระดบัทีส่งูหรอืต ่าซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกูลด์;  แจก๊สนั  และ  ฟิชส ์ (Gould; 

Jackson & Finch. 1993)  พบว่าสาเหตุของความเครยีดของนกักฬีาสเกตน ้าแขง็รอ้ยละ  75  เกดิ

จากความคาดหวงัส่งผลใหน้กักฬีามคีวามเครยีดเพิม่มากขึน้ 

กลุ่มตวัอยา่งทุกคนหวงัผลการกระท า คอื ตอ้งการท าสถติไิดด้ใีนการฝึกซอ้มแต่ละวนั เมือ่

ท าไมไ่ดจ้งึเกดิความหงดุหงดิและเครยีด ทบัทมิกล่าวถึงเหตุการณ์ในการฝึกซอ้มกระโดดไกลและ

เขยง่กา้วกระโดดว่า “หงดุหงดิเวลาซอ้มแลว้ท าไดไ้มด่ ี ถา้ท าไมไ่ดใ้นครัง้แรก (ของการกระโดด) ก็

จะหงดุหงดิ  เอย้ท าไมกระโดดไมไ่ด ้ มนัจะเริม่แบบครัง้ 2 ครัง้ 3 ถา้ไมไ่ดม้นัจะแบบเซง็ไปเลยทัง้

วนั” นอกจากนัน้ความคาดหวงัของคนรอบขา้งกท็ าใหเ้กดิความเครยีดไดม้าก มกุดากล่าวถงึผู้

ฝึกสอนว่าคาดหวงักบัผลงานของเธอท าใหเ้ธอรูส้กึกดดนั  เธอบรรยายว่า 

โคช้  (Coach)  กค็อืเหมอืนเขาหวงักบัเรา  คอืเหมอืนเราซอ้มได้ กระโดดได ้ โคช้จะรูใ้ช่

ไหมว่า  เออเราน่าจะท าไดถ้งึขนาดนี้  ไดก้ีเ่มตรอะไรอย่างนี้...เวลาเราแขง่จรงิๆ แลว้เราท าไมไ่ดท้ี่

โคช้หวงั โคช้กจ็ะมาลงทีเ่ราไง เขาไมพ่ดูกบัเรา เหมอืนเราผดิ  ออื เครยีดเลยนะถา้โคช้  (Coach)  

ไมคุ่ย อะไรอย่างนี้ 

ความกลวัก่อใหเ้กดิความเครยีดกบันกักฬีาไดม้ากเพราะนกักฬีาประเภทเดีย่วส่วนใหญ่มี

ความเครยีดทางจติใจสงูมาก ท าใหร้ะดบัความเชื่อมัน่ในตนเองลดลง  นกักฬีาทีอ่ยู่ในภาวะเกดิ

ความเครยีดทางจติใจสงู  จะคดิในแงล่บท าใหร้ะดบัการแสดงความสามารถลดลง  ซึง่ความกลวัก็

เป็นภาวะทางจติใจทีส่่งผลต่อการแสดงความสามารถของนกักฬีาทัง้ในการฝึกซอ้มและการแข่งขนั  

ผลการศกึษานี้พบว่า นักกระโดดกลวัแพ้  กลวัท ำสถิติได้ต ำ่กว่ำเดิม  กงัวลว่ำจะบำดเจบ็จำก

กำรฝึกซ้อม  และกลวัโค้ชต ำหนิ ดงัทีไ่พลนิกล่าวว่า  “ซอ้มคอืจะกระโดดผ่านหรอืไมผ่่าน (ไม้

พาด) มนักแ็ค่ซอ้ม แต่ถา้แข่งแพม้า เอา้แพ ้มนักต็อ้งเครยีดแบบ  ถา้ยิง่แบบว่าเป็นทีห่นึ่งตกลงมา

เป็นที ่2 , 3 , 4  ยิง่แบบว่า โอ๊ย ครอบครวัเรา จะว่าอย่างไรนะ  อะไรอย่างนี้ แบบเขาจะผดิหวงักบั

ตวัเราไหม เขาหวงัในตวัเราแค่ไหนอะไรอย่างนี้ เครยีดนะ” สอดคลอ้งกบัโกเมนเล่าถงึความเครยีด

ของการเขา้แขง่ขนักฬีาซเีกมส ์ ครัง้ที ่ 26  เพราะว่าเขาเคยเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาซเีกมส ์ ครัง้ที ่ 

25  แขง่ขนัทีป่ระเทศลาวเขาประสบความส าเรจ็ไดร้บัเหรยีญเงนิ โกเมนกล่าวว่า  “มนักต็อ้งเครยีด

กว่าเดมิเพราะว่าเราเคยท าไดด้ ี อนัดบัทีส่อง  แลว้ถา้ไปแขง่แลว้ท าไมไ่ด ้ บางทกีไ็ปแพ ้ แลว้ไม่

อยากแพต่้างชาต ิ แต่ถา้แพใ้นชาตเิดยีวกนัเองกไ็มเ่ป็นไร...คอือยา่งน้อยกใ็หช้าตเิราไดท้ีห่นึ่งกย็งั

ด”ี  
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การฝึกซอ้มเมือ่ใกลว้นัแขง่ขนั นกักฬีายิง่เครยีดมากขึน้เพราะกงัวลว่าอาจเกดิการ

ผดิพลาดหรอืบาดเจบ็ในระหว่างฝึกซอ้ม ดงัที ่ทบัทมิกล่าวว่า  “ทีส่นามซอ้มแห่งใหม ่สนามมนัแขง็

ไง เราจะท าอะไรแต่ละอยา่งเรากก็ลวั  แลว้มนัใกลแ้ขง่แลว้  ถา้สมมุตเิราพลาดขึน้มามนัเจบ็จะท า

อยา่งไร  ถา้เจบ็มาจะท าอย่างไร  กเ็ลยแบบไมค่่อยกลา้ซอ้มเตม็ทีเ่พราะพืน้มนัแขง็”   

เพชรกล่าวท านองเดยีวกนัว่า  “โคช้ ท าใหเ้ราเครยีดมากทีสุ่ด เพราะถ้าเกดิเราท าไมไ่ดโ้คช้

กจ็ะบอกว่า ท าไมท าไมไ่ด ้ คอืแบบเขากอ็ยากใหเ้ราท าได ้ แลว้เราท าไมไ่ดม้นักอ็ยู่ทีต่วัเราเองดว้ย

ไง  เรากพ็ยายามแกป้รบัแก้ตามทีโ่คช้บอก  

3.  วิธีผอ่นคลายทางกาย 

วธิกีารคลายความเครยีดทางกาย  คอืการลดความตื่นเตน้ของกลา้มเนื้อ  ลดการกระตุน้ 

หรอืการเกรง็ตวัของกลา้มเนื้อ  เกดิความสมดุลต่อความตอ้งการของรา่งกาย  วธิกีารคลาย

ความเครยีดมหีลากหลายวธิกีารขึน้อยูก่บัความเหมาะสมและความพงึพอใจของนักกฬีาทีจ่ะ

เลอืกใช ้ วธิกีารคลายเครยีดของนกักฬีากระโดดไกล  นกักฬีาเขย่งกา้วกระโดด  และนกักฬีา

กระโดดสงูเลอืกใชว้ธิกีารคลายเครยีดทางกายดว้ยการนวด การท าสมาธ ิและ การกระตุน้ตนเอง  

ทบัทมิ กล่าวถงึผลดขีองการนวดว่า “เวลาทีเ่ครยีดจากการบาดเจบ็กร็กัษา  ไดน้วด  เวลา

ซอ้มทายาใหม้ัน่ใจตวัเอง  มนักซ็อ้มได ้ ถา้เกดิอยูก่รเุทพฯ นะ  อาทติยห์นึ่งนวดไม่ต ่ากว่า  2  ครัง้  

พอนวดแลว้กระโดดไดด้ขีึน้  มนัรูส้กึฟร ี (Free)  กลา้มเนื้อมนัโอเค  (O.K.)  รูส้กึสบาย ผ่อน

คลาย” 

การท าสมาธเิป็นวธิคีลายเครยีดทีด่อียา่งหนึ่ง ไพฑรูย ์ กล่าวว่า  “เคยท าสมาธ ิ สมยัก่อน

เคยท าสมาธคิอืนัง่สมาธนิี่แหละแลว้กส็วดมนต์..เกีย่วกบัการซอ้มกฬีาผมไมรู่ว้่าใหผ้ลไหม  แต่ผมรู้

ว่าผมท าแลว้ผมสบายใจแค่นัน้”  สอดคลอ้งกบัโกเมนซึง่สรปุว่า “เวลาแขง่ขนัถา้เครยีดใหท้ าสมาธ ิ 

ท าจติใจใหว้่างไมค่ดิเรือ่งอื่นๆ  ทีท่ าใหเ้ราเครยีด”  

การกระตุน้ตวัเองกเ็ป็นวธิกีารคลายเครยีดทีด่สี าหรบันักกฬีาเช่นกนั จากการสงัเกตพบว่า

เพชรมาฝึกซอ้มมกัตะโกนเสยีงดงัก่อนออกตวัวิง่ บางครัง้จะออกเสยีงตามจงัหวะก้าวของการวิง่ทุก

กา้ว  เพื่อเป็นการนับจงัหวะก้าวก่อนทีจ่ะเขา้หากระดานเริม่กระโดด  สอดคลอ้งกบัเพทาย  กล่าว

ว่า  “การคลายเครยีดของผม  คอืผมรอ้งดงัๆ  ตะโกนออกมา  ไมเ่ป็นภาษาเอาใหม้นัรูส้กึว่าคอมนั

ไดเ้กรง็  แลว้กต็ะโกนออกมาดงัๆ...เวลาผมรอ้งปุ๊ปเน่ียคอผมจะโล่ง เหมอืนเราตอีะไรแรงๆ”  
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4.  วิธีผอ่นคลายทางจิตใจ 

ความเครยีดทีไ่มเ่หมาะสมเป็นปญัหาต่อการแสดงความสามารถของนกักฬีา  การควบคุม

ใหค้วามเครยีดมปีรมิาณทีเ่หมาะสมจงึจะท าใหก้ารแสดงความสามารถทางการกฬีามปีระสทิธภิาพ  

วธิกีารคลายเครยีดทางจติใจมหีลายวธิ ี การเลอืกน าวธิกีารคลายเครยีดทางจติใจมาใชใ้หเ้กดิ

ประโยชน์จงึขึน้อยูก่บัความเหมาะสมและความตอ้งการของนกักฬีา วธิกีารคลายเครยีดทางจติใจที่

กลุ่มตวัอยา่งกล่าวถงึกนัมาก คอื การสนบัสนุนทางสงัคม  การปรกึษาผูอ้ื่น การรวบรวมสมาธ ิและ 

การจนิตภาพ 

การสนับสนุนทางสงัคมมบีทบาทส าคญัมาก ไพลนิกล่าวถงึก าลงัใจทีไ่ดจ้ากครอบครวัท าให้

รูส้กึอบอุ่น  กล่าว่า  “เวลาเครยีดโทรหาพ่อกบัแม ่ โทรหาครอบครวักจ็ะอย่างนัน้แหละ  คุยตลก

เฮฮาไปกจ็ะแบบเออๆ  ค่อยคลายเครยีดไป  เวลาคุยกบัครอบครวัมนัรูส้กึอบอุ่น  รูส้กึว่าเราไมไ่ด้

อยูค่นเดยีว  แลว้ทุกอยา่งทีเ่ราท า  ทุกอยา่งทีเ่ราซอ้มทุกวนัน้ีกไ็มใ่ช่เพราะเพื่อเราคนเดยีว  เพื่อ

พวกเขาดว้ยอะไรอย่างนี้  กเ็ลยแบบเออคุยกบัเขา  เขากห็วัเราะได ้ เรากห็วัเราะไดอ้ะไรอยา่งนี้

ซอ้มไดก้ห็ายเครยีด  

 การให้ค าปรึกษาของโค้ชกช็่วยคลายเครยีดไดม้าก ตวัอยา่งเช่น เพชร กล่าวว่า  “วนัที่

ไปแขง่เอเชีย่นเกมส ์ ผมเครยีดตอนก่อนแข่งหนึ่งวนัเพราะว่าซอ้มไมไ่ด ้ ลงไปนัง่คุยกบัโคช้ตอน

กลางคนื  คุยกบัโคช้ประมาณชัว่โมงครึง่  ไปนัง่คุยกบัโคช้แลว้โคช้กใ็หค้ าปรกึษา  โคช้กค็ุยไปดว้ย

สอนเทคนิคการแขง่ขนัในสนาม” 

การท าสมาธชิ่วยคลายเครยีดดา้นจติใจไดด้ ีโกเมนอธบิายว่า “เวลาแขง่ขนัถา้เครยีดใหท้ า

สมาธ ิ ท าจติใจใหว้่างไมค่ดิเรือ่งอื่นๆ  ทีท่ าใหเ้ราเครยีด”  สมัพนัธก์บับุษราคมั  กล่าวว่า  “ถา้

หงดุหงดิ  ไมม่สีมาธ ิ จากคนรอบขา้ง  ถา้คนเยอะๆ  อยา่งเนี่ยเริม่แลว้  (เริม่หงดุหงดิ)  พีก่จ็ะหลบ

ไปนัง่คนเดยีว ไปนัง่ท าสมาธขิองพีน่ี่แหละ” นอกจากนัน้ การจินตภาพ กช็่วยลดความตงึเครยีดได้

เช่นเดยีวกนั  บุษราคมั  กล่าวว่า  “ใชก้ารจตินาการเวลาทีซ่อ้มมาใช่เปล่า  กลบัหอ้งตอนกลางคนื

ก่อนนอน  คดิแลว้  คดิว่าเออกา้วแรกสมมุตวิ่าเราท าไม่ได ้ เขาจะจีก้า้วแรกเรา  กา้วแรกจงัหวงั

เขยง่อะไรอย่างนี้  จงัหวะกา้วอะไรอยา่งนี้  พีจ่ะตอ้งคดิแลว้ว่าจะตอ้งยกเข่า  จะตอ้งแบบกา้วต่อไป

ตลอด...มนัโอเค (O.K.) นะ  ไมฟุ้่งซ่าน  แลว้มนักห็ลบัไปเลย” สอดคลอ้งกบัการวจิยัทีผ่่านมาซึง่

พบว่า นกักฬีาเทนนิสเยาวชนและนกักฬีาเซปกัตะกรอ้มวีธิกีารคลายเคลยีดทีห่ลากหลายรปูแบบ 

(ด ารสั ดาราศกัดิ.์ 2549; ภาณุวฒัน์ วชริธานินทร.์ 2553)   
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5.  การผอ่นคลายความเครียดด้วยกิจกรรมนันทนาการ 

กจิกรรมนนัทนาการซึง่นกักฬีาเลอืกตามความสนใจของตนกช็่วยลดความเครยีดไดด้ ี

ไพฑรูย ์ กล่าวว่า  “วธิกีารคลายเครยีดใช่ไหม  พีเ่ป็นคนชอบรอ้งเพลง  บางทไีปรอ้งเพลงคาราโอ

เกะเหมอืนมนัไดป้ลดปล่อย  แลว้กช็อบเล่นเกม  บางทนีัง่เล่นเกมไป สอดคลอ้งกบัทีเ่พทาย

บรรยายว่า  “เหตุการณ์ส าคญัในวนัคลายเครยีดทีไ่ดผ้ลดมีาก  คอืการทีไ่ดพ้กัผ่อนหรอืพกัจากการ

ฝึกซอ้ม  ไดอ้ยูใ่นหอ้งพกันัง่ฟงัเพลง  เล่นเกมคอมพวิเตอร ์ คอืวธิทีีต่วักระผมเองใชเ้วลาเหนื่อย  

เครยีดจากการฝึกซอ้ม สอดคลอ้งกบัแสงเดอืน โอทาน (2546) ทีศ่กึษาพบว่านกักฬีาทมีชาตไิทย ที่

เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาซเีกมส ์ ครัง้ที ่ 21  ปี  พ.ศ.  2544  ณ  ประเทศมาเลเซยี  ใชก้ลยทุธก์าร

จดัการความเครยีดในช่วงการฝึกซอ้มดว้ยการท ากจิกรรมนนัทนาการ คดิเป็นรอ้ยละ  14.15  ของ

กลยทุธท์ัง้หมด อยา่งไรกต็าม ในช่วงการแขง่ขนันกักฬีาทมีชาตไิทยท ากจิกรรมนนัทนาการลดลง  

คดิเป็นรอ้ยละ  5.36  ของกลยทุธท์ัง้หมด 
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EFFECTS OF DIFFERENT TYPES OF RESISTANCE EXERCISE BEFORE 

CYCLING ON FAT OXIDATION 
 

Korakot Kuhapet 
 

The objective of this experimental was to study the effect of different types of resistance exercise prior aerobic 

cycling exercise on rate of fat oxidation.  Twelve healthy males age between 19 – 21 years old were completed three 

experimental trials consisting of (1) aerobic cycling exercise only (CON) (2) aerobic cycling exercise preceded by circuit 

resistance exercise (CIR) (3) aerobic cycling exercise preceded by multiple resistance training (MUL).  Energy expenditure and 

rate of carbohydrate and fat oxidation were calculated by using gas analysis (Cosmed, Quark PFT Ergo).  Results showed that 

training volume and energy expenditure of resistance exercise between CIR and MUL were not difference.  Carbohydrate 

oxidation rate during aerobic cycling exercise in CON was higher (P<.05) than CIR and MUL trials.  Fat oxidation rate in MUL 

was higher than (P<.05) in CON trial.  However, oxygen uptake (VO2), energy expenditure and heart rate during exercise 

did not reach statistical significant between three trials.  There was no difference in energy expenditure, carbohydrate oxidation 

and fat oxidation rates following exercise.  Therefore, performing the multiple resistance exercise prior to aerobic cycling 

exercise increased fat utilization during subsequent aerobic cycling exercise. 

 

KEYWORDS Resistance exercise, Aerobic exercise, Fat oxidation 
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ABSTRACT   

    The objective  of research  were  1) To analyze the problems of teachers about classroom action research  skill 
development  for primary teachers in  Maha Sarakham province.  2) To design a model of classroom action research  skill 
development  for primary teachers in  Maha Sarakham province.  3) To assess the effectiveness of the model of classroom action 
research  skill development  for primary teachers in  Maha Sarakham Province.   

     The results that primary teachers in  Maha Sarakham province  don’t  understand  statistical analysis : cannot analyze 
statistical data  89.5 % and cannot writing report 85.9 % .  They need have skill development about classroom  action research 98.6 
% . Design of a teacher development model through study of theories on teacher development, classroom action research,  content 
organization and development, training material production, guidelines for teacher development, and evaluation of classroom action 
research skills development for the most appropriate and efficient model as assessed  by experts. 

 

KEYWORDS:  
Development  Model for Teachers  Classroom Action Research   Skill Development  

 

1. INTRODUCTION 

 It is necessary for educational personnel to develop their classroom action research skills so as to apply these research 
skills to organize effective and appropriate learning activities based on the current situation and needs of students.  The teachers 
will also use their knowledge of classroom action research to develop themselves to be come  professional teachers. [1] 

 It is obvious  that teachers are key persons in instructional development.  Classroom action research is an important 
scientific process for collecting useful data, analyzing problems and  finding appropriate  and efficient solutions  for instructional 
purpose. Teachers can  take an important role in improving their classroom action research skills, which enables  the teachers to 
design appropriate and efficient learning activities based on the needs of students at the time.  Results of previous research  has 
indicated that the traditional  teacher-centered teaching model could not solve all the instructional problems. [2] 

Therefore, it is necessary for teachers to improve their teaching methodology by including innovation for instructional 
improvement.  Classroom action research is an important scientific process to improve educational management in the teaching 
profession with the regard to the follow aspects :  quality and efficiency of education ; modern instructional innovation ; 
professionalism in the teaching profession   

          A research teacher is an enthusiastic learner  seeking new knowledge, and  is an expert in specific areas of 
educational development. Classroom action research is a scientific process for finding  solutions for learning problems in the 
classroom.  

           Regarding human resource development, it seems that  the  classroom action research skills of the teachers have not 
been developed successfully. It is obvious that developments in the  teaching profession do not serve the needs of the teachers, 
and the teachers  are not skillful in classroom   action research. In addition  there are very few learning resources for classroom 
action research. [3] 
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          The average scores of the students in Maha Sarakham province  in the national test , (O-Net) are quite low.  As a 
result, Maha Sarakham province  is concerned about  improving the learning achievement of students. 

          I work as a researcher and a school administrator, and I  take an important role in assisting school to improve their 
learning achievement by focusing on knowledge, competencies and skills.  I realize that classroom action research is important for 
instructional improvement.  It is necessary to study the model of the classroom action research for teachers. An  the action research 
training course will be organized for the target teachers. The effectiveness of the model will be assessed and developed for teacher 
development and application of the results to another target group. 

 
Objectives: 
 1. To analyze the problems of teachers about classroom action research  skill development  for primary teachers in  

Maha Sarakham province? 
 2. To design a model of classroom action research  skill development  for primary teachers in  Maha Sarakham 

province? 
 3. To assess the effectiveness of the model of classroom action research  skill development  for primary teachers in  

Maha Sarakham Province? 
 The research methodology consists of problem analysis, problem solution, skill and knowledge development, 

acceleration of the research process, monitoring and building a network. 
 The researcher will organize a classroom action research training course  with target teacher in step 3 of the research 

through trial of the model  through the process of action research (PAOR), training activities emphasize  improving the knowledge, 
comprehension, competency and skill of the teachers allowing them to become  professional teachers and expert in classroom 
action research. 

 In conclusion,  action research is a systematic process which is  participatory and  consists of  4  steps: [4] 
       Step 1 : Planning is a  development process of an operational plan for problem solution with planned  and flexible 

strategies regarding  the  current and future situation. 
       Step 2 : Action is the implementation of the plan  with frequent monitoring. 
       Step 3 : Observation refers to explicit data record and collection through various types of measurement. The data 

will be used for reflection and improvement of the implementation. 
       Step 4 : Reflection is a review process of the data collection for identifying problems and planning the next circle. 
 

2. MATERIALS AND METHODS  

 This research were research and development  device  3  phase 

 Phase 1 : Problem and needs analysis of classroom action research knowledge of teachers by using questionnaire; 
synthesis of the data;  application of theories on human resource development and process of classroom action research including 
activities of classroom action research skill development. 

              Instrument: a questionnaire and a group interview form. 
Phase 2 : Design of a teacher development model through study of theories on teacher development, classroom action 

research,  content organization and development, training material production, guidelines for teacher development, and evaluation of 
classroom action research skills development for the most appropriate and efficient model as assessed  by experts. 

            Instrument: a questionnaire, an assessment form and a group interview form. 
Phase 3 : Assessment of the effectiveness  model through action research methodology for model development;  evaluation  

development  by group discussion. 
             Instrument: a questionnaire, a proficiency test, 3 sets of an assessment form and a group interview form. 
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3. RESULTS  

 Phase 1 :  Teacher don’t  understand  statistical analysis : cannot analyze statistical data  89.5 % and cannot writing 
report 85.9 % .   They need have skill development about classroom  action research 98.6 %  

     Phase 2 : Design of a teacher development model through study of theories on teacher development, classroom 
action research,  content organization and development, training material production, guidelines for teacher development, and 
evaluation of classroom action research skills development for the most appropriate and efficient model as assessed  by experts. 
(between focus  group  interview)  

Phase 3 : Effectiveness assessment of the model through action research methodology for model development, the model 
was evaluated and developed by group discussion.  (don't implemented) 

 

4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION  

 Primary teachers in  Maha Sarakham province  don’t  understand  statistical analysis : cannot analyze statistical data  
89.5 % and cannot writing report 85.9 % .   They need have skill development about classroom  action research 98.6 %  

Design of a teacher development model through study of theories on teacher development, classroom action research,  content 
organization and development, training material production, guidelines for teacher development, and evaluation of classroom action 
research skills development for the most appropriate and efficient model as assessed  by experts. (between focus  group  interview) 
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ผลของการฝึกด้วยน ้าหนักตวัเป็นแรงต้านทานและฝึกความเรว็ของสเตป็เท้าด้วยบนัไดลิง 
ท่ีมีต่อความเรว็และความคลอ่งแคล่ววอ่งไวของนักกีฬาฟตุซอล 
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ABSTRACT 
 

 The sample subjects were 30 male, aged 18 – 22 years, who enrolled at Futsal Players of Physical Education  
Udonthani. The subjects were randomly divided into 2 groups, thirty subjects each. The subjects in experimental group 1 were  
trained with a Body weight program, and those who assigned to the experimental group  2  were  trained  with  a Various Foot  
Step with Speed Ladder program. In Each group, the subjects were trained with their assigned program three times per week   
on Monday, Wednesday, and Friday, from 4.30 to 5.30 p.m.  30 Meter sprint test of speed and Agility test of agility were tested  
at pre-training,  after  4weeks and 8 weeks training. Then, data were statistically analyzed using F-test (One-way ANOVA and  
Two – way ANOVA).  The Tukey’ test was employed for multiple comparisons. The  results  of  this  research  were  as   
follows  : 
 1.  Experiments group  1  showed  the  competency  of  Agility  better  than  before  the  experiments group 2  
showed  the  competency  of  Speed and Agility  better  than  before  the  experiments at  the  .05  level  of  significance. 
 2.  The players  in  experiments  group  1  did  not  show  means  of  speed  before training after  the  training  
week  4  and  week  8  within the group , different of three the time. The performance  of  the agility within the group after  
the  training week 4 and week 8, different before training. 05  level  of significance. The  players  in  group  2  show  means  of  
speed and agility  after  the  training  week  4  and  week  8  different before training. 05  level  of  significance. 
 3.  It  was  found  that  the  players  idn  experiments  group  2  performance  of  the speed better  than  the  
players  in  group  1 at  the.05  level  of  significance. However,  the  players  in  group  1  and  group  2  did  not  show  
agility differently.In  summary,  training Body weight and Various Foot Step with Speed Ladder model can  improve 
performance, in speed and agility of Futsal Players male of Physical Education Udonthani.  The results of this research are 
useful in  the  practice  and  development  of the  skills  of  athlete  . 
 
Key Words:  Agility / body weight / speed ladder training / Speed / Futsal players 
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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาผลการดว้ยน ้าหนกัตวัเป็นแรงตา้นทานและฝึกความเรว็ของ สเตป็เทา้ดว้ยบนัไดลงิทีม่ต่ีอ
ความเรว็และความคล่องแคล่วว่องไวของนกักฬีาฟุตซอล กลุ่มตวัอย่างเป็นนกักฬีาฟุตซอลชาย สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตอุดรธานี มี
อายุระหว่าง 18-22 ปี จ านวน 30 คน  ไดม้าจากการกลุ่มตวัอย่างโดยเลอืกอย่างเป็นระบบ (Systematic sampling) แบ่งกลุ่มตวัอย่าง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ  15 คน ไดแ้ก่  กลุ่มทดลองที ่1 ฝึกโปรแกรมแบบใชน้ ้าหนกัตวัเป็นแรงตา้นทาน และกลุ่มทดลองที ่ 2  ฝึกโปรแกรม
แบบบนัไดล้งิ ท าการฝึกโปรแกรมทัง้สองเป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ๆ  ละ 3 วนั  ไดแ้ก่  วนัจนัทร ์ วนัพุธ  วนัศุกร ์ ตัง้แต่เวลา  16.30 –
17.30  น.  ทดสอบความเรว็  โดยใชแ้บบทดสอบ  30 Meter sprint test  ทดสอบความคล่องแคลว่วอ่งไวโดยใช ้โดยใชแ้บบทดสอบ 
Agility test ท าการทดสอบก่อนการฝึก ภายหลงัการฝึกสปัดาหท์ี ่ 4  และภายหลงัการฝึกสปัดาหท์ี ่ 8  จากนัน้น าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะห ์ 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ F- test  (Two-way  ANOVA),  (One – way  ANOVA)  และ  Tukey test ผลการวจิยัปรากฏดงันี้  

1.  กลุ่มทดลองที ่1 มคีวามคล่องแคล่ววอ่งไว ดขี ึน้ แตกต่างไปจากก่อนการฝึกอย่างมนียัส าคญั  
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 กลุ่มทดลองที ่2 มสีมรรถภาพทางกายดา้นความเรว็และความคล่องแคลว่วอ่งไวดขีึน้ แตกต่างไปจากก่อนการฝึก 
อย่างมนียัส าคญั ทางสถติทิีร่ะดบั .05 

2. กลุ่มทดลองที ่1 มคีวามเรว็ไมต่่างกนั ทัง้ 3 ช่วงเวลา ดา้นความคล่องแคล่วว่องไว พบว่าภายหลงั 
การฝึกสปัดาหท์ี ่4 และภายหลงัการฝึกสปัดาหท์ี ่8 แตกต่างไปจากก่อนการฝึก อย่างมนียัส าคญั ทางสถติทิีร่ะดบั .05 กลุ่มทดลองที ่2 มี
ความเรว็และความคล่องแคล่วว่องไว ภายหลงัการฝึกสปัดาหท์ี ่4 และภายหลงัการฝึกสปัดาหท์ี ่8 แตกต่างไปจากก่อนการฝึก อย่างมี
นยัส าคญั ทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 3.  กลุ่มทดลองที ่2 มคีวามเรว็ ไดด้กีว่า กลุ่มทดลองที ่1 ทีฝึ่กดว้ยโปรแกรมการฝึกแบบใชน้ ้าหนกัตวัเป็นแรงตา้นทาน โดย
พบความแตกต่าง อย่างมนียัส าคญั ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนดา้นความคลอ่งแคล่ววอ่งไว ไมแ่ตกต่างกนั โดยสรุป การแบบใชน้ ้าหนกัตวั
เป็นแรงตา้นทาน และแบบบนัไดลงิ สามารถพฒันาสมรรถภาพดา้น ความเรว็และความคล่องแคลว่วอ่งไวในนกักฬีาฟุตซอลชาย สถาบนั
การพลศกึษา วทิยาเขตอุดรธานี ดขี ึน้ จากผลการวจิยัครัง้นี้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใชฝึ้กและพฒันาทกัษะใหก้บันกักฬีา
ต่อไป 
 
ค าส าคญั : การฝึกดว้ยน ้าหนกัตวัเป็นแรงตา้นทาน/การฝึกความเรว็ของสเตป็เทา้ดว้ยบนัไดลงิ/ความเรว็/คล่องแคล่ววอ่งไว/นกักฬีา 
ฟุตซอล 
 

1. บทน า 

 สมรรถภาพทางกายพืน้ฐานทีพ่ฒันาไปสู่ความแคล่วคล่องว่องไวและความเรว็ ซึง่มคีวามจ าเป็นต่อกฬีาทุกประเภทนัน้กค็อื 
ความแขง็แรงของกลา้มเนื้อและการลดเวลาปฏกิริยิาการเคลือ่นไหว วธิกีารสรา้งความแขง็แรงของกลา้มเนื้อมอียู่  2  วธิใีหญ่ๆ คอื  1. 
คอลลสิเทนนิค เอก็เซอรไ์ซด ์(Calisthenics Exercise, Body Weight) หมายถงึ การออกก าลงักายทีเ่ราใชน้ ้าหนกัตวัเป็นแรงตา้น เชน่ การ
วดิพืน้ (Pushups) การลุกนัง่ (Sit ups) เป็นตน้ ขอ้ดขีองวธินีี้ คอื ไมต่อ้งลงทุนซื้ออุปกรณ์ สามารถท าไดทุ้กแหง่หนและเป็นวธิทีีง่า่ยไม่
ยุ่งยากทีจ่ะท า ท าไดค้รัง้ละหลาย ๆ  คน  2.  เวตเทรนนิ่ง เอก็เซอรไ์ซด ์(Weight training exercise) หมายถงึ การออกก าลงักายทีเ่รา
ตอ้งการสรา้งกลา้มเนื้อใหแ้ขง็แรงมากขึน้ โดยใชอุ้ปกรณ์เป็นแรงตา้นทีม่นี ้าหนกัต่างกนัออกไป ให้ผลการฝึกทีแ่น่นอนชดัเจน แต่กม็ขีอ้เสยี
คอื อุปกรณ์มรีาคาแพง ฝึกไดค้รัง้ละคน ส่วนการฝึกทีส่ามารถพฒันาไปสูค่วามแคล่วคล่องว่องไวจะใชว้ธิกีารฝึกแบบการลดเวลาปฏกิริยิา
การเคลือ่นไหว โดยใชแ้บบฝึกความเรว็ของสเตป็เทา้ดว้ยบนัไดลงิ (Foot step) ในการแขง่ขนักฬีาทุกชนิดไมว่่าจะเป็นการแขง่ขนัระดบัใด
กต็าม ความคล่องแคล่ววอ่งไวมคีวามส าคญัในกจิกรรมทุกอย่างทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นต าแหน่ง 1 หากนกักฬีาสามารถควบคุมการ
เคลือ่นไหวโดยใชค้วามเรว็ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สมัพนัธก์บัข ัน้ตอนทกัษะการเคลือ่นไหว  ในกจิกรรมนัน้ๆ ย่อมก่อใหเ้กดิผลดทีัง้ต่อ
ตนเองและเพือ่นร่วมทมีกฬีาฟุตซอล (Futsal) เป็นกฬีาทีไ่ดร้บัความนิยมและสนใจจากทุกเพศทุกวยั เนื่องจากเป็นเกมกฬีาที่ 
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ตื่นเตน้  สนุกสนานในทุก ๆ นาทขีองการแขง่ขนั  อกีทัง้สามารถเล่นไดต้ลอดทัง้ปีในทุกสภาพอากาศ  ใชจ้ านวนคนไมม่ากก็สามารถเล่น
ได ้ มกีารพฒันาระบบการ 

เล่น เทคนิค แทก็ตกิ อย่างรวดเรว็  ท าใหผู้ฝึ้กสอนหรอืโคช้จ าเป็นตอ้งศกึษาวธิกีารฝึกรปูแบบต่าง ๆ และใหมอ่ยู่เสมอ เพือ่ใหน้กักฬีามี
ความพรอ้มทางดา้นทกัษะและ 

สมรรถภาพทางกาย  องคป์ระกอบของสมรรถภาพทางกายทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งคอื ความอ่อนตวั (Flexibility) ความคล่องแคล่ววอ่งไว 
(Agility) ความเรว็ (Speed) ความ 

อดทนของกลา้มเนื้อ (Muscular Endurance) และความอดทนของระบบไหลเวยีนเลอืด (Cardiovascular Endurance)   
การฝึกโดยการใชน้ ้าหนกัเป็นแรงตา้น ถอืเป็นรปูแบบการฝึกแบบหนึ่งของการออกก าลงักายเพือ่สุขภาพและการฝึกซอ้มกฬีา 

โดยไมจ่ าเป็นตอ้งม ี
อุปกรณ์ราคาแพง เช่น การวดิพืน้ การซดิอพั โดยการใชน้ ้าหนกัของร่างกายตวัเองเป็นแรงตา้นทาน สามารถพฒันาความแขง็แรงของ
กลา้มเนื้อได ้เพราะถอืเป็นปจัจยัทีจ่ะน าไปสู่ความเป็นเลศิในการแขง่ขนักฬีาและการออกก าลงักาย 2 การฝึกซอ้มความคล่องตวัแบบ
บนัไดลงิเป็นวธิกีารฝึก เพือ่ปรบัปรุงความเรว็ในการกา้วเทา้มคีวามคล่องตวั ความรวดเรว็โดยรวมเป็นการประสานงานของกลา้มเนื้อและ
ประสาท การฝึกซอ้มแบบบนัไดลงิเป็นการฝึกความเรว็ทีม่คีุณภาพและมรีปูแบบการฝึกทีห่ลากหลายถงึแมก้ารฝึกซอ้มจะไมท่ าใหเ้หนื่อย
หรอืหอบในระหว่างการฝึกซอ้ม การฝึกแบบบนัไดลงิควรจะท าการฝึกภายหลงัทีน่กักฬีาไดท้ าการอบอุ่นร่างกายเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  
เพราะภายหลงัการอบอุ่นร่างกายร่างกายของนกักฬีายงัจะคงมคีวามสดชืน่ท าใหร้ะบบประสาทยงัมคีวามจดจ าทีด่จีะท าใหน้กักฬีาเกดิการ
จดจ าการเคลือ่นไหวในแต่ละแบบไดด้ ีและสามารถทีจ่ะปฏบิตัไิดอ้ย่างเตม็ทีส่มบรูณ์แบบ  เพือ่ใหแ้น่ใจว่าการฝึกมปีระสทิธภิาพทีด่ต่ีอการ
เคลือ่นไหว เนื่องจากการฝึกจะท าใหก้ลา้มเนื้อและประสาท สามารถด าเนินการฝึกไดย้าวนานและอดทนขึน้ 3 

 จากเหตุผลและหลกัการดงักล่าว ท าใหผู้ว้จิยัตอ้งการทราบผลและเปรยีบเทยีบผลของการฝึกความแขง็แรงของกลา้มเนื้อโดย
การใชน้ ้าหนกัตวัเป็นแรงตา้นและการฝึกความเรว็ของสเตป็เทา้โดยใชบ้นัใดลงิทีม่ผีลต่อความเรว็และความคล่องแคล่วว่องไวของนกักฬีา
ฟุตซอล ว่าการฝึกรปูแบบใดจะมปีระสทิธภิาพมากกว่ากนั จะเป็นทางเลอืกใหมท่ีส่นบัสนุนใหผู้ฝึ้กสอน นกักฬีาและผูส้นใจ ไดม้โีอกาส
เลอืกรปูแบบการฝึก ไดอ้ย่างเหมาะสม และเกดิประสทิธภิาพสงูสุดใหก้บัทมีนกักฬีาทัง้การฝึกซอ้มและการแขง่ขนั ต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. ศกึษาผลของโปรแกรมการฝึกแบบน ้าหนกัตวัเป็นแรงตา้นทานและโปรแกรมการฝึกแบบบนัไดลงิ ทีม่ต่ีอความเรว็และ
ความคล่องแคล่วว่องไวของ 

นกักฬีาฟุตซอล  
2. เพือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่างของความเรว็และความคล่องแคล่วว่องไว ในนกักฬีาฟุตซอล ระหว่างก่อนการฝึก หลงัการ

ฝึกสปัดาหท์ี ่4 และหลงั 
การฝึกสปัดาหท์ี ่8   ภายในกลุ่ม ทีฝึ่กโปรแกรมการฝึกแบบน ้าหนกัตวัเป็นแรงตา้นทานและโปรแกรมการฝึกแบบบนัไดลงิ 

3.      เพือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่างของความเรว็และความคล่องแคล่วว่องไว ในนกักฬีาฟุตซอล  
ก่อนการฝึก ภายหลงัการฝึกสปัดาหท์ี ่4 และภายหลงัสปัดาหท์ี ่8 ระหว่างกลุ่ม ทีฝึ่กโปรแกรมการฝึกแบบน ้าหนกัตวัเป็นแรงตา้นทานและ
โปรแกรมการฝึกแบบบนัไดลงิ  
 

2. เคร่ืองมือและวิธีการ 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ โปรแกรมการฝึก 2 แบบ ดงันี้  
1.1 โปรแกรมการฝึกแบบน ้าหนกัตวัเป็นแรงตา้น 
1.2 โปรแกรมการฝึกแบบบนัไดลงิ 

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดสอบ ประกอบดว้ย 
2.1 ความเรว็ (30 Meter Sprints) 
2.2 ความคล่องแคล่งว่องไว (Agility test) แบบทดสอบทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
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ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
                ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยั โดยมขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

1. ศกึษา รายวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั หลกัการฝึกกฬีา การสรา้งโปรแกรมการฝึก  สรรีวทิยาการออกก าลงักาย  การประเมนิผลทาง
พลศกึษา และหลกัการทดสอบสมรรถภาพ  กฬีาฟุตซอล รวมทัง้ทศิทางการวจิยัในสาขาวทิยาศาสตรก์ารออกก าลงักายและกฬีา จากนัน้
รวบรวมเอกสาร งานวจิยั รวมถงึขอ้มลูต่าง ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีารด าเนินการวจิยั เครือ่งมอื  อุปกรณ์  ระยะเวลา งบประมาณและสถานที่
ทีจ่ะใชใ้นการวจิยั  
 2. สรา้งแบบบนัทกึขอ้มลู ของการทดสอบสมรรถภาพ ดา้นความเรว็และความคล่องแคล่ววอ่งไว จากนัน้ขอความร่วมมอืจาก
นกักฬีาฟุตซอล สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตอุดรธานี รวมไปถงึก าหนดปฏทินิการฝึกและการทดสอบส าหรบักลุ่มตวัอย่าง 
 3. สรา้งโปรแกรมการฝึกแบบใชน้ ้าหนกัตวัเป็นแรงตา้นทาน (Body Weight) โปรแกรมการฝึกแบบบนัไดลงิ (Speed Ladder) 
แบบทดสอบความเรว็ 30 Meter Sprints และแบบทดสอบความคล่องแคลอ่งว่องไว (Agility test) น าเสนอต่อ คณะกรรมการควบคุม
วทิยานิพนธ ์เพือ่พจิารณาความเหมาะสม  
 4.  แกไ้ขตามค าแนะน าของทีป่รกึษาและคณะกรรมการควบคุมวทิยานพินธ ์น าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่าน เพือ่
พจิารณาตรวจสอบความเทีย่งตรงของเครือ่งมอื (Content Validity) 
 5. เมือ่ผ่านความเหน็ชอบจากผูเ้ชีย่วชาญ จงึน าเครือ่งมอืการวจิยัไปทดลองใช้ (Try Out) กบันกัฟุตซอลทีไ่มใ่ชก่ลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 20 คน  
 6. ด าเนินการขอหนงัสอือนุเคราะหก์ารใชส้ถานทีแ่ละอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฝึกและการทดสอบ พรอ้มทัง้น าเอกสารที่
เกีย่วขอ้งกบัการวจิยั ไดแ้ก่ แบบบนัทกึขอ้มลูของการทดสอบความเรว็และการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวแลว้ขอความร่วมมอืกบั
นกักฬีาฟุตซอล ของสถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตอุดรธานี และผูช้ว่ยวจิยั รวมไปถงึปฏทินิการทดลองและการทดสอบของกลุ่มตวัอย่าง
จากนัน้จงึอธบิายถงึวธิกีารทดลองและการทดสอบ แก่ผูช้ว่ยวจิยัและกลุ่มตวัอย่างทราบ ท าการทดสอบความเรว็และการทดสอบความ
คล่องแคล่วว่องไวก่อนการฝึก 
 7. ทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ความเรว็และความคล่องแคล่วว่องไวระหว่างกลุ่ม ของกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่ม ก่อน
การทดลอง โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One –way analysis of variance:  ANOVA) เพือ่ทดสอบว่ากลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 
กลุ่ม ก่อนการทดลองมสีมรรถภาพทางกายไมแ่ตกต่างกนั  
 8. ฝึกโปรแกรมการฝึกแบบใชน้ ้าหนกัตวัเป็นแรงตา้นทาน (Body Weight) และโปรแกรมการฝึกแบบบนัไดลงิ (Speed 
Ladder) พรอ้มกนัทัง้ 2 กลุ่ม เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 วนั ไดแ้ก่วนัจนัทร ์วนัพุธ และวนัศุกร ์ในช่วงเวลา 16.30-17.30 น. 
โดยเริม่ตน้ตัง้แต่เดอืน 15 มกราคม2555 – 15 มนีาคม 2555  
 9. ท าการทดสอบความเรว็และความคล่องแคล่วว่องไวภายหลงัการฝึกสปัดาหท์ี ่4 และภายหลงัการฝึกสปัดาหท์ี ่8  
 10. น าผลการทดสอบทีไ่ดท้ัง้หมด วเิคราะหผ์ลทางสถติ ิแลว้สรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 

 
3. ผลการทดลอง 

 
ผลการทดลอง 

1. กลุ่มทดลองทีฝึ่กโปรแกรมการฝึกแบบใชน้ ้าหนกัตวัเป็นแรงตา้นทาน สามารถพฒันาความ 
คล่องแคล่วว่องไว ดขี ึน้ แตกต่างไปจากก่อนการฝึก อย่างมนียัส าคญั ทางสถติทิีร่ะดบั .05 กลุ่มทดลองทีฝึ่กโปรแกรมการฝึกแบบบนัไดลงิ 
สามารถพฒันาความเรว็และความคลอ่งแคล่ววอ่งไวดขีึน้ แตกต่างไปจากก่อนการฝึก อย่างมนียัส าคญั ทางสถติทิีร่ะดบั .05 

2. กลุ่มทดลองทีฝึ่กโปรแกรมการฝึกแบบใชน้ ้าหนกัตวัเป็นแรงตา้นทาน มคีวามเรว็ไมต่่างกนั ทัง้  
3 ช่วงเวลา ดา้นความคล่องแคลว่วอ่งไว พบว่าภายหลงัการฝึกสปัดาหท์ี ่4 และภายหลงัการฝึกสปัดาหท์ี ่8 แตกต่างไปจากก่อนการฝึก 
อย่างมนียัส าคญั ทางสถติทิีร่ะดบั .05 และกลุ่มทดลองทีฝึ่กโปรแกรมการฝึกแบบบนัไดลงิ สามารถพฒันาความเรว็และความคล่องแคลว่
ว่องไว ภายหลงัการฝึกสปัดาหท์ี ่4 และภายหลงัการฝึกสปัดาหท์ี ่8 แตกต่างไปจากก่อนการฝึก อย่างมนียัส าคญั ทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 3.  กลุ่มทดลองทีฝึ่กดว้ยโปรแกรมการฝึกแบบบนัไดลงิ สามารถพฒันาความเรว็ ไดด้กีว่า กลุ่มทดลองทีฝึ่กดว้ยโปรแกรมการ
ฝึกแบบใชน้ ้าหนกัตวัเป็นแรงตา้นทาน โดยพบความแตกต่าง อย่างมนียัส าคญั ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนดา้นความคล่องแคล่วว่องไวทัง้ 2 
โปรแกรมสามารถพฒันาไดไ้มแ่ตกต่างกนั 
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4. สรปุและอภิปรายผล 
สรปุและอภิปรายผล 

 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาถงึผลของการฝึกแบบใชน้ ้าหนกัตวัเป็นแรงตา้นทานและ 
การฝึกแบบบนัไดลงิ ก่อนการฝึก ภายหลงัการฝึกสปัดาหท์ี ่4 และภายหลงัการฝึกสปัดาหท์ี ่8 จากนัน้ท าการเปรยีบเทยีบผลการฝึกในแต่
ละชว่งเวลาภายในกลุ่มและผลการฝึกระหว่างกลุ่ม ทีม่ผีลต่อ ความเรว็และความคล่องแคล่วว่องไว โดยอภปิรายผลในแต่ละประเดน็ 
ดงัต่อไปนี้ 

จากผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าภายหลงัการทดลองกลุ่มทีฝึ่กโปรแกรมการฝึกแบบใชน้ ้าหนกัตวัเป็น 
แรงตา้นทาน สามารถพฒันาความคลอ่งแคล่ววอ่งไวดขีึน้ เนื่องจาก โปรแกรมการฝึก  (Training Program) แบบใชน้ ้าหนกัตวัเป็นแรง
ตา้นทานเป็นการฝึก ตามท่าทางทีผู่ว้จิยัไดก้ าหนดเอาไว ้ซึง่ท่าของการฝึกส่วนใหญ่เป็นท่าทีต่อ้งบรหิารกลา้มเนื้อ ขาดา้นหน้า ดา้นหลัง 
กลา้มเนื้อน่อง กลา้มเนื้อล าตวัและกลา้มเนื้อหวัไหล่ ถอืเป็นกลา้มมดัหลกัทีใ่ชใ้นการเคลือ่นทีแ่บบเปลีย่นทศิทาง โดยเป้าหมายหลกัของ
การฝึกนัน้เพือ่เพิม่ขนาดและพฒันาความแขง็แรงของกลา้มเนื้อขา ซึง่เป็นปจัจยัส าคญัของความคล่องแคล่ววอ่งไวสอดคลอ้งกบั 4 อธบิาย
ว่า ปจัจยัทีส่ าคญัของความคล่องแคล่วว่องไหว คอืพลงัและความแขง็แรงของกลา้มเนื้อ โดยเฉพาะอย่างยิง่กลา้มเนื้อมดัใหญ่ ๆ ทีจ่ าเป็น
ต่อการเคลือ่นไหวของร่างกาย ซึง่จะเป็นส่วนทีช่่วยใหเ้กดิความคลอ่งแคล่วว่องไวไดด้ ีรวมทัง้การควบคุมทศิทางในการเคลือ่นทีไ่ดด้อีีก
ดว้ยเช่นเดยีวกบั 5 ไดก้ล่าวไวว้่าพลงัและความแขง็แรงของกลา้มเนื้อ จะชว่ยเพิม่ความคล่องแคลว่วอ่งไว การเคลือ่นไหวอย่างรวดเรว็ยอ่ม
ตอ้งการก าลงัอย่างมาก เพือ่ใหร้่างกายหยุด หรอืเพือ่ท าใหเ้ปลีย่นทศิทาง แมก้ระทัง่การพุ่งตวัออกไปกข็ึน้อยู่กบัก าลงัและความแขง็แรง 
ร่วมทัง้ความเรว็ดว้ย ในการฝึกแบบใชน้ ้าหนกัตวัเป็นแรงตา้นทานพบว่าไมม่ผีลต่อการพฒันาความเรว็ครัง้นี้ อาจเป็นผลมาจาก การฝึก
แบบใชน้ ้าหนกัตวัเป็นแรงตา้นทานเป็นโปรแกรมการฝึกที ่ตอ้งฝึกเคลือ่นไหวอยู่กบัทีต่ามท่าทางทีก่ าหนด โดยไมม่กีารเคลือ่นทีอ่อกจาก
จุดเดมิซึง่แตกต่างไปจากความหมายของความเรว็ที ่6 สรุปไวว้่า ความเรว็ หมายถงึ  ความสามารถ  ในการเคลื่อนที ่เดนิทางหรอืการ
เคลือ่นไหวของสิง่ต่างๆ หรอืส่วนต่างๆ ของร่างกายจากจุดหนึ่ง ไปยงัอกีจุดหนึ่งโดยใชเ้วลาน้อยทีสุ่ด 

เมือ่เปรยีบเทยีบผลระหว่างโปรแกรมการฝึก พบว่าโปรแกรมการฝึกแบบบนัไดลงินัน้สามารถพฒันาสมรรถภาพทางกายดา้น
ความเรว็ไดด้กีว่าโปรแกรมการฝึกแบบใชน้ ้าหนกัตวัเป็นแรงตา้น เนื่องจากการฝึกแบบบนัไดลงินัน้ เป็นรปูแบบการฝึกความเรว็ในการกา้ว
เทา้โดยเฉพาะและมกีารเคลือ่นทีด่ว้ยความรวดเรว็ คลา้ยกบัการเคลือ่นทีข่องนักกฬีาฟุตซอล โดยการฝึกนัน้เป็นช่วงการฝึกระยะสัน้ๆ ใช้
เวลาประมาณ ไมเ่กนิ 15 วนิาท ีจงึช่วยส่งเสรมิปจัจยัดา้นการเผาผลาญพลงังานแบบแอนแอโรบกิ ถอืเป็นปจัจยัส าคญัในการฝึกความเรว็
สอดคลอ้งกบั 7 ไดก้ล่าวถงึ การสรา้งโปรแกรมการฝึกความเรว็ระยะสัน้ไวว้า่ ในการสรา้งโปรแกรมการฝึกความเรว็ระยะสัน้ ควรค านึงถงึ
หลกัพืน้ฐาน 4 ประการ กล่าวคอื หลกัพืน้ฐานทางสรรีวทิยา หลกัพืน้ฐานทางชวีกลศาสตร ์หลกัพืน้ฐานทางสดัส่วนของร่างกายหลกั
พืน้ฐานทางเทคนิคการสอน และการเรยีนรู ้และโดยเฉพาะหลกัพืน้ฐานทางสรรีวทิยานัน้ขึน้อยู่กบัรปูแบบการใชพ้ลงังานเป็นส าคญั การวิง่
เรว็ระยะเวลาไมเ่กนิ 15 วนิาท ีถอืเป็นหลกัส าคญัของการฝึกเพือ่พฒันาความเรว็ เช่นเดยีวกบั 8 ไดก้ล่าวไวว้่าความสามารถในการใช้
พลงังานแบบไมใ่ชอ้อกซเิจน (Anaerobic System) ช่วงของการฝึกการเคลือ่นทีด่ว้ยความเรว็สงูสุด ใชร้ะยะเวลาสัน้ไมเ่กนิ 15 วนิาทต่ีอ
เทีย่ว สลบักบัช่วงของการพกั 2-4 นาทต่ีอเทีย่ว ถอืเป็นการฝึกเพือ่เสรมิสรา้งสมรรถภาพการท างานของกลา้มเนื้อโดยไมอ่าศยัอากาศทีม่ ี
ผลต่อการพฒันาความเรว็ในการวิง่ระยะสัน้โดยตรง  

 
5. ประกาศคณูปการ 

 
  วทิยานิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็สมบรูณ์ไดด้ว้ยความกรุณาและความชว่ยเหลอือยา่งดยีิง่จาก ประธานกรรมการควบคุม

วทิยานิพนธ ์ อาจารย ์ดร.ชยัรตัน์    ชสูกุล  กรรมการควบคุมวทิยานิพนธ ์ รองศาสตราจารย ์สุรชา   อมรพนัธุ ์   ประธานกรรมการสอบ  
อาจารย ์ดร.รงัสรรค ์ โฉมยา    ผูท้รงคุณวุฒ ิรองศาสตราจารย ์ดร.นฤมล  ลลีายุวฒัน์   ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูทีก่รุณาให้
ค าปรกึษา และตรวจสอบรายละเอยีดตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของวทิยานิพนธฉ์บบันี้  
 ขอขอบคุณคุณนายพรชยั  สนิธุประสทิธุ ์ รองอธกิารบดสีถาบนัการพลศกึษา ประจ าวทิยาเขตจงัหวดัอุดรธานี  อาจารยจ์รยิา
วฒัน์  ปลดับาง  รองคณบดคีณะวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสุขภาพ   อาจารยย์งยุทธ ์ พมิพา  รวมถงึอาจารยท์ุกท่านในคณะวทิยาศาสตร์
การกฬีาและสุขภาพ  ทีไ่ดใ้หโ้อกาสผูว้จิยัไดศ้กึษาต่อและการท าวจิยัในครัง้นี้   ตลอดจน  ทีค่อยช่วยเหลอืจนท าใหว้ทิยานิพนธฉ์บบันี้
ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี 
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ABTRACT 
The purpose of this present study was to  develop and test an instrument of OMNI perceived exertion scale for aerobic 

exercises in Thai Elderly,  terms of validity in three mode of aerobic exercises, which each during walking exercise , stepping exercise 
and nine-square stepping exercise. The twenty Thai elderly volunteer were participated in this study. Random order cross over design 
randomly assigned to either the intervention group in three modes of exercises. The development new pictorials specific to three mode 
aerobic exercises for elderly ,the scale maintained the same verbal and pictorial descriptor placement on the gradient incline, with 
similar mode specific intensity pictorials. During the test, Concurrent validity was established by correlating OMNI- Scale ratings of 
perceived exertion (RPE) with  heart rate (HR) and blood lactate concentration   (BLC) responses and construct validity was established 
by correlating RPE derived from the OMNI-RPE with RPE from the Borg (6 –20) Scale were determined at the end of each stage be 
perform in continuous 3-min test/ stages. The subjects continued exercise until their HR reached the high level or fatigued. Regression 
and correlation analyses indicated the relation between OMNI RPE Scale distributed as a positive linear function HR. A strong, positive 
relation was also exhibited OMNI RPE and the Borg RPE in three aerobics exercise for Thai elderly. These result suggested that the 
newly development OMNI perceived exertion scale for three mode aerobic exercises in Thai Elderly concurrent validity and construct 
validity were established for can be used to estimate perceived exertion during walking exercise, stepping exercise and nine-square 
stepping exercise in exercise testing and training for elderly. 
 
Key words: Development, OMNI Perceived Exertion Scale, Aerobic Exercise, Thai Elderly 
 

1.  INTRODUCTION 

The aging population of Thailand has been continually increased,  the most recent estimated number of the elderly in the year 
2011 was 7.79 millions, 12.19% of the total population (Institute for Population and Social Research, Mahidol University. 2011 : 11). 
Beyond age-associated physiologic declines and independent of disease burden, changes in function and disability have long been 
recognized for their association with aging (Bean et al. 2004: 31) 
 Exercise, including aerobic activities and strength training, can improve health, functional ability, and quality of life in older 
persons, even in the presence of frailty and chronic illness. Aerobic exercise is any repetitive activity that increases the heart rate for an 
extended period of time. To improve aerobic fitness, exercise must utilize large muscle groups over prolonged periods in activities that 
are rhythmic and aerobic in nature. Higher levels of aerobic activity are associated with increased physical fitness, decreased total 
mortality, and improvements in cardiovascular risk profile (Mernitz H and  McDermott.  2004 :106 ; McDermott. 2004 : 119 ). The 
exercise prescription in to appear involves four basic factors are mode or type of exercise, frequency of participation, duration of each 
exercise bout  and intensity of exercise bout. The Intensity of the exercise bout appears to be the most important factor .Exercise 
intensity can be quantified on basis of the training heart rate (THR) ,the  metabolic equivalent (MET), or the rating of perceived exertion 
(RPE) (Wilmore et al. 2008 : 456 - 459). 
 Perceived exertion, which combines both active and passive processes, is defined as the subjective intensity of effort, strain, 
discomfort, and/or fatigue that the subject experiences during exercise (Robertson. 2004: 7). These sensations are generally classified 
as being derived from either cardiopulmonary or peripheral factors. Cardiopulmonary factors include variables such as heart rate (HR), 
oxygen uptake (VO2), respiration rate and minute ventilation, while peripheral/metabolic factors include blood lactate concentration, blood 
pH, mechanical strain, skin and  core temperature(Groslambert  & Mahon AD. 2006 : 912).Since Borg introduced his 15-point ratings of 

128



 
 

perceived exertion scale nearly 4 decades ago, it has been adopted by exercise physiologists as the standard instrument for evaluating 
the perception of whole-body exertion during exercise (Hampson. et al. 2001 : 935 ). The relationship between perceived exertion and 
human performance has been an area of considerable scientific and clinical interest over the last 50 years and has become a focus of 
extensive research in the exercise and sport sciences(Faulkner. and Eston. 2008 : 1). However, the limitations of the Borg RPE scale 
may be attributed to its nonspecific mode design, this perceptual scaling metric includes only numbers (i.e., 6-20) and verbal descriptors 
(i.e., no exertion at all to maximal exertion) and therefore lends itself to cognitive limitations in rating exertion (Mays. 2009: 2 ). 

 The OMNI Scale of Perceived Exertion (RPE) is the most recent advancement in the discipline of perceived exertion 
research (Schafer.  2007: 4). The original OMNI scale was developed for use in children of mixed gender and race (Robertson et al., 
2000). This investigation demonstrated the Children’s OMNI RPE scale to be a valid metric for assessing perceptions of exertion during 
cycle ergometer exercise in children while improving upon the methodological and semantic limitations of previous RPE scales 
(Robertson et al. 2000: 452-458). The OMNI scale employs pictures of an individual exercising at different intensity levels. The pictures 
are combined with short verbal cues and arranged along a numerical scale ranging from 0 – 10 that depicts gradually increasing 
exercise intensity such as that encountered when going up a hill (Robertson. 2004: 9 – 20). Additionally, the term OMNI is short for 
omnibus which suggests applicability to a wide range of clients and physical activity settings (Robertson. 2004 : 10). Therefore, a strong 
point of the OMNI scale is its ability to assess exertional perceptions of various population cohorts engaged in dynamic exercise modes 
In adults particularly, an established theme has been to assess the construct validity of the Adult-OMNI scales of exertion with the Borg 
6–20 RPE scale. These groups have overwhelmingly observed a strong, positive, linear relationship between the Adult-OMNI scales of 
exertion and the Borg 6–20 RPE scale. For elderly adult, recently, Broccatelli et al (2010: 214-224) were study examined the concurrent 
and construct validity of the OMNI-Cycle scale RPE, the result showed this study demonstrates both concurrent and construct validity of 
the OMNI-Cycle scale RPE. Recently, Nakkanung  et al (2012 : in progress)  has been translate the OMNI- cycle ergometer exercise 
scale format and examined the validity of the newly translated version of the OMNI RPE in Thai language for of perceived exertion 
among young healthy females . However, OMNI- RPE Scale in Thai elderly has not been examined   
  Therefore, the purpose of this investigation is to develop instrument of OMNI scale RPE and evaluation the of the newly 
developed Thai OMNI scale RPE instrument in terms of validity and reliability in three mode aerobic exercise, during walking exercise , 
bench stepping exercise and nine-square stepping exercise for Thai Elderly .  In this study OMNI scale RPE will be develop for the 
good way of exercise for health, benefit for physical fitness in Thai elderly . The development new pictorials specific to three mode 
exercise is part of the propose project. The original format of the OMNI Picture System of Perceived Exertion was used for the 
development of one scale; the scale maintained the same verbal and pictorial descriptor placement on the gradient incline, with similar 
mode specific intensity pictorials. Concurrent validity was established by correlating OMNI- RPE with HR and BLC responses and 
construct validity was established by correlating RPE derived from the OMNI scale with RPE from the Borg (6 –20) Scale. The results of 
this research are supplement findings on the effects of useful application in both exercise testing and training in term of the potentially 
Perceived Exertion Scale. 
 

2. MATERIALS AND METHODS 
Subjects  

The twenty Thai elderly aged between 56-67 years old (4 male,16 female)volunteered were participated in this study. A 
consent form was signed by each subject. Subjects did not present clinical, neuromotor or cognitive contraindications to exercise testing. 
All reports regular participation in recreational health-fitness activities. Risks and benefits of the experiment will explain, and subjects 
gave written consent to participate. Subjects indicating any contraindication to exercise were excluded from the study. Body weight (kg) 
and height (cm) were measurement .For each individual subject, they will exercise to different three mode aerobic exercises, during 
walking exercise , bench stepping exercise and nine-square stepping exercise for Thai Elderly. 

Ethical Consideration 

  All study protocols, including human Informed Consent From, will be approve by the advisory committee of the graduate of 
Mahasarakham University and the protocol was approved by Human Research Ethics Committee of  Mahasarakham University . 
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Experimental/research design 
   Random order cross over design randomly assigned to either the intervention group in three modes of exercises. The design 
of this experiment used perceptual estimation trials performed during four visits. Each subject performed one orientation and three 
estimation trials. The trials were separated by a minimum of 48 h and maximum of 72 h. The exercise trials performed using. Exercise 
performance consisted of 3–minutes stages during the entire exercise test. During the orientation trial, participants were familiarized with 
three mode aerobic exercises The familiarization procedures were conducted consisted of  
   -  Walking exercise ; for walking exercise using a self paced walk .This test was conduct on an indoor track  except that the 
subjects  ask to walk at a “brisk but comfortable” ( Grant S et al , 2002 : 276-281). 
   -  Stepping exercise ; for Stepping exercise using a 20 cm (8 inches) stepping Platform with the stepping pattern (steeping up 
and down, swinging the arms besides the trunk) (Ayabe M, 2003 : 207-215) 
       -   Nine-square exercise ; for Nine-square exercise using nine square 90 x 90 cm2. Subjects will be stepping in four point 
follow the study of Loilong S (1994 : 75-78) 

Immediately before the familiarization test, participants were instructed in investigator regarding the use of the OMNI Scale of 
Perceived Exertion and were asked to estimate rating of perceived exertion corresponding to the overall body during the final 15 sec. of 
each stage of the test. For estimation trail, before undertaking exercise, measure the subject’s resting HR rest  and BLC in the exercise 
posture. Beginning the test with a 2 to 3 min warm-up to familiarize with the exercise equipment and prepare subjects for  exercise test. 
Exercise intensity will be standardize by stepping rate (ascends/min) base on pilot testing stepping rate  established at a beginning. The 
test will be termination when the subject self-reports maximal exertion – fatigue (RPE 7 or 8)  and conduct within the exercise intensity 
of which subjects cannot maintain step cadence for more than 10 seconds and subjects reach at least 70% of age predict HRmax 
established as the standard of end test criteria. After the exercise trial, the subjects entered the cool-down period, the purpose to allow 
the subject’s HR to return to below 120 beats per minute. The exercise test obtained data of physiological concurrent variables ; HR and 
construct variable ;  Borg 6-20 RPE at each test stage and OMNI Rating Perceived Exertion Scale at each test stage. 

 
Measurements 

 
  Body weight (kg) and height (cm) were measurement using medical scale and attached stadiometer. Heart rate measurement 
was performed continuously during the length of the exercise trial and record during the last 10-15 seconds of every three minute using 
Polar monitoring system. 

For measured blood lactate concentration, blood sample was obtaind from the fingertip using a standard hygienic finger 
puncture method (Declan et al, 2003). The puncture was induced using Accu-chek Softelix lancet device. Set at optimal penetration 
depth to reduce discomfort by avoiding contact with nerve. During blood collection, subject was instructed to relax the hand. After finger 
selection, fingertip was cleaned either the alcohol. Drops of blood were placed on lactate test strip and then analyzed immediately using 
portable analyzer (Lactate Scout-analyzer, Germany).The result of blood lactate concentration (mmol/L) was shown within 1 minute. 
After blood collection, blood was stooped using a brief compression. Series of blood sample were collected for pre exercise and   post 
exercise (end of 12 minutes). 
 Rating of Perceived exertion was estimated for the overall body using both the 1982 version of the Borg (6–20) Scale RPE 
and the OMNI Scale RPE . A standard definition of perceived exertion and separate instructional sets for the Borg and OMNI Scales 
were also read to the subject immediately before the exercise test. The Borg and OMNI scales were separately viewed by the subject 
when their respective instructional set was read. Both scales were anchored using a combination of The Borg and OMNI scales were 
separately viewed by the subject when their respective instructional set was read. Both scales were anchored using a combination of 
The OMNI scale RPE scale and the Borg scale RPE were in full view of the subject at all times during testing. In a counter-balanced 
manner, subjects were asked to point to their RPE on either the OMNI scale RPE or the Borg scale RPE. After the first RPE was 
obtained from either scale, within 10 s the subjects were asked to rate their perceived exertion from the remaining scale. For both 
scales, perceived exertion was defined as the subjective intensity of effort, strain, discomfort and/or fatigue that was felt during exercise. 
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 OMNI scale RPE scale anchor design, the newly generated Thai perceive exertion scale for elderly retain all of the 
characteristics of the original OMNI scale RPE, The following points construction of Thai perceived exertion scale for elderly. Four 
pictorial descriptors illustrating an elderly person at various amounts of each exercise exertion up an incline were firstly produced by a 
graphic designer, and were based on previous formats of the OMNI scale RPE. The body position of the pictorials indicates a 
progression of exertion from rest to maximal. Single and combined words were accepted as responses, but were only valid if they 
described exertion, intensity of exercise or work, or either body signals or symptoms of exercise comfort or discomfort. The number of 
verbal and numerical descriptors used similar OMNI scales RPE in Thai language  (Nakkanung N et al : 2012: In press).Lastly, the six 
verbal descriptors were distributed at equal intervals along the 0 to 10 scale. The four pictorial descriptors were similarly placed along 
the numerical rating range. These procedures of formatting created a correspondence between the verbal and picture descriptors, which 
were positioned along a graded format in order to visually represent a hill that required an increasing amount of exertion to mount, as 
previously done by Robertson (2004). 

 Data analysis 

Descriptive data for anthropometric, perceptual and physiological variables were calculated as mean ±standard deviation (SD). 
Evidence for both concurrent and construct validity was determined using linear regression analysis. When testing concurrent validity, 
the analysis regressed  HR against OMNI-RPE and testing construct validity, the analysis regressed OMNI Scale RPE against Borg (6-
20) Scale RPE. One way ANOVA with repeated measures analyses and post-hoc test demonstrated a significantly of HR, Borg (6-20) 
scale  RPE and OMNI scale RPE of each time 
 

3. RESULTS 
 
 Physical characteristics 
  Descriptive characteristics of subjects (N = 20; 4 males, 16 females) are the mean ± standard deviation (SD) follow as table 1: 
 
  Table 1. Descriptive characteristics of subjects values are mean ±SD.  

Variable Mean ± SD 
Aged 62.35±0.73 

Weight 55.25±2.03 
Height 1.58±0.16 

 
Physiological variables responses and Rating of Perceived exertion 

Physiological variables responses from HR  and RPE from Borg scale  RPE and OMNI scale  RPE at each time of three 
mode aerobic exercise, during walking exercise , bench stepping exercise and nine-square stepping exercise for Thai Elderly . Results 
are presented followed as table 2 : 
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Table 2. Physiological variables responses from HR  and RPE from Borg (6-20) scale RPE and OMNI scale RPE at each time 
  
Exercise Variable Time 

Pre 
Mean (±SD) 

3 
Mean (±SD) 

6 
Mean (±SD) 

9 
Mean (±SD) 

12 
Mean (±SD) 

Walking 
(N=20) 

HR (b/min) 84.85±6.45 86.10±7.04 97.40±8.81 100.90±8.61 103.90±8.00 
BLC (mmol/L) 3.08±1.26 - - - 5.17±2.79 

BORG 1.00±.00 3.40±.75 6.75±1.16 10.0±5.75 11.95±.51 
OMNI .00±.00 2.80±.52 4.75±.85 6.60±.59 8.00±.45 

Stepping 
(N=20) 

HR (b/min) 89.70±9.72 102.25 ±13.51 106.45±14.31 110.25±13.66 114.20±12.9 
BLC (mmol/L) 3.19±1.14 - - - 6.11±3.81 

BORG 1.00±.00 4.45±.94 6.50±1.05 10.0±.72 11.90±.71 
OMNI .00±.00 2.55±.60 4.65±.87 6.35±.67 7.85±.36 

Nine  
square 
(N=20) 

HR (b/min) 87.5±7.11 91.4±7.86 94.2±7.91 98.15±6.85 103.00±7.48 
BLC(mmol/L) 3.03±.96 - - - 5.29±2.80 

BORG 1.00±.00 3.55±.94 5.85±.98 8.60±.99 10.35±.67 
OMNI .00±.00 2.45±.60 3.75±.63 5.40±.75 6.70±.57 

 
 
Comparisons of Perceptual and Physiological Variables between Experimental Time 

One way ANOVA with repeated measures analyses and post-hoc test demonstrated a significantly of HR, Borg RPE and 
OMNI RPE of each time (p< .01). Results are presented followed as table 3 : 
 

Table 3. Comparisons of Perceptual and Physiological Variables between Experimental Time 
 

Exercise Source Measure SS df MS F Sig. 
Walking 
 

TIME HR Contrast 2873.200 4 718.300 91.106 .000 
  Error 2497.340 76 32.860   
 BO Contrast 1132.460 4 283.115 649.268 .000 
  Error 36.040 76 .474   
 OM Contrast 542.740 4 135.685 611.629 .000 
  Error 18.440 76 .243   

Stepping 
 

TIME HR Contrast 2873.200 4 718.300 91.106 .000 
  Error 2497.340 76 32.860   
 BO Contrast 1132.460 4 283.115 649.268 .000 
  Error 36.040 76 .474   
 OM Contrast 542.740 4 135.685 611.629 .000 
  Error 18.440 76 .243   

Nine square 
 

TIME HR Contrast 6026.560 4 1506.640 100.386 .000 
  Error 1140.640 76 15.008   
 BO Contrast 1642.860 4 410.715 849.601 .000 
  Error 36.740 76 .483   
 OM Contrast 796.760 4 199.190 943.793 .000 
  Error 16.040 51.369 .312   
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Concurrent validity 
The analysis demonstrated a relation between RPE from OMNI-RPE Scale with HR scale. All regression functions were 

significant (P < 0.01) also BLC the regression between OMNI-RPE and BLC were significant (walking exercise, p<0.05 ; stepping 
exercise and nine square stepping exercise, p<0.01). Results are presented followed as table 4 : 

Table 4. Regression analysis of RPE (OMNI Scale) expressed as a function of HR  and BLC 

Exercises 
Mode 

Variable 
R R2 R2 adj SEest F sig 

RPE Predictor Criterion 
Walking OMNI HR .630(a) .397 .392 2.09432 77.766 .000 

 
 

BLC .399(a) .159 .137 3.65926 7.190 .011 
Stepping OMNI HR .497(a) .247 .239 2.48319 32.090 .000 

 
 

BLC .478(a) .229 .208 3.54390 11.268 .002 
Nine squre OMNI HR .635(a) .403 .397 2.24446 66.158 .000 

 
 

BLC .482(a) .233 .213 3.62551 11.525 .002 
  
 
Construct validity 

The analysis demonstrated a relation between RPE from OMNI Scale RPE with  Borg (6-20) scale RPE. All regression 
functions were significant (P < 0.01). Results are presented followed as table 5 : 

Table 5. Regression analysis of OMNI Scale RPE expressed as a function of Borg Scale RPE 
 

Exercises Mode Variable 
R R2* R2 adj SEest F sig 

RPE Predictor 
Walking OMNI Borg .972(a) .944 .944 .63696 1998.385 .000 
Stepping OMNI Borg .972(a) .946 .945 .66770 1701.264 .000 

Nine squre OMNI Borg .928(a) .860 .859 1.08566 603.612 .000 
  
  

4. CONCLUSIONS AND DISSCUSSION 
Discussion 

The purpose of this study was to develop instrument of OMNI Perceived Exertion Scale and evaluation the of the newly 
developed Thai OMNI Perceived Exertion Scale instrument in terms of validity and reliability in three mode aerobic exercise, during 
walking exercise , bench stepping exercise and nine-square stepping exercise for Thai Elderly .  The development new pictorials specific 
to three mode exercise is part of the propose project. The original format of the OMNI Picture System of Perceived Exertion was used 
for the development of one scale; the scale maintained the same verbal and pictorial descriptor placement on the gradient incline, with 
similar mode specific intensity pictorials (Roberson et al.,2004). Concurrent validity determined by correlating OMNI-RPE scale with HR 
continuously during the length of the exercise trial and BLC response pre and post exercise test protocol. For construct validity 
determined by correlating OMNI-RPE scale and Borg (6–20) RPE Scale responses with during exercise test protocol  
 
 For concurrent validation, the positive relation between  RPE from OMNI of perceived exertion scale and exercise intensity in 
this investigation  for aerobic exercises in Thai Elderly which each during walking exercise , stepping exercise and nine-square stepping 
exercise are consistent with previous validation studies and HR is consistent with previous investigations that have used concurrent 
paradigms(Robertson, et al., 2000, 2004; Utter, et al., 2002, 2004, Guidetti L, et al., 2011, Broccatelli, et al.,2010). The positive 
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correlation between OMNI scale RPE and BLC also consistent with the previous studies of  Irving et al. (2006) studied the utility of two 
different RPE scales between OMNI scale RPE and Borg scale RPE  as markers of the blood lactate response to exercise indicated 
that RPE can contribute to the prediction of the blood lactate response to exercise. The findings of concurrent validation in this 
investigation are in agreement with the basic concepts of the Effort Continua and Borg’s Range Model (Borg, 1998; Noble & Robertson, 
1996; Robertson, 2001a; Robertson et al., 2004). A basic tenant of the Effort Continua Model and Borg’s Range Model is that as a 
stimulus is introduced and the intensity of exercise increases, there is a corresponding and interdependent change in both perceptual 
and physiological responses (Borg, 1998; Robertson, 2004). This finding suggests that the OMNI pictorial system might be consistent 
with the assumptions of the Borg Effort Continua Model not only for children and adults, but also for older people. 
  

Construct validity of the OMNI- Scale was established using the 1982 version of the Borg (6–20) Scale RPE as the criterion 
metric. It was hypothesized that RPE derived from the OMNI-RPE scale in three mode aerobic exercise  would be positively correlated 
with Borg Scale RPE when perceptual estimates from both metrics were obtained during the walking, stepping and nine square stepping 
exercise protocol. The findings of the present investigation supported this hypothesis, establishing construct validity of the OMNI RPE 
Scale. Based on concurrent paradigms, the Borg (6–20) Scale is generally considered a valid metric to assess exertional perceptions 
over a wide range of exercise modes and metabolic rates (Borg, 1982). Validity of the OMNI-RPE  Scale over a wide stimulus-response 
range  is necessary in exercise testing, prescription and intensity self-regulation where it is expected that metabolic rate will fluctuate 
from low to high levels (Utter et at. 2004). 

 
The importance of these researches is underlined the elderly population of Thailand has been continually  increased.  The 

physical activity is a good way to spread wellness. Moreover, the number of older people engaged in physical activity is increasing and 
these people can receive accurate indication about the type and intensity of activity and the best way to practice. Walking exercise, 
Stepping exercise and Nine square stepping exercise  can improve heath benefit for the elderly. Due to the inevitable changes 
associated with ageing, some older persons may not consistently assign numbers to words when describing their exercise-related 
feelings (Groslambert & Mahon, 2006) and might do better with the pictorial-verbal format of the OMNI Scale of Perceived Exertion. 
Thus, the application of the newly developed OMNI Scales of Perceived Exertion in three mode aerobic exercises during walking 
exercise , bench stepping exercise and nine-square stepping exercise for Thai Elderly  in health-fitness settings may be beneficial for 
individualized prescription of optimal exercise intensity leading to health enhancement and reductions in morbidity and mortality. 
 
Conclusion 

The findings of the present investigation provide both concurrent and construct evidence supporting use of the OMNI Scale in three mode 
aerobic exercises during walking exercise , bench stepping exercise and nine-square stepping exercise for Thai Elderly  . The critical importance of 
concurrent validity was demonstrated by the OMNI-Walk Scale, OMNI-stepping scale and OMNI-Nine square scale in that RPE responses increased 
in a concurrent manner with HR and BLC, which is consistent with Borg’s Effort Continua Model. Construct validity was established by determining 
that the OMNI Scale measures the same perceptual construct (i.e., RPE) as a previously validated criterion scale. This validity evidence broadens 
the scope of application of the OMNI perceived exertion pictorial system. Therefore, the newly version of OMNI scale of perceived exertion in Thai 
elderly can be served as a tool to facilitate the self regulation and monitoring effort during aerobic exercises without the use of  expensive monitoring 
instruments. Further studies should be designed to investigate whether may be similarly valid for using in different modes of exercise and examined 
concurrent and construct validity of the OMNI  Scale of Perceived Exertion separately for elderly women and men and differentially rate the intensity 
of exertional signals from the overall, legs and chest during exercise. 
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นกัศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาการบรหิารการศกึษา  มหาวทิยาลยัวงษช์วลติกุล 

อาจารยป์ระจ า  คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกุล 

ศาสตราจารย ์ อาจารยป์ระจ า  มหาวทิยาลยัวงษช์วลติกุล 

บทคัดย่อ 
   งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์   1) เพื่อศกึษาสภาพการบรหิารฐานโรงเรยีนดา้นการกระจายอ านาจ   ดา้นการมสี่วน
ร่วมและด้านการบรหิารจดัการที่ดี  2) เพื่อศกึษาประสทิธภิาพการบรหิารฐานโรงเรยีนที่มต่ีอคุณภาพนักเรยีน  

ความพงึพอใจของคร ู และความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศกึษา 3) เพื่อศกึษาการบรหิารฐานโรงเรยีนทีม่ี

ผลต่อประสทิธภิาพของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  โดยใชแ้บบสอบถามทีส่รา้งขึน้และผ่านการตรวจสอบ

คุณภาพกบักลุ่มตวัอย่างซึง่ประกอบดว้ย  ผูอ้ านวยการโรงเรยีน   รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน  ครู   และกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจ านวน 400  คน จาก 40  โรงเรยีนของเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาของจงัหวดัศรสีะ

เกษทัง้  4 เขต โดยการใชก้ารสุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอนและน าผลการวจิยัมาวเิคราะหร์อ้ยละ  ค่าเฉลีย่  ส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน  และวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์โดยใช ้ Pearson  Product  Moment  Correlation  และ  

Stepwise  Multiple Regression Analysis  เพื่อศกึษาความสมัพนัธแ์ละอ านาจการท านาย ผลการวจิยัพบว่า  

  1. การบรหิารฐานโรงเรยีนโดยภาพรวม   โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาของจงัหวดัศรสีะเกษ สามารถ

ด าเนินการไดอ้ยู่ในระดบัมากทัง้ดา้นการกระจายอ านาจดา้นการบรหิารจดัการทีด่ ี และดา้นการมสีว่นร่วม 

  2. ประสทิธภิาพการบรหิารฐานโรงเรยีนดา้นคุณภาพนักเรยีน   ความพงึพอใจของครู  และความพงึพอใจของ

กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน   ในโรงเรยีนขยายโอกาสของจงัหวดัศรสีะเกษทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก 

  3. การบรหิารฐานโรงเรยีนทัง้ 3 ดา้น ส่งผลต่อประสทิธภิาพดา้นคุณภาพนักเรยีนและความพงึพอใจของครูใน

ระดบักลาง    แต่ส่งผลต่อความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาในระดบัค่อนข้างต ่า  โดยมีค่ าสมัประสทิธิ ์

สหสมัพนัธเ์ท่ากบั  0.576, 0.410 และ0.285  ตามล าดบั 

  อย่างไรกด็กีารบรหิารฐานโรงเรยีน  สามารถท านายหรอือธบิายคุณภาพนักเรยีน  ความพงึพอใจของครู  และ

ความพงึพอใจของกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานค่อนขา้งต ่าโดยมสีมัประสทิธิก์ารถดถอย ( R 2)  เท่ากบั  

0.389, 0.162  และ  0.118  ตามล าดบั   ทัง้นี้มอีงคป์ระกอบดา้นการกระจายอ านาจและดา้นการบรหิารจดัการทีด่ ี 
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สามารถท านายหรืออธบิายคุณภาพนักเรยีน    ส่วนการบรหิารจดัการที่ดเีท่านัน้ที่สามารถท านายหรอือธบิาย

ความพงึพอใจของครแูละความพงึพอใจของกรรมการสถานศกึษา  

ค าส าคญั: การบรหิารฐานโรงเรยีน  ประสทิธภิาพ  คุณภาพนักเรยีน  ความพงึพอใจของครู  ความพงึพอใจของ

กรรมการสถานศกึษา           

ABSTRACT 

  The  research  objectives   were   1) to  determine  the  operation  of  the  school – based  

management  of  the  opportunity  education  extention  schools  in  Sisaket  Province  in  three  

domains, namely, decentralization, participation  and  good  governance,  2) to  study  the  

administration   efficiency  on  student  quality,  teachers’  job  satisfaction  and  the  school  committee  

member’s  satisfaction  and  3)  to  study  the  school  – based  management  affecting  the  school  

efficiency. The  developed  questionnaires  with  approved  validity  and  high  reliability  were  used  for  

collecting  data  from  the  directors  and  deputy  directors, the  teachers  and  the  members  of  the  

school  committee  with  total of  400  subjects  from  40  schools  which  were  randomly  drawn  by  

using  stratified  random  sampling. The  earned  data  were  then  analyzed   for  finding  percentage, 

   and S.D.  and  analyzed  the  effecting  of  the  school – based  management  toward  the  

efficiency  of  school  by Pearson  Product  Moment  Correlation  Coefficient  and  Stepwise  Multiple  

Regression  Analysis. The research finding revealed that. 

     1.  The  opportunity  education  extention  schools  in Changwat Sisaket    carried  on   school – 

based  management  “much”  on  decentralization, participation  and  good  governance.    

    2. The  efficiency  of  the  schools  was  “much”  on  the  student  quality,  teacher’s  job  satisfaction  

and  on  the  satisfaction  of  the  school  committee  member. 

    3. The  school - based  management  affected  “moderately”  on  the  student  quality  and  teacher’s  

job  satisfaction,  but  fairly  low  on  the  satisfaction  of  the  school  committee  members with 

correlation coefficients 0.576, 0.410 and 0.285 respectively. 

  However,  the  school - based  management  could  describe  the  student  quality, the  teacher’s  job  

satisfaction  and  the   satisfaction  of  the  school  committee  member  “considerably  low”  with  

regression  coefficients (
2

R ) of  0.389, 0.162  and  0.118  respectively.   Only  decentralization  and  

good  governance  practice  could  describe  the  student  quality  and  the  only  “good  governance”  

practices  could  describe  the  teacher’s  job  satisfaction  and  the  satisfaction  of  the  school  

committee  members. 
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satisfaction  of  the  school  committee  members 

บทน า 

    ยุคโลกาภวิตัน์เป็นยุคไรพ้รมแดนการเปลีย่นแปลงเป็นไปอยา่งรวดเรว็  ความรูท้ีม่อียู่อาจจะลา้สมยัไปอย่าง

รวดเรว็    จ าตอ้งแสวงหาความรูใ้หม่ ๆ มาทดแทนอย่างต่อเนื่องโดยจ าตอ้งเปลีย่นแปลงความรูท้างวชิาการและ

วธิกีารปฏบิตั ิ  จงึจะน าไปสูค่วามส าเรจ็  โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นบุคลากรหลกัทีส่ าคญัของ

สถานศกึษา และเป็นผูน้ าวชิาชพีทีจ่ะตอ้งมสีมรรถนะ ความรู ้ความสามารถ และคุณธรรม จรยิธรรม ตลอดทัง้

จรรยาบรรณวชิาชพีทีด่ ี จงึจะน าไปสูก่ารจดัและการบรหิารสถานศกึษาทีด่ ี  มปีระสทิธผิล   และประสทิธภิาพ(ธี

ระ  รุญเจรญิ, 2550 : 7) 

    การบรหิารโดยใชฐ้านโรงเรยีน (School–based Management หรอื SBM ) เป็นแนวคดิทีก่ าเนิดขึน้ในประเทศ

สหรฐัอเมรกิา  เน่ืองจากผูร้บับรกิารไม่พงึพอใจในระบบการจดัการศกึษาและคุณภาพการศกึษาทีต่กต ่า   จงึมี

แนวคดิทีจ่ะเปลีย่นแปลงระบบการบรหิารและจดัการศกึษาเสยีใหม่    โดยใหม้กีารบรหิารฐานโรงเรยีนเกดิขึน้   

และไดเ้ชื่อมโยงแนวคดิน้ีเขา้กบัการปฏริปูการศกึษาและการกระจายอ านาจใหโ้รงเรยีนมอีสิระในการบรหิารตนเอง 

ดงันัน้การบรหิารฐานโรงเรยีนจงึเป็นนวตักรรมทางการบรหิารการศกึษา เพื่อใหส้ถานศกึษามอีสิระในการบรหิาร

และการจดัการเรยีนการสอน (ธรีะ  รุญเจรญิ,2553 ) 

    แนวทางการปฏริปูระบบการบรหิารการศกึษา    เพื่อกระจายอ านาจการบรหิารและจดัการศกึษาไปยงั

สถานศกึษา องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และชมุชน โดยเฉพาะแนวทางการปฏริปูของกระทรวงศกึษาธกิารนัน้ม ี 4  

ดา้น คอื  ปฏริปูสถานศกึษา คร ูหลกัสตูรการเรยีนการสอนและระบบบรหิารการศกึษา   แต่เน่ืองจากสภาพการจดั

การศกึษาทีผ่่านมาของไทย   ยงัมปีญัหาเกีย่วกบัโครงสรา้งการบรหิารงานและการบรหิารงานบคุคลในเรื่องต่าง ๆ  

( ส านกังานปฏริปูการศกึษา, 2543:50 )  และจากสภาพปญัหาดงักล่าวจงึท าใหเ้กดิการปฏริปูการศกึษาขึน้

โดยเฉพาะการบรหิารและจดัการศกึษา  มกีารกระจายอ านาจจากสว่นกลางไปยงัสถานศกึษา  ใหส้ถานศกึษามี

อสิระในการตดัสนิใจมากทีส่ดุ   โดยเฉพาะการจดัการศกึษาของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาในส านกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ  เขต  1 - 4   ซึง่มคีวามหลากหลายทัง้ทางดา้นภาษาและวฒันธรรม  มี

ความจ าเป็นอย่างยิง่ทีต่อ้งใหช้มุชนเขา้มามสีว่นร่วมในการจดัการศกึษาของโรงเรยีนเพื่อสรา้งคณุภาพของ

นกัเรยีน  และตอ้งปรบัเปลีย่นวธิกีารบรหิารจดัการศกึษาตามบรบิทของโรงเรยีน  

    ปญัหาระดบัโรงเรยีน  โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษามคีวามยุง่ยากในการจดัการศกึษา มกีารจดั

การศกึษาหลายระดบัคอื ระดบัอนุบาล  ระดบัประถมศกึษาและระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้  ตามพระราชบญัญตัิ

การศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 17 ยงัไดก้ าหนดใหม้กีารศกึษา

ภาคบงัคบัจ านวน  9  ปี  บงัคบัใหเ้ดก็ทีม่อีายุย่างเขา้ปีที ่ 7  เขา้เรยีนในโรงเรยีนขัน้พืน้ฐานจนกว่าอายุจะย่างเขา้

ปีที ่16 เวน้แต่สอบไดช้ัน้ปีที ่ 9    ของการศกึษาภาคบงัคบั  จงึไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญตักิารศกึษาภาคบงัคบั  

พ.ศ.  2545  เมื่อวนัที ่ 31  ธนัวาคม  2545   และใหโ้รงเรยีนทีจ่ดัการศกึษาภาคบงัคบัทุกโรงเรยีน  เปิดสอนใน

ระดบัอนุบาลรบัเดก็ทีม่อีายยุ่างเขา้ปีที ่5 เขา้เรยีนในระดบัอนุบาล1รวมทัง้ไดก้ าหนดอ านาจหน้าทีใ่หแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้ง

ในการประกาศสง่เดก็เขา้เรยีน  การแต่งตัง้เจา้พนกังาน   การปฏบิตังิานของเจา้พนกังาน  การจดัการศกึษาใหแ้ก่
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เดก็ทีม่คีวามบกพร่องและเดก็ทีม่คีวามสามารถพเิศษ    ใหผู้ป้กครองสง่เดก็ในปกครองเขา้เรยีน  ตลอดจนวธิกีาร

ยกเวน้ผ่อนผนัและการลงโทษผูฝ้า่ฝืนไวด้ว้ย    จงึท าใหคุ้ณภาพนกัเรยีนสว่นมากยงัไม่ไดม้าตรฐาน  ดา้นการคดิ 

ใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน  รเิริม่สรา้งสรรค ์  ตลอดจนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนยงัไม่อยู่ในเกณฑน่์าพอใจ การสอนจ านวนมากยงั

ไม่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัเพราะครไูม่เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการสอน    ยงัยดึการสอนแบบเดมิและงบประมาณมี

จ ากดั   มกัน างบประมาณไปใชด้า้นอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์ ความไม่ชดัเจนในการบรหิารโดยใชฐ้านโรงเรยีน มี

ความสบัสนในรปูแบบการจดัโรงเรยีน  เช่น โรงเรยีนในฝนั  โรงเรยีนในก ากบั  โรงเรยีนวถิพีุทธ  โรงเรยีนสขีาว 

โรงเรยีนสเีขยีว  ความไม่เป็นตวัของตวัเองคอืไม่ค่อยพึง่ตวัเอง การใชท้รพัยากรทอ้งถิน่ยงัไม่เตม็ที ่

    ปญัหาผูบ้รหิารสถานศกึษา เช่น ความไม่เป็นมอือาชพี  ความสนใจในงานวชิาการน้อย การสนใจใฝรู่ก้ารศกึษา

เรยีนรูน้้อย   ภาวะผูน้ าดา้นการเปลีย่นแปลงยงัไม่เหมาะคอืตดิกรอบเดมิ บรหิารโดยใชฐ้านโรงเรยีนไม่เป็น 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในดา้นการบรหิารโรงเรยีน ผูบ้รหิารไม่ค่อยสง่เสรมิการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั

เพราะงานบรหิารมมีากไมม่เีวลานิเทศการสอน  ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที ่ 2 ของมาตรฐานการศกึษาของ

ชาตพิทุธศกัราช 2547 ยงัใชว้ฒันธรรมการบรหิารเดมิ  การใชเ้วลาอยู่ทีโ่รงเรยีนน้อย         

    ปญัหาชมุชนและบรบิทแวดลอ้ม  เช่น ผูป้กครองไม่สนใจใหค้วามร่วมมอืในกระบวนการเรยีนการสอน ไม่ให้

ความร่วมมอืและสนใจต่อโรงเรยีน   มกัสง่บตุรหลานเขา้ไปเรยีนในตวัเมอืง   สิง่แวดลอ้มรอบโรงเรยีนไม่เอือ้   

การไม่รบัผดิรบัชอบร่วมกบัโรงเรยีน 

    ปญัหานกัเรยีน เช่น ขาดความสนใจใฝรู่ ้  ไมม่ทีกัษะการคดิ  ไม่ค่อยคดิรเิริม่สรา้งสรรคแ์ละขาด 

ความขยนัหมัน่เพยีร  มคีวามฟุม่เฟือย 

    โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษเขต 1-4 เป็นโรงเรยีนทีจ่ดั

การศกึษาภาคบงัคบั   มกีารจดัการศกึษาหลายระดบั   คอื   ระดบัอนุบาล   ระดบัประถมศกึษา  และระดบั

มธัยมศกึษาตอนตน้  มปีญัหายุง่ยากเช่นเดยีวกบัทีก่ล่าว  เน่ืองจากลกัษณะในองคป์ระกอบของการบรหิารในยุคนี้

ตอ้งน าการบรหิารแบบฐานโรงเรยีน (School–Based Management) มาใช ้ เช่นเดยีวกบัโรงเรยีนอื่นๆ  ซึง่ได้

ด าเนินการมานานพอควรตัง้แต่ปีการศกึษา 2542  ผูว้จิยัจงึเหน็ว่าถา้ไดม้กีารศกึษา การบรหิารฐานโรงเรยีนทีม่ผีล

ต่อประสทิธภิาพของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาของจงัหวดัศรสีะเกษ  จะเป็นประโยชน์ต่อการบรหิารและ

การจดัการศกึษาต่อไป 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

    การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ ศกึษาประสทิธภิาพในการบรหิารฐานโรงเรยีนของโรงเรยีนขยายโอกาสทาง

การศกึษาทีม่ต่ีอคุณภาพนกัเรยีน ความพงึพอใจของคร ูความพงึพอใจของกรรมการสถานศกึษา โดยมี

วตัถุประสงคเ์ฉพาะดงันี้ 

 1.เพื่อศกึษาสภาพการบรหิารฐานโรงเรยีนดา้นการกระจายอ านาจ  ดา้นการมสีว่นร่วมและดา้นการ

บรหิารจดัการทีด่ ี
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2.เพื่อศกึษาประสทิธภิาพของการบรหิารฐานโรงเรยีนทีม่ต่ีอคุณภาพนกัเรยีน ความพงึพอใจของคร ู

ความพงึพอใจของกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 3. เพื่อศกึษาการบรหิารฐานโรงเรยีน    ทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา

ของจงัหวดัศรสีะเกษ 

วิธีด าเนินการวิจยั 

    ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

    1. ประชากรในการวจิยัครัง้นี้เป็นผูอ้ านวยการโรงเรยีน  รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนฝา่ยวชิาการ   

ครแูละกรรมการสถานศกึษาทีป่ฏบิตังิานในโรงเรยีนปจัจุบนั 3 ปี  ขึน้ไป ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจงัหวดัศรสีะเกษ  เขตที ่ 1 – 4  มจี านวน  8,085  คน   

    2.  กลุ่มตวัอย่าง  381 คน  จาก  40  โรงเรยีน  โดยกระจายจ านวนโรงเรยีนตามสดัสว่นของโรงเรยีนขยาย

โอกาสทางการศกึษาในแต่ละเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  แลว้ใชว้ธิสีุม่โรงเรยีนอย่างง่าย 

 

ตารางท่ี 1 จ านวนกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ เขต  1 – 4 และต าแหน่ง

ของบุคลากร 

เขตพืน้ที่

การศกึษา

ประถมศกึษา 

จ านวนโรงเรยีน กลุ่มตวัอย่าง รวม 

ทัง้หมด กลุ่ม

ตวัอย่าง 

ผูบ้รหิาร คร ู กรรมการ

สถานศกึษา 

ศรสีะเกษเขต 1 64 11 22 44 44 110 

ศรสีะเกษเขต 2 42 7 14 28 28 70 

ศรสีะเกษเขต 3 59 10 20 40 40 100 

ศรสีะเกษเขต 4 66 12 24 48 48 120 

รวม 231 40 80 160 160 400 

ทีม่า : กลุ่มนโยบายและแผน  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ เขต 1-4    

   3. ในการวจิยัครัง้นี้ครอบคลุมเฉพาะโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษาศรสีะเกษเขต 1-4 

    การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ   (quantitative)  ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาประสทิธภิาพในการ

บรหิารฐานโรงเรยีนของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาของจงัหวดัศรสีะเกษ  ทีม่ต่ีอ   คุณภาพนกัเรยีน  
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ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของคร ู ความพงึพอใจของกรรมการสถานศกึษา โดยผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามและ

แบบประเมนิไปสอบถามและประเมนิบุคลากรในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  อนัไดแ้ก ่ ผูอ้ านวยการ

โรงเรยีน  รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนฝา่ยวชิาการ  ในกรณีทีโ่รงเรยีนไมม่รีองผูอ้ านวยการโรงเรยีนฝา่ยวชิาการ  ให้

ครหูวัหน้าฝา่ยวชิาการตอบแทน   คร ู  กรรมการสถานศกึษา  ในโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างทัง้  4  เขต  ของ

โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ เขต  1 - 4  ซึง่ผลของ

การวจิยัในครัง้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาทุกโรงเรยีน    ใหม้กีารด าเนินการบรหิาร

ฐานโรงเรยีนอย่างเป็นระบบและมคีวามต่อเนื่อง  สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาโรงเรยีนสูค่วามส าเรจ็ใน

การบรหิารและเกดิการพฒันาอย่างยัง่ยนืต่อไป 

      เครือ่งมือท่ีใช้และการหาคณุภาพ 
   เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating Scal) และแบบประเมนิรวม 4 เรื่อง 

ประกอบดว้ย 

    1.  แบบสอบถามสภาพการบรหิารฐานโรงเรยีน 

    2. แบบประเมนิความพงึพอใจของคร ู

    3. แบบประเมนิความพงึพอใจของกรรมการสถานศกึษา 

    4. แบบประเมนิคุณภาพนกัเรยีน  

     โดยแบ่งเป็น  3  ชุด  คอืชุดส าหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษา  ชดุส าหรบัคร ู และส าหรบักรรมการสถานศกึษา   

   ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืโดยน าแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน  5  ท่านตรวจสอบ

คุณภาพของแบบสอบถามและแบบประเมนิในลกัษณะความเทีย่งตรง (Validity)  ดา้นเนื้อหา  และน า

แบบสอบถามไปทดลองใช ้(Tryout) จากกลุ่มตวัอย่างทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกบักลุ่มตวัอย่างทีจ่ะใชจ้รงิในเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาอุบลราชธานีเขต  4   จ านวน  35  คนแลว้น ามาวเิคราะหเ์พื่อหาความเชื่อมัน่ของเครื่องมอื  

ผลปรากฏว่ามคีวามเชื่อมัน่ในระดบัสงู   

    การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 

   การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  ผูว้จิยัด าเนินไดน้ าเคื่องมอืทัง้  3  ชุดไปเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเองทัง้  40  โรงเรยีนทีเ่ป็น

แหล่งเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างซึง่ไดร้บัคนืมาทัง้หมด 

    การวเิคราะหข์อ้มลู   การวเิคราะหข์อ้มลูแบ่งออกเป็น  2  ลกัษณะ  คอื 

    ลกัษณะที ่1  เป็นการวเิคราะหต์ามสถติพิืน้ฐาน   เกีย่วกบัสภาพการบรหิารฐานโรงเรยีนกบัประสทิธภิาพการ

บรหิารฐานโรงเรยีนซึง่ใชส้ถติพิืน้ฐาน  รอ้ยละ  มชัฌมิเลขคณิตและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

    ลกัษณะที ่ 2  วเิคราะหข์อ้มลูในเชงิสหสมัพนัธร์ะหว่าง  การบรหิารฐานโรงเรยีนกบัประสทิธภิาพในการบรหิาร

ฐานโรงเรยีนโดยใชส้หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั  ( Pearson  Product  Moment  Correlation) เพื่อศกึษา

ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรต่างๆ และ การวเิคราะหถ์ดถอยเชงิซอ้น (Stepwise Multiple Regression  Analysis)  

เพื่อวเิคราะหอ์ านาจการท านายและใชอ้ธบิายประสทิธภิาพการบรหิารฐานโรงเรยีน 
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ผลการวิจยั 

    ผลการวจิยัเรื่อง  การบรหิารฐานโรงเรยีนทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาของ

จงัหวดัศรสีะเกษ  พอสรุปผลไดด้งันี้ 

    1.  โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาในจงัหวดัศรสีะเกษ ด าเนินการบรหิารฐานโรงเรยีนทัง้  3 ดา้น  คอื ดา้น

การกระจายอ านาจ  ดา้นการมสีว่นร่วม  และดา้นการบรหิารจดัการทีด่อียู่ในระดบัมาก  ทัง้โดยภาพรวมและราย

ดา้น 

     2.  โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษามปีระสทิธภิาพในการบรหิารฐานโรงเรยีน   (1 )    นกัเรยีนมคีุณภาพ

ทัง้   ด ี  เก่งและมคีวามสขุ   อยู่ในระดบัมาก ,    ระดบัมากและระดบัมากทีส่ดุตามล าดบั    (2)  ครมูคีวามพงึ

พอใจต่อความส าเรจ็ในการปฏบิตังิาน    ต่อการไดร้บัการยอมรบัจากผูบ้รหิารและต่อความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัมากและ    (3)   กรรมการสถานศกึษามคีวามพงึพอใจต่อการมสีว่นร่วม   ต่อผลการจดั

การศกึษาของโรงเรยีนและต่อการจดัการเรยีนการสอนของครอูยู่ในระดบัมากทุกดา้น  

     3. การด าเนินการบรหิารฐานโรงเรยีนสง่ผลต่อคุณภาพนกัเรยีน    และต่อความพงึพอใจของครอูยู่ในระดบั

ปานกลางและต่อความพงึพอใจของกรรมการสถานศกึษาอยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า  คอืการบรหิารฐานโรงเรยีน

สามารถอธบิายคุณภาพนกัเรยีน  ความพงึพอใจของครแูละความพงึพอใจของกรรมการสถานศกึษาไดป้ระมาณ

รอ้ยละ 57.60, รอ้ยละ 41.00 และรอ้ยละ 28.50  ตามล าดบั  ดงัตาราง  2 

ตารางท่ี  2  สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างการบรหิารฐานโรงเรยีนกบัคุณภาพนกัเรยีน ความพงึพอใจของคร ู

และความพงึพอใจของกรรมการสถานศกึษา 

 

ความสมัพนัธร์ะหว่าง 

 

ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์( R 2) 

1.การบรหิารฐานโรงเรยีนกบัคณุภาพนกัเรยีน 0.576 

2.การบรหิารฐานโรงเรยีนกบัความพงึพอใจของคร ู 0.410 

3.การบรหิารฐานโรงเรยีนกบัความพงึพอใจของกรรมการสถานศกึษา 0.285 
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ผลการวิเคราะหอ์ านาจการท านายของการบริหารฐานโรงเรียนต่อคณุภาพนักเรียน ต่อความพึงพอใจของ

คร ู และต่อความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาแสดงไว้ในตาราง  3 

ตารางท่ี  3 องคป์ระกอบการบรหิารฐานโรงเรยีนทีส่ามารถท านายประสทิธภิาพของโรงเรยีนขยายโอกาสทาง

การศกึษาของจงัหวดัศรสีะเกษ 

 

    จากตาราง 3    แสดงใหเ้หน็ว่า  ประสทิธภิาพของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาของจงัหวดัศรสีะเกษมา

จากผลการด าเนินงานของการบรหิารฐานโรงเรยีนของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาของจงัหวดัศรสีะเกษ  

เมื่อพจิารณาประสทิธภิาพของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาของจงัหวดัศรสีะเกษในแต่ละดา้น  ปรากฏผล

ดงันี้ 

   1. ดา้นคุณภาพนกัเรยีนโดยรวม(Yt )  มาจากผลการด าเนินงานการบรหิารฐานโรงเรยีนของโรงเรยีนขยาย

โอกาสทางการศกึษาของจงัหวดัศรสีะเกษ  2  ดา้น  เรยีงตามล าดบัดงันี้  1) การบรหิารจดัการทีด่สีามารถท านาย

ไดร้อ้ยละ 37.00   2) การกระจายอ านาจสามารถท านายได ้ รอ้ยละ  38.90 สว่นดา้นการมสีว่นร่วมไม่สามารถ

ท านายได ้

  2. ดา้นความพงึพอใจของคร ู (Zt )มาจากผลการด าเนินงานการบรหิารฐานโรงเรยีนของโรงเรยีนขยายโอกาส

ทางการศกึษาของจงัหวดัศรสีะเกษ  1 ดา้น   คอืดา้นการบรหิารจดัการทีด่เีพยีงอย่างเดยีวซึง่สามารถท านายได ้

รอ้ยละ 16.20 

  3. ดา้นความพงึพอใจของกรรมการสถานศกึษา( St )มาจากผลการด าเนินงานการบรหิารฐานโรงเรยีนของ

โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาของจงัหวดัศรสีะเกษ  1 ดา้น  คอืดา้นการบรหิารจดัการทีด่เีพยีงอย่างเดยีวซึง่

สามารถท านายได ้รอ้ยละ 11.80 

ผลการท านาย ตวัแปรทีม่สีว่นในการท านาย    สมัประสทิธิ ์

การท านาย ( 2R )     

ประสทิธภิาพดา้นคุณภาพนกัเรยีนโดยรวม (Yt ) 

 

การกระจายอ านาจ( X3 ) 

การบรหิารจดัการทีด่ ี(  X3 ) 

0.370 

0.389 

ประสทิธภิาพดา้นความพงึพอใจของครโูดยรวม  

(Zt ) 

การบรหิารจดัการทีด่(ี  X3 )  0.162 

ประสทิธภิาพดา้นความพงึพอใจของกรรมการ

สถานศกึษาโดยรวม( St ) 

การบรหิารจดัการทีด่ ี(  X3 )    0.118 
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สรปุและอภิปรายผล 

    สรปุ  งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์   1) เพื่อศกึษาสภาพการบรหิารฐานโรงเรยีนดา้นการกระจายอ านาจ   ดา้น

การมสีว่นร่วมและดา้นการบรหิารจดัการทีด่ ี 2) เพื่อศกึษาประสทิธภิาพการบรหิารฐานโรงเรยีนทีม่ต่ีอคุณภาพ

นกัเรยีน  ความพงึพอใจของคร ู และความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศกึษา   3 ) เพื่อศกึษาการบรหิารฐาน

โรงเรยีนทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  โดยใชแ้บบสอบถามทีส่รา้งขึน้และผ่าน

การตรวจสอบคุณภาพกบักลุ่มตวัอย่างซึง่ประกอบดว้ย ผูอ้ านวยการโรงเรยีน  รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน  คร ู และ

กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจ านวน 400 คน  จาก    40    โรงเรยีนของเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาของ

จงัหวดัศรสีะเกษทัง้  4  เขต  โดยการใชก้ารสง่แบบหลายขัน้ตอนและน าผลการวจิยัมาวเิคราะหร์อ้ยละ  ค่าเฉลีย่  

สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ดยใช ้   Peason  Product  Moment  Correration  และ   

Stepwise  Multiple Regression  Analysis  เพื่อศกึษาความสมัพนัธแ์ละอ านาจการท านาย  ผลการวจิยั  พบว่า 

    1. การบรหิารฐานโรงเรยีนโดยภาพรวม   โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาของจงัหวดัศรสีะเกษ สามารถ

ด าเนินการไดอ้ยู่ในระดบัมากทัง้ดา้นการกระจายอ านาจดา้นการบรหิารจดัการทีด่ ี และดา้นการมสีว่นร่วม 

    2. ประสทิธภิาพการบรหิารฐานโรงเรยีนดา้นคุณภาพนกัเรยีน   ความพงึพอใจของครู  และความพงึพอใจของ

กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ในโรงเรยีนขยายโอกาสของจงัหวดัศรสีะเกษทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก 

    3. การบรหิารฐานโรงเรยีนทัง้  3 ดา้น  สง่ผลต่อประสทิธภิาพดา้นคุณภาพนกัเรยีนและความพงึพอใจของครใูน

ระดบักลาง    แต่ส่งผลต่อความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาในระดบัค่อนข้างต ่า   โดยมีค่าสมัประสทิธิ ์

สหสมัพนัธเ์ท่ากบั  0.576, 0.410 และ0.285  ตามล าดบั 

  อย่างไรกด็กีารบรหิารฐานโรงเรยีน   สามารถท านายคุณภาพนกัเรยีน  ความพงึพอใจของคร ู และความพงึพอใจ

ของกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานค่อนขา้งต ่าโดยมสีมัประสทิธิก์ารถดถอย (
2

R )  เท่ากบั  0.389, 0.162  และ  

0.118  ตามล าดบั   ทัง้นี้มอีงคป์ระกอบดา้นการกระจายอ านาจและดา้นการบรหิารจดัการทีด่ ี สามารถท านาย

คุณภาพนกัเรยีน  สว่นการบรหิารจดัการทีด่เีท่านัน้ทีส่ามารถท านายความพงึพอใจของครูและความพงึพอใจของ

กรรมการสถานศกึษา  

    อภิปรายผล  ในการวจิยัเรื่อง  การบรหิารฐานโรงเรยีนทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพของโรงเรยีนขยายโอกาสทาง

การศกึษาของจงัหวดัศรสีะเกษ   อธบิายไดว้่า 

    1. ผลจากการวจิยัเรื่อง  การบรหิารฐานโรงเรยีนทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา

ของจงัหวดัศรสีะเกษ    อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะโลกในปจัจุบนัทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ 

อนัเป็นไปตามกระแสโลกาภวิตัน์สง่ผลกระทบต่อทุกโรงเรยีนซึง่จะตอ้งมกีารปรบัตวัเพื่อความอยู่รอดและพฒันาได้

อย่างต่อเนื่อง  การเปลีย่นแปลงเหล่าน้ีนบัเป็นความทา้ทายกบัโรงเรยีน  ก่อใหเ้กดิทัง้โอกาสและขอ้จ ากดัต่อการ

ด าเนินงานของโรงเรยีน  ซึง่ย่อมจะมผีลต่อความสามารถในการแขง่ขนัและสิง่ส าคญัทีจ่ะน าไปสูค่วามสามารถใน

การสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัใหม่ ๆ จงึอยู่ทีค่วามสามารถในการเรยีนรูข้องบุคลากรในโรงเรียน  หาก

บุคลากรในโรงเรยีนใดมกีารเรยีนรูท้ีร่วดเรว็กว่าย่อมน าโรงเรยีนไปสูค่วามสามารถในการเสรมิสรา้งความสามารถ

ทางการแขง่ขนัไดด้ ี
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  จากการด าเนินการบรหิารฐานโรงเรยีน   ตามมาตรฐานและตวับ่งชีท้ีส่ านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษาได้

พฒันาขึน้และโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาของจงัหวดัศรสีะเกษ    ไดน้ าไปด าเนินการไดค้่อนขา้งด ี ซึง่

แสดงใหเ้หน็ว่าการกระจายอ านาจ   การมสีว่นรว่มและการบรหิารจดัการทีด่ ีเป็นแนวทางทีน่่าจะถูกตอ้งในการ

น ามาใชใ้นการบรหิารฐานโรงเรยีน  ซึง่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาของชาตทิีก่ าหนดไวใ้หโ้รงเรยีนบรหิาร

โดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน   โดยก าหนดใหโ้รงเรยีนน าหลกัธรรมาภบิาลมาใชใ้นการบรหิารใหอ้งคก์ร  ชุมชนมสีว่น

ร่วมในการพฒันาจดัการเรยีนรูต้ามสภาพทอ้งถิน่และสภาพปญัหาความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของผูเ้รยีน    ผูร้บับรกิาร

หรอืผูเ้กีย่วขอ้งทุกกลุ่มมคีวามพอใจต่อการบรกิารของสถานศกึษาและก าหนดใหม้รีะบบประกนัคุณภาพภายใน

โดยถอืใหเ้ป็นสว่นหนึ่งในการพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา กอปรทัง้สามารถรองรบัการประเมนิคุณภาพ

ภายนอกได ้

    นอกจากนี้จากการวจิยัครัง้นี้พบว่า  ครมูคีวามพงึพอใจในดา้นต่าง ๆ อยูใ่นระดบัมาก  และกรรมการ

สถานศกึษากม็คีวามพงึพอใจในดา้นต่าง ๆ อยูใ่นระดบัมากเช่นเดยีวกนั 

    อน่ึงจากผลการวจิยัขา้งตน้   สว่นใหญ่สอดคลอ้งกบัหลกัการปฏริปูการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร  (อุทยั  

บุญประเสรฐิ, 2545)  ดงันี้   

     1) ยดึโรงเรยีนเป็นศนูยก์ลางในการตดัสนิใจ  (School-Based  Decision Making) เป็นแนวคดิทีมุ่่งใหโ้รงเรยีน

มอีสิระในการตดัสนิใจดว้ยตนเอง  โดยยดึประโยชน์ทีจ่ะเกดิกบัผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

     2) การมสีว่นร่วมและการร่วมคดิร่วมท า(Participation and Collaboration)  ถอืว่าการศกึษาเป็นเรื่องของ

สาธารณชน      

      3) การกระจายอ านาจ (Decentralization)   โดยคนือ านาจการจดัการศกึษาใหก้บัผูอ้ยู่ใกลช้ดิเดก็  คอื 

ผูบ้รหิาร  ครแูละชุมชน  เป็นความเชื่อทีว่่า  ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีต่อการศกึษาหรอืผูท้ีอ่ยูใ่กลช้ดิเดก็  จะสามารถจดั

การศกึษาใหก้บัเดก็ไดด้ทีีส่ดุ    ตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการของผูเ้รยีนและชุมชนไดด้ทีีส่ดุ   อ านาจการ

ตดัสนิใจอยูใ่นระดบัปฏบิตั ิ คอืสถานศกึษา   

      4) ภารกจิทีต่รวจสอบได ้(Accountability)  ตอ้งมกีารก าหนดหน้าที ่ ความรบัผดิชอบและภารกจิของผูบ้รหิาร  

ครอูาจารย ์ บุคลากรทางการศกึษาและชมุชนอย่างชดัเจน  เป็นหลกัประกนัคุณภาพการศกึษาใหเ้กดิขึน้อย่าง

แทจ้รงิ 

    2.  การบรหิารฐานโรงเรยีนในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาของจงัหวดัศรสีะเกษ ในภาพรวมและราย

ดา้นโรงเรยีนสามารถปฏบิตัไิดอ้ยู่ในระดบัมาก   มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพของโรงเรยีนขยายโอกาสทาง

การศกึษาจงัหวดัศรสีะเกษอยู่ในระดบัปานกลาง  และการบรหิารฐานโรงเรยีนทุกดา้นสง่ผลต่อประสทิธภิาพของ

โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาจงัหวดัศรสีะเกษ ไดถ้งึรอ้ยละ  59.02  ซึง่เป็นการสง่ผลค่อนขา้งสงูเป็นไปตาม

มาตรฐานการศกึษาชาต ิมาตรฐานที ่2 พ.ศ. 2542  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2545    ก าหนดให้

โรงเรยีนบรหิารจดัการโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน(SBM) ยดึหลกัการกระจายอ านาจ  การมสีว่นรว่ม และ การบรหิาร

จดัการตนเอง (มต ิครม. เมื่อ 26 ตุลาคม 2547) ซึง่อแีวนส ์ (Dimmock. 1993 : 92-112; Citing  Evans. 1993)  

กล่าวว่า  จากแนวทางการกระจายอ านาจการบรหิารนัน้ การบรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน  เกีย่วเน่ืองกบัการ

บรหิารทางกายภาพ  และทรพัยากรมนุษยท์ีส่ถานศกึษาทุกแหง่ตอ้งปฏบิตัติาม  สอดคลอ้งกบัทีก่ลุ่มนโยบายและ
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แผน ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ เขต 1-4 พบว่า  ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาดา้น

การบรหิารจดัการ ของ สมศ.รอบที ่2  โรงเรยีนขยายโอกาสในจงัหวดัศรสีะเกษของ สามารถปฏบิตัไิดอ้ยู่ในระดบั

มาก X(  = 3.27) และทีอุ่มงั  สวาลงั(2545  :  3-7)  ไดศ้กึษาการบรหิารฐานโรงเรยีนจากผูบ้รหิารและครโูรงเรยีน

ประถมศกึษาจงัหวดัสตูล  พบวา่  กลุ่มบุคคลดงักล่าวเหน็ว่าไดด้ าเนินการบรหิารฐานโรงเรยีนอยู่ในระดบัมาก  

การน าการบรหิารฐานโรงเรยีนมาใชใ้นการบรหิารการศกึษาเหมาะสมแลว้ควรน ามาใชแ้ละพฒันาต่อไป  อกีทัง้ยงั

สอดคลอ้งกบั ชุล ี คณะสวุรรณ  (2546)  ไดศ้กึษาความพรอ้มในการบรหิารฐานโรงเรยีนจากครผููส้อนโรงเรยีน

มธัยมศกึษา  จงัหวดัชมุพร  พบว่า  โรงเรยีนมคีวามพรอ้มในการบรหิารฐานโรงเรยีนอยูใ่นระดบัปานกลาง  

ฤทยัวรรณ  หาญกลา้  (2547)  ไดศ้กึษาระดบัของการบรหิารฐานโรงเรยีน  โรงเรยีนประถมศกึษา  จงัหวดั

สพุรรณบุร ี จากผูบ้รหิาร  พบวา่  การบรหิารฐานโรงเรยีนไดด้ าเนินการอยู่ในระดบัมาก   ซึง่ใกลเ้คยีงกบั

ผลการวจิยัครัง้นี้ 

  3. จากผลการศกึษาครัง้นี้ทีพ่บว่า   การบรหิารฐานโรงเรยีนไม่สง่ผลต่อประสทิธภิาพทัง้ทางดา้นคุณภาพ

นกัเรยีน  ความพงึพอใจของคร ู และความพงึพอใจของกรรมการสถานศกึษา  ค่อนขา้งน้อย  แสดงว่า  การปฏริปู

การศกึษาทีอ่อกแบบไวว้่าการบรหิารฐานโรงเรยีนน่าจะสง่ผลต่อประสทิธภิาพของโรงเรยีน  อาจจะเป็นเพยีง

หลกัการหรอืทฤษฎแีต่ในเชงิปฏบิตัใินการบรหิารจดัการศกึษาของไทย   อาจจะไม่เป็นไปตามทีค่าดหวงัไว ้ ทัง้นี้

อาจจะเป็นเพราะ 

     1)  การบรหิารฐานโรงเรยีน  บุคลากรทุกฝา่ยทัง้ในและนอกโรงเรยีนจะตอ้งมกีารปฏบิตัใินกจิกรรมต่าง ๆ เพิม่

มากขึน้เหน็ว่าเป็นการเพิม่ภาระในการปฏบิตั ิน าไปสูค่วามไม่พงึพอใจในการปฏบิตัหิน้าทีก่ไ็ด้ 

     2)  บุคลากรทางการศกึษามคีวามรูแ้ละประสบการรวมทัง้การปฏบิตัใินกรอบเดมิ  การทีม่สีิง่ใหม่ทีจ่ะตอ้งท า  

จงึไม่มคีวามถนดัหรอืตอ้งการกไ็ด ้

     3)  นโยบายของหน่วยงานระดบัเหนือขึน้ไป  ไม่สง่เสรมิหรอืจรงิจงักบัการบรหิารฐานโรงเรยีน  ทัง้ ๆที่

ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการศกึษาของชาต ิ   ซึง่จะน าไปสูค่วามเฉยเมยหรอืความไม่กระตอืรอืรน้ในกจิกรรมใหม่ ๆ 

เมื่อใหป้ฏบิตัใินกจิกรรมการบรหิารฐานโรงเรยีนจงึก่อใหเ้กดิความไมพ่งึพอใจ 

กิตติกรรมประกาศ   - 
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บทคดัย่อ 

  การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์1)  เพื่อศกึษาระดบัการปฏบิตัติามปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาความ
เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษา  2) เพื่อศกึษาระดบัของความเป็นบคุคลแหง่การเรยีนรูข้อง
นกัเรยีนประถมศกึษา 3) เพื่อศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความเป็นบุคคลแหง่การเรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษา  
4) เพื่อศกึษาความสอดคลอ้งของความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูร้ะหว่างการประเมนิโดยกลุ่มนกัเรยีน กบั กลุ่ม
ผูบ้รหิาร คร ูและผูป้กครอง กลุ่มตวัอย่างม ี2 กลุ่ม คอื กลุ่มที ่ 1 ผูบ้รหิารโรงเรยีน ครปูระจ าชัน้ประถมศกึษา 
ปีที ่ 3 และชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 ครวูชิาการโรงเรยีน กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีเ่ป็นผูแ้ทนผูป้กครอง 
รวมทัง้สิน้จ านวน 580 คน จากโรงเรยีน 116 แห่ง กลุ่มที ่ 2 นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3 และชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6  รวม 896 คน จากโรงเรยีน 24 แห่ง เพื่อใชใ้นการตรวจสอบยนืยนัความเป็นบุคคลแหง่การ
เรยีนรูข้องนกัเรยีน เครื่องมอืเป็นแบบสอบถามเกีย่วกบั ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้อง
นกัเรยีนประถมศกึษา และแบบประเมนิตนเองของนกัเรยีนเกีย่วกบัความเป็นบุคคลแหง่การเรยีนรู ้ ทีผู่ว้จิยั 
พฒันาขึน้ และผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดยดา้นความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาของแบบสอบถามมคี่าอยู่ระหว่าง 
4.60-5.00 แบบประเมนิตนเองของนกัเรยีน มคี่าอยู่ระหว่าง 4.80 - 5.00 และค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม
เท่ากบั 0.988 แบบประเมนิเท่ากบั 0.985 วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูในการวเิคราะหห์าค่าเฉลีย่
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน วเิคราะหห์าค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ และวเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน 
ผลการวจิยัพบว่า 
 1.โรงเรยีนประถมศกึษาด าเนินการจดัองคก์าร จดัการเรยีนรู ้ ใชภ้าวะผูน้ าของผูบ้รหิารโรงเรยีน จดั
บรรยากาศและแหล่งเรยีนรู ้และการสง่เสรมิของผูป้กครอง อยู่ในระดบัมาก  
  2.นกัเรยีนประถมศกึษามคีวามเป็นบุคคลแหง่การเรยีนรูท้ ัง้ดา้นแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ ดา้นพฤตกิรรม
การเรยีนรูแ้ละดา้นความสามารถของนกัเรยีนอยูใ่นระดบัมาก 
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  3. ปจัจยัดา้นการจดัองคก์าร ภาวะผูน้ าผูบ้รหิารโรงเรยีน การจดัการเรยีนรูข้องครู การจดับรรยากาศ
และแหล่งเรยีนรู ้ การสง่เสรมิของผูป้กครอง สง่ผลต่อความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษา 
โดยปจัจยัดงักล่าวสามารถร่วมกนัอธบิายความแปรปรวน ความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ไดถ้งึ
รอ้ยละ  61.90  
   4. ผลการประเมนิ ความเป็นบคุคลแห่งการเรยีนรูข้องนกัเรยีน โดยกลุ่มนกัเรยีนเอง สอดคลอ้งกบั 
ผลการประเมนิโดย ผูบ้รหิารโรงเรยีน คร ู  ผูป้กครอง ซึง่พบวา่ผลการประเมนิของทัง้สองกลุ่มอยู่ในระดบัมาก
เช่นเดยีวกนั 
 
ค าส าคญั  :   ปจัจยัทีส่ง่ผล,ความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้
 

ABSTRACT 
 The research objectives were (1) to  study  practice of  factors in the development of 

learning personship of primary  students,(2)to study learning personship of primary students, (3) to 
study factors affecting learning personship of primary students, and(4) to evaluate consistency  
learning  personship of primary students by the students themselves.   
  There were 580 subjects from 116 schools as the sampling group for answering   the 
questionnaire , including the director, teacher, parent and  896  students of Prathomsuksa 3 and 6 
from 24 schools  to confirm the learning personship of  primary  students by the  students  
themselves. The developed questionnaire and the learning  personship  evaluation , after checking 
validity and trying out for reliability of the questionnaire  as  0.988  and the learning  personship  

evaluation  as  0.985  were  utilized. The earned data were analyzed for finding X , S.D., and 
Pearson Product Moment Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis.  The  Results of the  
study were as follow. 
        1.All factors for developing of learning personship of  primary  students,including,organizing, 
learning, leading, learning environment and parent, were operated “much”. 
        2.The  learning personship of  primary  students , including, achievement motivation, learning 
behavior and capability,  was “much”.  
        3.All factors, including, organizing, learning, leading, learning environment and parent 
affected  learning  personship of  primary  students  which  could predict the learning personship  by 
61.90%.  
       4.The learning personship  as assessed  by students  themselves  consisted with the 
evaluations  of  the director, teacher and parent which  the  assessment  was “much” for  both  
groups. 
 
Keywords : affecting  factors,  learning personship 
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บทน า  
  กระแสโลกาภวิตัน์ทีเ่ตม็ไปดว้ยขอ้มลูขา่วสารทีส่ามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างรวดเรว็ และหลากหลายทัง้
ดา้น ความกา้วหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สารการเปลีย่นแปลง ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และ
การเมอืงการปกครอง ก่อใหเ้กดิปญัหาหลายดา้นตามมา วถิกีารด าเนินชวีติในปจัจุบนัจงึขึน้อยู่กบัอ านาจของ
ขอ้มลูขา่วสาร ดงันัน้ จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งพฒันาใหทุ้กคนเป็นบคุคลแห่งการเรยีนรู ้ (Learning Personship) 
เพื่อใหทุ้กคนมภีมูคิุม้กนัในตนเองทีด่ ี มคีวามรู ้ ความสามารถ และทกัษะในการด ารงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ย่างมี
ความสขุ พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงในทุก ๆ ดา้น [1]  
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 8 
การจดัการศกึษา เป็นการศกึษาตลอดชวีติ สงัคมมสีว่นร่วมในการจดัการศกึษา พฒันาสระ และกระบวนการ
เรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง และในมาตรา 22 หลกัการจดัการศกึษา ตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถ
เรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้และถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามส าคญัทีส่ดุ กระบวนการจดัการศกึษาตอ้งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีน
สามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ [2] นัน่หมายถงึว่าสงัคมไทยตอ้งพฒันาใหเ้ป็นสงัคมแห่ง
การเรยีนรู ้ สามารถเรยีนรูไ้ดท้กุที ่ ทุกเวลา และพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นบุคคลแหง่การเรยีนรูโ้ดยถอืว่าผูเ้รยีนทุก
คนมคีวามสามารถในการเรยีนรูแ้ละสามารถพฒันาตนเองได ้
   แต่ในปจัจุบนักลบัพบว่าสงัคมไทยยงัไม่เป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูอ้ย่างแทจ้รงิโดยพจิารณาจาก 
ประเดน็แรกในระดบับุคคล ยงัมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรูน้้อย และเมื่อน าเทคโนโลยหีรอืนวตักรรมมาใช้
ไม่ไดส้นใจศกึษาแนวคดิเบือ้งหลงั หรอืความเป็นเหตุผลดา้นต่าง ๆ ขาดวฒันธรรมทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ และ 
การคดิยงัเป็นการคดิในกรอบ ซึง่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัสมรรถนะของบุคคลแห่งการเรยีนรูแ้ลว้ ถอืไดว้่ายงัไม่
สอดคลอ้งกบัการเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้ [3] และยงัพบว่าคุณภาพการเรยีนรู ้ และทกัษะของเดก็ไทย ตกต ่า
ต่อเนื่องถงึ 5 ปี โดยพจิารณาจากผลการประเมนิของ PISA (Program for International Student 
Assessment) ปี 2552 ซึง่วดัทกัษะ 3 ดา้น คอื การอ่าน คณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์จาก 40-50 ประเทศ
พบว่า เดก็ไทยมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่ากว่าค่าเฉลีย่นานาชาตทิุกวชิา [4] และผลการประเมนิคุณภาพ
ภายนอกของสถานศกึษารอบสอง จากส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) [5] 
พบว่า ค่าเฉลีย่รายมาตรฐานต ่าสดุ 3 มาตรฐาน ซึง่ม ี มาตรฐานที ่ 5 ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นตาม
หลกัสตูร ค่าเฉลีย่รายมาตรฐานไดเ้ท่ากบั 2.67  มาตรฐานที ่ 4 ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์ คดิ
สงัเคราะห ์ มวีจิารณญาณ มคีวามคดิสรา้งสรรค ์ คดิไตร่ตรอง และมวีสิยัทศัน์ ค่าเฉลีย่รายมาตรฐานได ้
เท่ากบั 2.70 และมาตรฐานที ่ 6ผูเ้รยีนมทีกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัการเรยีนรู ้ และพฒันา 
ตนเองอย่างต่อเนื่องค่าเฉลีย่รายมาตรฐานไดเ้ท่ากบั2.93    
  ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาเกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความเป็นบคุคลแห่งการเรยีนรูข้องนกัเรยีน
ประถมศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ว่ามปีจัจยั
อะไรบา้ง เพื่อน าขอ้คน้พบทีไ่ดจ้ากการศกึษา เสนอหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใชป้ระโยชน์ อนัจะน าไปสูก่าร
พฒันาคุณภาพนกัเรยีน ซึง่เป็นอนาคตของชาตใิหม้คีวามเจรญิกา้วหน้าอย่างมัน่คงและยัง่ยนืต่อไป 
 
 
 
 

150



วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
  1)  เพื่อศกึษาระดบัการปฏบิตัติามปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาความเป็นบุคคลแหง่การเรยีนรูข้อง
นกัเรยีนประถมศกึษา   
  2)  เพื่อศกึษาระดบัของความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษา   
  3)  เพื่อศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษา   
  4)  เพื่อศกึษาความสอดคลอ้งของความเป็นบคุคลแหง่การเรยีนรูร้ะหว่างการประเมนิโดยกลุม่
นกัเรยีน กบั กลุ่มผูบ้รหิาร คร ูและผูป้กครอง 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้มกีลุ่มตวัอย่าง  2 กลุ่ม ดงันี้ 1) กลุ่มตวัอยา่งที่
ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารโรงเรยีน ครปูระจ าชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 และชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  ครวูชิาการ 
โรงเรยีน กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีเ่ป็นผูแ้ทนผูป้กครอง ในโรงเรยีนทีม่จี านวนนกัเรยีนตัง้แต่ 121 คน
ขึน้ไป  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียง เหนือ ปีการศกึษา 2554  การ
ก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่าง ใชอ้ตัราสว่นระหว่างหน่วยตวัอย่างและจ านวนพารามเิตอร ์หรอืตวัแปร เป็น 20 : 
1 ซึง่ตวัแปรทีผู่ว้จิยัศกึษาม ีจ านวน 29 ตวัแปร ขนาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั จ านวน 580 คน โดยใชก้ารสุม่แบบ
หลายขัน้ตอน (multi-stage  random sampling)  2) กลุ่มตวัอย่าง เพื่อใชใ้นการตรวจสอบยนืยนัความเป็น
บุคคลแหง่การเรยีนรู ้โดยนกัเรยีนเอง ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 จ านวน 467 คน  และชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6  จ านวน 429 คน รวม 896  คน จากโรงเรยีนจ านวน 24 แหง่ 
   เครือ่งมือท่ีใช้และการหาคณุภาพ 
   เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัม ี2 ฉบบั 1) แบบสอบถามปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความเป็นบุคคลแหง่การเรยีนรู้
ของนกัเรยีนประถมศกึษา  แบง่เป็น 3 ตอน   ดงันี้  ตอนที ่1 สอบถามสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบ  ตอนที ่2 
สอบถามการปฏบิตัติามปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ตอนที ่3 
สอบถามเกีย่วกบัความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 2) แบบประเมนิความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้
โดยนกัเรยีนเอง ซึง่ขอ้ค าถามเป็นชุดเดยีวกนักบัตอนที ่3 ของแบบสอบถาม  หาคุณภาพเครื่องมอืโดยน า
แบบสอบถาม และแบบประเมนิทีส่รา้งขึน้ ไปใหผู้ท้รงคุณวฒุจิ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพดา้นความ
เทีย่งตรงเชงิเนื้อหา โดยมเีกณฑข์ัน้ต ่าทีก่ าหนด คอื ค่าเฉลีย่ 4.00 ขึน้ไป [6] ผลการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามพบว่าไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 4.60-5.00 และแบบประเมนิอยู่ระหว่าง 4.80-5.00 
น าแบบสอบถาม แบบประเมนิ ทีป่รบัปรุงแลว้ไปทดลองใชก้บักลุ่มเป้าหมายทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบักลุ่มตวัอย่าง 
น าผลการทดลองมาวเิคราะห ์หาค่าความเชื่อมัน่ โดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค ไดค้่าความ
เชื่อมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.988 ค่าความเชื่อมัน่ของแบบประเมนิเท่ากบั 0.985  
  การเกบ็รวบรวมและการวิเคราะหข์้อมูล 
  ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง จากแหล่งขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวจิยั โดยผูว้จิยัสง่แบบสอบถาม
จ านวน  580  ฉบบัและไดร้บัแบบสอบถามคนืมาจ านวน 534  ฉบบั  คดิเป็นรอ้ยละ 92.07   สง่แบบประเมนิ
จ านวน 896  ฉบบั จาก 24 โรงเรยีน ไดร้บักลบัคนื 720  ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 80.36 แลว้ท าการวเิคราะห์
ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ของการปฏบิตัติามปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาความเป็นบุคคลแห่ง
การเรยีนรูข้องนกัเรยีน และระดบัความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้องนกัเรยีน วเิคราะหส์มัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
แบบ Pearson Product Moment Conefficent  เพื่อหาค่าความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยั กบัความเป็นบุคคลแหง่
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การเรยีนรูข้องนกัเรยีน  วเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
เพื่อคน้หาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้องนกัเรยีน วเิคราะหค์่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน เพื่อหาความสอดคลอ้งของความเป็นบุคคลแหง่การเรยีนรูข้องนกัเรยีนระหว่างประเมนิโดยกลุ่ม
นกัเรยีน กบักลุ่มผูบ้รหิารโรงเรยีน คร ูและผูป้กครอง  
 

ผลการวิจยั 
         1. ผลการวเิคราะหก์ารปฏบิตัติามปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้อง
นกัเรยีนประถมศกึษา แสดงไวต้ารางที ่1 
 

ตารางท่ี 1 ระดบัการปฏบิตัติามปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาความเป็นบุคคลแหง่การเรยีนรูข้อง 
            นกัเรยีนประถมศกึษา  
  

ตวัแปร X  S.D. ระดบั 
ดา้นการจดัองคก์าร  4.15 0.54 มาก 
ดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารโรงเรยีน    4.13 0.56 มาก 
ดา้นการจดัการเรยีนรูข้องคร ู   4.13 0.45 มาก 
ดา้นการสง่เสรมิของผูป้กครอง 3.90 0.55 มาก 
ดา้นการจดับรรยากาศและแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีน 4.11 0.44 มาก 
                       รวมเฉลีย่ 4.08 0.51 มาก 

 
  จากตารางที ่1  แสดงใหเ้หน็ว่า การปฏบิตัติามปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาความเป็นบุคคลแห่ง
การเรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นเรยีงจากปจัจยัทีม่ ี
ค่าเฉลีย่จากระดบัมากไปหาน้อย พบว่า ปจัจยัดา้นการจดัองคก์ารมคี่าเฉลีย่มากทีส่ดุ รองลงมาคอื ดา้นการ
จดัการเรยีนรูข้องคร ู ดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารโรงเรยีน   ดา้นการจดับรรยากาศและแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีน
และ ดา้นการสง่เสรมิของผูป้กครอง 
 
        2. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูความเป็นบุคคลแหง่การเรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษา แสดงไวต้ารางที ่2 
 
ตารางท่ี  2  ระดบัความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษา  

ตวัแปร X  S.D. ระดบั 
ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้    
1.แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ 4.03 0.41 มาก 
2.พฤตกิรรมการเรยีนรู ้ 3.97 0.47 มาก 
3.ความสามารถของนกัเรยีน 3.83 0.50 มาก 

รวม 3.94 0.43 มาก 
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  จากตารางที ่ 2 แสดงใหเ้หน็ว่า ความเป็นบุคคลแหง่การเรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษาโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นเรยีงจากล าดบัมากไปหาน้อย  คอื ดา้นแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
รองลงมาคอื ดา้นพฤตกิรรมการเรยีนรู ้และ  ดา้นความสามารถของนกัเรยีน ตามล าดบั 

         3.ผลการวเิคราะหป์จัจยัทีส่ง่ผลต่อความเป็นบคุคลแหง่การเรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษา  
             3.1 ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยักบัความเป็นบคุคลแห่งการเรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษา แสดง
ไวต้ารางที ่3  
 

ตารางท่ี 3  ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยักบัความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษา 
ปจัจยั ความเป็นบุคคลแหง่การเรยีนรู ้

Y1 Y2 Y3 Y 
X1 .535** .442** .524** .538** 
X2 .623** .513** .558** .608** 
X3 .716** .649** .635** .719** 
X4 .648** .647** .551** .665** 
X5 .691** .634** .578** .680** 
X .733** .657** .651** .733** 

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (p ≤ .01)     
 
  จากตารางที ่3   แสดงใหเ้หน็ว่าความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยักบัความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้อง
นกัเรยีนประถมศกึษาเป็นไปในทางบวก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ทุกค่า  
  3.2  ผลการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิถ์ดถอยของปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้อง
นกัเรยีนประถมศกึษา โดยใชก้ารวเิคราะหแ์บบถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน (Stepwise  Multiple Regression  
Analysis) แสดงไวต้ารางที ่4-7 
 

ตารางท่ี 4  ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้อง 
            นกัเรยีนประถมศกึษา  

ตวัแปร R2 b β t Sig 
Constant  .664  5.516 0.000** 
1.ดา้นการจดัการเรยีนรูข้องคร ู(X3) .517 .378 .393 9.079 0.000** 
2. ดา้นการจดับรรยากาศและแหล่งเรยีนรูใ้น  
    โรงเรยีน (X5) 

.591 .298 .303 6.966 0.000** 

3. ดา้นการสง่เสรมิของผูป้กครอง (X4) .611 .179 .231 5.646 0.000** 
4. ดา้นการจดัองคก์าร  (X1) .615 -.152 -.192 -3.390 0.001** 
5. ดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารโรงเรยีน (X2) .619 .102 .131 2.165 0.031* 
                   R=.787             R2 = .619           SE est  =  .267        

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (p ≤ .01)  
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           จากตารางที ่4  แสดงใหเ้หน็ว่า ปจัจยัทีส่ง่ผลทางบวกต่อความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้องนกัเรยีน
ประถมศกึษาสงูสดุคอืดา้นการจดัการเรยีนรูข้องคร ู(X3) รองลงมาคอืดา้นการจดับรรยากาศและแหล่งเรยีนรูใ้น
โรงเรยีน(X5) และดา้นการสง่เสรมิของผูป้กครอง (X4) อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 และดา้นภาวะผูน้ าของ
ผูบ้รหิารโรงเรยีน(X2) อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 และปจัจยัทีส่ง่ผลทางลบต่อความเป็นบุคคลแห่งการ
เรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษา คอื ดา้นการจดัองคก์าร (X1) อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 โดยทัง้5 ปจัจยั 
ร่วมกนัอธบิายความแปรปรวนความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษาไดถ้งึรอ้ยละ 61.90 
 

ตารางท่ี 5 ระดบัปจัจยัหรอืตวัแปรตน้ทีส่ง่ผลต่อองคป์ระกอบความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้อง 
     นกัเรยีนประถมศกึษาในดา้นแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์(Y1) 
 

ตวัแปร R2 b β t Sig 
Constant  .888  7.757 0.000** 
1.ดา้นการจดัการเรยีนรูข้องคร ู(X3) .513 .347 .378 8.765 0.000** 
2. ดา้นการจดับรรยากาศและแหล่งเรยีนรูใ้น  
    โรงเรยีน (X5) 

.596 .317 .337 7.786 0.000** 

3. ดา้นการสง่เสรมิของผูป้กครอง (X4) .608 .140 .189 4.637 0.000** 
4. ดา้นการจดัองคก์าร  (X1) .614 -.192 -.254 -4.495 0.000** 
5. ดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารโรงเรยีน (X2) .623 .158 .213 3.539 0.000** 
                   R=.789            R2 = .623         SE est  =    .254    

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (p ≤ .01)   
 

  จากตารางที ่5  แสดงใหเ้หน็ว่า ปจัจยัทีส่ง่ผลทางบวกต่อองคป์ระกอบของความเป็นบุคคลแห่งการ
เรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษา ในดา้นแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์(Y1) คอื ดา้นการจดัการเรยีนรูข้องครู(X3) ดา้น
การจดับรรยากาศและแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีน(X5) ดา้นการสง่เสรมิของผูป้กครอง (X4) ดา้นภาวะผูน้ าของ
ผูบ้รหิารโรงเรยีน (X2) ปจัจยัทีส่ง่ผลทางลบต่อองคป์ระกอบของความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้องนกัเรยีน
ประถมศกึษาในดา้นแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ คอืดา้นการจดัองคก์าร (X1) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
โดยทัง้ 5 ปจัจยัร่วมกนัอธบิายความแปรปรวนความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษาดา้น
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ไดถ้งึรอ้ยละ  62.30 %   
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ตารางท่ี 6  ระดบัปจัจยัหรอืตวัแปรตน้ทีส่ง่ผลต่อองคป์ระกอบของความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้
      ของนกัเรยีนประถมศกึษาในดา้นพฤตกิรรมการเรยีนรู ้ (Y2) 
 

ตวัแปร R2 b β t Sig 
Constant  .652  4.600 0.000** 
1.ดา้นการจดัการเรยีนรูข้องคร ู(X3) .422 .381 .361 8.107 0.000** 
2. ดา้นการสง่เสรมิของผูป้กครอง (X4) .500 .267 .314 7.089 0.000** 
3. ดา้นการจดับรรยากาศและแหล่งเรยีนรูใ้น  
    โรงเรยีน (X5) 

.529 .376 .347 7.502 0.000** 

4. ดา้นการจดัองคก์าร  (X1) .553 -.204 -.235 -5.306 0.000** 
                   R=.744           R2 = .553        SE est  =  .317    

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (p ≤ .01)      
  

  จากตารางที ่6  แสดงใหเ้หน็ว่า ปจัจยัทีส่ง่ผลทางบวกต่อองคป์ระกอบของความเป็นบุคคลแห่งการ
เรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษา ในดา้นพฤตกิรรมการเรยีนรู ้คอื ดา้นการจดัการเรยีนรูข้องครู(X3) ดา้นการ
จดับรรยากาศและแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีน (X5) ดา้นการสง่เสรมิของผูป้กครอง (X4) ปจัจยัทีส่ง่ผลทางลบต่อ
องคป์ระกอบของความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษาในดา้นพฤตกิรรมการเรยีนรู ้คอื 
ดา้นการจดัองคก์าร(X1) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยทัง้ 4 ปจัจยัร่วมกนัอธบิายความแปรปรวน
ความเป็นบุคคลแหง่การเรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษาดา้นพฤตกิรรมการเรยีนรู ้ไดถ้งึรอ้ยละ  55.30 %   
 
ตารางท่ี 7  ระดบัปจัจยัหรอืตวัแปรตน้ทีส่ง่ผลต่อองคป์ระกอบของความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้
         ของนกัเรยีนประถมศกึษาในดา้นความสามารถของนกัเรยีน (Y3) 

ตวัแปร R2 b β t Sig 
Constant  .448  2.685 0.007** 
1.ดา้นการจดัการเรยีนรูข้องคร ู(X3) .403 .450 .399 8.452 0.000** 
2. ดา้นการจดับรรยากาศและแหล่งเรยีนรูใ้น  
    โรงเรยีน (X5) 

.447 .265 .230 4.880 0.000** 

3. ดา้นการสง่เสรมิของผูป้กครอง (X4) .454 .112 .123 2.554 0.011* 
                   R=.674             R2 = .454         SE est  =  .373      

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (p ≤ .01)  
 
  จากตารางที ่7  ปจัจยัทีส่ง่ผลทางบวกต่อองคป์ระกอบของความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้อง
นกัเรยีนประถมศกึษา ในดา้นความสามารถของนกัเรยีน คอื ดา้นการจดัการเรยีนรูข้องคร ู(X3) ดา้นการจดั
บรรยากาศและแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีน (X5) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  ดา้นการสง่เสรมิของ
ผูป้กครอง (X4) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   โดยทัง้ 3 ปจัจยัร่วมกนัอธบิายความแปรปรวนความ
เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษาดา้นความสามารถของนกัเรยีน ไดถ้งึรอ้ยละ  45.40 %   
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  4. ผลการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษา
ระหว่างการประเมนิโดย กลุ่มผูบ้รหิารโรงเรยีน คร ู ผูป้กครอง กบัประเมนิโดยกลุ่มนกัเรยีน  ซึง่พจิารณาจาก
ระดบัเกณฑค์่าเฉลีย่ของการประเมนิในแต่ละกลุ่ม  เพื่อตรวจสอบยนืยนัความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้อง
นกัเรยีน  แสดงไวต้ารางที ่8 
 
ตารางท่ี  8  ผลการประเมนิความสอดคลอ้งของความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษา 
  ระหว่างกลุ่มผูบ้รหิารโรงเรยีน คร ูผูป้กครอง กบักลุ่มนกัเรยีน 
 

ตวัแปร 
กลุ่มผูบ้รหิารโรงเรยีน คร ู  

ผูป้กครอง 
กลุ่มนกัเรยีน 

X  S.D. ระดบั X  S.D. ระดบั 
ดา้นแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ 3.87 0.62 มาก 4.03 0.41 มาก 
ดา้นพฤตกิรรมการเรยีนรู ้ 3.78 0.69 มาก 3.97 0.47 มาก 
ดา้นความสามารถของนกัเรยีน 3.74 0.72 มาก 3.83 0.50 มาก 

สรุปความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้ 3.80 0.64 มาก 3.94 0.43 มาก 
   
  จากตารางที ่8 แสดงใหเ้หน็ว่า ผลการประเมนิความสอดคลอ้งของความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้
ของนกัเรยีนประถมศกึษาระหวา่งกลุ่มผูบ้รหิารโรงเรยีน คร ูผูป้กครอง กบักลุ่มนกัเรยีน พบว่าผลการประเมนิ
มคีวามสอดคลอ้งกนั โดยพบว่า ผลการประเมนิอยู่ในระดบัมากเช่นเดยีวกนั 
 
สรปุและอภิปรายผล 
  สรปุผล 
  1. การปฏบิตัติามปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาความเป็นบคุคลแห่งการเรยีนรูข้องนกัเรยีน
ประถมศกึษาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นเรยีงจากล าดบัมากไปหาน้อย พบว่า  
การจดัองคก์ารมคี่าเฉลีย่มากทีส่ดุ รองลงมาคอื การจดัการเรยีนรูข้องครู  ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารโรงเรยีน  
การจดับรรยากาศและแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีน  และการสง่เสรมิของผูป้กครอง ตามล าดบั   
  2. ความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อ
พจิารณาเป็นรายองคป์ระกอบ เรยีงจากล าดบัมากไปหาน้อย พบว่า ดา้นแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์มคี่าเฉลีย่มาก
ทีส่ดุ รองลงมาคอื ดา้นพฤตกิรรมการเรยีนรู ้และ ดา้นความสามารถของนกัเรยีน ตามล าดบั 
  3. ปจัจยัทีส่ง่ผลทางบวกต่อความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษาสงูสดุคอืดา้น
การจดัการเรยีนรูข้องคร ู  รองลงมาคอืดา้นการจดับรรยากาศและแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีน ดา้นการสง่เสรมิของ
ผูป้กครอง  และดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารโรงเรยีน สว่นปจัจยัทีส่ง่ผลทางลบต่อความเป็นบุคคลแห่งการ
เรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษา  คอื ดา้นการจดัองคก์าร  โดยทัง้ 5 ปจัจยัร่วมกนัอธบิายความแปรปรวน
ความเป็นบุคคลแหง่การเรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษา รอ้ยละ  61.90 
 4. ความสอดคลอ้งของ ความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้อง นกัเรยีนประถมศกึษา  ระหว่างกลุ่มผูบ้รหิาร
โรงเรยีน คร ูผูป้กครอง กบั กลุ่มนกัเรยีน พบว่าผลการประเมนิความเป็นบคุคลแหง่การเรยีนรูโ้ดยกลุ่มนกัเรยีน 
สอดคลอ้งกบั กลุ่มผูบ้รหิารโรงเรยีน คร ู ผูป้กครอง โดยผลการประเมนิอยู่ในระดบัมากเช่นเดยีวกนั 
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อภิปรายผล 
  ในการวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษา 
 สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ซึง่ผูว้จิยัไดแ้บ่งเนื้อหาใน 
การอภปิรายออกเป็น 3 สว่น  สว่นแรก การปฏบิตัติามปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาความเป็นบุคคลแห่ง 
การเรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษา สว่นทีส่อง ปจัจยัทีศ่กึษาและน ามาใชใ้นการประเมนิในสภาพจรงิ มผีลต่อ 
ความเป็นบุคคลแหง่การเรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษา และสว่นทีส่าม ความสอดคลอ้งของการประเมนิความ 
เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูท้ีป่ระเมนิโดยกลุม่ผูบ้รหิารโรงเรยีน คร ูผูป้กครอง กบักลุ่มนกัเรยีน ซึง่ในแต่ละสว่นม ี
ประเดน็ส าคญัทีน่ ามาอภปิรายผลการวจิยั ดงันี้  
   1. จากผลการวเิคราะหก์ารปฏบิตัติามปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้
ของนกัเรยีนประถมศกึษา ในภาพรวมและรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น และเมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้นเรยีงจากค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย พบว่าการจดัองคก์ารมคี่าเฉลีย่มากทีส่ดุ รองลงมาคอื การจดัการเรยีนรู้
ของคร ู ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารโรงเรยีน  การจดับรรยากาศและแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีน และ การสง่เสรมิของ
ผูป้กครอง ตามล าดบั ซึง่ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของทศินา แขมมณี และคณะ [7] ทีไ่ดศ้กึษาพบว่า 
ผูบ้รหิารและการบรหิารจดัการ  ยุทธวธิใีนการเปลีย่นแปลงและพฒันากระบวนการเรยีนรู ้  นกัเรยีน 
ผูป้กครองและชมุชนเป็นปจัจยัส าคญัทีเ่ป็นแรงผลกัดนัช่วยใหก้ารปฏริปูการเรยีนรูข้องโรงเรยีนประสบ
ความส าเรจ็ และสอดคลอ้งงานวจิยัของนงลกัษณ์  วริชัชยั [8] ทีไ่ดพ้บว่าปจัจยัดา้นคร ูนกัเรยีน ผูบ้รหิาร บดิา
มารดาผูป้กครอง เป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อการปฏริปูโรงเรยีน เหตุทีก่ารปฏบิตัติามปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันา
ความเป็นบุคคลแหง่การเรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษาอยูใ่นระดบัมากนัน้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ ผูบ้รหิาร
โรงเรยีน คร ูผูป้กครอง ตระหนกัถงึสภาพปจัจุบนัปญัหาอนัเกดิจากกระแสโลกาภวิตัน์ ซึง่เตม็ไปดว้ยขอ้มลู
ขา่วสารทีส่ามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างรวดเรว็และหลากหลาย วถิกีารด าเนินชวีติในปจัจุบนัขึน้อยู่กบัอ านาจของ
ขอ้มลู ขา่วสาร ดงันัน้จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งพฒันาใหบุ้ตรหลาน หรอืนกัเรยีนใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้
(Learning  Persons) ขณะเดยีวกนั กฎหมายเกีย่วกบัการศกึษา พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 
ไดก้ าหนดเน้ือหา สาระ หลกัการทีช่ดัเจน ระบบการศกึษา แนวทางการจดัการศกึษา ระบบคร ูคณาจารย ์และ
บุคลากรทางการศกึษา ระบบประกนัคุณภาพ ทรพัยากรทางการศกึษา และเทคโนโลยทีางการศกึษา ซึง่
มุ่งหวงัใหเ้กดิการจดัการศกึษาทีม่คีุณภาพ มเีอกภาพ และเหมาะสมกบัสภาพสงัคมไทย [9] ดงันัน้จงึมผีลท า
ใหโ้รงเรยีนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก่ ผูบ้รหิารโรงเรยีน คร ูพ่อแม่ผูป้กครอง มกีารด าเนินการและปฏบิตัใินการ
พฒันาคุณภาพนกัเรยีนสูค่วามเป็นบุคคลแหง่การเรยีนรู ้อยู่ในระดบัมาก  
   2. ปจัจยัทีศ่กึษาและน ามาใชใ้นการประเมนิในสภาพจรงิ มผีลต่อความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้อง
นกัเรยีนประถมศกึษา ซึง่จะเหน็ไดจ้ากค่าความสมัพนัธ ์และค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยของปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความ
เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษา ท าใหม้ัน่ใจไดว้่าถา้โรงเรยีนใดด าเนินการพฒันาตามปจัจยั
ทัง้ 5 ดา้น อย่างจรงิจงั ไดแ้ก่ การจดัองคก์าร การจดัการเรยีนรูข้องคร ู การใชภ้าวะผูน้ าของผูบ้รหิารโรงเรยีน 
จดับรรยากาศและแหล่งเรยีนรู ้และการสง่เสรมิของผูป้กครอง กจ็ะท าใหน้กัเรยีนมแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์มี
พฤตกิรรมการเรยีนรู ้และมคีวามสามารถในการเรยีนรู ้เพิม่ขึน้ โดยเฉพาะดา้นการจดัการเรยีนรูข้องครู พบว่า 
เป็นปจัจยัทีส่ง่ผลทางบวกต่อความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษามากทีส่ดุ ซึง่ตรงกบั
แนวคดิของทศินา แขมมณี [10] ทีว่่าพฤตกิรรมการสอนของครสูง่ผลต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน และ  
มารซ์าโน(Marzano) [11]  อธบิายว่าผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนขึน้อยู่กบัชนิดและคุณภาพในการสอนของคร ู   
นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของบญุเรอืง ศรเีหรญั  [12] ทีพ่บว่า บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของ
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หอ้งเรยีน มคีวามสมัพนัธแ์ละมอีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และสอดคลอ้งกบัมานะ สนิธวุงษานนท ์
[13] ไดศ้กึษาพบว่า ปจัจยัสง่เสรมิการจดัการศกึษาระดบัหอ้งเรยีน ไดแ้ก่ ความกระตอืรอืรน้ของคร ูและการ
จดัการชัน้เรยีน มอีทิธพิลต่อคุณภาพนกัเรยีนในทางบวก เหตุทีป่จัจยัดา้นการจดัการเรยีนรูข้องคร ูเป็นปจัจยั
ทีส่ง่ผลทางบวกต่อความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษามากทีส่ดุนัน้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ 
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 มผีลใหเ้กดิการปฏริปูการศกึษา อนัเป็นวาระส าคญัแหง่ชาต ิมี
สาระส าคญัทัง้สิน้ 9 หมวด โดยเฉพาะหมวด 4 แนวทางการจดัการศกึษา เป็นการปฏริปูการเรยีนรู ้ ทีถ่อืว่า
เป็นหวัใจของการปฏริปูการศกึษา เป็นสาระทีเ่กีย่วกบัการจดัการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนส าคญัทีส่ดุ [14] อกีทัง้การ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นนกัเรยีนเป็นส าคญั เป็นกระบวนทศัน์ในการจดัการเรยีนรู ้(Learning  Paradigm) ทีต่อ้งใช้
ทกัษะการจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพทัง้ครูและนกัเรยีน โดยจะตอ้งจดัใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง คดิเป็น 
วเิคราะหเ์ป็น อาศยัครเูป็นผูใ้หค้ าแนะน า ปรกึษาอ านวยความสะดวกในการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสขุ ภายใต้
สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการสง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูเ้ตม็ศกัยภาพ เมื่อนกัเรยีนเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสขุ กจ็ะ
สง่ผลใหม้กีารหลัง่สารเคมใีนสมอง เช่น โดปามนี (Dopamine) นอรเ์อพเินฟรนิ (norepinephrine)  ท าใหม้ี
ความสขุ สง่ผลใหน้กัเรยีนกระตอืรอืรน้ สนใจไขวค่วา้อยากทีจ่ะเรยีนรู ้เกดิพลงัทีจ่ะท าสิง่ต่างๆมากมาย  มี
พลงัทีจ่ะเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ท าใหม้กีารเรยีนรูเ้พิม่มากขึน้ [15] ดงันัน้การจดัการเรยีนรูข้องครจูงึเป็นปจัจยัทีส่ง่ผล
ต่อความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้องนกัเรยีนมากทีส่ดุ 
 สว่นปจัจยัทีส่ง่ผลทางลบต่อความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษาจากผลการ
วเิคราะหข์อ้มลูพบว่า มเีพยีงปจัจยัเดยีวทีส่ง่ผลทางลบ คอืปจัจยัดา้นการจดัองคก์าร ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ การ
จดัองคก์าร ซึง่ประกอบดว้ยโครงสรา้งองคก์าร วสิยัทศัน์องคก์าร วฒันธรรมองคก์าร และกลยุทธข์ององคก์าร 
ไม่สง่ผลโดยตรงกบัการจดักระบวนการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ดงัเชน่ การจดัการเรยีนรูข้องคร ูหรอืแมก้ระทัง่การ
สง่เสรมิการเรยีนรูข้องผูป้กครอง ซึง่ปจัจยัดา้นการจดัองคก์ารนัน้เป็นกลไกของการบรหิารจดัการสถานศกึษา 
ไม่ว่าจะเป็นการแบง่งาน การจดัสายการบงัคบับญัชา (Unity  of Command) การก าหนดทศิทางของ
หน่วยงาน กลุ่มงาน หรอืการด าเนินงานในหน้าทีต่่างๆ  การใชท้รพัยากรทัง้หลายทีม่อียูใ่นองคก์ารใหม้ี
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล เหล่าน้ี เป็นบทบาทส าคญัของผูบ้รหิารทีจ่ะน าพาองคก์ารไปใหถ้งึเป้าหมาย 
และบรรลุผลส าเรจ็ เพื่อใหบ้รรลุถงึเป้าหมายขององคก์าร ปจัจยัดงักล่าวจงึไม่เกีย่วขอ้งโดยตรงต่อการพฒันา
ความเป็นบุคคลแหง่การเรยีนรูข้องนกัเรยีน  
 5.2.3 3. ความเป็นบคุคลแหง่การเรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษาไม่ว่าจะเป็นการประเมนิของกลุ่ม
ผูบ้รหิารโรงเรยีน คร ูผูป้กครอง หรอืกลุ่มนกัเรยีนเอง พบว่าอยูใ่นระดบัมากเช่นเดยีวกนั แสดงใหเ้หน็ว่า 
ขอ้มลูทีไ่ดม้คีวามสอดรบักนัตามเกณฑค์่าเฉลีย่ทีก่ าหนด  แต่หากพจิารณาสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานพบว่า ค่า
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานยงัอยูใ่นระดบัทีส่งู แสดงว่าขอ้มลูมกีารกระจายมาก นัน่หมายถงึว่า ความเป็นบุคคล
แห่งการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ยงัมคีวามแตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเป็น เพราะสภาพบรบิทของแต่ละโรงเรยีนมคีวาม
แตกต่างกนัไมว่่าจะเป็น สภาพปจัจยัภายนอก ซึง่ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม ความพรอ้มของ
ชุมชน  และผูป้กครอง เทคโนโลย ี  การเมอืงการปกครองทอ้งถิน่  เป็นตน้ และสภาพปจัจยัภายใน ไดแ้ก่ 
โครงสรา้งและนโยบาย  คุณภาพของคร ู การเงนิ วสัดุอุปกรณ์ การบรหิารจดัการ ภาวะผูน้ าผูบ้รหิาร  เป็นตน้  
สิง่เหล่านี้ลว้นเป็นปจัจยัทีท่ าใหผ้ลการพฒันามคีวามแตกต่างกนั ซึง่เป็นขอ้ควรตระหนกัแกโ่รงเรยีนในการ
พฒันาความเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูข้องนกัเรยีนประถมศกึษา 
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                                                              บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) สรา้งรปูแบบการจดัการค่ายลกูเสอืใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้ง
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องเยาวชน  2) ทดลองใชร้ปูแบบ และประเมนิประสทิธภิาพของรปูแบบ  3) เพื่อ
ประเมนิความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และประโยชน์ของรปูแบบ โดยแบ่งการวจิยัออกเป็น 4 ขัน้ตอน และแต่ละ
ขัน้ตอนมจีุดมุง่หมายและมวีธิกีารเฉพาะ ดงันี้ ขัน้ตอนท่ี1 การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน จากการศกึษาเอกสาร ทฤษฎ ี
และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และศกึษาสภาพปญัหาและแนวทางการจดัการค่าย โดยด าเนินการจดัประชุมกลุ่มสนทนา
ผูท้รงคุณวุฒจิ านวน 12 ท่าน  ขัน้ตอนท่ี 2  ร่างรปูแบบตามองคป์ระกอบของรปูแบบ และประเมนิความสอดคลอ้ง 
(IOC) แลว้น ามาสรา้งแบบประเมนิความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และประโยชน์ของรปูแบบเบือ้งตน้โดย
ผูเ้ชีย่วชาญ 5 ท่านและ 9 ท่านตามล าดบั  ขัน้ตอนท่ี 3 น ารปูแบบไปทดลองใชใ้นการฝึกอบรมลกูเสอืจ านวน 40 
คน ทีค่่ายลกูเสอืสวนเสาวนีย ์อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา และจดัใหม้กีารประเมนิการจดัการค่าย การพฒันา
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องเยาวชน การประเมนิผลการจดักจิกรรมในแต่ละฐานการเรยีนรู ้โดยคณะกรรมการ
ค่ายเฉพาะกจิ วทิยากรและลกูเสอื ตามแบบประเมนิทีไ่ดส้รา้งขึน้  ขัน้ตอนท่ี 4 ประเมนิความเหมาะสม ความ
เป็นไปได ้และประโยชน์ของรปูแบบ โดยการจดัสมัมนาเชงิประเมนิของผูท้รงคุณวฒุ ิจ านวน 14 ท่าน  และไดน้ า
ขอ้เสนอแนะ มาปรบัแกแ้ละสรุปรปูแบบการจดัการค่ายลกูเสอืใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรู ้เพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงคข์องเยาวชนฉบบัสมบรูณ์ 

ผลการวิจยัพบวา่  
จากผลการศกึษาพบว่า 1) ค่ายลกูเสอืยงัไม่มรีะบบในการจดัการค่าย ท าใหเ้กดิปญัหาดา้นการ

ประสานงานและยงัไม่มหีลกัสตูรทีมุ่่งเน้นในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องเยาวชน ควรมรีปูแบบการ
จดัการค่ายใหม้มีาตรฐาน 2) ผลการสรา้งรปูแบบการจดัการค่ายลกูเสอื และการประเมนิความสอดคลอ้ง และ
ประเมนิรปูแบบโดยความเหน็ชอบของผูท้รงคุณวุฒใินระดบัมากทีส่ดุ และ 3) จากผลการน ารปูแบบไปทดลองใช้
ในการฝึกอบรมลกูเสอืน าไปสูร่ปูแบบการจดัการค่ายทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่มอีงคป์ระกอบของรปูแบบ 5 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่

1. หลกัการของรปูแบบ  ม ี8 หลกัการ ไดแ้ก่ 1) หลกัความสอดคลอ้งตามกระบวนการลกูเสอื          
2) หลกัความสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์8 ประการตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 3) หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 4) หลกัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 5) หลกัการมี
สว่นร่วม การท างานเป็นทมี 6) หลกัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 7) หลกัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัธรรมชาตแิละ
ชวีติประจ าวนั 8) หลกัการแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
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2. จดุมุ่งหมายของรปูแบบ เพือ่สรา้งรปูแบบการจดัการค่ายใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรู ้เพื่อเสรมิสรา้ง
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องเยาวชน8 ประการ ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551   
ไดแ้ก่ 1) รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์2) ซื่อสตัย ์สจุรติ 3) มวีนิยั 4) ใฝเ่รยีนรู ้5) อยู่อย่างพอเพยีง 6) มุ่งมัน่ในการ
ท างาน 7) รกัความเป็นไทย และ 8) มจีติสาธารณะ 

3. กลไกการด าเนินการของรปูแบบ โดย  1) การจดัโครงสรา้งองคก์ร และการแบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบ 2)  
การจดัหลกัสตูร สือ่ และฐานการเรยีนรูจ้ านวน 10 ฐานการเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมของลกูเสอืในการฝึกอบรมใหเ้ป็น
แหล่งเรยีนรู ้เพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องเยาวชน 3)  การน าเอา “แผนทีค่วามคดิ” (Mind Map) 
เป็นนวตักรรมพฒันาวธิกีารเรยีนรูใ้นแต่ละฐานการเรยีนรู ้

4. วิธีการด าเนินการ ดงัน้ี 1) เตรยีมความพรอ้มของทุกฝา่ย  2) น ารปูแบบการจดัการค่ายลกูเสอื ที่
ออกแบบไวแ้ละผ่านการประเมนิจากผูท้รงคุณวุฒแิลว้ไปทดลองใช ้ 3) วดัและประเมนิผลการฝึกอบรมโดยจดัใหม้ี
การสงัเกต ตดิตาม เพื่อวดัและประเมนิผลการจดัการฝึกอบรมของกจิกรรมต่างๆเพื่อพฒันาเยาวชนตามเป้าหมาย 

5. การวดัและประเมินผลรปูแบบ  ประเมนิโดยใชเ้ครื่องมอืทีส่รา้งขึน้ ประกอบดว้ย  แบบประเมนิ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องเยาวชน แบบประเมนิความพงึพอใจ การสมัภาษณ์ลกูเสอื และใหค้ณะกรรมการ
เฉพาะกจิซึง่เป็นผูท้รงคุณวฒุปิระเมนิ ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และประโยชน์ของรปูแบบ 

 
ค าส าคญั : รปูแบบการจดัการค่ายลูกเสือ, คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์,แหล่งเรียนรู ้
 

ABSTRACT 
The purpose of the research was to construct  boy scout camping management model as the 

learning resource for promoting desired characteristics of the youth. Four steps were use, including 
Step1: to determine the current practice, problem, and camping guidelines by carrying on seminar of boy 
scout specialist ;  Step2:  to draft the camping model according to set the factors, evaluating index of 
objective congruence by 5 experts and then constructing the evaluation questionnaire for evaluating 
suitability, possibility, and benefit of the constructed model by 9 experts; Step 3 : to try out the model by 
carrying on camping with 40 scouts at Suan Saowanee Buayai Nakornrachasima  Boy Scout Camp, and 
then evaluating the practice by resource persons,  scouts and camping organizing committee members 
by using developed questionnaires, including interview, the satisfaction of the  scouts; and Step 4: to 
evaluate the suitability, possibility and benefit of the constructed model by focus group discussion among 
the camping specialists. After that the model was written by the researcher.    
The result;   

According to the studies 1)  the boy scout camping had not appropriate management, which 
caused the problem of co-ordination and had not yet the curriculum aiming at promoting desirable 
characteristics of the youth and there should be the boy scout camping model, 2) the constructed model 
which was approved and evaluated by the experts mostly and  3) the constructed model after had been 
tried out led to model efficiency which comprised of  5 factors as follows; 
  1. Carrying  on camping under 8 principles, including scouting process, consisting with the 
desired characteristics designated in core curriculum B.E.2551, economic sufficient philosophy, student-
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centered teaching-learning, team participation, life-long learning, consisting with nature and daily  life and 
principle of accountability. 

2. Aiming  at developing  (1) love of nation, religion and the 
King(2)honesty,(3)discipline,(4)inquiry mind,(5) sufficient living,(6) hard working,(7 )Thailand love  and (8) 
public mind. 

3.Using the mechanism as organizing committee and sharing responsibility, organizing 
curriculum, media, and 10 knowledge learning bases as learning resource. running mind map as learning 
innovation for each base. 

4. Carrying on readiness preparation on curriculum implementation, and measuring and 
evaluating training by using observation, monitoring, and evaluating activities. 

5. Carrying on model evaluation by the constructed instruments, including on desired 
characteristics on camping satisfaction , on boy scout interview and on suitability, possibility and benefit 
of the model. 

 
Key Words  : Boy Scout Camping Model, Desired Characteristics, Learning Resource 
 
บทน า 

การศกึษาในยคุโลกาภวิตัน์ เป็นยุคทีก่ารศกึษามกีารเปลีย่นแปลง จากสภาพสงัคม เศรษฐกจิ เทคโนโลยี
มกีารเปลีย่นแปลงและแผข่ยายถงึกนัอย่างรวดเรว็ ซึง่สง่ผลกระทบต่อการด ารงชวีติความเป็นอยู่ของประชาชน 
ดงันัน้การศกึษาจงึเป็นหวัใจส าคญัในการพฒันาประเทศชาตใิหเ้จรญิรุ่งเรอืง [1]  อกีทัง้การศกึษายงัมคีวามส าคญั 
ในการพฒันาและยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนใหส้งูขึน้ เพราะการทีจ่ะพฒันาประเทศชาต ิตอ้งเริม่จากการ
พฒันาประชาชนก่อน  โดยการใหก้ารศกึษา เพื่อใหป้ระชาชนมคีุณภาพตามทีต่อ้งการ จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ที่
รฐัจะตอ้งใหค้วามส าคญัดา้นการศกึษาเพื่อยกระดบัคุณภาพประชาชนและเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ระหว่างประเทศ [2] จะเหน็ไดว้่าการศกึษาเป็นการสรา้งคนใหม้คีวามรู ้ความสามารถ  มทีกัษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็น มี
ลกัษณะนิสยัจติใจทีด่งีาม มคีวามพรอ้มทีจ่ะต่อสูเ้พื่อตนเองและสงัคม มคีวามพรอ้มทีจ่ะประกอบการงานอาชพีได ้
อกีทัง้การศกึษาช่วยพฒันาคน ทัง้ทางปญัญา จติใจ ร่างกาย  ซึง่เป็นความจ าเป็นของชวีติอกีประการหน่ึง 
นอกเหนือจากความจ าเป็นดา้นอาหาร เครื่องนุ่งหม่  ทีอ่ยู่อาศยั และยารกัษาโรค ดงันัน้การศกึษาจงึนบัไดว้่าเป็น
ปจัจยัที ่5 ของชวีติ  เป็นปจัจยัทีจ่ะช่วยแกป้ญัหาทุกดา้นของชวีติ และเป็นปจัจยัส าคญัทีส่ดุของชวีติ [3]ส าหรบั
การทีจ่ะสรา้งคนใหเ้ป็นคนทีม่คีณุภาพดงักล่าว จ าเป็นตอ้งมแีนวทาง รปูแบบ กระบวนการเรยีนการสอน และ
วธิกีารทีเ่หมาะสม กล่าวคอื สอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั โดยใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ
ของแต่ละบุคคล  เรยีนรูจ้ากการทีไ่ดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ  ท าใหไ้ดป้ระสบการณ์และเกดิการเรยีนรูจ้ากสิง่แวดลอ้ม
รอบตวั ซึง่กจิกรรมการอยูค่่ายพกัแรม ตามกระบวนของลกูเสอื  นบัไดว้่าเป็นกจิกรรมหนึ่งทีส่ามารถสนองตอบต่อ
กระบวนการเรยีนรูด้งักล่าวได ้เพราะเป็นกจิกรรมทีน่กัเรยีนสนใจและมคีวามตอ้งการอยากจะเขา้ร่วม ซึง่จะ
น าไปสูคุ่ณภาพของผูเ้รยีนตามเป้าหมายไดเ้ป็นอย่างด ีไม่เพยีงแต่จะพฒันาดา้นทกัษะเท่านัน้ ยงัจะตอ้งควบคู่ไป
กบัการพฒันาไปทัง้ทางปญัญาและจติใจดว้ย  

กจิกรรมลกูเสอืนบัไดเ้ป็นกจิกรรมหน่ึงทีมุ่ง่ปลกูฝงัระเบยีบวนิยั กฎเกณฑ ์และการพฒันาคน   เพื่อการ
อยู่ร่วมกนัในสภาพชวีติต่าง ๆ อนัจะน าไปสูพ่ืน้ฐานการท าประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมและวถิชีวีติในระบอบ
ประชาธปิไตยค่ายลกูเสอื ถอืว่าเป็นแหล่งเรยีนรูภ้ายนอกโรงเรยีนหนึ่ง ทีน่บัไดว้่าเป็นรปูแบบการศกึษานอกระบบ 
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ตามมาตรา 15 ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545     
ทีไ่ดก้ล่าวไวว้่า กระบวนการพฒันาการเรยีนรูอ้ย่างยัง่ยนืจะตอ้งอาศยักจิกรรมการเรยีนรูท้ ัง้  3  รปูแบบ ไดแ้ก่   
1) การศกึษาในระบบ  2) การศกึษานอกระบบ และ 3) การศกึษาตามอธัยาศยั โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง 
แสวงหาความรูทุ้กที ่ทุกเวลา เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการศกึษาอย่างแทจ้รงิ  ค่ายลกูเสอืจงึเป็นรปูแบบการ
จดัการศกึษาหน่ึง ทีน่ าไปสู ่ความส าเรจ็ ตามเป้าหมาย และยุทธศาสตรก์ารจดัการศกึษา และมสีว่นในการ
เสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องเยาวชน  อน่ึงการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องเยาวชน ถอืเป็น
แนวทางหลกัส าคญัทีค่วรจะพฒันาใหเ้กดิขึน้ในการเขา้ค่ายพกัแรม ตามกระบวนการลกูเสอื ซึง่สอดคลอ้งกบั
นโยบายของกระทรวงศกึษาธกิารทีไ่ดก้ าหนดคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนไวใ้นหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ม ี8 ประการ ไดแ้ก่ 1) รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์2) ซื่อสตัย ์สจุรติ 3) มวีนิยั 
4) ใฝเ่รยีนรู ้ 5) อยู่อย่างพอเพยีง  6) มุง่มัน่ในการท างาน  7) รกัความเป็นไทย และ  8) มจีติสาธารณะ [4]   

ดงันัน้ในการพฒันาค่ายลกูเสอืใหเ้ป็นแหล่งเรยีนเพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องเยาวชน 
นบัว่ามคีวามส าคญัทีจ่ะพฒันาผูเ้รยีนไดอ้ย่างรอบดา้น ดงัจะเหน็ไดจ้ากนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 
2551 ขอ้ที ่6 ทีไ่ดก้ล่าวไวว้า่ พฒันาค่ายลกูเสอืและศนูยย์วุกาชาดทัว่ประเทศ ใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรู ้ และเป็นศนูย์
ปฏบิตักิารลกูเสอื ยุวกาชาด ใหส้ามารถรองรบักจิกรรมลกูเสอื ยุวกาชาด อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้เป็นศนูย์
การจดักจิกรรมพฒันาสขุภาพกาย-ใจ ส าหรบัเดก็ เยาวชนและประชาชนทัว่ไป [5] 
  ส าหรบัการจดัการค่ายลกูเสอืสว่นใหญ่ มกัจะปฏบิตัอิยู่ในกรอบเดมิๆไดแ้ก่ การอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูม้าใชบ้รกิาร ดา้นอาหาร ทีพ่กั สถานทีฝึ่กกจิกรรม ในการฝึกอบรมเยาวชนตามกระบวนการลกูเสอื ไม่มี
องคป์ระกอบทีมุ่่งเน้นใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรู ้ ซึง่อาจจะไม่สามารถท าใหเ้กดิการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัยุคโลกาภวิตัน์
มากนกัและการจดัการค่ายจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมอืจากหลายฝา่ย จงึมกัจะเกดิปญัหาในการประสานงาน
พอสมควร ดงันัน้หากมกีารพฒันารปูแบบการจดัการค่ายลกูเสอืใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรู ้ โดยอาศยัหลกัการ กลไกใน
การด าเนินการทีเ่หมาะสม กน่็าจะเกดิประโยชน์ต่อการใชค้่ายลกูเสอื เพื่อพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์อง
เยาวชน  และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายพฒันาเยาวชน จ าเป็นตอ้งอาศยัรปูแบบการพฒันาทีถู่กตอ้งทัง้ตาม
หลกัวชิาการ กน่็าจะก่อใหเ้กดิ ประโยชน์ต่อทัง้การพฒันากระบวนการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องเพื่อพฒันาศกัยภาพ
ของผูเ้รยีน ใหส้ามารถด าเนินชวีติและการอยู่รว่มกนัในสงัคมได ้ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามประสงคจ์ะแสวงหารปูแบบ
การจดัการค่ายลกูเสอืใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องเยาวชน ซึง่จะเป็นประโยชน์
อย่างยิง่ในการเตมิเตม็เพื่อแกไ้ขปญัหาและพฒันาเดก็และเยาวชนใหม้คีุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์สมตาม
เจตนารมณ์ของการปฏริปูการศกึษาไดต่้อไป 
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดวตัถุประสงคใ์นการวจิยัเพื่อสรา้งรปูแบบการจดัการค่ายลกูเสอื ใหเ้ป็น

แหล่งเรยีนรู ้เพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องเยาวชน  ดงันี้ 
1. เพื่อสรา้งรปูแบบการจดัการคา่ยลกูเสอื ใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรู ้เพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์

ของเยาวชน  
2. เพื่อท าการทดลองใชร้ปูแบบในการฝึกอบรม และประเมนิประสทิธภิาพของรปูแบบในการจดัการค่าย

ลกูเสอื ใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรู ้เพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องเยาวชน 
3. เพื่อประเมนิความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และประโยชน์ของรปูแบบการจดัการค่ายลกูเสอื 
ขอบเขตของการวิจยั  
1. การวจิยัครัง้นี้ มขีอบเขตดา้นเน้ือหาสาระ ครอบคลุม การจดัการค่ายลกูเสอื ซึง่สรา้งขึน้เป็น 
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รปูแบบการด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรู ้เพื่อน าไปสูก่ารเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องเยาวชน  
โดยอาศยัองคป์ระกอบของรปูแบบ 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่1)หลกัการของรปูแบบ 2) จุดมุ่งหมายของรปูแบบ      
3) กลไกการด าเนินการของรปูแบบ 4) วธิดี าเนินการของรปูแบบ 5) การวดัและการประเมนิผลของรปูแบบ 

2. จุดม่งหมายของรปูแบบเพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องเยาวชน ตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ม ี 8  ประการไดแ้ก่ 1) รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์2) ซื่อสตัย ์3) มวีนิยั           
4) ใฝเ่รยีนรู ้ 5) อยู่อย่างพอพยีง 6) มุง่มัน่ในการท างาน 7)รกัความเป็นไทย 8) มจีติสาธารณะ     

3. ใชก้ระบวนการลกูเสอืในการด าเนินการฝึกอบรม 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
จากการทีผู่ว้จิยัไดส้งัเคราะหเ์อกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั องคป์ระกอบของการเรยีนรู ้ การจดัการ

ค่ายคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องเยาวชน และบรบิทต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาศกัยภาพของเยาวชนไทย 
ดงันัน้ในการวจิยัเรื่อง รปูแบบ การจดัการค่ายลกูเสอื เพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องเยาวชน ผูว้จิยั
จงึไดก้ าหนดกรอบแนวคดิในการวจิยัไดด้งันี้ 

 
 

  
 
      
 
 
 
    
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคดิในการวจิยั 
   

วิธีการด าเนินการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้แบง่เป็น  4  ขัน้ตอน แต่ละขัน้ตอนมจีุดมุ่งหมาย และวธิดี าเนินการเฉพาะดงันี้ 
ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพ  ปัญหา และแนวทางการจดัการค่ายลูกเสือ 
ผูว้จิยัไดศ้กึษาสภาพ  ปญัหา และแนวทางการจดัการค่ายลกูเสอื โดยวเิคราะห ์สงัเคราะหก์รอบเน้ือหา

สาระ จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษา  และกระบวนการด าเนินกจิกรรมของลกูเสอื และ
โดยจดัสมัมนาผูท้รงคุณวฒุ ิดา้นการจดัการศกึษา และดา้นลกูเสอื  เพื่อน ามาสรุปเป็นกรอบแนวคดิในการวจิยั 

รปูแบบการจดัการค่าย
ลูกเสือให้เป็นแหล่งเรียนรู ้
เพื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงคข์องเยาวชน 
  รปูแบบม ี5 องคป์ระกอบ 
      1.   หลกัการ 

2. จุดมุ่งหมาย 
3. กลไกการด าเนินการ 
4. วธิดี าเนินการ 
5. การวดัและ

ประเมนิผลรปูแบบ 
 

ผลการเสริมสรา้ง     
คณุลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์ของเยาวชน 
1.รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์
2.ซื่อสตัย ์
3. มวีนิยั 
4. ใฝเ่รยีนรู ้
5. อยู่อย่างพอเพยีง 
6. มุ่งมัน่ในการท างาน 
7. รกัความเป็นไทย 
8.มจีติสาธารณะ 

  การพฒันารปูแบบ 
1. ผลการศกึษา ขอ้มลู 
สภาพ ปญัหา แนวทางการ
จดัการค่ายลกูเสอื 
 2. ผลการสรา้งรปูแบบการ
จดัการ ค่ายเบือ้งตน้ ทีผ่่าน
การประเมนิรปูแบบเบือ้งตน้ 
 3. ผลการทดลองใชร้ปูแบบ 
ในการฝึกอบรม เพื่อประเมนิ
ประสทิธภิาพรปูแบบ 
4.ผลการประเมนิรปูแบบ 
โดยการสมัมนาเชงิประเมนิ
ของผูท้รงคุณวุฒ ิ
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ขัน้ตอนท่ี 2 สรา้งรปูแบบและประเมินรปูแบบเบือ้งต้น 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสรา้งรปูแบบการจดัการค่ายลกูเสอืใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรู ้เพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนั

พงึประสงคข์องเยาวชน ตามองคป์ระกอบ  5 ดา้นทีก่ าหนดไว ้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการจดัสรา้งเครือ่งมอื ก าหนดขอ้
ค าถามในแต่ละองคป์ระกอบ และสรา้งแบบประเมนิความสอดคลอ้ง (IOC) แลว้น าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่าน
ประเมนิความสอดคลอ้ง เมื่อผ่านเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ผูว้จิยัจงึไดน้ ามาสรา้งแบบประเมนิความเหมาะสม ความ
เป็นไปได ้และประโยชน์ของรปูแบบในการน าไปเพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องเยาวชน โดยให้
ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน  9 ท่านเป็นผูป้ระเมนิรปูแบบ   น าผลวเิคราะหก์ารประเมนิรปูแบบมาปรบัปรุงรปูแบบก่อน
น าไปทดลองใชใ้นการฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นค่ายจรงิต่อไป 

ขัน้ตอนท่ี 3  ทดลองใช้รปูแบบและการประเมินของประสิทธิภาพของรปูแบบ 
ผูว้จิยัไดท้ดลองน ารปูแบบการจดัการค่ายทีผ่่านการประเมนิเบือ้งตน้ในขัน้ตอนที ่2 ไปด าเนินการ

ฝึกอบรมลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ่ จ านวน 40 คนจาก 5 โรงเรยีนๆละ 1 หมู่ละ 8 คนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษา ประถมศกีษา นครราชสมีา เขต 6 และ เขต 7  ณ ค่ายลกูเสอืสวนเสาวณีย ์อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั
นครราชสมีา ในวนัที ่17-19 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2555    

การด าเนินการจดัการค่ายลกูเสอื เริม่ตน้จากการเตรยีมความพรอ้มดา้นสถานที ่ และคณะวทิยากร แลว้
ด าเนินการฝึกอบรมระยะเวลา 3 วนั 2 คนืตามตารางฝึกอบรม จดัใหล้กูเสอืฝึกกจิกรรมตามระบบหมูข่องลกูเสอื 
ทัง้ 10 ฐานการเรยีนรู ้ โดยทุกฐานเน้นใหล้กูเสอืไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิและร่วมมอืกนัในการปฎบิตักิจิกรรม 

ด าเนินการประเมนิประสทิธภิาพของรปูแบบ โดยใชแ้บบประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องลกูเสอืทัง้
ก่อนและหลงัการฝึกอบรม แบบประเมนิความพงึพอใจของลกูเสอืทีม่ต่ีอการอยู่คา่ยพกัแรม และแบบประเมนิผล
การด าเนินกจิกรรมในแต่ละฐานการเรยีนรูข้องคณะกรรมการอ านวยการค่ายเฉพาะกจิ แลว้น าขอ้มลูมาวเิคราะห ์
สรุปผลต่อไป 

ขัน้ตอนท่ี 4  การประเมินรปูแบบ  
ผูว้จิยัไดจ้ดัการสมัมนาเชงิประเมนิของผูท้รงคุณวฒุจิ านวน 14 ท่าน เมื่อเสรจ็สิน้จากการฝึกอบรมลกูเสอื 

โดยเริม่จากผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยัแต่ละขัน้ตอน แลว้ใหผู้ท้รงคุณวุฒอิภปิราย ใหข้อ้เสนอแนะ และด าเนินการ
ประเมนิความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และประโยชน์ของรปูแบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

ผูว้จิยัน าขอ้มลูวเิคราะหผ์ลและน าผลสรุปจากการวจิยัและขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒุมิาปรบัปรุง
รปูแบบละสรุปเป็นรปูแบบการจดัการค่ายลกูเสอืใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรู ้เพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์อง
เยาวชนฉบบัสมบรูณ์ 

 
ผลการวิจยั 

ผลการวจิยัเรื่อง รปูแบบการจดัการค่ายลลกูเสอื ใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงคข์องเยาวชน สรุปผลการวจิยัไดด้งันี้ 

1. สภาพ และปญัหา การจดัการค่ายลกูเสอื พบว่า การด าเนินการจดัการค่ายในปจัจุบนัมหีลากหลายทัง้
ภาครฐัและภาคเอกชน แต่ละค่ายมกีารจดัการค่ายแตกต่างกนัไป ไมม่รีะบบ ขาดการประสานงาน ซึง่อาจน าไปสู่
ปญัหาหลายอย่างเช่นไม่มหีลกัสตูรฝึกอบรมทีมุ่่งเน้นในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องเยาวชน วทิยากร
ประจ าค่ายยงัขาดความรูค้วามสามารถ ฐานฝึกกจิกรรมโดยทัว่ไปจะมุง่เน้นการฝึกทกัษะทางกาย  ดงันัน้แนวทาง
ในการด าเนินการจดัการค่ายลกูเสอืใหเ้ป็นระบบ และมมีาตรฐานใหเ้ป็นรปูแบบ จงึควรจะตอ้งมุง่เน้นหลกัการที่
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม และตอ้งเน้นการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั
โดยใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมไดล้งมอืปฏบิตัดิว้ยตนเองอย่างแทจ้รงิ 
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2.  รปูแบบทีส่รา้งขึน้ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ดงันี้ 1) หลกัการของรปูแบบ 2) จุดมุ่งหมายของ
รปูแบบ 3) กลไกการด าเนินการของรปูแบบ 4) วธิดี าเนินการของรปูแบบ และ 5) การวดัและการประเมนิผลของ
รปูแบบ ซึง่ทัง้  5  องคป์ระกอบมคีวามสอดคลอ้งกบัการน าไปใชใ้นการจดัการค่ายลกูเสอื เพื่อพฒันาคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงคใ์นระดบัมากถงึมากทีส่ดุ และผูท้รงคุณวฒุปิระเมนิแลว้ว่ารปูแบบทีพ่ฒันาขึน้มคีวามเหมาะสม มี
ความเป็นไปได ้และมปีระโยชน์ในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องลกูเสอืทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรม ในระดบั
มากทีส่ดุ 

3.  การทดลองการจดัการค่ายตามรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ สามารถพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์อง
ลกูเสอืจากระดบัปานกลางไปสูร่ะดบัมากถงึมากทีส่ดุ และลกูเสอืมคีวามพงึพอใจกบัการด าเนินการจดัการค่าย
ลกูเสอืในระดบัมาก  และพบว่ากจิกรรมทีจ่ดัไวใ้นแต่ละฐานการเรยีนรู ้เมื่อด าเนินการตามรปูแบบแลว้  สามารถ
พฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องเยาวชนทัง้  10  ฐานการเรยีนรู ้

4.  การประเมนิรปูแบบ โดยการสมัมนาเชงิประเมนิของผูท้รงคณุวุฒ ิปรากฏว่า รปูแบบการจดัค่าย
ลกูเสอืใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรู ้เพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องเยาวชน มคีวามเหมาะสม มคีวามเป็นไป
ได ้และเกดิประโยชน์ต่อการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นระดบัมากทีส่ดุ 

จากผลการด าเนินการขา้งตน้ พอสรุปเป็นรปูแบบการจดัการค่ายลกูเสอื ใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรู ้เพือ่
เสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องเยาวชน ไดด้งันี้ 
   รปูแบบการจดัการค่ายลกูเสอืใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรู ้ เพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องเยาวชนที่
มปีระสทิธภิาพ ครอบคลุมองคป์ระกอบของรปูแบบ 5 องคป์ระกอบ มสีาระส าคญั ดงันี้ 

1  หลกัการของรปูแบบ 
หลกัการของรปูแบบ ครอบคลุม 8 หลกัการ ไดแ้ก่  1) หลกัการของกระบวนการลกูเสอื 2) หลกัความ

สอดคลอ้งคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551  3) หลกัการ
ของเศรษฐกจิพอเพยีง (4) หลกัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 5) หลกัการมสีว่นร่วม การท างานเป็นทมี 6) 
หลกัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 7) หลกัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัธรรมชาตแิละชวีติประจ าวนั (8)หลกัการแบ่งหน้าที่
ความรบัผดิชอบ 

2.  จดุมุ่งหมายของรปูแบบ 
จุดมุ่งหมายของรปูแบบการจดัการค่ายลกูเสอืใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรู ้เพื่อมุ่งเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงคข์องเยาวชนทัง้  8  ประการไดแ้ก่ 1) รกัชาต ิ ศาสน์  กษตัรยิ ์2)  ซื่อสตัยส์จุรติ 3) มวีนิยั 4) ใฝเ่รยีนรู ้ 5) 
อยู่อย่างพอพยีง  6)มุ่งมัน่ในการท างาน  7)รกัความเป็นไทย  8) มจีติสาธารณะ   

3.  กลไกการด าเนินการของรปูแบบ   
กลไกการด าเนินการของรปูแบบการจดัการค่ายลกูเสอืใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรู ้เพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนั

พงึประสงคข์องเยาวชน  มกีลไกการด าเนินการ ดงันี้ 
1) การจดัโครงสรา้งองคก์ร แบ่งหน้าทีใ่หแ้ต่ละฝา่ยดแูล รบัผดิชอบ และประสานงานกนัทุกฝา่ย  โดย

ใชห้ลกัการบรหิารค่ายพกัแรม และการจดัการค่ายทีด่ ี 
2) การจดัหลกัสตูร กจิกรรม สือ่ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิทัง้ 10  

ฐานการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ (1) คดิและจ า จะท าอย่างไร (2) ถวายปณธิานตามรอยพ่อหลวง (3) ขวานทองของไทย    
(4) อยู่ง่าย กนิง่าย ในค่ายลกูเสอื (5) อยู่อย่างไรใหพ้อเพยีง (6) ค่าย 5 ส. (7) ส ารวจธรรมชาต ิ(8) สขุภาพดมีี
วนิยั (9) เอกลกัษณ์ไทย (10) ลานธรรมน าชวีติ  
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3) การจดักระบวนการเรยีนรูโ้ดยการใชแ้ผนทีค่วามคดิ (Mind  Map) ตลอดจนทมีงานวทิยากรที่
สามารถถ่ายทอดความรูใ้หก้บัคณะลกูเสอืทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรม การฝึกอบรมลกูเสอืตามรปูแบบมปีระสทิธภิาพใน
การเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องเยาวชนไดเ้ป็นอย่างด ี

4.  วิธีการด าเนินการของรปูแบบ 
1) เตรยีมความพรอ้มของทุกฝา่ยทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ มกีารประชุมวางแผนการปฏบิตักิารเพื่อเตรยีม

ความพรอ้ม   
2) ด าเนินการฝึกอบรม   ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วนั 2 คนื ใหทุ้กฝา่ยด าเนินตามตารางการฝึกอบรม   
3) วดัและประเมนิผลการฝึกอบรมประเมนิโดยใชเ้ครื่องมอืทีส่รา้งขึน้เพื่อประเมนิประสทิธภิาพ 

ประกอบดว้ย (1) แบบประเมนิระดบัการปฏบิตัพิฤตกิรรมทีเ่สรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องเยาวชน   
โดยลกูเสอืประเมนิตนเองก่อนเขา้รบัการฝึกอบรมและหลงัการเขา้รบัการฝึกอบรม (2) แบบประเมนิความพงึพอใจ
ของลกูเสอืทีม่ต่ีอการอยู่ค่ายพกัแรม (3) แบบสมัภาษณ์ลกูเสอืใหแ้สดงความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการฝึกอบรม (4) แบบ
ประเมนิผลการจดักจิกรรมทีเ่สรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ัง้ 10 ฐานการเรยีนรู ้ ซึง่คณะกรรมการเฉพาะ
กจิเป็นผูป้ระเมนิ  โดยจดัใหม้กีารสงัเกต ตดิตาม เพื่อวดัและประเมนิผลการจดัการฝึกอบรมของกจิกรรมต่าง ๆ 
ลกูเสอืทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรม 

5. การวดัและการประเมินผลของรปูแบบ   
การวดัและการประเมนิผลของรปูแบบ  โดยผูท้รงคุณวฒุริ่วมอภปิรายและประเมนิเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เพื่อประเมนิความเหมาะสม  ความเป็นไปได ้และประโยชน์ของรปูแบบ  และประเมนิจากคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค ์โดยคณะกรรมการอ านวยการเฉพาะกจิ และมกีารประเมนิตนเองของลกูเสอื 

 
สรปุและอภิปรายผล 

1. รปูแบบการจดัการค่ายลกูเสอืทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มคีวามสอดคลอ้งกบั การบรหิารจดัการค่ายลกูเสอื ของ 
คงศกัดิ ์ เจรญิรกัษ์และคณะ [7] ซึง่กล่าวไวว้่า  กระบวนการบรหิารค่ายพกัแรม เริม่จากการตัง้เป้าหมาย การ
วางแผนงาน การจดัองคก์ร  การด าเนินงานตามแผนงาน การตดิตามงาน การวดัและประเมนิผลและรปูแบบการ
จดัการค่ายทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้กม็คีวามสอดคลอ้งกบับทบาทหน้าทีข่องค่ายลกูเสอื ตามที ่สธุรรม พนัธุศกัดิ ์[8]  ได้
กล่าวไวว้่า  1) ค่ายลกูเสอืเป็นแหล่งเรยีนรูท้างการศกึษา (Center of Excellence) 2) ค่ายลกูเสอืเป็นสถานทีท่ี่
ช่วยเสรมิสรา้งมติรภาพ 3)  ค่ายลกูเสอืเป็นสถานทีส่ง่เสรมิทกัษะการเป็นผูน้ า (Leadership)และการใชช้วีติ
กลางแจง้ (Outdoor  Living) ใหก้บัเยาวชน  

2. การจดัการค่ายลกูเสอื  กจิกรรมในฐานการเรยีนรู ้ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั จะต้องใหผู้เ้รยีนมี
กระบวนการคดิ ท า และไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง ตามทีส่ านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ[9] นบัว่าเป็นแนวทางทีถู่กตอ้งในการจดัการศกึษา ซึง่น าไปสูคุ่ณภาพ
การศกึษา และทีส่ าคญัผูส้อนและผูเ้รยีนจะตอ้งมปีฎสิมัพนัธ ์ท าใหเ้กดิการเรยีนรูแ้บบมสีว่นร่วม ซึง่เป็น
องคป์ระกอบทีส่ าคญัประการหนึ่งของการเรยีนการสอนแบบบรูณาการทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง  

3. ส าหรบักจิกรรมทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นรปูแบบเพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณ์อนัพงึประสงคข์องเยาวชนทัง้ 10 
ฐานการเรยีนรูน้ัน้จะเหน็ไดว้่าสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัคุณลกัษณ์ศกึษา (The Six E’s of  Character 
Education ) ของไรอนั(Ryan) ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ดงันี้   (1) Example การยกตวัอยา่งและปฏบิตัเิป็น
แบบอย่าง (2) Explanation การใชเ้หตุผล   (3) Exhortation การเชญิชวนใหท้ าความด ี(4) Ethical Environment 
การจดัการสิง่แวดลอ้มเชงิคุณธรรม (5) Experience การจดัประสบการณ์ (6) Expectations of Excellence การ
คาดหวงัความเป็นเลศิ [10]  
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4. ผลจากการทดลองใชร้ปูแบบในการจดัการค่ายลกูเสอื ไดร้บัการพฒันาคุณลกัษณะเพิม่ขึน้จากระดบั
ปานกลาง ไปสูคุ่ณลกัษณะในระดบัมาก กอปรทัง้การจดัการค่ายลกูเสอืสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูเสอืในทุก ๆ
ดา้น  ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า ถา้จดัการค่ายไดด้เีหมาะสมแลว้ จะสามารถบรรลุคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีต่ัง้ไวไ้ดด้ี
ขึน้โดยการบรูณาการ แนวทาง หลกัการ ของกระบวนการลกูเสอืกบักระบวนการจดัการศกึษาตามทีอ่อกแบบไว ้
นัน่คอืการด าเนินการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั กล่าวคอืจดักจิกรรมการใหก้ารศกึษาอบรมทีส่อดคลอ้งกบั
ลกัษณะธรรมชาตขิองผูเ้รยีน ซึง่จะท าใหไ้ดเ้รยีนรูอ้ย่างมคีวามสขุและบรรลุผลไดด้ขีึน้  

5. จากการวจิยัครัง้นี้ แสดงใหเ้หน็ว่า การด าเนินการจดัการค่ายจะใหไ้ดผ้ลด ีจ าเป็นตอ้งอาศยัการ
วางแผนทีเ่ป็นระบบ วทิยากร และกจิกรรมหลากหลาย ซึง่จ าเป็นตอ้งเตรยีมความพรอ้มทัง้สถานที ่บุคลากร และ
กจิกรรม ซึง่ในครัง้นี้ผูว้จิยัไดย้ดึการจดักจิกรรมในฐานการเรยีนรูท้ ัง้ 10 ฐานการเรยีนรูเ้ป็นหลกั 

6.  รปูแบบการจดัการค่าย ทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้ครัง้นี้เป็นรปูแบบทีส่อดคลอ้งกบัหลกัวชิาและ
กระบวนการลกูเสอื ซึง่สามารถน าไปใชไ้ดใ้นการจดัการค่ายทัว่ไป แต่จ าเป็นตอ้งมกีารปรบัใหเ้ขา้กบัวตัถุประสงค ์
และควรจะไดน้ ารปูแบบไปพฒันาใหเ้ป็นรปูแบบทีห่ลากหลายมากขึน้ อนัเป็นการพฒันา ปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง 
ทัง้นี้เพราะทนักบัการเปลีย่นแปลงในยุคโลกาภวิตัน์ 

ข้อเสนอแนะ 
ผลจากการวจิยัเรื่อง รปูแบบการจดัการค่ายลกูเสอืใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรู ้เพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงคข์องเยาวชน ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช้ 

1.1 ส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิและหน่วยงานทีร่บัผดิชอบดแูลกจิการลกูเสอื สามารถน า
ผลการวจิยัไปใชเ้พื่อก าหนดนโยบาย ซึง่เป็นแนวทางพฒันาใหค้่ายลกูเสอืมมีาตรฐานในการจดัการค่ายลกูเสอืให้
เป็นระบบ   และใหแ้ต่ละค่ายมกีารก าหนดหลกัสตูร ฐานการเรยีนรู ้กจิกรรม กระบวนการเรยีนรูใ้หช้ดัเจน ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในแต่ละวยั 

1.2 ค่ายลกูเสอืหรอืสถานศกึษาและหน่วยงานต่างๆทีจ่ะน ารปูแบบการจดัการค่ายไปใช ้ควร
ศกึษารปูแบบใหเ้ขา้ใจ ก่อนน ารปูแบบไปปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบับรบิทของค่าย เพื่อจดัระบบการจดัการค่ายใหม้ี
มาตรฐาน มกีารประสานงานกนัอย่างเป็นระบบ   

1.3  การเตรยีมความพรอ้มดา้นวทิยากร เป็นเรื่องทีส่ าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ทีว่ทิยากรจะตอ้งมี
ความรู ้ความขา้ใจและสามารถด าเนินการใหก้ารฝึกอบรมตามรปูแบบเป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการเสรมิสรา้ง
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องเยาวชน 

1.4  ฐานการเรยีนรู ้ตามรปูแบบทีผู่ว้จิยัสามารถปรบัเปลีย่นไดเ้พื่อใหเ้หมาะกบัวยัวุฒแิละ
วตัถุประสงคข์องการมาเขา้ค่ายพกัแรมของแต่ละคณะ 

1.5  ระยะเวลาอยู่ค่ายพกัแรมอาจเพิม่ขึน้เป็น 4 วนั 3 คนื เพื่อเพิม่เวลาใหบ้างฐานทีจ่ะตอ้งใช้
เวลาในการฝึกอบรมมากขึน้ 

1.6  ควรจะตอ้งมกีารวดัและการประเมนิผลการฝึกอบรม หรอืประเมนิระดบัการปฏบิตัพิฤตกิรรม
ทัง้ก่อนและหลงัการฝึกอบรม เพื่อใหท้ราบถงึประสทิธผิลในการจดัการฝึกอบรมในแต่ละครัง้ 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
2.1  ควรมวีจิยัตดิตามผลการน ารปูแบบการจดัการค่ายลกูเสอื โดยการจดัการฝึกอบรมเพื่อ

ตดิตามผลการเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงคเ์ป็นระยะ ๆ อาจจะมกีารตดิตามผล 3-6 เดอืน โดยอาศยัหลกั
ของความต่อเนื่องเพื่อใหล้กูเสอืผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
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2.2  อาจจดัหลกัสตูรการฝึกอบรม  หรอืจากรปูแบบการจดัการคา่ย โดยการฝึกอบรมค่ายลกูเสอื 
อาจจะปรบัเป็นค่ายคุณธรรม หรอืค่ายวชิาการทีเ่สรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ค่ายผูน้ าเพื่อทีจ่ะพฒันา
ศกัยภาพของเยาวชน  

2.3  อาจจดัแบ่งไดเ้ป็นหลายหลกัสตูรทีอ่าจจะมวีตัถุประสงคเ์สรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงคเ์พยีงดา้นใดดา้นหนึ่ง หรอืเพยีง 2-3 ดา้น 
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Introduction 

The quality of education From School administrators to perform Particularly  educational management Competencies (Audrey Gilmore : 2000)                                                   

Administrators are being called on to prove their competence in School  among the challenges faced by Stakeholders in School,( Jim Parker 

: 2002)      Management of quality  Must be consistent  by  National Economic and Social Development Plan ,Plans into practice  and Targeted projects 

based on the participation of the people and monitoring systems that clear Indicators. The Legend of the King granted to the Royal Project The  

sustainable development   

 

The question of research. 

1. What  are The Competency of School administrators  by Office of Education in The Northeastern of Thailand  

2. What  are  The indicator of  academic management of School administrators  by Office of Education in The Northeastern of Thailand  

3. How to justify The indicator of  academic management of School administrators   

The purpose of the research 

1. To study  Competency of School administrators  by Office of Education in The Northeastern of Thailand  

2. To Development indicators of  academic management of School administrators  by Office of Education in The Northeastern of Thailand  

3. To justify The indicator of  academic management of School administrators   

The scope of research 

This study was document  analysis   Interviews with the field of educational management experts   

Population and samples were  all school administrators by office of Education in the Northeast of Thailand  were working  In the year 2012, 

There are 910 people  

Variables in this study were The main component were leadership, Human relations , and Management  
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Conceptual Framework  

Educational Management  

Competency 

 

Leadership 

Vision 
Planning 
Analysis and synthesis 

Decision. 

Learning Management 

Research to improve learning 

Development of learning materials 
Create environments. 
Moral growth 

Human relations 

Developing rapport 
Team development 

Motivation 

Professional development 

Self-development 

Symposium 
Originality and creativity 
Acquire  of modern knowledge 

Study Period     Year  2012 

The researcher was conducted  fourth phase respective 

Phase 1     Development the concept of Educational Management  Competencies.  The researcher was action as follows 

  Study of theoretical academic documents And research related to the development of educational indicators  

 Synthesis of the concepts were  the main component and Sub-elements into Educational Management  Competencies  Indicators. 

  Conceptual framework research Design 

Phase 2      The  Educational Management Competencies indicators Check . 

 The competencies indicators from first phase into  research tool was A Questionnaire of actual conditions  

The survey to collect information to the Sample  were school administrators . 

The data from the questionnaires to confirmed analysis  

 Quality Educational Management  Competencies  Indicators. 

Phase 3      The monitoring reliability of Educational Management competencies indicators.  There are two steps. 

Step 1  is an accurate content validity and the component.  

Indicator of the synthesis  create a questionnaire. 

The advisor check the accuracy and provide feedback, then be modified questionnaire. 

                Take complete questionnaire to the 9 Qualified experts  To content validity , then Analyze for the IOC (correspondence index values) 
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 Selection of indicators That is accurate or the IOC  up to  0.6 This shows  Indicators  are consistent with the objectives.  Content to be 

measured analyze by  

corresponds  to  +1 

 not sure   to    0 

does not correspond  to  -1 

 Step 2   Check the structural validity and suitability. 

   Indicators was created in step 1. create a query again. 

 Inspection of the query  were The clarity of language and meaning  and print a guide to the best for the try out.  

Trial with school administrators of  Secondary Educational Service Area 27  a sample of 30 participants. 

The confidence of whole questionnaire.  

 Take complete the questionnaire for the data collection with samples. 

Phase 4      A user manual of Educational Management  Competencies  Indicators.              

 The data from Phase 1.  Made Tool to Collection of research data were Rating Scale questionnaire by method of Likert  as 5 level  are  

Most , Very,  Medium , Little and minimal.  

This is the main components. Four elements  Leadership  Learning Management   Human relations and Professional development 

15 sub-elements  and 80 indicators 
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Abstract 
 

The objectives of this research were to: prepare a draft strategy for the development of desirable characteristics in the students. and investigate 
how this strategy might be implemented. The research was divided in two phases: phase 1 studied to prepare a draft strategy by used questionnaires 
and in-depth Interview from 174 school administrators in Maha Sarakham who work in these schools; phase 2 strategy development , conducted with    
in-depth interviews of experts and public hearing of stakeholders methodology, The research group and the key informants included the experts involved with 
the development of the desirable characteristics of the students in the area which consisted of the : provincial governor. provincial abbot. president of 
rajabhat maha sarakham university. Provincial cultural officer and director of the office of Maha Sarakham primary educational service area. and public 
hearing of stakeholders consisting of : educational management executive, supervisors, school administrators, teachers, the basic education commission, 
and parents of students. The statistics used for analyzing data were percentage, mean, and standard deviation, and the qualitative data were analyzed 
by content analysis. 

The results of a research in the first phase revealed that the components of desirable characteristics in students included ; 1) honesty, 2) 
discipline, 3) austerity and sufficiency, 4) diligence, 5) gratitude, and 6) responsibility. The part of opinion survey showed that 174 school administrators 
in Maha Sarakham agreed with the honesty part 99.54%, agreed with discipline part 98.61%, agreed with austerity and sufficiency part 98.72%, agreed 
with  diligence part 99.24%, agreed with gratitude part 98.95% and they agreed with responsibility part 96.67%. And the results from phase 2 : the in-
depth interview and the public hearing of stakeholders showed that the desirable characteristics should focus on the student. Furthermore all of the 
experts agreed with the overview of the the strategy to develop the desirable characteristics in students.  
 
Keywords: strategy, development of desirable characteristics. 
 
 

1. INTRODUCTION 
 Children are an important human resource. They are the hope and future of a country. The rate of a country’s development depends on the 
quality of its children. Psychologists and educators have indicated that morality is something that can be implanted through a process of social in 
different ways. (Sithisak  Chumpati  2008: 9) Furthermore, there are many specific ways to instill morality into children. We should strengthen morality 
through activities that integrate different strategies. This would create a complete change in terms of ideas, behavior, or emotions for the maximum 
benefit in cultivating virtue for children. (Office of the Secretary of Education 2008: 3-4). 
 The researcher sees that the most important issue is the lack of desirable characteristics in students. Consequently, the research studies the 
strategies for the development of desirable characteristics in students. This is to provide students the ability to face their own problems more effectively. 
(David 2007: 45) Moreover, it would be applied to the conventional schools for planning the development of desirable students. 

The purposes of this studying included; 1) to prepare a draft strategy for the development of desirable characteristics in the students.  
And 2) to investigate how this strategy might be implemented. 
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2. MATERIALS AND METHODS 
This research had key informants and a research group. The key informants included 174 school administrators working in maha sarakham 

province Thailand, 5 experts participated in in-depth interviews and 60 experts in public hearing of stakeholders. 
The research process was divided into 2 phases: Phase 1: Study to prepare a draft strategy. The researcher began by documentary 

research and opinion survey by using questionnaires. In the next step, the researcher participated in in-depth interview with the school administrators and 
other concerned parties from 9 schools by using semi-structured interviews. 
 Phase 2: Strategy Development. The researcher began to draft strategy for the development of desirable characteristics in the students a 
system based on the information from questionnaires and in-depth interview in the first phase. When finished, the researcher participated in in-depth 
interviews again with 5 experts to comment, criticize, and make suggestions the researcher had created. Finally, the researcher participated in public 
hearing of stakeholders with 60 experts to confirm the strategy for the development of desirable characteristics in students. 
 

3. RESULTS 
The results of a research in the first phase revealed that the components of desirable characteristics in students included ; 1) honesty, 2) 

discipline, 3) austerity and sufficiency, 4) diligence, 5) gratitude, and 6) responsibility. The part of opinion survey showed that 174 school administrators 
in Maha Sarakham agreed with the honesty part 99.54%, agreed with discipline part 98.61%, agreed with austerity and sufficiency part 98.72%, agreed 
with  diligence part 99.24%, agreed with gratitude part 98.95% and they agreed with responsibility part 96.67%. And the results from phase 2 : the in-
depth interview and the public hearing of stakeholders showed that the desirable characteristics should focus on the student. Furthermore all of the 
experts agreed with the overview of the the strategy to develop the desirable characteristics in students.    
 

4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION 
After the researcher operated under the process that already planned, t he result showed that the strategy to develop the desirable 

characteristics in students should be includes 1) honesty, 2) discipline, 3) austerity and sufficiency, 4) diligence, 5) gratitude, and 6) responsibility. 
The development of the desirable characteristics in students will complete successful if the school operates by use the project method, and 
identifying activities and how to conduct clearly. Not only the school but the parents, communities and religion organization s or other organizations 
also be the important components to support the development of the desirable characteristics in students.    
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ABSTRACT   

This research examines the relationships among percieved organizational support, procedural 

justice, and job satisfaction.  Here, 321 temporary  employees in Rajabhat Maha Sarakham university 

in Thailand were a sample of the study. The data were tested using regression analysis. The results 

indicate that percieved organizational support and procedural justice relate positively to job 

satisfaction. Additionally, the potential discussion with the results, theoretical and managerial 

contributions are described as well.  

 

 

KEYWORDS: Percieved Organizational Support, Procedural Justice, and Job 

Satisfaction 

 

 

1. INTRODUCTION  

Over the past two decades, more and more organizations have been successful, but the success in 

all is impossible  without  understanding  the role of disposition, perception, and behavior of individual, 

group, and organization as organizational  behavior (Robbins and Judge, 2007). The organizational 

behavior is an important factor that can help increasing  organizations competitiveness (Nadiri and 

Tanova, 2010). Organization is concerned  with the needs of its employee. Then, organization can 

make  their  employees  to  be aware of the support of the organization in many things.  It is more 

likely to employees’ satisfaction  having  positive attitude and feelings towards  their  job. Employee’s 

job satisfaction affects good competency of an employee (Mehboob, Azhar ,and Bhutto). As a result, a 

good competency of an employee will tend to enhance of their organization effectiveness and 

competitiveness. Moreover, job satisfaction  associates  with important work related outcomes, such as, 

higher levels of job performance, organizational citizenship behavior, lower levels of turnover (Koys, 

2001). Therefore, researchers attempt to study the antecedents of job satisfaction and invest 

considerable amount of resources to increase the satisfaction of their employees (Heskett, Sasser ,and 

Schlesinger, 1997). From the perspective, the purpose of this paper is to examine the relationship 

between antecedents of job satisfaction and job satisfaction. In this article, percieved organizational 

support and procedural justice are antecedents of job satisfaction. Following,  the research questions 

are: (1) how does percieved organizational support influence job satisfaction? , and (2) how does 

procedural justice influence job satisfaction? A research model is proposed and tested by using 

regression analysis . Furthermore, this study is expected that the results derived from the model will 

serve as the basis for understanding  the role of disposition, perception, and behavior of individual in 

organization toward the organizational competitiveness development. 

Perceived organizational support refers to employees develop a general perception concerning the 

extent to which the organizational values their contributions and cares about their well-being (Rhoades 

and Eisenberger, 2002). Moreover, perceived organizational support would also be valued as assurance 
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that will be help available in the organization when needed to carry out one’s job effectively and to 

deal with stressful situations (Wayne, Shore ,and Liden, 1997). Accordingly, perceived organizational 

support is potential possibility  to affect  employees’ job satisfaction. Consistent with previous 

literature which revealed that perceived organizational support related to job satisfaction (Barnett and 

Bradley, 2007; Lambert, Hogan ,and Griffin, 2007). In this paper,  job satisfaction is defined as the 

attributes and feelings employee have about their work (Morrow and McElroy, 1987).  From the above 

mentioned, the hypothesis is proposed as follows: 

 

Hypothesis 1: Perceived organizational support is positively related to job satisfaction. 

 

Procedural justice is defined as the extent to the methods or processes with outcome decisions 

which are judged to be fair by the supervisor of its subsidiaries (Kim and Mauborgne, 1993). 

According to the procedure or system used for making ethical outcome decisions must be reliable, 

without bias, and based on accurate information (Leventhal, Karuza ,and Fry, 1980). As a result, 

employee considers that performance rating and chances of promotion are based on justice procedure 

and their performance is truly considered, they are motivated and their satisfaction with job increased. 

Therefore, the outcomes are importantly valued as the outcome itself in terms of impacting employees 

(Greenberg, 1987). Previous research showed that procedural justice is positively associated with 

employees’ job satisfaction (Fernandes and Awamleh, 2006; Tepper, 2000). Hence, the second 

hypothesis is proposed as follows: 

 

Hypothesis 2: Procedural justice is positively related to job satisfaction. 

 

 

2. MATERIALS AND METHODS  

2.1 Sample Selection and Data Collection Procedure 

The population of this research are drawn from the database of the Rajabhat Maha Sarakham 

university in Thailand who are employed  to the temporary employee position. In this study, The 356 

temporary employee  as  key participants  are chosen to complete for questionnaires mail survey. Then, 

321 questionnaires are returned and usable. The response rate is approximately 90.17%. According to 

Aaker, Kumar and Day (2001), the response rate of more than 20% is considered acceptable. 

Moreover, to assess potential non-response bias, those compared early and late respondents with 

respect to various characteristics because of key informant using self-reported all construct (Armstrong 

and Overton, 1977). As for non-response bias by t-test statistic, non-response bias found no significant 

problem in our data.  

 

2.2 Variables 

All constructs are collected by mail survey while most variables are measured by 5-point Likert’s 

scale. Perceived organizational support (POS) is measured  from Rhoades and Eisenberger, (2002) 

with seven items. Additionally, procedural justice (PJ) is measured by outcome assessment which is 

developed from Moorman, (1991) with four-item scale. Meanwhile, job satisfaction (JS) is measured 

by employees’ positive thinking or feeling. Job satisfaction is evaluated via six items scale from 

Wanous, Reichers ,and Hudy, (1997). In this study, the control variable is gender.  

 

2.3 Reliability and Validity  

The set of items to confirm factor analysis (CFA) is used to test the construct validity develop 

from prior research (Carlo and Randall, 2002) consisting of Perceived organizational support, 

procedural justice, and job satisfaction. All factor loadings are greater than 0.40 cutoffs and are 

statistically significant according  to the rule-of-thumb (Nunnally and Bernstein, 1994). The reliability 

of the measurement is evaluated by Cronbach alpha coefficients. The value of Cronbach alpha 

coefficients for all construct is higher than the 0.7 cut-off value (Nunnally and Bernstein, 1994), 

ranging from 0.853 to 0.926. The results are shown in Table 1, all measures of scale are considered 

appropriate for further analysis and accepted for validity and reliability in this paper. 
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Table 1 

Results of Measure Validation 

 

Items Factor Loadings Cronbach Alpha 

Perceived Organizational Support (POS) .608-.899 0.919 

Procedural Justice (PJ) .866-.890 0.926 

Job Satisfaction (JS) .723-.859 0.853 

 

The hypothesized relationships and factors affecting each relationship are estimated by the 

ordinary least squares (OLS) regression analysis, that  all dependent, independent, and control variables 

in this study  are neither  nominal data nor categorical data. Thus, OLS is appropriate (Hair, Anderson, 

Tatham ,and William, 1998). The regression models are run separately for each of the dependent 

variables as shown below. 

 

 Equation : JS = 01+ 1POS + 2PJ + 3SEX 1 

  

 

3. RESULTS  

Before expounding the results of the regression analysis, the study examined possible 

multicolinearity problems by studying correlations between the variables included in the regression 

analyses. In this way, by means of Pearson's correlation coefficient, we can measure the degree of 

linear association between every pair of variables (Table 2). The value of tolerance and its inverse, the 

inflation factor in the variance (VIF) were also calculated. The descriptive statistics for the constructs 

along with their correlation appear in Table 2. We verify muliticollinearity problems by 

intercorrelations among independent variables which are not higher than the 0.8 cutoff value (Stevens, 

2002) and variance inflation factors (VIF) ranging from 1.034 to 2.177, below the cut-off value of 10 

recommended by Neter, Wasserman and Kutner, (1989) suggesting that multicollinerity is not a 

problem in this study.  

 

 

 

Table 2 

Descriptive Statistics and Correlation Matrix 

Variables POS PJ JS GEN 

Mean 3.365 3.051 3.609 n/a 

S.D .879 .977 .745 n/a 

Perceived Organizational Support (POS) 1.000    

Procedural Justice (PJ) .731
**

 1.000   

Job Satisfaction (JS) .343
**

 .355
**

 1.000  

Gender (GEN) .148
**

 .180
**

 .223
**

 1.000 

   *p<.05, **p<.01 

 

Table 3 presents the results of OLS regression analysis of hypotheses 1and 2. Firstly, the 

relationship between  perceived organizational support and job satisfaction is positively significant 

(β1=0.177, p<0.05). Thus, Hypotheses 1 is supported. Consistent with prior research that perceived 

organizational support enhances employee’s job satisfaction (Barnett and Bradley, 2007; Lambert, 

Hogan ,and Griffin, 2007). Next, the relationship between procedural justice and job satisfaction is 

positively significant (β2=0.200, p<0.01). Thus, Hypotheses 2 is supported. Also, prior research 

showed that procedural justice affect  job satisfaction (Fernandes and Awamleh, 2006; Tepper, 2000).  
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Table 3 

OLS Regression Results
 
of Job Satisfaction 

Independent Variables Dependent Variables(Model) 

 Job Satisfaction (JS) 

Perceived Organizational Support (POS) 0.177* 

(0.075) 

 

Procedural Justice (PJ) 0.200** 

(0.076) 

 

Gender (GEN) 0.313** 

(0.105) 

 

Adjusted R
2
 0.159 

*p<.05, **p<.01, 
a
Beta coefficients with standard errors in parenthesis. 

 

 

4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION  

The present study was motivated by two goals: empirically test the relationship between perceived 

organizational support and job satisfaction and investigate the effects of procedural justice on job 

satisfaction. The results lead to two conclusions. First, perceived organizational support relates 

positively to job satisfaction. Similary, procedural justice relates positively job satisfaction. The results 

confirm the findings of previous studies (Barnett and Bradley, 2007; Fernandes and Awamleh, 2006; 

Lambert, Hogan ,and Griffin, 2007; Tepper, 2000). Moreover, this study provides clearly demonstrates 

that both perceived organizational support and  procedural justice play findings role in achieving job 

satisfaction.  These evidences are important in organizational effectiveness development. Therefore, it 

is important to get a better understanding of how both  perceived  organizational support and 

procedural justice enhance job satisfaction. Following, administator and supervisor should consider the 

practical implications of these variables, which may be essential components in increasing job 

satisfaction. The findings of this study provide managerial implications for administators and 

supervisors. First, administators  and  supervisors  should  support employee with good feeling which 

affect  job satisfaction.  Administators and supervisors should provide facilities such as ; welfare, 

benefit, accommodation etc. and create to aware with procedural justice feeling for their employee. As 

a result, employee’ s awareness with perceived organizational support and procedural justice help  to 

create job satisfaction. Finally, employees’ job satisfaction affect good performance in order to increase 

organizational effectiveness.   

Furthermore, the findings of this study contribute significant theoretical implications for academics. 

This study proposes to provide a clearer understanding of the relationships among perceived 

organizational support, procedural justice, and job satisfaction which supported by the prior research. 

The study is intended to expand the theoretical contributions on previous knowledge and organizational 

behavior literature. Moreover, this study revealed and confirmed the existence of the critical 

aforementioned relationships in educational institute context. Then, future research is needed to collect 

data from other institutes in order to verify the generalizability of the study and increase the level of 

reliability.   
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ABSTRACT   

This research examines the relationships among job satisfaction, organizational commitment, and 

organizational citizenship behavior. Here, 321 temporary employees in Rajabhat Maha Sarakham 

university in Thailand were chosen as a sample of the study. The data were tested by using regression 

analysis. The results indicate that job satisfaction relates positively to organizational citizenship 

behavior. Also, organizational commitment relates positively to organizational citizenship behavior. 

Additionally, the potential discussion with the results, theoretical and managerial contributions are 

described as well.  

 

 

KEYWORDS: Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Organizational Citizenship 

Behavior 

 

 

1. INTRODUCTION  

For the last two decades, organizational citizenship behavior (OCB) was concerned with as a 

vital construct in the organizational behavior literature (Ahmad, Shahzad, Rehman, Khan ,and Shad, 

2010; Chen, Hui ,and Sego, 1998; Podsakoff, MacKenzie, Paine ,and Bachrach, 2000). Previous 

research suggested that employees who involve in citizenship behavior are expected to have higher 

levels of job motivation than employees who do not. Accordingly, these employees are more likely 

lead to increased organizational productivity and, consequently, higher organizational profitability 

(Mohammad, Habib ,and Alias, 2011). Moreover, organizational citizenship behavior is a significant 

factor which can contribute to the organizational survival (Mehboob and Bhutto, 2012). Therefore, 

organizational citizenship behavior should be received to understand as the variables which help 

creating positive behavior within the organization. Also, the antecedents of organizational citizenship 

behavior should be concerned with study from researcher in order to enhance the organizational 

citizenship behavior in their employees (Ahmad, Shahzad, Rehman, Khan ,and Shad, 2010). 

Furthermore, there are a few empirical researches on the relationship between antecedents of 

organizational citizenship behavior and organizational citizenship behavior in Thailand educational 

context.  From the perspective, the purpose of this paper is to examine the relationship between 

antecedents of organizational citizenship behavior and organizational citizenship behavior. In this 

article, job satisfaction and organizational commitment are interested as antecedents of organizational 

citizenship behavior. Following, the research questions are: (1) how does job satisfaction enhance 

organizational citizenship behavior? , and (2) how does organizational commitment enhance 

organizational citizenship behavior? A research model is proposed and tested by using regression 

analysis in the study. In addition, this study is expected that the results derived from the model will 
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serve as the basis for understanding organizational citizenship behavior in order to increase 

organizational productivity and profitability towards organizational survival. 

Job satisfaction refers to the attributes and feelings employee have about their work (Morrow and 

McElroy, 1987). Job satisfaction can contribute a pleasurable emotional from the judgment of one’s 

job; employee’s job satisfaction is more likely to present positive behaviors which affect the overall 

functioning effectiveness in the organization (Werner, 1994). Consistent of prior research showed that 

organizational citizenship behavior will be tended to display by employees when they feel satisfied 

with their jobs (Mehboob and Bhutto, 2012; Mohammad, Habib ,and Alias, 2011). In this paper, 

organizational citizenship behavior is defined as the employee’s behaviors are willing to act to benefit 

the organization that are not related with the formal organizational reward system and performance 

evaluation in functioning of the organization  (Mehboob and Bhutto, 2012). From the above mentioned, 

job satisfaction is potential possibility to enhance organizational citizenship behavior. Hence, the 

hypothesis is proposed as follows: 

 

Hypothesis 1: Job satisfaction is positively related to organizational citizenship behavior. 

 

Organizational commitment relate with employee’s attitude indicating the amount of loyalty and 

the feeling of employee for their organization. In this study, organizational commitment is defined as 

the extent to which employees are engaged with emotional affection to their organizations and 

recognize with the goals and values of their organization (Porter, Steers, Mowday ,and Boulian, 1974). 

Previous research revealed that employee who is highly committed to the organization contributes to 

the organization performance (Freund and Carmeli, 2003). Additionally, employees who present full 

willingness to be engaged in the goals of the organization reflect true citizenship behavior (Chen, Hui 

,and Sego, 1998). As a result, organizational commitment is potential possibility to affect 

organizational citizenship behavior. Consistent of prior research showed that organizational 

commitment related to organizational citizenship behavior (Ahmad, Shahzad, Rehman, Khan ,and 

Shad, 2010; Liu, 2009). Thus, the second hypothesis is proposed as follows: 

 

Hypothesis 2: Organizational commitment is positively related to organizational citizenship 

behavior. 

 

 

2. MATERIALS AND METHODS  

 

2.1 Sample Selection and Data Collection Procedure 

The population and sample of this research are drawn from the database of the Rajabhat Maha 

Sarakham University in Thailand who are employed to the temporary employee position. In this study, 

The 356 temporary employees as key participants were chosen to complete for questionnaires mail 

survey. Then, 321 questionnaires were returned and usable. The response rate is approximately 90.17. 

According to Aaker, Kumar and Day, (2001), the response rate more than 20% is considered 

acceptable. Moreover, to assess potential non-response bias, those compared early and late respondents 

with respect to various characteristics because of key informant using self-reported all construct 

(Armstrong and Overton, 1977). As for non-response bias by   t-test statistic, non-response bias found 

no significant problem in our data.  

 

2.2 Variables 

All constructs are collected by mail survey while most variables are measured by 5-point Likert’s 

scale. Job satisfaction (JS) is measured by employees’ positive thinking or feeling. Job satisfaction is 

evaluated via six items scale from Wanous, Reichers ,and Hudy, (1997). Additionally, organizational 

Commitment (OC) is measured from Meyer and Allen, (1997) with three items. Meanwhile, 

organizational citizenship behavior (OCB) is measured from (Podasoff, Mackenzie, Moorman ,and 

Fetter, (1990). In this study, the control variable is sex.  

 

2.3 Reliability and Validity  

The set of items to confirm factor analysis (CFA) was used to test the construct validity develop 

from prior research (Carlo and Randall, 2002) consisting of job satisfaction, organizational 

commitment, and organizational citizenship behavior. All factor loadings are greater than 0.40 cutoffs 

and are statistically significant according to the rule-of-thumb (Nunnally and Bernstein, 1994). The 

reliability of the measurement was evaluated by Cronbach alpha coefficients. The value of Cronbach 
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alpha coefficients for all construct is higher than the 0.7 cut-off value (Nunnally and Bernstein, 1994), 

ranging from 0.829 to 0.875. The results are shown in Table 1, all measures of scale are considered 

appropriate for further analysis and accepted for validity and reliability in this paper. 

 

Table 1 

Results of Measure Validation 

 

Items Factor Loadings Cronbach Alpha 

Job Satisfaction (JS) .723-.859 0.853 

Organizational Commitment (OC) .606-.878 0.829 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) .601-.727 0.875 

 

The hypothesized relationships and factors affecting each relationship are estimated by the 

ordinary least squares (OLS) regression analysis, that all dependent, independent, and control variables 

in this study were neither nominal data nor categorical data. Thus, OLS is appropriate (Hair, Anderson, 

Tatham ,and William, 1998). The regression models are run separately for each of the dependent 

variables as shown below. 

 

 Equation : OCB = 01+ 1JS + 2OC + 3GEN 1 

  

 

3. RESULTS  

Before expounding the results of the regression analysis, the study examined possible 

multicolinearity problems by studying correlations between the variables included in the regression 

analyses. In this way, by means of Pearson's correlation coefficient, we can measure the degree of 

linear association between every pair of variables (Table 2). The value of tolerance and its inverse, the 

inflation factor in the variance (VIF) were also calculated. The descriptive statistics for the constructs 

along with their correlation appear in Table 2. We verify muliticollinearity problems by 

intercorrelations among independent variables which are not higher than the 0.8 cutoff value (Stevens, 

2002) and variance inflation factors (VIF) ranging from 1.052 to 1.485, below the cut-off value of 10 

recommended by Neter, Wasserman and Kutner, (1989) suggesting that multicollinerity is not a 

problem in this study.  

 

 

Table 2 

Descriptive Statistics and Correlation Matrix 

 

Variables JS OC OCB GEN 

Mean 3.609 3.943 4.088 n/a 

S.D .745 .702 .491 n/a 

Job Satisfaction (JS) 1.000    

Organizational Commitment (OC) .548
**

 1.000   

Organizational Citizenship Behavior (OCB) .470
**

 .508
**

 1.000  

Gender (GEN) .223
**

 .144
**

 .057 1.000 

   *p<.05, **p<.01 

 

Table 3 presents the results of OLS regression analysis of hypotheses 1and 2. Firstly, the 

relationship between job satisfaction and organizational citizenship behavior is positively significant 

(β1=0.286, p<0.01). Thus, Hypotheses 1 is supported. Consistent with prior research that job 

satisfaction enhances employee’s organizational citizenship behavior (Mehboob and Bhutto, 2012; 

Mohammad, Habib ,and Alias, 2011). Next, the relationship between organizational commitment and 

organizational citizenship behavior is positively significant (β2=0.360, p<0.01). Thus, Hypotheses 2 is 

supported. Also, prior research showed that organizational commitment affect organizational 

citizenship behavior (Ahmad, Shahzad, Rehman, Khan ,and Shad, 2010; Liu, 2009) 
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Table 3 

OLS Regression Results
 
of Organizational Citizenship Behavior 

 

Independent Variables Dependent Variables(Model) 

 Organizational Citizenship Behavior 

(OCB) 

Job Satisfaction (JS) 0.286** 

(0.057) 

 

Organizational Commitment (OC) 0.360** 

(0.056) 

 

Gender (GEN) 0.119 

(0.096) 

 

Adjusted R
2
 0.308 

*p<.05, **p<.01, 
a
Beta coefficients with standard errors in parenthesis. 

 

 

4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION 

The present study was motivated by two goals: empirically test the relationship between job 

satisfaction and organizational citizenship behavior and investigate the effects of organizational 

commitment on organizational citizenship behavior as well. The results obtained lead to two 

conclusions. First, job satisfaction relates positively to organizational citizenship behavior. Similarly, 

organizational commitment relates positively organizational citizenship behavior. The results confirm 

the findings of prior studies (Ahmad, Shahzad, Rehman, Khan ,and Shad, 2010; Liu, 2009; Mehboob 

and Bhutto, 2012; Mohammad, Habib ,and Alias, 2011). Moreover, this study provides clearly 

understand that both job satisfaction and  organizational commitment play a critical factor in achieving 

organizational citizenship behavior in order to organizational survival (Mehboob and Bhutto, 2012). 

These evidences are important in organizational effectiveness development. Therefore, it is important 

to get a better understanding of how do both job satisfaction and organizational commitment enhance 

organizational citizenship behavior. Following, administrator and supervisor should consider the 

practical implications of these variables, which may be essential components in increasing 

organizational citizenship behavior. The findings of this study encourage managerial implications for 

administrator and supervisor. First, employees should be received to take care by their administrator 

and supervisor with respect to their personal growth, development and advancement in their work.  As 

a result, these employees feel happy and satisfied with their organization. Moreover, they find 

themselves obligated to reciprocate by practicing and presenting positive attitudes and behaviors which 

are willing to act to benefit their organization rather than any specific individual within the 

organization (Mohammad, Habib ,and Alias, 2011). Another implication, organization should 

contribute employees aware of the goals and values of their organization toward employee’s citizenship 

behavior (Porter, Steers, Mowday ,and Boulian, 1974). 

Furthermore, the findings of this study contribute significant theoretical implications for 

academics. This study is proposed to provide a clearer understanding of the relationships among job 

satisfaction, organizational commitment, and organizational citizenship behavior which supported by 

the prior research. The study is intended to expand the theoretical contributions on previous knowledge 

and organizational behavior literature. Moreover, this study revealed and confirmed the existence of the 

critical aforementioned relationships in Thailand educational institute context. Then, future research is 

needed to collect data from other institutes in order to verify the generalizability of the study and 

increase the level of reliability.   
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ABSTRACT 

This study investigates the effects of audit experience on audit quality  and  audit reputation of CPAs in Thailand. 349 
CPAs in Thailand and OLS regression are examined. Auditors’ age and gender are decided as control variables. The results 

indicate that audit experience influenced audit quality and audit quality provides audit reputation. The reults suggest that auditors 
who have more experience provide higher audit quality. Auditors with more audit quality increase audit reputation. Surprisingly, 

auditors’ age negatively affect audit quality. This means that older auditors have lower audit quality than younger ones. 
Moreover, auditors’ gender does not affect audit quality and audit reputation of CPAs in Thailand. Conclusion and suggestions 

for future research are presented accordingly. 
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1. INTRODUCTION 

The global accounting scandals surrounding Enron and WorldCom have caused the belief that a crisis in accounting does 
not come as a surprise. Subsequently, audit quality interest has been increased since the past few years. As auditors are seen 
as a financial expert, the traditional role is to seek skeptic and disclose information, for a new role as financial detector of listed 

firms. Thus, stakeholders think that auditors must be responsible for all damages caused by financial reports audited by auditors. 
Therefore, auditors must work carefully to provide efficient and effective audit especially by focusing on audit quality [1]. The 

reasons that auditors need to concern with audit quality are what auditors learn from the past successes and the mistakes both 
from direct and indirect experience for developing competency [2]. The past audit experience indicates that audit quality is 

important in audit profession as evidence from the increased auditors litigations. Then, audit experience makes auditors need to 
concern with audit quality. Furthermore, auditors who need to succeed in audit profession must determine best practice to create 
opportunities to achieve audit objective by providing efficient and effective service [3]. Audit quality is the way for auditors who 
need to gain audit repuation in auditing profession. Hence, auditors who learn from the last audit experience concern with audit 

quality to create audit  reputation. 
The empirical evidences indicate a positive relation between audit experience and audit quality. Audit experience is one 

among the factors that affects audit quality. Since practically, many decisions made in different circumstances on those factors 
are reviewed, and find that they are significant input to the final nature and amount of disclosures made in financial statements. 

In short, they have broad exposure to those types of decision [4]. Likewise, Schultz and others, [5] find  that experienced 
auditors use information to provide effective integrated business risk assessments on their assessment of material misstatement 

risk better than do those non-experienced. Indeed, audit competence evaluations are influenced by education and training, 
professional certification and continuing education, audit experience, and knowledge of company operations [6]. Experienced 

auditors assess higher competence in a high inherent risk environment [7]. In an integrated audit, experience may be an 
important measurement of audit competence due to Sarbanes-Oxley Act’s emphasising auditors’ reporting [8].  Because of their 

experience with variety of different audit clients, auditors may be perceived as more experience. This leads to higher 
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competence. These perception results are higher audit experience that provides higher audit quality through appropriate audit 
planning, efficient audit operation, and useful audit report which are important elements of audit quality. Thus, experienced 

auditors aim to reach audit quality in order  to provide audit reputation. 
Prior studies suggested that audit quality consists of auditors who provide appropriate audit planning, efficient audit 

operation, and useful audit report. Appropriate audit planning is defined as auditors enable to perform complete assessment on 
clients’ business risk, allocation of audit resource and developed new or higher audit approaches to reduce costs and chargeable 

time and full scope to test in audit procedure [9]. Auditors’ responsibilities in auditing process comprise audit planning, 
consideration of fraud and reporting on clients’ internal controls [9]. The plan concludes with a description of the way audit 

findings [10]. Auditors may attempt to enhance audit efficiency, while maintaining audit effectiveness, by decreasing effort to less 
effective audit procedures and low risk audit areas [11]. Then, a reduction in budgeted hours and planned tests may reduce 

audit costs and improve audit efficiency by possibly eliminating over-auditing and budgetary slack [12]. Therefore, appropriate 
audit planning can improve audit efficiency and effectiveness [6]. Thus, if auditors with higher appropriate audit planning provides 

auditors’ report accuracy and creditability. That will enhance audit reputation. 
Efficient audit operation refers to audit operation which is free flow audit information between clients and  stakeholder, 

including the public [13]. Efficient audit operation makes stakeholders assure that the audit operation is free from bias. This 
makes the audit report reliable and enhances audit reputation. Audit procedures are designed to focus auditors’ attention on 
associations between business risk and misstatement risk. These procedures help auditors evaluate the likelihood of financial 

misstatement more effectively. Previous research has examined more on how alternative procedure influences audit performance 
[14]. Likewise, Deshmukh [15] find that audit performing efficiency and effectiveness exceed audit reputation. 

Useful audit report refers to  audit report that comprises significance and reliability of auditors’ opinion assuring that the 
financial statements is free of material misstatements, timeliness and clarity of audit report which useful for financial users 

decision making in enhancing audit reputation [16]. Audit report is one of many observable outputs available to outside 
stakeholders in evaluating audit quality [17]. Financial statements users perceived that audit report provides absolute assurance 
that company financial statements have no material misstatements and do not perpetrate fraud. However, auditors perceive audit 
quality in terms of strict adherence to GAAS requirements. Auditors working with a company reduce business risk by minimizing 
auditees’ dissatisfaction, avoiding litigation and limiting the damage to their reputation, which could result from audit failure. The 

demise of Arthur Andersen (2002) is an example of the ultimate results of audit failure [16]. 
Audit reputation is defined as auditors who perform audit consistent to social expectation that obtain creditability and 

trustworthiness from stakeholders [18]. Audit quality has been traditional means that a professional assures the public and clients 
for their responsibilities and maintenance of their reputation because auditors provide quality assurance for their clients [18]. Flint 
[19] addresses that audit quality is basic principle of correct action for auditors designed to protect reputation of professionalism. 

Audit quality helps auditors provide audit efficiency and audit effectiveness that comprise appropriate audit planning which 
enhances efficient audit operation then improves  useful audit report and finally lead to audit reputation. Likewise, Fargher, 

Taylor and Simon, [20] find the relationships between audit quality and audit reputation. 
In this research, social cognitive theory is applied to describe the relationships between audit experience and the 

consequences. The assumption is that individual auditors gain knowledge from interactions between environmental factors and 
individual factors from audit experience that affect audit quality of auditors. Their higher audit experience tends to obtain greater 

audit quality that impact audit reputation as a result. 
Therefore, the main objectives of this study are as follows: (1) to examine the relationships between audit experience and 

audit quality of CPAs in Thailand, and (2) to investigate the relationships between audit quality and audit reputation of CPAs in 
Thailand. Thus, key research questions in this study are as follows: (1) how does audit experience influence audit quality of 

CPAs in Thailand?, and (2) how does audit quality affect audit reputation of CPAs in Thailand? Based on previous literature, the 
related hypotheses are postulated as follows: 

Hypothesis 1: The higher audit experience is, the more likely that auditors will gain greater audit quality.  
Hypothesis 2: The higher audit quality is, the more likely that auditors will gain greater audit reputation. 

This study provides clear understanding of the relationships among audit experience, audit quality, and audit reputation of 
CPAs in Thailand. Moreover, this study helps CPAs identify and justify key components that may be more critical in a turbulent 
environment. CPAs should profoundly understand, effectively manage and utilize audit experience to improve audit quality for 

audit reputation. 
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2. MATERIALS AND METHODS 

Sample and Data Collection Procedure 
The population of this study are CPAs in Thailand. A database of 5,084 names and addresses were obtained from the 

Federation of Accounting Professions under the Royal Patronage of His Majesty the King database online. A mail survey is used 
for data collection. The questionnaires are directly distributed to randomly chose 1,785 CPAs in Thailand. With respect to the 
questionnaires mailing, 115 of the CPAs’ surveys are undeliverable because they had moved to unknown locations. Removing 

the undeliverable from the original 1,785 mailed, the valid mailing are 1,670 surveys, from which 349 responses are returned and 
usable. The effective response rate is approximately 20.90%. According to Aaker, Kumar and Day [21], 20% response rate for a 

mail survey, without an appropriate follow-up procedure is regarded acceptable. 
To protect possible response bias problems between respondents and non-respondents, a t-test comparison of the means 

of all variables between early and late respondents are tested corresponding with the test for non-response bias by Armstrong 
and Overton [22]. The results find no statistically significant difference between early and late respondents demonstrates non-
response bias between respondents and non-respondents. As noted earlier, the late respondents represent non-respondents. 

Thus, non response bias is not a key problem in this study. 
 

Questionnaire Development 
In this study, a questionnaire consists of four parts. Part one asks for personal information such as gender, age, status, 

education level, number of asserted financial statement and revenue. Part two and part three are related to evaluating each of 
constructs in the conceptual model. These parts are designed by a five-point likert scale, ranging from 1 (strongly disagree) to 5 

(strongly agree). In part two, all questions deal with the measurement of audit experience and audit quality of the CPAs in 
Thailand. The questions in third part measure audit reputation. Finally, open-ended questions for CPAs’ suggestions and 

opinions are included in part four. 
 

Variable Measurements 
To measure each construct in conceptual model, all variables are gained from survey and measured by a five-point likert 

scale, ranging form 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree). Additionally, all constructs are developed for measuring from the 
definition of each construct. Therefore, variable measurements of dependent variables, independent variables, and control 

variables of this study are described as follows: 
Audit reputation is decided dependent variable evaluated by auditors who perform audit consistent with social expectation 

that obtain creditability and trustworthiness from their stakeholders [18]. This construct is developed as a new scale with four 
items. 

Independent Variables in this study consist of audit experience and audit quality. Audit experience is evaluated by auditors’ 
individual learning from the success and mistakes basing on their prior experiences [2]. This construct is measured as a new 
scale with thirteen items. Audit quality refers to auditors who provide appropriate audit planning, efficient audit operation, and 

useful audit report. This construct is developed as a new scale with three items. 
Control Variables comprise auditors’s age and gender. Age and gender affect the relationships among audit experience, 

audit quality and audit reputation. Prior research suggested that young auditors have low audit quality than do the older auditors 
[23], [24]. In this research, age is measured by how old the auditor is. Prior research suggested that male auditors have low 

audit quality than do the female auditors [23], [24]. In this research, auditors’ gender is represented by a dummy variable 
including 0 as male and 1 as female. 

 
 
 

Reliability and Validity 
In this study, several constructs in conceptual model are developed from new scales and multiple-scale items derived from 
various literature reviews. Therefore, a pre-test method is appropriately conducted to assert validity and reliability of 

questionnaire. In this research, thirty CPAs are randomly chosen from a population frame that must not be included in a 
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sampling frame. The rationale of pre-test is to check clear and accurate understanding of a questionnaire before collecting real 
data. After the pre-test, the questionnaire is modified and improved to increase instrument effectiveness. 

For testing the validity, this study uses an exploratory factor analysis (EFA) to examine construct validity of the instrument 
by investigating the relationships of a large number of items that can be reduced to a smaller set of factors. The factor analyses 
are conducted separately on each set of the items representing a particular scale due to limited observation. This analysis has a 
high potential to inflate the component loadings. Therefore, a higher rule-of-thumb, a cut-off value of 0.40 is accepted [25].  All 
factor loadings are greater than the 0.40 cut-off and are statistically significant. The reliability measurements are estimated by 

Cronbach’s alpha coefficients which are greater than 0.60 [26]. The scales of all measures seem to produce internally consistent 
results; hence, these measures are considered appropriate for further analysis because they indicate an adopted validity and 

reliability in this study. 
 

Statistic Test 
The OLS regression analysis is an appropriate method for examining the hypothesized relationships. In this study, the 

model of the relationships are depicted as follows: 
Equation 1: AQ = α01 + β1AE + β2AGE + β3GEN + ε01 
Equation 2: AR = α02 + β4AQ + β5AGE + β6GEN + ε02 

 
 

3. RESULTS 

With regard to potential problem relating to multicollinearity, variance inflation factors (VIFs) are used to test the 
intercorrelations among independent variables. In this study, the VIFs range from 1.003-1.059, well below the cut-off value of 10 

[27]. Meaning that the independent variables are not correlated with each other. Therefore, there are no significant 
multicollinearity problems confronted in this study. 

 
TABLE 1 

RESULTS OF OLS REGRESSION ANALYSIS 
 

Independent 
Variables 

Dependent Variables 
Audit Quality (AQ) Audit Reputation (AR) 

Audit 
Experience (AE) 

.514***  

 (.045)  
Audit Quality 
(AQ) 

 .704*** 

  (.040) 
Age -.334*** .034 

 (.089) (.079) 
Gender .112 -.048 

 (.092) (.080) 
R2 .313 .488 

Adjusted R2 .307 .484 
    *** p<0.01, Beta coefficients with standard error are in parenthesis 
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The results of OLS regression analysis of the relationships among audit experience, audit quality and audit reputation are 
provided in Table 1. The results show that in equation 1 audit experience has significant positive effects on audit quality         

(b1 = .541, p < .01). Thus, hyphothesis 1 is supported. This result indicates that CPAs with higher audit experience will have 
greater audit quality. Moreover, the results in equation 2 present that audit quality has significant positive effects on audit 

reputation (b4 = .704, p < .01). Then, hypothesis 2 is supported. Therefore, CPAs with higher level of audit quality will have 
greater audit reputation. Surprisingly, in equation 1 auditors’ age have negative affect audit quality which means that older 

audiors have lower audit quality than do the younger ones (b2 = -.334, p < .01). Moreover, auditors’ gender does not impact 
audit quality and audit reputation of CPAs in Thailand.   

 
 

4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION 

This study examines audit experience that influence audit quality of CPAs in Thailand that provide audit reputation. These 
results suggest that CPAs should profoundly understand, effectively manage and utilize audit experience to improve audit quality 

which lead to audit reputation as a result. To maximize the benefits of audit experience, CPAs who need to obtain profession 
reputation should concern audit quality and use audit experience to support their work to  maintain audit reputation in higher 

profession turbulent environment. 
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Abstract 
 

The objectives of this research were to: study the problems and needs of private elementary schools within the Thai Central North-eastern 
Group, and develop and trial an internal quality assurance system for these schools. The research was divided in three phases: phase 1 studied the 
problems and the developmental needs by used questionnaires and focus group discussion from 320 educators who work in these schools; phase 2 
developed the internal quality assurance system, conducted with focus group discussion and connoisseurship methodology; phase 3 involved system 
experimentation, The research group and the key informants included the researcher, a researcher assistant, 22 teachers and 392 students. The 
statistics used for analyzing data were percentage, mean, and standard deviation, and the qualitative data were analyzed by content analysis. 

The results of this research revealed that the internal quality assurance problems were at a medium level and the needs of development were 
at a high level. The focus group discussion and connoisseurship also showed that the system should focus on the student and teacher aspect to solve 
the problems and develop. All of the experts agreed with the overview of system. In the experimental step the teachers who were the researcher 
assistants chose 8 indicators to develop under action research methodology (plan, act, observe, and reflect). These consisted of;1) The number of 
discipline promoted activities organized. 2) The percentage of students who are charitable. 3) The percentage of students whose conduct follows 
religious ethical principles. 4) The percentage of students who passed the vocabulary test. 5) The number of activities organized that encourage students 
to learn and work together. 6) The number of activities that teachers were trained in. 7) The number of activities that teachers were supervised in.8) The 
number of sporting activities organized. The results showed that the school attained 5 objectives, and failed to attain 3 objectives.                  
 
Keywords: development of internal quality assurance system, private elementary school, central north-eastern group. 
 

1. INTRODUCTION 
The best management strategy is to focus on quality, to increase the potential of process and output for organization, the educational 

organization interested this concept and brought it to apply for internal quality assurance system, to develop the educational quality. (Chantarangsu T., 
2011) All academics must develop educational quality. Schools should also develop their operation and reveal their operational results to the community 
or stakeholders, to reassure parents and communities that they will get the best quality from the school. (Punkuarboot W., 2008) The researcher has 
begun this research to develop the quality assurance system, to guide the development of the quality of education and students to meet the educational 
standards by using action research methodology. (Kemmis and Mctaggart, 1988) The experimental work for this research took place at Phatharadon 
School, in Roi-Et province, Thailand. 
 

2. MATERIALS AND METHODS 
This research had key informants and a research group. The key informants included 320 educators working in the northeast of Thailand, 9 

experts who participated in a focus group discussion and 13 experts in connoisseurship. The research group included 22 teachers and 392 students from 
Phatharadon School. 

The process was divided into 3 phases: Phase 1: A study of internal quality assurance problems and needs for development. The researcher 
began by surveying the needs and problems of internal quality assurance by using questionnaires. In the next step, the researcher participated in focus 
group discussion with the schools from 4 provinces that belong to the central north-eastern group by using discussion form. 
 Phase 2: Development of an internal quality assurance system. The researcher began to draft a system based on the information from 
questionnaires and a focus group discussion in the first phase. When finished, the researcher participated in a focus group discussion again with 9 
experts to consider the system draft the researcher had created. Finally, the researcher participated in a connoisseurship discussion with 13 experts to 
confirm the system of the researcher. 
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 Phase 3: Experimentation with the internal quality assurance system. This phase began with a workshop with the teachers of 
Phatharadon School, to increase the teachers’ knowledge and understanding of the research methodology and quality assurance system. During the 
workshop, the teachers together set the indicators and prepared projects to support the indicators that were chosen. They also developed the quality 
assurance under the indicators chosen by teachers through action research methodology, including plan, act, observe and reflect. (Kemmis and 
Mctaggart, 1988) 
 

3. RESULTS 
The results of the questionnaires on problems and needs for development showed that the internal quality assurance problems were at a 

medium level and the needs of development were at a high level, and the results from the focus group discussion and the connoisseurship discussion 
showed that the system should focus on the student and teacher aspect to solve the problems and develop. Furthermore all of the experts agreed with 
the overview of the system. 
 

 
  
 
 After the workshop, the teachers together set 8 indicators; 1) the number of activities organized to promote discipline. 2) T he percentage 
of students who are charitable.3) The percentage of students whose conduct follows religious ethical principles.4) The percentage of students who 
passed the vocabulary test.5) The number of activities that were organized to encourage students to learn and work together.6 ) The number of 
activities that teachers were trained in.7) The number of activities that teachers were supervised in. And 8) The number of sporting acti vities 
organized. Then the researcher and all the teachers developed all indicators under action research methodology. This is an e xample of an indicator 
development; 

Indicator 6: The number of activities that teachers were trained in.  
Project name: Teacher development project. 
Activities:  1. A seminar on using the curriculum in class.  

  2. A seminar on student centered teaching technique.  
  3. A seminar on teaching scouting.  
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Development Operation : Loop 1 Development Operation : Loop 2 
Plan: Prepare the project; set the project organizers; set project period; 
communicate with other organizations to choose the seminar p rograms.  
(In this case the seminar on using the curriculum in class.)  

Revise Plan: Choose other activities together. (Seminars on student centered 
teaching technique. and on teaching scouting): set the period for participation; 
prepare the materials and set the project organizers. 

Act & Observe: The operation followed the seminar program that was 
chosen; interview the teachers who were trained in this project. 

Act & Observe 2: The operation followed the seminar programs that were 
chosen together; interview the teachers again and use the questionnaire on 
project satisfaction. 

Reflect: Some teachers were satisfied with this activity, others wanted to 
participate in choosing the seminar. In the first period of the project they could 
participate in only one seminar. 
Recommend: Should let all teachers choose the seminar programs together.  

Reflect 2: All teachers were satisfied with these activities, and need these 
activities every year; focus on participation in choosing the seminar, Both 
activities suit all teachers. 
Recommend: Should set more types of seminar program; the director should 
support and focus more on the participants. 

 
4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION 

The result of all indicators showed that; Indicator 1: students were more disciplined than before a nd the school area was cleaner, the 
atmosphere was better. Indicator 2: the students were more charitable, the relationship among the students was better and som e students showed 
leadership qualities. Indicator 3: students conduct followed good ethical pri nciples and these activities helped the students have more positive 
behavior. Indicator 4: students remembered English vocabulary better and most students passed the vocabulary test. Indicator 5: students learned 
more and worked together better and the relationship among the students was better. Indicator 6: the teachers adapted the knowledge from seminar 
to class and all teachers were satisfied with these activities. Indicator 7: the teachers were more focused on teaching prepa ration and the teachers’ 
classroom techniques were improved. Indicator 8: These activities helped the students relax, students had better health and stude nts spent their 
free time beneficially. The following table summarizes the success of all indicators.  
 

Indicators Targets Results Conclusion 

1) The number of discipline promoted activities organized.  2 activities 3 activities Successful 
2) The percentage of students who are charitable.  90% 89% Unsuccessful 

3) The percentage of students whose conduct follows religious ethical prin ciples.  90% 92% Successful 
4) The percentage of students who passed the vocabulary test.  80% 74% Unsuccessful 
5) The number of activities that encourage students to learn and working together   
    were organized.  

2 activities 2 activities Successful 

6) The number of activities that teachers were trained in.  3 activities 3 activities Successful 

7) The number of activities that teachers were supervised in.  2 activities 2 activities Successful 
8) The number of sporting activities organized.  3 activities 2 activities Unsuccessful 
 

This concluding table showed that 5 indicators were successful and 3 indicators were unsuccessful. Although some indicators were 
unsuccessful all indicators were developed under action research methodology, and showed increased quality. 

From the variables only 8 indicators of 38 were developed. In the future as many indicators as possible should be developed. Furthermore, 
this research was only conducted over 1 semester. In the future, research should be conducted over at least 1 academic year. 
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การพฒันาบทปฏิบติัการวิทยาศาสตร ์เรือ่ง การแยกสาร  ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

Development of a Laboratory Science Packages : The Separation of Substance  for   

Prathomsuksa 6 students 
ปภชัญา  สงัชาตรี1  เนตรชนก  จนัทรส์ว่าง2 และ นิตยา  แซ่ซ้ิม3 

Papatchaya  Sangchatree1  Natchanok  Jansawang2  and  Nittaya  Sasim3 

 
บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคก์ารวจิยั คอื 1)  พฒันาบทปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์ เรือ่ง  การแยกสาร ส าหรบันกัเรยีนชัน้

ประถมศกึษาปีท ี 6 ใหม้ปีระสทิธภิาพ 75/75 2)  เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  ของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชบ้ทปฏบิตักิารทาง

วทิยาศาสตร ์เรือ่ง การแยกสาร และ 3) เปรยีบเทยีบผลของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใช ้บทปฏบิตักิาร

ทางวทิยาศาสตร ์เรือ่ง  การแยกสาร กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จ านวน 35 คน โรงเรยีนอคัคะวทิยา ภาคเรยีนที ่2 ปี

การศกึษา 2554 ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครือ่งมอืทีใ่ชป้ระกอบดว้ย บทปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีน และแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  คอื  ค่ารอ้ยละ  ค่าเฉลีย่  ค่าส่วนเบีย่งเบนเฉลีย่

มาตรฐาน  และทดสอบสมมตฐิานโดยใช ้ t -  test  (dependent sample) 

 ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี้  

               1. บทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรท์ีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 76.89 /75.58   สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด  

 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมี

นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 3. ทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

ค าส าคญั : บทปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ ประสทิธภิาพของบทปฏบตักิารวทิยาศาสตร์  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน   ทกัษะกระบวนการ

วทิยาศาสตร ์

 
1 นกัศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิาวทิยาศาสตรศ์กึษา(แขนงเคม)ี คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2 กศ.ด. อาจารยค์ณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
3 รองศาสตราจารย ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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ABSTRACT 
This study aimed to 1) develop a laboratory science :  the Separation  of  substance  for  

Prathomsuksa 6 students, 2) compare the achievement scores of students before and after taught by 

laboratory science packacks , and 3) compare the  science process skills scores of students before and after 

taught by laboratory science packages.  Subjects were 35 of Prathomsuksa 6 students in Akkawittaya school 

in the two semester, 2554  academic year selected by the cluster random sampling. The instruments used in 

the research were a set of the 9 laboratory science lessons, an achievement test, and a test of science 

process skills.  The data were analyzed by using  a percentage, a mean, a standard deviation. The t – test 

(dependent) was employed for statistically testing hypotheses.  

Findings of the study were: 

   1. The efficiency of the developed science laboratory was 76.89 /75.58  that higher than the 

expected criterion. 

2. The posttest scores in science of students taught by  laboratory science were significantly higher 

than those pretest scores at the .05 level. 

3. The posttest scores of science process skills of students taught by laboratory science were 

significantly higher than those pretest scores at the .05 level. 

Keyword : Science laboratory package,   The performance of Science laboratory package ,            

Achievement,  Science process skills 
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บทน า 

                ปจัจุบนัเป็นทีย่อมรบักนัว่าวทิยาศาสตรไ์ดเ้ขา้มามบีทบาทต่อการเปลีย่นแปลงชวีติของมนุษย ์วทิยาศาสตรม์บีทบาทส าคญัยิง่

ในสงัคมโลกปจัจุบนัและอนาคต  เพราะวทิยาศาสตรเ์กีย่วขอ้งกบัชวีติของทุกคน  ทัง้ในการด ารงชวีติประจ าวนัและในงานอาชพีต่าง ๆ  

เครือ่งมอืเครือ่งใชเ้พือ่อ านวยความสะดวกในชวีติและในการท างาน  ลว้นเป็นผลของความรูว้ทิยาศาสตร ์ ผสมผสาน กบัความคดิ

สรา้งสรรคแ์ละศาสตรอ์ืน่ ๆ  ความรูว้ทิยาศาสตรช์ว่ยใหเ้กดิองคค์วามรูแ้ละความเขา้ใจในปรากฏการณ์ธรรมชาตมิากมายมผีลใหเ้กดิการ

พฒันาเทคโนโลยอีย่างมาก ในทางกลบักนัเทคโนโลยกีม็สี่วนส าคญัมากทีจ่ะใหม้กีารศกึษาคน้ควา้ความรูท้างวทิยาศาสตรต่์อไปอย่างไม่

หยุดยัง้ (สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี   2546  :  1)  ตลอดจนการพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิ และสงัคมมากขึน้ 

โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงในการพฒันาดา้นเศรษฐกจิและสงัคม  ซึง่มอีทิธพิลต่อการด าเนินชวีติและค่านิยมของคนในชาต ิ จงึจ าเป็น

อย่างยิง่ทีม่นุษยต์อ้งพยายามเรยีนรูแ้ละปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงและความเจรญิกา้วหน้าทางดา้นวทิยาศาสตร ์ความรูเ้กีย่วกบั

วทิยาศาสตรเ์ป็นสิง่ไมแ่น่นอนมกีารเปลีย่นแปลง และไดจ้ากประสบการณ์หรอืการทดลอง ประกอบดว้ยขอ้สรุปหรอืขอ้วนิิจฉยั  มโนภาพ

และขบวนการสรา้งสรรค ์ เกดิจากรากฐานทางสงัคมและวฒันธรรมและพฒันามาจากการสงัเกต (Bell, 2007 อา้งถงึใน สงกรานต์ มลูศรี

แกว้ : 2553) ซึง่สอดคลอ้งกบั  ภพ  เลาหไพบลูย ์(2537 : 118 )   กล่าวไวว้่า  “ทัง้นี้เป็นเพราะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเป็นปจัจยั

ส าคญัทีท่ าใหก้ารด ารงชวีติของมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้มเปลีย่นไปจากเดมิ การเปลีย่นแปลงทางวทิยาศาสตรท์ าใหม้นุษยม์ชีวีติความเป็นอยู่ที่

ดขี ึน้  สะดวก  สบาย มชีวีติในสงัคมทีด่”ี เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นไป แผนพฒันาการศกึษาแหง่ชาต ิฉบบัที ่8 

(พุทธศกัราช  2540 - 2544)    ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการศกึษาวทิยาศาสตร ์และการจดัการเรยีนการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้า้น

วทิยาศาสตร ์ พอสรุปไดว้่าการจดัการเรยีนการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรค์วรมุง่เน้นใหน้กัเรยีนเป็นศนูยก์ลางการเรยีนรู ้และมุง่

พฒันาศกัยภาพทางสตปิญัญา โดยเน้นใหน้กัเรยีนคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตวัเองใหม้ากทีสุ่ด  การจดัการศกึษาในประเทศไทยนัน้ทาง

กระทรวงศกึษาธกิารไดจ้ดัใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พุทธศกัราช  2542    กล่าวคอื  การจดัการศกึษาตอ้งเป็นไป

เพือ่พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์  และสมดุลทัง้ดา้นจติใจ  ร่างกาย  สตปิญัญา  อารมณ์  และสงัคมมุง่เน้นการพฒันาใหม้คีวามรู้

ความสามารถทัง้ทางดา้นวชิาการ  วชิางาน  และวชิาชวีติ เพือ่ใหส้ามารถด ารงชวีติอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุขพึง่ตนเองได ้ อยู่รว่มกบั

ผูอ้ื่นอย่างสรา้งสรรค ์ พฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม(กรมวชิาการ. 2545 : 1) โดยมหีลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศกัราช  2551 เป็น

กรอบในการจดักระบวนการเรยีนรู ้ ซึง่ก าหนดสาระการเรยีนรูต้ามหลกัสตูร ซึง่ประกอบดว้ย องคค์วามรู ้ทกัษะหรอืกระบวนการการเรยีนรู ้

และคุณลกัษณะหรอืค่านยิม คุณธรรม จรยิธรรมของผูเ้รยีนเป็น 8 กลุ่มสาระ ดงันี้  ภาษาไทย  คณติศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ สงัคมศกึษา 

ศาสนาและวฒันธรรม    สุขศกึษาและพลศกึษา  ศลิปะ  การงานอาชพีและเทคโนโลย ีและ ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ เป็นกลุ่มสาระการเรยีนรูใ้นหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศกัราช  2551  กลุ่มสาระการเรยีนรู้

วทิยาศาสตรม์ุง่หวงัใหผู้เ้รยีน ไดเ้รยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ีเ่น้นการเชือ่มโยงความรูก้บักระบวนการ มทีกัษะส าคญัในการคน้ควา้และสรา้งองค์

ความรู ้โดยใชก้ระบวนการในการสบืเสาะหาความรู ้และการแกป้ญัหาทีห่ลากหลาย  การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรจ์ าเป็นตอ้ง เรยีนรูใ้หค้รบองค์

รวมของการพฒันาตามศกัยภาพของผูเ้รยีน  ทัง้ดา้นความรู ้ ดา้นทกัษะ/กระบวนการ  ดา้นคุณธรรม  จรยิธรรม  และค่านิยม  โดยอาศยั

การก าหนดเป็นงาน  (Task)  ตามโครงสรา้งของกลุ่มสาระใชก้ารบรูณาการภายในกลุ่มสาระ เพือ่ใหผู้้เรยีนสามารถปฏบิตังิานตาม

กระบวนการเรยีนรูต่้าง ๆ 4  ลกัษณะ ไดแ้ก่  การจดัการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ  การเรยีนรูจ้ากการศกึษาคน้ควา้  การเรยีนรูจ้าก

ประสบการณ์  การเรยีนรูจ้ากการท างานกลุ่ม  และเริม่ตน้จากรปูแบบใดก่อนหลงักไ็ด ้ อาจครบหรอืไมค่รบทัง้  4  รปูแบบกไ็ดจ้นบรรลุ

ตามมาตรฐานการเรยีนรูท้ีก่ าหนด การทีผู่เ้รยีนไดพ้ฒันากระบวนการเรยีนรูท้างดา้นวทิยาศาสตรท์ัง้ 4 ลกัษณะไดค้รบสมบรูณ์นัน้ จะท าให้

มกีารพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีนเพิม่ขึน้  และการทีผู่เ้รยีนจะสามารถพฒันากระบวนการเรยีนไดค้รบสมบรูณ์นัน้ บทบาทของครผููส้อนและ

การศกึษาคน้ควา้ของผูเ้รยีนนบัว่าเป็นสิง่ส าคญัอย่างยิง่ ไมว่่าจะเป็นวธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นการลงมอืปฏบิตัจิรงิของผู้เรยีน โดย

ทีม่คีรผููส้อนคอยใหค้ าปรกึษา การศกึษาคน้ควา้ และสรุปขอ้มลูทีศ่กึษา ดว้ยตวัผูเ้รยีนเอง จะสามารถท าใหก้ารพฒันากระบวนการเรยีน

การจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นใหผู้เ้รยีนลงมอืปฏบิตัจิรงิ จะท าใหน้กัเรยีนมี

ประสบการณ์ไดส้มัผสัจรงิดว้ยตวัเองการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยการใชบ้ทปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตรเ์ป็นการทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนไดล้งมือ

ปฏบิตัจิรงิ  ใหผู้เ้รยีน ไดศ้กึษาคน้ควา้ขอ้มลูก่อนท าการทดลอง ไดฝึ้กทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรค์อื  การสงัเกต การตัง้สมมตุติ

ฐาน  การออกแบบการทดลอง  การลงมอืปฏบิตักิารทดลอง  การแปลขอ้มลู การสรุปขอ้มลูและการรายงานขอ้มลู  นอกจากนี้ผูเ้รยีนยงัได้

ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม มนี ้าใจ  มกีารรบัฟงัความคดิเหน็คนอืน่  ท าใหผู้เ้รยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนวทิยาศาสตร ์ ท าใหผู้เ้รยีนไมรู่ส้กึเบือ่
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หน่ายกบัวชิาวทิยาศาสตรเ์พราะเป็นวชิาทีน่กัเรยีนท าความเขา้ใจไดย้าก  ถา้ผูเ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ  มปีระสบการณ์จรงิ กจ็ะท าให้การ

เรยีนการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและยงัมกีารพฒันาทกัษะกระบวนการทางดา้นวทิยาศาสตรใ์หก้บั

ผูเ้รยีนดว้ย  ซึง่สอดคลอ้งกบั       ศุภานนั  เอกธรีธรรม (2540 : 109) กล่าวไวว้่า  “การจดักจิกรรมการเรยีนรูน้กัเรยีนโดยใชว้ธิสีอนเน้น

การปฏบิตั ิเพือ่ใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืกระท า  จดัประสบการณ์หรอืสถานการณ์ใหผู้เ้รยีน เรยีนรูแ้ละสรุปความเขา้ใจดว้ยตนเอง จะเป็นการชว่ย

ใหน้กัเรยีนสามารถคน้พบความรูท้างวทิยาศาสตรไ์ด”้ และสอดคลอ้งกบั พสัตราภรณ์   แสงปญัญา (2553 : 12 )  กล่าวไวว้่า  “วธิกีารจดั

กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ฏบิตักิารเป็นวธิทีีใ่หผู้เ้รยีนไดม้สีว่นร่วมในการปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนการทดลองดว้ยตนเองมากทีสุ่ด โดยเน้น

ผูเ้รยีนเป็นส าคญั ผูเ้รยีนเป็นผูก้ระท าการทดลอง เป็นผูแ้กป้ญัหา เป็นผูค้น้ควา้แลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่กนัและกนั” จากขอ้ความทีก่ล่าว

มาขา้งตน้สรุปไดว้่า บทปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์หมายถงึ การเรยีนการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีมุ่ง่ใหน้กัเรยีนไดศ้กึษาหาความรูด้ว้ยตนเอง 

ลงมอืปฏบิตักิารทดลอง โดยใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละระเบยีบวธิทีางวทิยาศาสตร์ 

 ผูว้จิยัตระหนกัถงึความส าคญัของการพฒันาทกัษะกระบวนการของผูเ้รยีน โดยมกีารพฒันาทัง้ทางดา้นความคดิ  การแกป้ญัหา  

การวเิคราะหข์อ้มลู และการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยการใชบ้ทปฏบิตักิารกเ็ป็นการฝึกฝนการใชท้กัษะต่างๆทางวทิยาศาสตร ์ ไดพ้ฒันา

ผูเ้รยีนอย่างครบสมบรูณ์ ทัง้ 4 ลกัษณะคอื การจดัการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ  การเรยีนรูจ้ากการศกึษาคน้ควา้  การเรยีนรูจ้าก

ประสบการณ์  การเรยีนรูจ้ากการท างานกลุ่ม  ผูว้จิยัจงึไดพ้ฒันาบทปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์เรือ่ง การแยกสาร ขึน้มาเพือ่ใชใ้นการ

จดัการเรยีนการจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

 1.  เพือ่พฒันาบทปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์ เรือ่ง  การแยกสาร ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท ี 6 ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

75/75 

 2.  เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  ของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชบ้ทปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์เรือ่ง การแยกสาร ก่อน

เรยีนกบัหลงัเรยีน 

 3. เพือ่เปรยีบเทยีบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชบ้ทปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์เรือ่งการแยก

สาร  ก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีน 

 

สมมติฐานการวิจยั 

นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชบ้ทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรม์ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีน 

สงูกว่าก่อนเรยีน 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

ประชากร 

 ประชากรคอืนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  ภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา 2554 โรงเรยีนอคัคะวทิยา  ต.อคัคะค า อ.โพธิช์ยั   

จ.รอ้ยเอด็ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน    จ านวน 70  คน   

 

กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างคอืนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาป่ี 6  ภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา 2554 โรงเรยีนอคัคะวทิยา ต.อคัคะค า อ.โพธิช์ยั  จ.รอ้ยเอด็ 

สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  1หอ้ง  จ านวน 35  คน   ก าหนดกลุ่มตวักลุ่มตวัอย่างโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
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ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 

ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้มดีงันี้ 

  ตวัแปรอิสระ  คอื   

    วธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชบ้ทปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตรเ์รือ่งการแยกสาร ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

ปีที ่6 

  ตวัแปรตาม   คอื  

   ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

      ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง   

 การวจิยัครัง้นี้ใชร้ะยะเวลาในการวจิยั  ระหว่างเดอืน  พฤศจกิายน  2554  ถงึเดอืน มนีาคม  2555  ในภาคเรยีนที ่ 2  ปี

การศกึษา  2554   

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้  ประกอบดว้ย 

1. บทปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์เรือ่ง การแยกสาร  ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

2. แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง การแยกสาร ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

3. แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์เรือ่ง การแยกสาร ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

 

วิธีด าเนินการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 

1. การสร้างบทปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร ์เร่ือง  การแยกสาร ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

  1  ศกึษาหลกัสตูรรายวชิากลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ พุทธศกัราช  2551  รายวชิาวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน   

  2  ศกึษาหลกัและวธิกีารสรา้งบทปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์

  3  ออกแบบเนื้อหา  โดยเนื้อหาทีอ่อกแบบยดึตาม  หลกัสตูร  จุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม   เสนออาจารยท์ีป่รกึษา

วทิยานิพนธต์รวจสอบ 

  4  พฒันาบทปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์เรือ่ง การแยกสาร ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

  5 น าบทปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์ ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิความสอดคลอ้งของบทปฏบิตักิารแลว้แกไ้ขปรบัปรุงบท

ปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ  3  ท่าน ความเหมาะสมอยู่ในระดบั 3.64 อยู่มนระดบัด ี

  6  น าบทปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์ไปใชท้ดลองสอนนกัเรยีนกลุ่มย่อย   ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนบา้นนาเลา  

ต าบลอคัคะค า            อ าเภอโพธิช์ยั  จงัหวดัรอ้ยเอด็ ทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 12 คน เพือ่น ามาปรบัปรุงดา้นเนื้อหา ภาษาทีใ่ช ้และ

ความเหมาะสมของเวลาทีท่ าการสอน  

  7  น าบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตร์ไปทดลองสอนกบักลุ่มตวัอย่าง  เพือ่หาค่าประสทิธภิาพของบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์

ตามเกณฑ ์ 75/75  ผลการหาค่าประสทิธภิาพของบทปฏบิตักิารไดค้่าเท่ากบั  76.89 /75.58   

2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเรียนโดยบทปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร ์เร่ือง  การแยกสาร ส าหรบันักเรียนชัน้

ประถมศึกษาปีท่ี 6 

  1.   ศกึษาและวเิคราะหเ์นื้อหารายวชิาวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน   เรือ่ง  การแยกสาร 

  2. ก าหนดวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมใหค้รอบคลุมเนื้อหา  ตามหลกัสตูร 

3 สรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เรือ่ง การแยกสาร  เป็นแบบปรนยั  4  ตวัเลอืก  จ านวน  63  ขอ้   
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                         4.     น าขอ้สอบทีส่รา้งขึน้เสรจ็แลว้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ 3  ท่านประเมนิความสอดคลอ้ง IOC คดัเอาขอ้สอบทีม่คี่า IOC   

0.67 ขึน้ไปเหลอืขอ้สอบ 46 ขอ้  

                      5. น าไปใชท้ดสอบกบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอย่าง 40 คน มคี่าความยากงา่ยอยู่ระหว่าง  0.35-

0.82   ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง  0.26-0.82   ค่าความเชือ่ม ัน่แบบคเูดอร ์รชิารด์สนั (Kuder -Richardson) โดยใชส้ตูร KR 20  พบว่ามี

ค่ากบั 0.864   

  6.  น าขอ้สอบไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง 

3. แบบทดสอบวดัทกัษะกรบวนการวิทยาศาสตรท่ี์เรียนโดยบทปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร ์เร่ือง  การแยกสาร ส าหรบันักเรียน

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

 1. ศกึษาความหมายและองคป์ระกอบของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

 2. สรา้งแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์จ านวน  8  ทกัษะทกัษะละ  5 ขอ้ แต่ละขอ้เป็นแบบเลอืกตอบ  4  

ตวัเลอืก  รวมจ านวน 40  ขอ้   

  3. น าแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการใหผู้เ้ชีย่วชาญ  พจิารณาประเมนิความสอดคลอ้ง IOC โดยผูเ้ชีย่วชาญ 3 เอา

ขอ้สอบทีม่คี่า IOC   0.67 ขึน้ไปเหลอืขอ้สอบ 37 ขอ้ 

 4. น าไปใชท้ดสอบกบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอย่าง 40 คน มคี่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง  0.47-0.82   

ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง  0.27-0.82   ค่าความเชือ่ม ัน่แบบคเูดอร ์รชิารด์สนั (Kuder -Richardson) โดยใชส้ตูร KR 20  พบว่ามคี่ากบั 

0.878   

 5. น าขอ้สอบไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1.   ทดสอบก่อนการทดลอง  โดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรยีน และแบบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน กบักลุ่ม

ตวัอย่าง  

 2.  ท าการทดลองโดยใหน้กัเรยีนกลุ่มตวัอย่างไดเ้รยีนโดยใชป้ฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์ เรือ่ง  การแยกสาร  วชิาวทิยาศาสตร์

พืน้ฐาน  ชัน้ประถมศกึษา 

ปีที ่6  

 3. เมือ่เรยีนจบในแต่ละบทใหน้กัเรยีนกลุ่มตวัอย่างท าแบบฝึกหดัทา้ยบท จนครบทุกบทและเมือ่เรยีนครบทุกบทแลว้ใหน้กัเรยีน

กลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบหลงัเรยีน และแบบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน 

 4.  น าขอ้มลูทีไ่ดท้ัง้หมดมาวเิคราะหต์ามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

 1 วเิคราะหห์าค่าความเทีย่งตรงของบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์โดยใชแ้บบประเมนิมาตราส่วน 5  ระดบั 

 2. วเิคราะหห์าค่าความเทีย่งตรง 

ของแบบทดสอบวดัผมสมัฤทธิท์างการเรยีนและแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์โดยใชค้่าดชันคีวามสอดคลอ้ง IOC 

 3 วเิคราะหห์าค่าความยากงา่ย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผมสมัฤทธิท์างการเรยีนและแบบทดสอบวดั

ทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์

 4 วเิคราะหห์าค่าความเชือ่ม ัน่ของแบบทดสอบวดัผมสมัฤทธิท์างการเรยีนและแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์

แบบคเูดอร ์รชิารด์สนั 

 (Kuder - Richardson) โดยใชส้ตูร KR 20 

 5. หาประสทิธภิาพของบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์โดยการเปรยีบเทยีบคะแนนจากการตอบค าถามทา้ยบทปฏบิตักิาร

วทิยาศาสตรแ์ละคะแนนของการท าแบบทดสอบหลงัเรยีน ของนกัเรยีน คดิเป็นรอ้ยละเพือ่หาค่า E1/E2 
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วิเคราะหข้์อมลูเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจยั ดงัน้ี 

 เปรยีบเทยีบคะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์ก่อนเรยีน

และหลงัเรยีนโดยใชส้ถติ ิ t-test dependent 

 การวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัครัง้นี้ใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูจากคอมพวิเตอรแ์ละโปรแกรมส าเรจ็รปู 

 

ผลการวิจยั 

 ตอนท่ี 1  การหาประสิทธิภาพบทปฏิบติัการวิทยาศาสตรเ์ร่ือง  การแยกสาร ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที  6 ให้

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75   ผูว้จิยัไดน้ าบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรเ์รือ่ง  การแยกสาร ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ที่

พฒันาขึน้ใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิคุณภาพของบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรซ์ึง่ผลการประเมนิอยู่ในระดบั 3.64  อยู่ในระดบัดผีลการค านวณ

ประสทิธภิาพของบทปฏบิตักิารพบว่าประสทิธภิาพโดยรวมมคี่า 76.89 /75.58  สงูกว่าเกณฑ ์ 75/75 ทีต่ ัง้ไวใ้นวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

 ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้บทปฏิบติัการวิทยาศาสตรเ์ร่ือง การ

แยกสาร ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6  ก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 

 ผูว้จิยัไดเ้ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนโดยใชแ้บบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  โดยแบบวดั

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชบ้ทปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ แลว้น ามาเปรยีบเทยีบผลเฉลีย่ของคะแนนกอ่นเรยีนและ

คะแนนหลงัเรยีน ผลปรากฏดงัตารางที1่

ตาราง 1 ตารางการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

เครื่องมือท่ีใช้วดั 

คะแนน( N=35) 
 

df 

 

t 

 

p 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

X S.D X S.D 

แบบวดัผลสมัฤทธิ ์ 14.80 3.31 24.94 2.69 34 16.64* .000 

*มนียัส าคญัทีร่ะดบั  .05

 จากตารางที ่1 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนทัง้หมด  

35  คน  มคีะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนเท่ากบั 14.80  คะแนน  และคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนเท่ากบั  24.94  คะแนน  แสดงว่าการเรยีนโดยใชบ้ท

ปฏบิตักิารวทิยาศาสตรเ์รือ่ง  การแยกสารส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่าง

มนียัส าคญัที ่ .05ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตรข์องนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้บทปฏิบติั                  

การวิทยาศาสตร ์เร่ือง การแยกสาร ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนกบัหลงัเรียน   

 ผูว้จิยัไดเ้ปรยีบเทยีบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนโดยใชแ้บบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ี่

ผูว้จิยัสรา้งขึน้ แลว้น ามาเปรยีบเทยีบผลเฉลีย่ของคะแนนก่อนเรยีนและคะแนนหลงัเรยีน ผลปรากฏดงัตารางที ่2 

ตาราง 2 ตารางการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรก์่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

 

 

 

 

              

 *มนียัส าคญัทีร่ะดบั  .05

เครื่องมือท่ีใช้วดั 

คะแนน( N=35) 
 

df 

 

t 

 

p 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

X S.D X S.D 

แบบวดัทกัษะ

วทิยาศาสตร ์
15.14 2.73 20.23 3.84 34 6.16* .000 
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  จากตาราง 2  แสดงการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรก์่อนเรยีนและหลงัเรยีน ของนกัเรยีน

ทัง้หมด  35  คน  มคีะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนเท่ากบั 15.14  คะแนน  และคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนเท่ากบั  20.23  คะแนน  แสดงว่าการเรยีน

โดยใชบ้ทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรเ์รือ่ง  การแยกสารส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  มทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีน

สงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญั 

ทีร่ะดบั  .05   

 

สรปุและอภิปรายผล 

 1.ประสทิธภิาพบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรเ์รือ่ง การแยกสารส าหรบันกัเรยีน ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โดยใชเ้กณฑ ์ 75/75   

มคี่า  76.89 /75.58  สงูกว่าเกณฑ ์ 75/75 ทีต่ ัง้ไว ้  

 2.นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชบ้ทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรเ์รือ่ง การแยกสาร ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  ม ีผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีน หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 3.นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชบ้ทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรเ์รือ่ง การแยกสารส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  มทีกัษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

อภิปรายผล 

1. ประสทิธภิาพบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรเ์รือ่ง การแยกสารส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  มคี่าประสทิธภิาพ 
โดยรวมเท่ากบั  76.89 /75.58  เป็นไปตามเกณฑป์ระสทิธภิาพทีต่ ัง้ไวใ้นวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ที ่1 คอื การวจิยัเพือ่พฒันาบทปฏบิตักิาร
ทางวทิยาศาสตร ์ เรือ่ง  การแยกสาร ส าหรบันกัเรยีน   ชัน้ประถมศกึษาปีท ี 6 ใหม้ปีระสทิธภิาพ 75/75 ทีบ่ทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรม์คี่า
ประสทิธภิาพเป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารวจิยันัน้  เนื่องมาจาก  ผูว้จิยัไดส้รา้งบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรข์ึน้ตามหลกัการทางวทิยาศาสตร ์ 
และบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรท์ีส่รา้งขึน้ไดป้รบัปรุงจากอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ ประธาน และกรรมการทีค่วบคุมการท าวทิยานิพนธ ์
และบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ยงัไดผ้่านการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน  ทีป่ระเมนิความสอดคลอ้งดา้นเนื้อหา และ
ความเทีย่งตรงดา้นเนื้อหา  ไดค้่าการประเมนิอยู่ในระดบั 3.64 อยู่ในระดบัด ี
 ผูว้จิยัไดน้ าบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรท์ีผ่่านการประเมนิคุณภาพจากผูเ้ชีย่วชาญมาทดลองใชก้บันกัเรยีนกลุ่มยอ่ย  จ านวน 12  

คน ทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอย่าง  เพือ่น าขอ้บกพร่องของการทดลองใชม้าปรบัปรุงแกไ้ขเพิม่เตมิ หลงัจากนัน้ผูว้จิยัไดน้ ามาทดลองใชก้บักลุ่ม

ตวัอย่างเพือ่หาค่าประสทิธภิาพของบทปฏบิตักิาร  ซึง่ไดค้่าประสทิธภิาพโดยรวมเท่ากบั 76.89 /75.58  มคี่าสงูกว่าเกณฑ ์75/75ทีต่ ัง้ไว ้  

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรยมล  บวัครี ี(2546 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาการพฒันาบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์เรือ่ง สารและสมบตัขิอง

สาร ส าหรบันกัเรยีนช่วงชัน้ที ่3 ไดค้่าประสทิธภิาพของบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์เท่ากบั 77.75/79.33  น าไปใชใ้นการเรยีนการสอนได้

และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วารยี ์ บุญลอื (2550 : บทคดัย่อ)  ไดศ้กึษาเกีย่วกบัการพฒันาบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์เรือ่งการปลกู

พชืแบบไฮโดรพอนิกส ์ส าหรบันกัเรยีนช่วงชัน้ที ่ 3ผลการวจิยัพบว่า  บทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรท์ีพ่ฒันามปีระสทิธภิาพ  84.38/80.50 มี

ความเหมาะสมทีน่ าไปใชจ้ดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ก่นกัเรยีน และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรอุมา  ละมลุ ( 2541 : บทคดัย่อ ) ท าการ

วจิยัเพือ่พฒันาบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรเ์รือ่งความสามารถของวสัดุธรรมชาตใินการดดูซบัโลหะหนกั จากผลการทดลองใน

หอ้งปฏบิตักิารเพือ่ศกึษาผลการทดลองใชเ้บือ้งตน้กบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที ่6 ผลการวจิยัพบว่าบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรท์ี่

ผูว้จิยัพฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่ าหนด คอื 80.11/80.27 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไวแ้ละมคีวามเหมาะสมทีจ่ะน าไปจดั

กจิกรรมการเรยีนรูใ้หก้บันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 

 จากผลสรุปของการวจิยัการพฒันาบทปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตรเ์รือ่ง การแยกสารส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 และ

งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการหาประสทิธภิาพของบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ทีเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไวน้ัน้มคีวามเหมาะสมทีจ่ะน าไปจดักจิกรรม

การเรยีนรูใ้หก้บันกัเรยีน  ดงันัน้บทปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตรเ์รือ่ง การแยกสารส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้

นัน้ มคีวามเหมาะสมและมคี่าประสทิธภิาพ เท่ากบั 76.89 /75.58   สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไวจ้งึมคีวามเหมาะกบัการน าไปใชจ้ดักจิกรรม

การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรส์ าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  
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2. ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชบ้ทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรเ์รือ่ง การแยกสาร  

ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีน  การวจิยัในครัง้นี้ผูว้จิยัไดเ้ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยใชบ้ท

ปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์และทดสอบโดยใชแ้บบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้พบว่านกัเรยีนม ี คะแนนหลงัเรยีนสงูกว่า

ค่าเฉลีย่ของคะแนนก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05   

 ทัง้นี้เพราะนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชบ้ทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรท์ีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ซึง่เป็นบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรท์ีผ่่านการหา

คุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน ไดค้่าการประเมนิคุณภาพระดบั 3.64 อยู่ในระดบัด ีบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรไ์ดผ้่านการทดสอบกลุ่ม

ย่อย 12 คนและน าขอ้บกพรอ่งมาปรบัปรุง และบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรย์งัมกีารหาค่าประสทิธภิาพ ไดเ้ท่ากบั 76.89 /75.58  เป็นไป

ตามเกณฑท์ีก่ าหนดและบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรแ์ต่ละบทมอีงคป์ระกอบ 3 ส่วนและแต่ละสว่น เน้นการศกึษาคน้ควา้หาความรู ้ การลง

มอืปฏบิตัจิรงิ  การสรุปองคค์วามรูจ้ากการไดท้ดลองจรงิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ พนัศกัดิ ์ สายแสงจนัทร ์(2544 : บทคดัย่อ) ได้

ศกึษาเกีย่วกบัการพฒันาบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรเ์รือ่งเทคนิคการแยกสารส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ผลการวจิยันกัเรยีนมี

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนและมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่ากอ่นเรยีนอย่างมนียัส าคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01 และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สยาม เจรญิศร ี(2549 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์

และความมุง่ม ัน่สู่ความส าเรจ็ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีเ่รยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรมปฏบิตักิารทดลองของโรงเรยีนสารสาสน์พทิยา ซึง่

ผลการวจิยัพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีเ่รยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรมปฏบิตักิารทดลอง

หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สนัต ิ พนัธช์ยั ( 2554 : บทคดัย่อ ) ทีไ่ด้

ศกึษาการพฒันาบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์เรือ่ง พอลเิมอรแ์ละผลติภณัฑพ์อลเิมอร ์ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ผลการวจิยัสรุป

ไดค้อื นกัเรยีนมผีลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรด์า้นความรูห้ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ถอืว่าการเรยีน

โดยใชบ้ทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรท์ าใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ 

 นอกจากนี้การเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนวชิาวทิยาศาสตรซ์ึง่เป็นวชิาทีท่ าความเขา้ใจได้ยากโดยเฉพาะในหน่วยทีม่กีารทดลอง

เช่น การแยกสาร ท าใหน้กัเรยีนไมส่นใจในการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตรแ์ต่การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชบ้ทปฏบิตักิาร

วทิยาศาสตร ์เรือ่ง การแยกสาร ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 นัน้ ท าใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจในการปฏบิตักิารทดลองในบท

ปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์รูส้กึไมเ่บือ่หน่ายต่อการเรยีนวทิยาศาสตร ์เพราะนกัเรยีนไดล้งมอืปฏบิตักิารทดลองดว้ยตวัเองสามารถสรา้งองค์

ความรูจ้ากการท าเอกสารรายงานหลงัการทดลองดว้ยตวัเอง เพราะฉะนัน้ในการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิใ์นเรือ่งทีน่กัเรยีนท าการ

ทดลองนัน้จงึมคีะแนนในการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์ีส่งูข ึน้ 

 นอกจากนี้บทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรเ์รือ่งการแยกสาร ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้นี้ในบท

ปฏบิตักิารแต่ละบททีป่ระกอบไปดว้ย 3 ส่วน คอื  1) ส่วนทีเ่ป็นใบความรูป้ระกอบบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ ผูว้จิยัไดใ้ชภ้าษาทีอ่่าน

เขา้ใจง่ายเหมาะส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 มภีาพตวัอย่างทีพ่บเหน็ไดใ้นทอ้ถิน่  และใบความรูย้งัไดป้รบัปรุงแกไ้ขตาม

ผูเ้ชีย่วชาญไดแ้นะน าใหเ้หมาะสมกบัระดบัของผูเ้รยีน  2) ส่วนทีเ่ป็นตวับทปฏบิตักิาร  

ซึง่เป็นส่วนทีผู่เ้รยีนตอ้งลงมอืกระท าการทดลอง  อุปกรณ์และสารเคมทีีผู่ว้จิยัไดร้ะบุไวใ้นตวับทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรน์ัน้เป็นอุปกรณ์และ

สารเคมทีีห่าไดง้า่ยในทอ้งถิน่ของผูเ้รยีนซึง่เป็นสิง่ทีใ่กลต้วัผูเ้รยีนท าผูเ้รยีนเกดิความสนใจทีจ่ะท าการทดลอง และสรุปผลทีเ่กดิจากสิง่ที่

ผูเ้รยีนไดล้งมอืกระท าดว้ยตวัเอง  และ 3) ส่วนทีเ่ป็นเอกสารรายงานผลการทดลอง และค าถามทา้ยการทดลองซึง่ท าใหน้กัเรยีนสามารถ

บนัทกึผลการทดลอง  สรุปผลการทดลอง และตอบค าถามทา้ยการทดลองซึง่ท าใหน้กัเรยีนขยายองคค์วามรูจ้ากการท าการทดลองในบท

ปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์

 จากผลสรุปของการวจิยั  งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชบ้ทปฏบิตักิาร
วทิยาศาสตร ์และขอ้ดขีองการเรยีนดว้ยบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรท์ีก่ล่าวมาขา้วตน้นัน้จงึท าใหน้กัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชบ้ทปฏบิตักิาร
วทิยาศาสตร ์เรือ่งการแยกสาร ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จงึท าใหค้่าเฉลีย่ของคะแนนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน และมคีวาม
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 

3. ผลเปรยีบเทยีบทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชบ้ทปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์เรือ่ง การแยกสาร 

ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีน  การวจิยัในครัง้นี้ผูว้จิยัไดเ้ปรยีบเทยีบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

โดยใชบ้ทปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์และทดสอบโดยใชแ้บบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้พบว่านกัเรยีนม ี คะแนน

หลงัเรยีนสงูกว่าค่าเฉลีย่ของคะแนนกอ่นเรยีนอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 
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 ทัง้นี้เพราะ นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชบ้ทปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์เรือ่งการแยกสาร ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้นัน้ เป็นบทปฏบิตักิารทีผ่่าน
ทีผ่่านการหาคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน ไดค้่าการประเมนิคุณภาพระดบั 3.64 อยู่ในระดบัด ี บทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรไ์ดผ้่านการ
ทดสอบกลุ่มย่อย 12 คนและน าขอ้บกพร่องมาปรบัปรุง และบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรย์งัมกีารหาค่าประสทิธภิาพ ไดเ้ท่ากบั 75.94 /75.25   
เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดไดแ้ละบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรแ์ต่ละบทมอีงคป์ระกอบ 3 ส่วนและแต่ละสว่น เน้นการศกึษาคน้ควา้หาความรู ้ 
การลงมอืปฏบิตัจิรงิ  การสรุปองคค์วามรูจ้ากการไดท้ดลองจรงิ และเน้นการพฒันาทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์เพราะว่าการเรยีนโดย
ใชบ้ทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรน์กัเรยีนไดล้งมอืปฏบิตักิารทดลองจรงิ ไดฝึ้กทกัษะต่าง เช่น ทกัษะการสงัเกต  ทกัษะการลงความเหน็จาก
ขอ้มลู  ทกัษะการจ าแนกประเภท  ทกัษะการวดั ทกัษะการใชต้วัเลข   ทกัษะการสือ่ความหมายขอ้มลู   ทกัษะการพยากรณ์ และทกัษะ
การหาความสมัพนัธร์ะหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา เป็นตน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของน ้าฝน คเูจรญิไพศาลและณฐัมน เดชมา 
(2550 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษา ผลการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้บรูณาการ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
ผลการวจิยัพบว่า  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1ทีไ่ดร้บัการเรยีนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้บรูณาการมคีะแนน
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้บรูณาการสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และยงัสอดคลอ้งกบั ศรวิรรณ 
เจษฎารมย ์(2550 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาผลการจดัการเรยีนรู ้โดยใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตรท์ีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ของ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ผลการวจิยัพบว่า ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนที่
ไดร้บัการจดัการเรยีนรู ้โดยใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตร ์ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน มคีวาม แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของบสีลยี ์        ( Beasly. 1979 : 5428-5436A ) ไดศ้กึษาผลของการฝึกทกัษะดว้ยการคดิอย่างเดยีว และ
ผลของการฝึกทกัษะปฏบิตักิารทดลอง และการคดิร่วมกนั ผลการศกึษาพบว่า นกัศกึษาทีไ่ดร้บัการฝึกทกัษะภาคปฏบิตักิารทดลองมทีกัษะ
การปฏบิตัสิงูกว่า กลุ่มทีไ่ดร้บัการฝึกดว้ยการคดิอย่างเดยีวอย่างมนียัส าคญั ซึง่แสดงว่าการฝึกทกัษะในการปฏบิตักิารทดลองท าใหม้ี
เทคนิคการทดลองถูกตอ้งแมน่ย า 

จากผลสรุปของการวจิยั และงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการศกึษาทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชบ้ท

ปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ทีก่ล่าวมาท าใหน้กัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชบ้ทปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์เรือ่ง การแยกสาร ส าหรบันกัเรยีนชัน้

ประถมศกึษาปีที ่6  จงึมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรมกีารวจิยัเพือ่พฒันาบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรส์ าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ในเรือ่งอื่นๆต่อไปเพราะจะท า

ใหก้ารเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 2.  ควรมกีารวจิยัเพือ่พฒันาบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ เรือ่งการแยกสารโดยมกีารวดัทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรท์ี่

มากกว่า 8 ทกัษะ 
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ขอบพระคุณเป็นอย่างสงู  

ขอกราบขอบพระคุณ  ดร.ไพศาล  วรค า     ดร.ปนดัดา  แทนสุโพธิ ์ คุณครพูเิศรษฐ ์ พฒันโชต ิ คุณครปูระไพ  แดนดงยิง่  

และคุณครสูนัต ิ พนัธช์ยั  ทีก่รุณาใหค้ าแนะน าตรวจสอบแกไ้ขเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ 

 ขอขอบพระคุณ สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทีใ่หก้ารสนบัสนุนเงนิทุนการศกึษาตลอดหลกัสตูร และทุน

ท าวจิยัในครัง้นี้ 

 

 

 

 

 

 

203



เอกสารอ้างอิง 

 

กระทรวงศกึษาธกิาร. (2552).  หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช 2551. กรุงเทพฯ : ชมุนุมสหกรณ์การเกษตร 
แห่งประเทศไทย. 

กรมวชิาการ. (2545). การวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ตามหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน. กรุงเทพ : ม.ป.พ. 
ชมนาด  พรมมจิติร. (2550).  การสร้างแบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ ส าหรบันักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ   

วิทยาลยัสารพดัช่าง เชียงใหม่  สาขาสารภี.  การคน้คา้อสิระ  ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาอาชวีะศกึษา  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่ 

ชลสตี์  จนัทาส.ี (2543). การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ์ละความสามารถในการตดัสินใจอย่าง  
 สร้างสรรคข์องนักเรียนขัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รบัการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการตดัสินใจทางวิทยาศาสตรก์บั 
 การสอนตามคู่มือคร.ู ปรญิญานิพนธ ์ กศ.ม. มหาวยิาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ประสานมติร. 
ชฎาภรณ์  วงคป์นั และคณะ. (2550). การแยกสาร.(ออนไลน์). เขา้ถงึไดจ้ากhttp://www.lks.ac.th/student/kroo_su/chem11/sub05.htm.               

ถนดั ศรบีุญเรอืง และคณะ. (2549). วิทยาศาสตร ์ม.1 เล่ม 1. พมิพค์รัง้ที ่5 กรุงทพ ฯ  : อกัษรเจรญิทศัน์. 

ทวชิ แจ่มจ ารสั. (2545).  การพฒันาบทปฏิบติัการวิทยาศาสตร ์เร่ือง น าสกดัชีวภาพจากวสัดเุหลือใช้ในท้องถ่ิน : กรณีศึกษา 
โรงเรียนบ้านพนุ ้าร้อน จงัหวดัสพุรรณบรีุ. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. วทิยาศาสตรศ์กึษา. กรุงเทพฯ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร 
วโิรฒ. 

น ้าฝน คเูจรญิไพศาลและณฐัมน เดชมา. (2550). ผลการใช้แบบฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ัน้บรูณาการของนักเรียน 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1. ปรญิญานิพนธ ์ วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ : มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

พรยมล บวัครี.ี (2546). การพฒันาบทปฏิบติัการเร่ือง สารและสมบติัของสารส าหรบันักเรียนช่วงชัน้ท่ี 3. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม.  
(วทิยาศาสตรศ์กึษา). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

พสัตราภรณ์   แสงปญัญา.(2553). “งานรวบรวมคดัสรรวิเคราะหแ์ละสงัเคราะห ์ความรู้จากงานวิจยัและงานสร้างสรรค”์  
[ออนไลด]์. เขา้ถงึไดจ้าก : http://rd.vru.ac.th/res/12pt.pdf 

พนัศกัดิ ์ สายแสงจนัทร.์ (2544).  การพฒันาบทปฏิบติัการวิทยาศาสตร ์เร่ือง เทคนิคการแยกสาร ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษา 
ปีท่ี 1. ปรญิญานิพนธก์ารศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

ไพศาล หวงัพานชิ.(2526). การวดัผลการศึกษา. กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช. 
ภพ เลาหไพบลูย ์.(2537). แนวการสอนวิทยาศาสตร.์ กรุงเทพ  ฯ  :  โรงพมิพค์ุรสุภาลาดพรา้ว. 
ลว้น สายยศและองัคณา สายยศ. (2538).เทคนิคการวิจยัทางการศึกษา. (พมิพค์รัง้ที ่5) กรุงเทพฯ : สุวรียิาสาสน์. 
วรพงษ์  กาแกว้. (2548). การสร้างแบบทดสอบการวดัทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร ์ ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ใน 

อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก.  วทิยานิพนธค์รศุาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวจิยัและประเมนิผลการศกึษา  สถาบนัราชภฏั 
อุตรดติถ.์ 

วารยี ์ บุญลอื. (2550).  การพฒันาบทปฏิบติัการวิทยาศาสตรเ์ร่ืองการปลกูพืชแบบไฮโดรพอนิกสส์ าหรบันักเรียนช่วงชัน้ท่ี 3.  

ปรญิญานิพนธ ์การศกึษามหาบณัฑติ  กรุงเทพฯ :  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีกระทรวงศกึษาธกิาร.(2546). สารและสมบติัของสาร.กรุงเทพมหานคร:โรงพมิพ ์
คุรุสภาลาดพรา้ว. 

สยาม  เจรญิศร.ี (2549).  การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรแ์ละความมุ่งมัน่สู่ความส าเรจ็ของนักเรียนชัน้ 
มธัยมศึกษาปีท่ี  1  ท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมปฏิบติัการทดลอง.  สารนิพนธ ์ กศ.ม.  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ. 

สงกรานต์ มลูศรแีกว้. (2553). ตวัแทนความคิด เร่ือง ของไหล ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 บนพืน้ฐานของทฤษฎี  
คอนสตรคัติวิสต์ โดยใช้รปูแบบการสอนแบบท านาย-สงัเกต-อธิบาย. การประชุมทางวชิาการเสนอผลงานวจิยัระดบั 
บณัฑติศกึษาครัง้ที ่11 ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ มหาวยิาลยัขอนแก่น.  

ศรวิรรณ เจษฎารมย.์(2550). ผลการจดัการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตรท่ี์มีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตรข์อง นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1. วทิยานิพนธ ์ การศกึษามหาบณัฑติ  มหาวทิยาลยั 
ทกัษณิสงขลา. 
 

204



ศุภานนั  เอกธรีธรรม. (2540). รายงานการประเมินการใช้ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร ์ วิชา ว31101 วิทยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศึกษา 
 ปีท่ี 1. ปรญิญานิพนธก์ารศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.) จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   
อรอุมา  ละมลุ. การพฒันาบทปฏิบติัการวิทยาศาสตร ์เร่ืองความสามารถของวสัดธุรรมชาติในการดดูซบัโลหะหนักท่ีใช้สอนวิชา 

วิทยาศาสตรส่ิ์งแวดล้อมส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม.(วทิยาศาสตรศกึษา).  กรุงเทพฯ :   
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ, 2541. ถ่ายเอกสาร. 

Beasley, Warren Frederick.  "The Effect of Physical and Mental Practice of Psychomotor Skills on Chemistry Student  
Laboratory Performance", Dissertation Abstracts International. 39(9) : 5428-A. March, 1979.   

 

 
 

 

 

205



แหล่งเรียนรู้ชุมชนจดัการศึกษาสมัมาอาชีพแบบมีส่วนร่วมโดยองคก์รชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง  
ของกลุ่มเกษตรกรบ้านกดุแคน  ต าบลหนองโน  อ าเภอเมือง  จงัหวดัมหาสารคาม 

Community Learning Source Organizing Participatory Right Occupation Education By Community 
Organization for Self-Reliance of Ban Gudkan Farmers Group, Tambon Nongno,  

Muang District, Maha Sarakham Province. 
 

ประสพสุข  ฤทธเิดช1,  สมบตั ิ ฤทธเิดช2,  ทศันีย ์ นาคุณทรง3  และธารทพิย ์ ขวันา4 
Prasopsuk Rittidet¹, Sombat Rittidet², Tassanee Nakunsong³, and Tanthip Khuana 

 
บทคดัย่อ 

 จากกรอบนโยบายการจดัการศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  2542  และการจดั
การศกึษาโดยใหห้าส่วนของสงัคมเขา้มามสี่วนรว่มยงัประสบปญัหาดา้นเศรษฐกจิของชุมชน  ทีพ่บว่า  ส่วนใหญ่
ปญัหาหลกัของชนบทไทย  ครวัเรอืนมกีารก่อหน้ีสนิซ ้าซอ้นมาก  เช่น  เกษตรกรบา้นกุดแคนยงัท านาปลกูขา้ว  
เลีย้งสตัว ์ และประสบปญัหาภาระหน้ีสนิครวัเรอืนละ  35,000  บาท  ท าใหค้ณะทมีวจิยัสนใจวธิกีารวเิคราะห์
บรบิทชุมชน  โดยด าเนินการวจิยัโครงการแหล่งเรยีนรูชุ้มชนจดัการศกึษาสมัมาอาชพีแบบมสี่วนรว่มโดยองคก์ร
ในชุมชนเพื่อการพึง่ตนเองของเกษตรกรบา้นกุดแคน  ต าบลหนองโน  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคาม  ซึง่
แหล่งเรยีนรูชุ้มชนเป็นองคก์รเอกชน  ตัง้อยูบ่า้นเลขที ่ 1  หมูท่ี ่ 6  ต าบลหนองโน  อ าเภอเมอืง  จงัหวดั
มหาสารคาม  การวจิยัครัง้นี้  ใชว้ธิกีารวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม  ผสานวธิกีารทางประวตัศิาสตรบ์อกเล่า 
ระยะเวลาการวจิยัแบ่งเป็น  4  ระยะ  คอืระยะที ่ 1  ศกึษาบรบิทชุมชน  สภาพปญัหาการประกอบอาชพีและ
ความตอ้งการการจดัการศกึษาสมัมาอาชพีของกลุ่มเกษตรกรบา้นกุดแคน ต าบลหนองโน  อ าเภอเมอืง  จงัหวดั
มหาสารคาม  ระยะที ่ 2  การเขยีนหลกัสตูรการจดัการศกึษาสมัมาอาชพีแบบมสี่วนรว่มโดยองคก์รชุมชนของ
กลุ่มเกษตรกรบา้นกุดแคน  ระยะที ่ 3  การถอดบทเรยีนการจดัการศกึษาสมัมาอาชพีแบบมสี่วนรว่มโดยองคก์ร
ชุมชน  ของกลุ่มเกษตรกรบา้นกุดแคน  และระยะที ่ 4  การขยายผลการจดัการศกึษาสมัมาอาชพีแบบมสี่วนร่วม
โดยองคก์รชุมชน  ของกลุ่มเกษตรกรบานกุดแคนไปสู่ชุมชนอื่น   การเสนอบทความครัง้นี้น าเสนอผลการวจิยั
ระยะที ่ 1  ศกึษาบรบิทชุมชน  สภาพปญัหาการประกอบอาชพีและความตอ้งการการจดัการศกึษาสมัมาอาชพี
ของกลุ่มเกษตรกรบา้นกุดแคน ต าบลหนองโน  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคาม  มปีระชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
คอื เกษตรกรบา้นกุดแคน  จ านวน  676 คน  ไดจ้ากผลการส ารวจขอ้มลูจ านวนเกษตรกรบา้นกุดแคนของ
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองโน  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคาม  กลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชกิกลุ่มเกษตรกรที ่
 
 
 
 
 
 

1ph.d. (Tai Studies)  อาจารยค์ณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม   
2DODT. (Doctor Organization Development and Transformation) อาจารยค์ณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม   
3ph.d. (วจิยัและพฒันาหลกัสตูร)  อาจารยค์ณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม   
4นิสติปรญิญาเอก  สาขาวชิาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม   
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เขา้รว่มโครงการดว้ยความสมคัรใจ  จ านวน  60  คน  เครือ่งมอืการวจิยั ระยะที ่ 1  (1)  แบบส ารวจสภาพบรบิท
ชุมชนและปญัหาการประกอบอาชพีของเกษตรกรบา้นกุดแคน  จ านวน  20  ขอ้  มคีวามเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 0.90  
ใชก้บัประชากรจ านวน  676  คน  (2)  แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้งและไมม่โีครงสรา้ง  จ านวน  15  ขอ้  ใช้
เพื่อการจดักลุ่มสนทนากบัเป้าหมายจ านวน  60  คน  ทีเ่ขา้รว่มโครงการดว้ยความสมคัรใจและ(3)  เอกสารและ
งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง   ผลการศกึษาระยะที ่ 1  วตัถุประสงคข์องการวจิยัศกึษาบรบิทชุมชน  สภาพปญัหาการ
ประกอบอาชพีและความตอ้งการการจดัการศกึษาสมัมา อาชพีแบบมสี่วนรว่มโดยองคก์รในชุมชนเพื่อการ
พึง่ตนเองของกลุ่มเกษตรกรบา้นกุดแคน  ต าบลหนองโน  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคาม  พบว่า  บรบิทของ
บา้นกุดแคน ประวตักิารก่อตัง้หมูบ่า้นมอีายุประมาณ  สองรอ้ยกว่าปีผ่านมา  ผูอ้พยพมาตัง้หมูบ่า้น  มาจาก
อ าเภอสุวรรณภมู ิ จงัหวดัรอ้ยเอด็  ปจัจบุนัมปีระชากรทัง้หมดจ านวน  หกรอ้ยเจด็สบิหกคน  แบ่งเขตการ
ปกครองหมู่บา้นเป็นสองเขต  คอื  บา้นกุดแคนหมู่ที ่ 2  และหมูท่ี ่ 6  ชาวบา้นกุดแคนประกอบอาชพี
เกษตรกรรมเป็นอาชพีหลกั  คอื  ปลกูขา้ว  ออ้ย  มนัส าปะหลงัและเลีย้งสตัว ์ นอกจากนี้บางคนอพยพเป็น
แรงงานรบัจา้งในจงัหวดัมหาสารคามและต่างจงัหวดั  มปีระเพณีทีร่ว่มกนัเหมอืนชาวอสีานทัว่ไป  แต่สถานที่
ส าคญัในหมู่บา้นไม่มดีอนปู่ตาเหมอืนหมูบ่า้นอื่นๆ  เพราะชาวบา้นกุดแคนนบัถอืพระพุทธรปูแทนการนบัถอืผปีู่

ตา  มทีรพัยากรธรรมชาตคิอื  ล าหว้ยค าพุ  เป็นล าน ้าธรรมชาตแิละปา่สาธารณะหนองโน  ซึง่ชาวบา้นกุดแคนได้
พึง่พาหาอาหารจากป่าและล าหว้ยค าพุไดต้ลอดปี  นอกจากน้ีสื่อสาธารณูปโภคมไีฟฟ้า  ประปา  ตูโ้ทรศพัท ์ 
โรงเรยีน  และศูนยส์ุขภาพชุมชนใหช้าวบา้นไดใ้ชป้ระโยชน์รว่มกนัและการคมนาคมตดิต่อสื่อสาร  เป็นหมูบ่า้น
ชานเมอืงห่างจากตวัจงัหวดัมหาสารคาม  17  กโิลเมตร  ขอ้คน้พบสภาพปญัหาของเกษตรกรบา้นกุดแคนมี
ปญัหาลกัษณะรว่มกนัในแต่ละครวัเรอืน  คอื  ปญัหาเชงิโครงสรา้ง  (1)  มปีญัหาหน้ีสนิจากรฐัจดัสวสัดกิาร
สนิเชื่อการเกษตรและหนี้สนินอกระบบ  มภีาระหนี้สนิผกูพนัครวัเรอืนละ  25,000  บาท  (2)  ขาดความรูเ้รือ่ง
การตลาด  คดิเป็นรอ้ยละ  90  /  จ านวนประชากรทัง้หมด  (3)  ตน้ทุนการผลติสงู  คดิเป็นรอ้ยละ  80 / จ านวน
ประชากรทัง้หมด  และความตอ้งการจดัการศกึษาสมัมาอาชพีคอื  (1)  การเลีย้งไก่พนัธุไ์ขแ่บบมสี่วนรว่มโดย
องคก์รในชุมชน  (2)  การพฒันาการเขยีนหลกัสตูรสมัมาอาชพีของเกษตรกรบา้นกุดแคนดว้ยการพึง่ตนเองใน
ระบบตลาดแบบมสี่วนรว่มโดยองคก์รชุมชน 

 
ค าส าคญั  :  แหล่งเรยีนรูชุ้มชน,  จดัการศกึษาสมัมาอาชพี,  แบบมสี่วนรว่มโดยองคก์รชุมชน,  การพึง่ตนเอง,  
    กลุ่มเกษตรกร 

 

Abstract 

 From the policy framework of providing education according to the National Education Act B.E. 
2542, and providing education by participation of the society which still encounters community economic 
problems, it has been found that one of the problems in the majority of Thai rural communities is 
household debt. For example, each farmer’s household in Ban Gudkan, that grows rice and raises 
animals, still has a debt of 35,000 baht. The research team is interested in community context analysis 
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of this case. Therefore, the research team carries out a research project entitled Community Learning 
Source Organizing Participatory Right Occupation Education by Community Organization for Self-
Reliance of Ban Gudkan Farmers Group,Tambon Nongno, Muang District, Maha Sarakham Province. 
The community learning source is a private organization situated at Number 1, Village 6, Tambon 
Nongno,  Muang District, Maha Sarakham Province. The methodology employed is participatory action 
research integrated with verbal historic method. The research is divided into 4 stages:the 1st stage; 
study of the community context, the state of occupational problems and the farmers’ needs of right 
occupation education in Ban Gudkan, Tambon Nongno, Muang District, Maha Sarakham Province; the 
2nd stage: writing of the curriculum of organizing right occupation education participated by the 
community organization of the farmers group of Ban Gudkhan; the 3rd stage: drawing of the lesson 
from the organization of right occupation education participated by the community organization of the 
farmers group of Ban Gudkhan; and the 4th stage: the expansion of the results of organizing right 
occupation education participated by the community organization of the farmers group of Ban Gudkhan 
to other communities. This presentation is a presentation of the study in stage 1, study of the 
community context, the state of occupational problems and the farmers’ needs of right occupation 
education in Ban Gudkan, Tambon Nongno, Muang District, Maha Sarakham Province. The target 
population is 676 farmers of Ban Gudkan, obtained from a survey by Tambon Nongno Administration 
Organization, Muang District, Maha Sarakham Province. The target group are 60 members of the 
farmer group who join the project voluntarily. The instruments are: the 1st stage (1) a survey form of the 
community context and occupational problems of the farmers in Ban Gudkan. It has 20 items and has 
the total reliability of 0.90. It is used with 676 people; (2) a structured interview form and an 
unstructured interview form with 15 items. It is used for the purpose of dividing 60 people who join the 
project voluntarily into focus groups; and (3) documents and related research works. The results of the 
study in the 1st stage: the state of occupational problems and the farmers’ needs of right occupation 
education by the participation of the community organization for self-reliance of the farmers group in 
Ban Gudkan, Tambon Nongno, Muang District, Maha Sarakham Province reveal that the village was 
founded over two hundred years ago. Th people who migrated to this settlement came from 
Suwannapum District, Roi-et province. The population of the village at the present time is 676. The 
village is divided into 2 administrative zones: Ban Gudkaen 1 and Ban Gudkan 6. The villagers are 
principally farmers. They grow rice, sugar cane, tapioca, and raise animals. Many villagers go into the 
city of Maha Sarakham and to other provinces and work as a laborer. They share the same traditions 
with other people in the Northeast. There is no Don Pu Ta in the village while there are in other 
villages. The reason is that the villagers pay respect to the image of Buddha rather than the ancestors’ 
spirits. Huay Kampu and Nongno public forest are natural resources. The villagers find their food from 
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these two resources throughout the year. Moreover, there are electricity, water supply, public 
telephones, the school, and community health center for their common use and communication. The 
village is considered a village in the suburb of Maha Sarakham City. It is 17 kilometers from the city. 
The common problems of every household in the village are: structural problems: (1) debt that comes 
from the state policy of welfare loan for agriculture and non-institutionalized debt that make each house 
hold indebt of 25,000 baht; (2) lack of knowledge of marketing. This accounts for 90% of the total 
population; (3) high cost of produce that accounts for 80% of the total population. In terms of need of 
right occupation education: (1) raising chickens for eggs by participation of the community organizations; 
(2) development of the curriculum of right occupation education for self-reliance of the farmers in Ban 
Kudkan in the participatory market system by community organizations. 
 
Keywords: Community learning source, organization of right occupation education, participation of 
community organizations; self-reliance, farmers group. 
 

บทน า 
 

 จากกรอบนโยบายการจดัการศกึษาตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  2542  และการจดั
การศกึษาโดยใหห้าส่วนของสงัคมเขา้มามสี่วนร่วมยงัประสบปญัหาดา้นเศรษฐกจิของชุมชน  ทีพ่บว่า  ส่วนใหญ่
ปญัหาหลกัของชนบทไทย  ครวัเรอืนมกีารก่อหนี้สนิซ ้าซ้อนมาก  แมร้ฐับาลจะพยายามช่วยเหลอืให้เกษตรกร
ปรบัโครงสรา้งการผลติของครวัเรอืน  ผ่านส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูเกษตรกร มกีารปฏบิตัใิห้เกษตรกรพกัช าระ
หน้ีสนิ  หรอืใหทุ้นกูย้มืเพื่อเป็นปจัจยัการผลติ  แต่พบว่าเกษตรกรมหีน้ีสนิต่อครวัเรอืนละ  29,000  บาท/ปี  เป็น
เงนิกูจ้ากสหกรณ์การเกษตร  ธกส.  และแหล่งเงนิกูน้อกระบบทีส่ าคญัคอืพ่อคา้นายทุน  (สาโรช  องัสุมาลนิ และ
คณะ.  2547 : 38)  ผลการวจิยัของสาโรช  องัสุมาลนิ และคณะพอ้งกบั  ภาระผูกพนัของหนี้สนิเกษตรกรราย
ครวัเรือนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบว่า  ครวัเรือนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือได้ขึ้นทะเบียนกู้เง ิน  
80,000,000 บาท  และในส่วนของจงัหวดัมหาสารคาม  พบว่า  เกษตรกรมหีนี้สินต่อครวัเรอืนละ  118,308  
บาท/ปี  เป็นเงนิกู้ในระบบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และเงนิกู้นายทุนพ่อค้านอกระบบ  (รายงานการ
ส ารวจภาวะหน้ีสนิเงนิกูข้องเกษตรกร  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ.  2554 ) 
 เน่ืองจากภาระปญัหาการเป็นหน้ีสนิของเกษตรกร  เป็นปจัจยัหน่ึงที่ส่งผลให้ครวัเรอืนเกษตรกร  ต้อง
อพยพยา้ยถิน่ไปเป็นแรงงานรบัจา้ง  ในช่วงฤดูหลงัการเกบ็เกี่ยวผลผลติของขา้ว  มนัส าปะหลงั  ไม่ไดเ้อาใจใส่
ในการจดัการศกึษาเกี่ยวกบัการประกอบอาชพีของตนเอง  หรอืไดเ้พิม่เตมิความรูจ้ากหน่วยงานของภาครฐั  ได้
เขา้ไปใหก้ารอบรมการส่งเสรมิอาชพีเสรมิในครวัเรอืนช่วงหลงัฤดูเก็บเกี่ยว  ซึ่งมผีลการวจิยัเรื่องตวัชี้วดัชุมชน
เป็นสุข  ไดเ้สนอวธิแีกไ้ขใหชุ้มชนหรอืครวัเรอืนมคีวามสุขและพึง่ตนเองไดด้ว้ยการจดัท าโครงการเสรมิสรา้งการ
เรยีนรูเ้พื่อเป็นความสุขของชุมชน  คอืมุ่งเน้นให้สมาชกิชุมชน  ซึง่ประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่าย  ทัง้นักพฒันา  
นักวชิาการ  และชาวบา้นไดเ้กดิกระบวนการเรยีนรูร้่วมกนั  ในการขบัเคลื่อน  ใหชุ้มชนเกดิพลงัในการก าหนด
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อนาคตของตนเองได ้ โดยผ่านกระบวนการส ารวจปญัหาการมภีาระหน้ีสนิของตนเอง  การมศีกัยภาพของชุมชน
และความภมูใิจในอาชพีของตนเองและบรรพบุรษุ  คอืการมโีอกาสสบืทอดอาชพีบรรพบุรุษของตนเองใหส้ามารถ
เป็นทีย่อมรบัหรอืเป็นทีรู่จ้กักนัมากขึน้  เช่น  การรวมกลุ่มการเกษตรอนิทรยี ์ การนวดแผนไทย  การสานไมไ้ผ่  
การแปลงขยะเป็นรายได ้ ซึง่เป็นอาชพีทีเ่กดิขึน้ตามบรบิทชุมชนในแต่ละช่วงเวลา  เพื่อใหเ้กดิความรกัและหวง
แหน  แผ่นดนิเกดิและความภูมใิจทีไ่ดเ้กดิมาในชุมชนหลายแห่งและควรใหค้นในชุมชนรูร้ากเหงา้  ภูมใิจไดเ้หน็
ความหลากหลายของพชืพนัธุใ์นไรน่า  (ปารชิาต ิ วลยัเสถยีร และคณะ.  2553 : 246) 
 กรณกีารจดัท าโครงการแหล่งเรยีนรูชุ้มชนจดัการศกึษาสมัมาอาชพีแบบมสี่วนร่วมโดยองคก์รชุมชนเพื่อ
การพึ่งตนเองของกลุ่มเกษตรกร  เป็นโครงการทีต่้องการใช้ประโยชน์จากผลงานวจิยัของวรากรณ์  สามโกเศศ 
และคณะ (2553)  ที่ให้ข้อค้นพบว่า  ระบบการจดัการศึกษาที่เหมาะสมเพื่อสุขภาวะคนไทยควรเป็นการจดั
การศึกษาแบบระบบทางเลอืกพาชาติพ้นวกิฤติในประเดน็การสรา้งสมัมาอาชพีเต็มพื้นที่และได้ขอ้ค้นพบของ
งานวจิยัของปารชิาต ิ วลยัเสถยีร และคณะ (2553)  ที่จดัโครงการเสรมิสรา้งการเรยีนรูเ้พื่อความเป็นสุขของ
ชุมชนโดยมุง่เน้นใหส้มาชกิในชุมชน  ประกอบดว้ยบุคคลหลายฝ่าย  ทัง้นักพฒันา  นักวชิาการ  ชาวบา้นไดเ้กดิ
กระบวนการเรยีนรูร้่วมกนั  โดยใช้วธิกีารวเิคราะห์บรบิทชุมชน  โดยผ่านกระบวนการส ารวจปญัหาของหน้ีสนิ
เกษตรกร  มกีารก่อหน้ีสนิจากปจัจยัใดและจะมโีครงการจดัการศกึษาแบบระบบทางเลอืกสรา้งสมัมาอาชพีให้
เกิดขึ้นในกลุ่มเกษตรกรของชุมชน  โดยการให้รู้จ ักอาชีพบรรพบุรุษของตนเอง  รู้รากเหง้าชุมชน  มี
สภาพแวดลอ้มบรบิท  กายภาพภมูศิาสตร ์ ดนิ  น ้า  ปา่  เหมาะสมจะท าอาชพีใด  พืน้ฐานอาชพีเดมิของชุมชนที่
เคยมมีาแล้วและต้องการเรยีนรู้เพิม่เติม  อาชพีใดที่เหมาะกบัศกัยภาพของตนเอง  ครวัเรอืนและบรบิทของ
สิง่แวดล้อมในชุมชน  เพราะการจดัการศกึษาเพื่อสมัมาอาชพีเป็นทางสายกลางในการด าเนินชวีติ  จ าเป็นต้อง
พัฒนาที่ครอบครัว  การจะพัฒนาครอบครัวต้องมีตัวบุคคล  และตัวบุคคลต้องพัฒนาที่จิตใจ  ถ้าได้เริ่ม
กระบวนการพฒันาที่จติใจ  ซึ่งในทางพุทธศาสนาเรยีกว่า  ปญัญา  เมื่อได้พฒันาที่ปญัญาแล้ว  น าปญัญาไป
แกไ้ขปญัหาในการด าเนินชวีติและพึง่ตนเองได ้
 คณะทมีวจิยัมคีวามสนใจทีจ่ะด าเนินการศกึษาวจิยัโครงการแหล่งเรยีนรูชุ้มชนจดัการศกึษาสมัมาอาชพี
แบบมสี่วนร่วมโดยองค์กรในชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกร  ซึ่ งแหล่งเรยีนรูชุ้มชนเป็นองค์กรเอกชน  
ตัง้อยูบ่า้นเลขที ่ 1  หมูท่ี ่ 6  ต าบลหนองโน  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคาม  เป็นพืน้ทีท่ีอ่งคก์รเอกชนไดใ้ห้
ชุมชนในต าบลหนองโน  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคาม  เขา้มาใช้สถานที่เพื่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้่วมกนั
หลากหลายกจิกรรม  แต่ในกจิกรรมเรือ่งการสรา้งสมัมาอาชพีเตม็พืน้ที ่ ดงัผลการวจิยัไดใ้หข้อ้คน้พบไวด้งักล่าว
มา  แหล่งเรยีนรู้ชุมชนไม่ได้จดักิจกรรมเสรมิสร้างอาชพีให้กบัสมาชกิในโครงการ  กิจกรรมที่จดัขึ้น  จะเน้น
กจิกรรมป้องกนัยาเสพตดิไม่ให้เกดิขึน้ในชุมชน  ไดแ้ก่  กจิกรรมนันทนาการแสดงดนตรโีปงลางพื้นบ้าน  การ
สอนซ่อมเสรมิรายวชิาพื้นฐานภาษาองักฤษ  คณิตศาสตร์  และภาษาไทย  (ประสพสุข  ฤทธเิดช และคณะ.  
2554 : 20)  เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการจดัการศกึษานอกระบบผ่านแหล่งเรยีนรูใ้นชุมชนควรเปิดโอกาสใหส้งัคม
ทุกภาคส่วนไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในเรื่องสมัมาอาชพีทีจ่ะช่วยแก้ไขความยากจนของสมาชกิกลุ่มเกษตรกรได้โดย
เลอืกการประกอบสมัมาอาชพีตามความสนใจ  ในการท าอาชพีในครวัเรอืนตนเอง  ทัง้อาชพีตามฤดูกาล  หรอื
อาชพีนอกฤดกูาล  ขึน้อยูก่บัความสนใจของกลุ่มเกษตรกรจะเป็นผูเ้ลอืกและตดัสนิใจดว้ยศกัยภาพของสมาชกิที่
เข้าร่วมโครงการ  เพราะเกษตรกรบ้านกุดแคนยงัท านาปลูกข้าว  เลี้ยงสตัว์  และประสบปญัหาภาระหน้ีสิน
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ครวัเรอืนละ  35,000  บาท  (รายงานแผนปฏบิตักิารองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองโน  อ าเภอเมอืง  จงัหวดั
มหาสารคาม.  2553 : 10) 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว  ท าใหค้ณะทมีวจิยัมคีวามตอ้งการทีจ่ะศกึษาแหล่งเรยีนรูชุ้มชนจดัการศกึษาสมัมาอาชพี
แบบมสี่วนรว่มโดยองคก์รชุมชน เพื่อการพึง่ตนเองของกลุ่มเกษตรกรบา้นกุดแคน  ต าบลหนองโน  อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัมหาสารคาม  เพื่อส่งผลใหไ้ดบ้รบิทของปญัหาการประกอบอาชพีของเกษตรกรและความตอ้งการจดั
การศกึษาเกีย่วกบัอาชพีทีเ่กษตรกรสนใจ  เพื่อเพิม่รายไดใ้นครวัเรอืน  ลดภาระหนี้สนิใหน้้อยลง  มกีารด ารงชวีติ
ทีเ่ป็นสุข  ตามแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 

 การวจิยัครัง้นี้  ใชว้ธิกีารวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม  ผสานวธิกีารทางประวตัศิาสตรบ์อกเล่า 
ระยะเวลาการวจิยัแบ่งเป็น  4  ระยะ  คอืระยะที ่ 1  ศกึษาบรบิทชุมชน  สภาพปญัหาการประกอบอาชพีและ
ความตอ้งการการจดัการศกึษาสมัมาอาชพีของกลุ่มเกษตรกรบา้นกุดแคน ต าบลหนองโน  อ าเภอเมอืง  จงัหวดั
มหาสารคาม  ระยะที ่ 2  การเขยีนหลกัสตูรการจดัการศกึษาสมัมาอาชพีแบบมสี่วนรว่มโดยองคก์รชุมชนของ
กลุ่มเกษตรกรบา้นกุดแคน  ระยะที ่ 3  การถอดบทเรยีนการจดัการศกึษาสมัมาอาชพีแบบมสี่วนรว่มโดยองคก์ร
ชุมชน  ของกลุ่มเกษตรกรบา้นกุดแคน  และระยะที ่ 4  การขยายผลการจดัการศกึษาสมัมาอาชพีแบบมสี่วนร่วม
โดยองคก์รในชุมชน  ของกลุ่มเกษตรกรบานกุดแคนไปสู่ชุมชนอื่น   การวจิยัครัง้นี้น าเสนอผลการวจิยัระยะที ่ 1  
ศกึษาบรบิทชุมชน  สภาพปญัหาการประกอบอาชพีและความตอ้งการการจดัการศกึษาสมัมาอาชพีของกลุ่ม
เกษตรกรบา้นกุดแคน ต าบลหนองโน  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคาม  มปีระชากรและกลุ่มเป้าหมาย คอื 
ประชากรเกษตรกรบา้นกุดแคน  จ านวน  676 คน  ไดจ้ากผลการส ารวจขอ้มลูจ านวนเกษตรกรบา้นกุดแคนของ
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองโน  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคาม  (รายงานปฏบิตักิารองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลหนองโน  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคาม.  2553 : 30)  และกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชกิกลุ่มเกษตรกร 
จ านวน  60  คน  ทีเ่ขา้รว่มโครงการดว้ยความสมคัรใจ  เครือ่งมอืการวจิยั ระยะที ่ 1  (1)  แบบส ารวจสภาพ
บรบิทชุมชนและปญัหาการประกอบอาชพีของเกษตรกรบา้นกุดแคน  จ านวน  20  ขอ้ ทีผ่่านผูเ้ชีย่วชาญ
ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาและความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ มคีวามเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 0.90  ใชก้บั
ประชากรจ านวน  676  คน  (2)  แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้งและไม่มโีครงสรา้ง  จ านวน  15  ขอ้  ใชเ้พื่อ
การจดักลุ่มสนทนากบักลุ่มเป้าหมายจ านวน  60  คน  ทีเ่ขา้รว่มโครงการดว้ยความสมคัรใจ และ (3)  เอกสาร
และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง  
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ผลการวิจยั 
 

 ผลการศกึษาระยะที ่ 1  ศกึษาบรบิทชุมชน  สภาพปญัหาการประกอบอาชพีและความตอ้งการการจดั
การศกึษาสมัมาอาชพีแบบมสี่วนรว่มโดยองคก์รชุมชนเพื่อการพึง่ตนเองของกลุ่มเกษตรกรบา้นกุดแคน  ต าบล
หนองโน  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคาม  พบว่า  บรบิทของบา้นกุดแคน ประวตักิารก่อตัง้หมูบ่า้นมอีายุ
ประมาณ  สองรอ้ยกว่าปีผ่านมา  ผูอ้พยพมาตัง้หมูบ่า้น  มาจากอ าเภอสุวรรณภูม ิ จงัหวดัรอ้ยเอด็  ปจัจบุนัมี
ประชากรทัง้หมดจ านวน  หกรอ้ยเจด็สบิหกคน  แบ่งเขตการปกครองหมูบ่า้นเป็นสองเขต  คอื  บา้นกุดแคน   
หมูท่ี ่ 2  และหมูท่ี ่ 6  ชาวบา้นกุดแคนประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นอาชพีหลกั  คอื  ปลกูขา้ว  ออ้ย  มนั
ส าปะหลงัและเลีย้งสตัว ์ นอกจากนี้บางคนอพยพเป็นแรงงานรบัจา้งในจงัหวดัมหาสารคามและต่างจงัหวดั  มี
ประเพณีทีเ่หมอืนกบัชาวอสีานทัว่ไป  แต่สถานทีส่ าคญัในหมูบ่า้นไม่มดีอนปูต่าเหมอืนหมูบ่า้นอื่นๆ  เพราะ
ชาวบา้น กุดแคนนบัถอืพระพุทธรปูแทนการนับถอืผปีูต่า  มทีรพัยากรธรรมชาตคิอื  ล าหว้ยค าพุ  เป็นล าน ้า
ธรรมชาตแิละปา่สาธารณะหนองโน  ซึง่ชาวบา้นกุดแคนไดพ้ึง่พาหาอาหารจากป่าและล าหว้ยค าพุไดต้ลอดปี  
นอกจากนี้สิง่สาธารณูปโภคมไีฟฟ้า  ประปา  ตูโ้ทรศพัท ์ โรงเรยีน  และศูนยส์ุขภาพชุมชนใหช้าวบา้น ไดใ้ช้
ประโยชน์รว่มกนัและการคมนาคมตดิต่อสื่อสาร  เป็นหมูบ่า้นชานเมอืงห่างจากตวัจงัหวดัมหาสารคาม  17  
กโิลเมตร 
 ผลการศกึษาสภาพปญัหาและความตอ้งการจดัการศกึษาสมัมาอาชพีแบบมสี่วนร่วมโดยองคก์รชุมชน  
จากการสนทนากลุ่มและการรวบรวมขอ้มลูการส ารวจจากแบบส ารวจ  มปีญัหาลกัษณะรว่มกนัของเกษตรกรบา้น
กุดแคน  ล าดบัปญัหาจากมากและความตอ้งการจดัการศกึษาสมัมาอาชพีแบบมสี่วนรว่มโดยองคก์รชุมชน  มี
ปญัหาเชงิโครงสรา้งของเกษตรกรบา้นกุดแคน  คอื  (1)  มหีนี้สนิผกูพนัจากนโยบายรฐัจดัสวสัดกิารเกีย่วกบัดา้น
สนิเชื่อการเกษตร  ท าใหเ้กษตรกรบา้นกุดแคนเป็นสมาชกิธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  และเป็นสมาชกิ
กองทุนเงนิลา้น  ไดกู้เ้งนิในระบบจากภาครฐัและหนี้เงนิกูน้อกระบบ    เป็นหน้ีผกูพนัแต่ละครวัเรอืน  ประมาณ  
35,000  บาท/ปี  (2)  เกษตรกรขาดความรูเ้รือ่งการตลาด  เนื่องจากมรีปูแบบการท างานของภาครฐัเขา้มา
ส่งเสรมิอาชพีเป็นนกลุ่มการผลติ หลาย ๆ  กลุ่มอาชพี  ไมไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่ง  มตีลาดจดัจ าหน่าย
ผลผลติ  จะแกไ้ขปญัหาตามเหตุการณ์ส าคญัเช่น  น ้าท่วมพืน้ทีป่ลกูขา้ว  ไดเ้มลด็พนัธุพ์ชื-สตัว ์ใหป้ลกูทดแทน
หลงัฤดเูกบ็เกีย่วขา้ว  ไดผ้ลผลติมาก  แต่การจดัจ าหน่ายออกสู่ตลาด  ไมไ่ดม้คีวามรูจ้ะจดัการตลาดแบบใดให้
ครบวงจร  คดิเป็น  รอ้ยละ  90  / จ านวนประชากรทัง้หมด  และ(3)  ปญัหาตน้ทุนการผลติสงูเพราะราคาสนิคา้
อุปโภคและบรโิภคมรีาคาสงูจากการซือ้ปจัจยัการผลติ  เช่น  ปุ๋ ยเคม ี ยาปราบศตัรพูชื   และค่าจา้งแรงงานใน
การท าการเกษตรวนัละ  250 บาท/คน  คดิเป็นรอ้ยละ  80 / จ านวนประชากรทัง้หมด 
 ผลการศกึษาปญัหาเกีย่วกบัการประกอบอาชพีของเกษตรกรบา้นกุดแคน ดงักล่าวมา  ท าใหเ้กษตรกร
บา้นกุดแคนมคีวามตอ้งการจดัการศกึษาสมัมาอาชพี  คอื  (1)  ตอ้งการแกไ้ขปญัหาหน้ีสนิโดยการหารายได้
เสรมิ  เกดิขึน้ในแต่ละครวัเรอืน ตอ้งการ ประกอบอาชพีการเลีย้งไก่พนัธุไ์ข ่ เพราะไขม่รีาคาแพงเลีย้งไวเ้พื่อกนิ
เป็นอาหารและขายเป็นรายไดเ้สรมิในครวัเรอืน  เนื่องจากเกษตรกรมพีืน้ทีเ่หมาะสมสามารถจะเลีย้งไก่พนัธุไ์ข่  
ไดเ้พราะใชเ้นื้อทีไ่มม่าก  และมพีชืผกัในครวัเรอืนจ านวนมาก  จ าหน่ายไมไ่ด ้ แต่ใชผ้กัเลีย้งไก่  สามารถลด
ตน้ทุนการผลติ  เนื่องจากเจา้หน้าทีร่ฐัส่งเสรมิใหป้ลกูผกัชดเชยพืน้ทีน่าขา้วทีถู่กน ้าท่วม  คดิเป็นรอ้ยละ  80  / 
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ประชากรทัง้หมด  (2)  ตอ้งการเรยีนรูร้ว่มกนัระหว่างนักวชิาการ  นกัพฒันา  และคนในชุมชน  มกีารพฒันาการ
เขยีนหลกัสตูรสมัมาอาชพีของเกษตรกรบา้นกุดแคนเพื่อการพึง่ตนเองในระบบตลาด   แบบมสี่วนรว่มโดยองคก์ร
ชุมชน 

สรปุผลและอภิปรายผล 
  
 ผลการศกึษาระยะที ่ 1  สภาพปญัหาการประกอบอาชพีและความตอ้งการการจดัการศกึษาสมัมาอาชพี

แบบมสี่วนรว่มโดยองคก์รชุมชน  เพื่อการพึง่ตนเองของกลุ่มเกษตรกรบา้นกุดแคน  ต าบลหนองโน  อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัมหาสารคาม  ดา้นบรบิทของบา้นกุดแคน  ประวตักิารก่อตัง้หมูบ่า้นมอีายปุระมาณ  สองรอ้ยกว่าปีผ่านมา  
ผูอ้พยพมาตัง้หมูบ่า้น  มาจากอ าเภอสุวรรณภูม ิ จงัหวดัรอ้ยเอด็  ปจัจุบนัมปีระชากรทัง้หมดจ านวน  หกรอ้ยเจด็
สบิหกคน  แบ่งเขตการปกครองหมูบ่า้นเป็นสองเขต  คอื  บา้นกุดแคนหมู่ที ่ 2  และหมูท่ี ่ 6  ชาวบา้นกุดแคน
ประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นอาชพีหลกั  คอื  ปลกูขา้ว  ออ้ย  มนัส าปะหลงัและเลีย้งสตัว ์ นอกจากนี้บางคน
อพยพเป็นแรงงานรบัจา้งในจงัหวดัมหาสารคามและต่างจงัหวดั  มปีระเพณทีีร่ว่มกนัเหมอืนชาวอสีานทัว่ไป  แต่
สถานทีส่ าคญัในหมู่บา้นไม่มดีอนปูต่าเหมอืนหมูบ่า้นอื่นๆ  เพราะชาวบา้นกุดแคนนบัถอืพระพุทธรปูแทนการนบั
ถอืผปีูต่า   เป็นหมูบ่า้นชานเมอืง  ห่างจากตวัจงัหวดัมหาสารคาม  17  กโิลเมตร  ขอ้คน้พบสภาพปญัหาของ
เกษตรกรบา้นกุดแคนมปีญัหาลกัษณะรว่มกนัในแต่ละครวัเรอืน  คอื  ปญัหาเชงิโครงสรา้ง  (1)  มปีญัหาหน้ีสนิ
จากรฐัจดัสวสัดกิารสนิเชื่อการเกษตรและหนี้สนินอกระบบ  มภีาระหนี้สนิผกูพนัครวัเรอืนละ  35,000  บาท  (2)  
ขาดความรูเ้รือ่งการตลาด  คดิเป็นรอ้ยละ  90  /  จ านวนประชากรทัง้หมด  (3)  ตน้ทุนการผลติสงู  คดิเป็นรอ้ย
ละ  80 / จ านวนประชากรทัง้หมด  และความตอ้งการจดัการศกึษาสมัมาอาชพีคอื  (1)  การเลีย้งไก่พนัธุไ์ขแ่บบ
มสี่วนรว่มโดยองคก์รชุมชน  (2)  การพฒันาการเขยีนหลกัสตูรสมัมาอาชพีของเกษตรกรบา้นกุดแคนดว้ยการ
พึง่ตนเองในระบบตลาดแบบมสี่วนรว่มโดยองคก์รชุมชน 

 อภปิรายผลการศกึษา  การด าเนินการวจิยัระยะที ่ 1  ไดข้อ้คน้พบปญัหาของเกษตรกรบา้นกุดแคน  
โดยใชแ้บบส ารวจสภาพปญัหาจากกลุ่มประชากร  676  คน  และจดักลุ่มสนทนากบักลุ่มเกษตรกรทีเ่ป็น
กลุ่มเป้าหมายเขา้รว่มโครงการจ านวน  60  คน  ไดส้ภาพปญัหา  คอื  เกษตรกรมหีน้ีสนิผกูพนัจากภาครฐัและ
เงนิกูน้อกระบบ  ซึง่เป็นปญัหาโครงสรา้งของภาคการเกษตรในสงัคมไทยทุกภาค  สอดคลอ้งกบัการส ารวจ
สภาวะหนี้สนิของเกษตรกรทีม่หีนี้สนิต่อครวัเรอืนละ  29,000  บาท/ปี  (สาโรช  องัศุมารนิ และคณะ.  2547 : 
38)  และวธิกีารแกไ้ขปญัหาเกษตรกรบา้นกุดแคน  ตอ้งการจดัการศกึษาสมัมาอาชพี  การเลีย้งไก่พนัธุไ์ข ่ โดย
การพฒันาหลกัสตูรสมัมาอาชพีของเกษตรกรบา้นกุดแคนดว้ยการพึง่ตนเองในระบบตลาดแบบมสี่วนรว่มโดย
องคก์รชุมชน  ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ วรากรณ์  สามโกเศศ และคณะ (2553) ไดใ้หข้อ้เสนอว่า  การ
จดัการศกึษาทีเ่หมาะสมกบัสุขภาวะของคนไทย  ควรเป็นการจดัการศกึษาระบบทางเลอืก  สร้างสมัมาอาชพีให้
เกดิขึน้  เช่นความตอ้งการของเกษตรกรบา้นกุดแคนดงักล่าวมา  คอื  การศกึษาแบบทางเลอืก  สมัมาอาชพีแบบ
พึง่ตนเองในระบบตลาด  โดยผ่านกระบวนการเรยีนรูเ้ร ื่อง  การท าการเกษตรจากการเลีย้งไก่พนัธุไ์ข ่ ดงันัน้  
การวจิยัระยะที ่ 2  ใชผ้ลการศกึษาระยะที ่ 1  โดยการพฒันาหลกัสตูรสมัมาอาชพีของเกษตรกรบา้นกุดแคนเพื่อ
การพึง่ตนเองในระบบตลาดแบบมสี่วนรว่มโดยองคก์รในชุมชน 
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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงคก์ารพฒันาครเูพื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนโรงเรยีนบา้นเม่น
ใหญ่  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม  เขต  1  แบง่ขัน้ตอนการวจิยัออกเป็น  3  ระยะ คอื  1)  การศกึษา
สภาพปจัจุบนัปญัหาการพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึผูท้รงคุณวุฒ ิ จ านวน  5  
ท่านเพื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน ส ารวจสภาพปญัหาและความตอ้งการโดยใชแ้บบสอบถาม  
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  143  คน  จดัสนุทรยีสนทนากบักลุ่มผูว้จิยั  จ านวน  16  คน  โดยจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร
ใหก้บัคณะครกูลุ่มผูร้่วมวจิยั   และ3)  การทดลองและศกึษาผลการทดลองการจดัการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะ
การคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนโดยใชห้ลกัการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร กลุ่มผูร้่วมวจิยั  จ านวน  8  คน วเิคราะหข์อ้มลูดว้ย
สถติพิืน้ฐาน และน ามาวเิคราะหเ์น้ือหาเป็นขอ้มลูเชงิคุณภาพ 
 ผลการวจิยัพบว่า  ครูมปีญัหาในการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน
อยู่ในระดบัมากทัง้  5  ดา้น  เรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่  ดา้นการตัง้ค าถาม   ดา้นการระดมสมอง  ดา้นการ
จ าแนก  ดา้นการสรา้งผงัมโนทศัน์  และดา้นการท าโครงงาน ตามล าดบั ผลการพฒันาครโูดยจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
พบว่า  ครมูพีฤตกิรรมและมเีจตคตใินการจดัการเรยีนการเรยีนรูก้ารคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนสงูขึน้ สว่นผลการทดลอง
การจดัการเรยีนการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน ในวงรอบที ่ 1  พบว่า  คุณภาพแผนการ
จดัการเรยีนรูข้องครู โรงเรยีนบา้นเม่นใหญ่ ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต  1  มี
คุณภาพระดบัดมีาก  จ านวน  2  คน  ระดบัด ี จ านวน  6  คน  และไม่มผีูใ้ดทีม่ผีลการประเมนิระดบัปรบัปรุงแต่
อย่างใด  ผลการประเมนิทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนอยู่ในระดบัดมีาก  จ านวน  2  หอ้ง  ระดบัด ี จ านวน  6  
หอ้ง  และเมื่อตดิตามผลการจดัการเรยีนรูข้องครเูพื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนในวงรอบที ่ 2  พบว่า 
คุณภาพแผนการจดัการเรยีนรูข้องครู มคีุณภาพระดบัดมีาก จ านวน 7 คน ระดบัด ี จ านวน 1 คน  สว่นผลการ
ประเมนิทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนอยู่ในระดบัดมีาก  จ านวน  6  หอ้ง  ระดบัด ี จ านวน 2  หอ้ง  และไม่มี
หอ้งใดทีม่ผีลการประเมนิระดบัปรบัปรุงแต่อย่างใด 
ค าส าคญั : การพฒันาคร,ู การพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน. 
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ABSTRACT 

 The objective of this research was to develop the knowledge of critical thinking skills of teachers 
for critical thinking skill development of students at Menyai School under the Office of Maha Sarakham 
Educational Service Area 1. The research methodology was divided into three phases: 1) problem analysis, 
2) workshop on critical thinking skill development, and 3) implementation and evaluation. Questionnaire and 
meeting report were used to collect the data from 16 teachers, 112 students and 15 parents of the students 
at Menyai School and analyze critical thinking skill of students. The workshop on critical thinking skill was 
organized for critical thinking development and positive attitude of 16 teachers and administrators at Menyai 
school in phase two. The critical thinking learning activities were implemented by 8 teachers at Menyai school 
who participated in the workshop and evaluated by using classroom action research method. 
 The research finding indicated that the average level of the problem in critical thinking skill was 
high. The five-high-rate-levels of the critical thinking learning activities were questioning, brainstorming, 
classification, writing conceptual framework and project management. The finding showed that the behavior 
and attitude of teachers and administrators on the critical thinking activities increased dramatically.  
 The finding indicated that the average level of the lesson plans of two teachers regarding the 
quality was very high and the average level of the lesson plans of four teachers was high. In  action 
research spiral 1, the finding indicated that the average level of the critical thinking skill of students in two 
classes was very high and the average level of the critical thinking skill of students in four classes was 
high.  In action research spiral 2, the finding indicated that the average level of the lesson plans of 6 
teachers regarding the quality was very high and the average level of the lesson plans of one teacher 
regarding the quality was high. The finding indicated that the average level of the critical thinking skill of 
students in six classes was very high and the average level of the critical thinking skill of students in one 
class was high. 
 
Keywords :  Teacher Development,    Critical Thinking Skill Development of Students. 
 

บทน า 
 

 การจดัการศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  2542  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  (ฉบบัที ่ 2)  
พ.ศ.  2545  (ฉบบัที ่3)  พ.ศ. 2553 (ราชกจิจานุเบกษา.   2542,  2545,  2553) ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นมาตรา  24  มี
สาระส าคญัว่า  ใหส้ถานศกึษาฝึกทกัษะกระบวนการคดิการจดัการ การเผชญิสถานการณ์  และการประยุกตค์วามรูม้า
ใชป้้องกนัและแกไ้ขปญัหาใหจ้ดักจิกรรมใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ  ดงันัน้หลกัสตูรการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน  พุทธศกัราช  2544  และหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พ.ศ.  2551  (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2545 
: 5 , 2552 : 6) จงึมุ่งพฒันาใหน้กัเรยีนเป็นผูท้ีส่ามารถคดิวเิคราะห ์ ปฏบิตัเิป็น  ใฝเ่รยีน  รูจ้กัทอ้งถิน่ของตน และเป็น
พลเมอืงดขีองประเทศชาต ิ   ในขณะเดยีวกนั  ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ร
มหาชน)  (2547 : 5 – 8, 21)  ไดก้ าหนดมาตรฐานตวับ่งชีส้ าหรบัการประเมนิภายนอกของการศกึษาขัน้พืน้ฐานไวใ้น
มาตรฐานที ่ 4  ความว่า  ผูเ้รยีนคดิเป็น ท าเป็น โดยมตีวับ่งชีย้อ่ยประกอบดว้ย  ผูเ้รยีนมคีวาม สามารถดา้นการคดิ
วเิคราะห ์ซึง่สอดคลอ้งกบัมาตรา  48 ของ พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิทีก่ าหนดสาระส าคญัไวว้่า ใหห้น่วยงาน
ตน้สงักดัและสถานศกึษาจดัใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาและใหถ้อืว่าการประกนัคุณภาพภายใน
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เป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศกึษาทีต่อ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  
และกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรอย่างหลากหลายเหมาะสมกบัธรรมชาตแิละสนองต่อความตอ้งการ  ของนกัเรยีน   
 การบรหิารจดัการศกึษาในปจัจบุนัจงึตอ้งสรา้งใหน้กัเรยีนเป็นฝา่ยรุก  สนใจใฝรู่ ้ รูจ้กัคดิตัง้ค าถาม  พจิารณา
แยกแยะ  คน้หาค าตอบ  แสดงความคดิเหน็  วเิคราะห ์ จ าแนก  จดัหมวดหมู่  สรุป  ประยุกต ์ และคาดการณ์ได ้ เพราะ
เป้าหมายการศกึษาอยูท่ีก่ารเรยีนรู ้        การสอนต่างกบัการเรยีนรู ้ กล่าวคอื  การสอนเป็นเครื่องสนบัสนุนการเรยีนรู ้ 
เป็นเครื่องมอืเพื่อใหน้กัเรยีนเรยีนรู ้ เมื่อครสูอนเสรจ็นกัเรยีนตอ้งเกดิการเรยีนรูใ้นวตัถุ ประสงคข์องรายวชิานัน้  
นกัเรยีนจะตอ้งมคีวามรูม้ศีกัยภาพมเีจตคตเิพื่อการเรยีนรู ้ ตอ้งสนใจขวนขวายหาความรู ้ การเรยีนรูข้องนกัเรยีน  จงึไม่
จบเพยีงการสอนเสรจ็  (เกษม วฒันชยั.  2545 : 30)  การจดัการเรยีนรู ้ จะตอ้งจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนใหเ้หมาะสมกบั
วุฒภิาวะ  โดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างผูเ้รยีน  กจิกรรมทีจ่ดัจะตอ้งเกือ้กลูสง่เสรมิการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบั
ธรรมชาตขิองกลุ่มสาระการเรยีนรูน้ัน้  สนองตอบกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รยีนและใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้าก
ประสบการณ์จรงิ  ฝึกปฏบิตัจิรงิเพื่อเสรมิทกัษะเกดิความช านาญ  ซึง่จะท าใหผู้เ้รยีนเกดิการพฒันาอย่างต่อเนื่อง    
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 2552  :  1)   
 จากรายงานผลการประเมนิของส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์รมหาชน) 
รอบทีส่องของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม  เขต  1  มาตรฐานดา้นผูเ้รยีน
มาตรฐานที ่ 4  การคดิวเิคราะห ์ จ านวน  119  แหง่ พบว่า  โรงเรยีนทีผ่่านการประเมนิมเีพยีง  44  แห่ง  คดิเป็นรอ้ย
ละ  36.97  และโรงเรยีนทีไ่ม่ผ่านการประเมนิ จ านวน  75  แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ  63.03  (ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มหาสารคาม  เขต  1.  2552  :  ไม่มเีลขหน้า)  รวมทัง้จากรายงานการประเมนิคุณภาพภายนอกสถานศกึษาระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานรอบ  2  (พ.ศ.  2549 – 2553)   ของโรงเรยีนบา้นเม่นใหญ่  (รายงานการประเมนิคุณภาพ
ภายนอกโรงเรยีนบา้นเม่นใหญ่.  2549  :  30)  สถานศกึษาไม่ไดร้บัรองในมาตรฐานที ่ 4  ครผููส้อนยงัจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนทีไ่ม่หลากหลาย  ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์ คดิสงัเคราะห ์  คดิสรา้งสรรคอ์ยู่ในระดบั
พอใช ้ สมศ.  ไดใ้หข้อ้เสนอแนะส าคญั  และก าหนดระยะเวลาทีจ่ะท าใหส้ถานศกึษาพฒันาสูม่าตรฐาน  โดยจดัอบรม
ใหผู้ส้อนจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิการคดิวเิคราะห ์ คดิสงัเคราะห ์ และคดิสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนมากขึน้
เน้นกระบวนการบรูณาการเรยีนการสอน  แบบโครงงาน และควรมกีารนิเทศตดิตามอย่างต่อเนื่อง  ซึง่ตอ้งใชร้ะยะเวลา
ในการพฒันา  1  ปีการศกึษา   
 ดงันัน้ผูว้จิยัในฐานะหวัหน้ากลุ่มงานวชิาการโรงเรยีนบา้นเม่นใหญ่  สนใจพฒันาและศกึษาผลการพฒันาครู
เพื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนโรงเรยีนบา้นเม่นใหญ่  ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
มหาสารคาม  เขต  1  ท าการพฒันาครใูหม้คีวามรู ้ ทกัษะ  และเจตคตใินการพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์อง
นกัเรยีน  จากนัน้จงึทดลองใชแ้ละศกึษาผลการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน ใหเ้กดิ
ทกัษะดา้นการจ าแนก  การสรา้งผงัมโนทศัน์  การตัง้ค าถาม  การท าโครงงาน  และการระดมสมอง  โดยใช้
กระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร  (Action  Research  :  AR) ซึง่ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อการพฒันาคุณภาพ
การศกึษาของโรงเรยีนบา้นเม่นใหญ่เป็นแบบอย่างแกโ่รงเรยีนต่าง ๆ  ทีม่บีรบิทใกลเ้คยีงกนัสามารถน าไปประยุกตใ์ช้
ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อการพฒันาคุณภาพการศกึษาใหส้งูขึน้อย่างต่อเนื่องสบืไป 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

 1.  เพื่อศกึษาสภาพปจัจุบนัปญัหาการพฒันาครเูพื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนโรงเรยีนบา้น
เม่นใหญ่  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม  เขต  1 
 2.  เพื่อพฒันาครใูหม้คีวามรู ้ ทกัษะ  และเจตคตทิีด่ต่ีอในการพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน
โรงเรยีนบา้นเม่นใหญ่ ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม  เขต  1 
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 3.  เพื่อทดลองและศกึษาผลการทดลองการจดัการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์อง
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นเม่นใหญ่  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม  เขต  1 
 

ขอบเขตการวิจยั 
 ผูว้จิยัไดแ้บง่การวจิยัออกเป็น  3   ขัน้ตอน  ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 1.  ดา้นประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
  1.1  ระยะที ่ 1  การศกึษาสภาพปจัจุบนั ปญัหา การพฒันาครเูพื่อพฒันาทกัษะในการคดิแบบวเิคราะห์
ของนกัเรยีน และสมัภาษณ์เชงิลกึผูท้รงคุณวุฒ ิ
   1.1.1  ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ประชากรทีท่ าการศกึษาไดแ้ก่ ผูบ้รหิารและคร ู จ านวน  16  คน  
นกัเรยีน  จ านวน  112  คน  ผูป้กครองนกัเรยีน จ านวน  15  คน  รวมทัง้สิน้จ านวน  143  คน 
   1.1.2  กลุ่มผูร้ว่มวจิยั  ไดแ้ก่   ผูบ้รหิารและครโูรงเรยีนบา้นเมน่ใหญ่  จ านวน  16  คน   
   1.1.3  กลุ่มผูท้รงคุณวฒุ ิ ใชส้ าหรบัสมัภาษณ์เชงิลกึเพื่อขอความคดิเหน็เกีย่วกบัวธิกีารจดัการ
เรยีนรูก้ารคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน  จ านวน  5 คน   
 1.2  ระยะที ่ 2  การพฒันาครใูหม้คีวามรู ้ทกัษะ และเจคตเิพื่อการพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์อง
นกัเรยีน   
  1.2.1  กลุ่มผูร้ว่มวจิยั  ไดแ้ก่  ผูบ้รหิารและครโูรงเรยีนบา้นเม่นใหญ่  จ านวน  16  คน  
  1.2.2  กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ  ไดแ้ก่  อาจารยส์ถาบนัอุดมศกึษา  1  คน  ศกึษานิเทศกจ์ากส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 1   จ านวน  1  คน ครเูชีย่วชาญ  3  คน    จ านวน  5  คน   
  1.2.3  กลุ่มวทิยากร  ไดแ้ก่   อาจารยส์ถาบนัอุดมศกึษา  ผูบ้รหิารเชีย่วชาญและครเูชีย่วชาญ  
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห ์ จ านวน  4  คน   
 1.3  ระยะที ่ 3  การทดลองและศกึษาผลการทดลองการจดัการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการคดิ
วเิคราะหข์องนกัเรยีน   
  1.3.1  กลุ่มผูร้ว่มวจิยั  ไดแ้ก่   ครโูรงเรยีนบา้นเม่นใหญ่  จ านวน  8  คน   
  1.3.2  ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั  ไดแ้ก่  ผูบ้รหิารและครโูรงเรยีนบา้นเมน่ใหญ่  จ านวน  8  คน 
  1.3.3  กลุ่มผูท้รงคุณวฒุ ิ ไดแ้ก ่ อาจารยส์ถาบนัอุดมศกึษา  1  คน  ศกึษานิเทศกจ์ากส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 1   จ านวน  1  คน ครเูชีย่วชาญ  3  คน   จ านวน  5  คน 
  1.3.4  กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ  ไดแ้ก่  อาจารยส์ถาบนัอุดมศกึษา  จ านวน  1 คนผูบ้รหิารเชีย่วชาญ  จ านวน  
1  คน  ครเูชีย่วชาญ  จ านวน  2  คน ศกึษานิเทศกจ์ากส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 1   
จ านวน  1  คน  จ านวน  5  คน 
  1.3.5  นกัเรยีน  ไดแ้ก ่  นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นเม่นใหญ่  ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  -  6   และชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 1 – 3  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 1  ปีการศกึษา  2553   
เป็นกลุ่มทดลองเรยีนรูจ้ากการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน 
 2.  ขอบเขตดา้นเนื้อหา  
  2.1  วธิกีารจดัการเรยีนรูก้ารคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน ม ี 5  ดา้น  ดงันี้ การจ าแนก  การสรา้งผงัมโน
ทศัน์  การตัง้ค าถาม  การท าโครงงาน  และการระดมสมอง 
  2.2  การพฒันาคร ู ผูว้จิยัและคณะครจูะพฒันาครโูรงเรยีนบา้นเม่นใหญ่ เกีย่วกบัการจดักจิกรรม 
การเรยีนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนใน  3  ดา้น  ดงันี้  ดา้นความรู ้ ดา้นทกัษะ  และ 
ดา้นเจตคต ิ
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 3.  ขอบเขตดา้นสถานที ่
   โรงเรยีนบา้นเม่นใหญ่   ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม  เขต  1  และ
หอประชมุส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม  เขต  1 
 4.  ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
  มถุินายน  2553 – กุมภาพนัธ ์ 2554 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

ระยะท่ี  1  ศึกษาสภาพปัจจบุนัปัญหาการพฒันาคร ูเพื่อพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะหข์องนักเรียน 
 1.  กจิกรรมทีด่ าเนินการ 3  กจิกรรม  หลกั ประกอบดว้ย  สมัภาษณ์เชงิลกึ กลุ่มผูท้รงคณุวุฒ ิเพื่อขอความ
คดิเหน็เกีย่วกบัวธิกีารจดัการเรยีนรูใ้นการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน  ส ารวจสภาพปญัหา การพฒันาคร ูเพื่อพฒันา
ทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน  และจดักจิกรรมสนุทรยีสนทนา  เพื่อศกึษาปญัหาในการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อ
พฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน  
 2.  เครื่องมอื 
  1.  แบบสมัภาษณ์เชงิลกึ 
  2.  แบบสอบถาม 
  3.  แบบบนัทกึสนุทรยีสนทนา   
 3.  ระยะเวลา 
  เดอืน  มถุินายน  2553 
 4.  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  
  4.1  ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ  ใชก้ารสรุปประเดน็ขอ้ความเพื่อสงัเคราะหเ์ป็นประเดน็เกีย่วกบั
วธิกีารจดัการเรยีนรูใ้นการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน 
  4.2  ขอ้มลูจากแบบสอบถามสภาพสภาพปจัจุบนัปญัหาการพฒันาครตูนเองของคร ูซึง่เป็นขอ้มลูเชงิ
ปรมิาณ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื  สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่  ค่าเฉลีย่  (mean)  และสว่นเบีย่งแบนมาตรฐาน  
(Standard  Deviation)   
  4.3  ขอ้มลูการศกึษาปญัหาการพฒันาครตูนเองของครโูดยวธิกีารสนุทรยีสนทนา  (Dialogue) ใชก้าร
สรุปประเดน็ขอ้ความ เพื่อหาความถีแ่ลว้คดิเป็นรอ้ยละ     
               4.4   ผลลพัธ ์
   4.4.1  วธิกีารจดัการเรยีนรุใ้นการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน  5 ดา้น 
   4.4.2  ปญัหาการพฒันาครเูพื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน 
ระยะท่ี  2  การพฒันาครใูห้มีความรู ้ ทกัษะ  และเจตคติการพฒันาครทูกัษะการคิดวิเคราะหข์องนักเรียน 
 1.  กจิกรรมทีด่ าเนินการไดแ้ก่  การอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
 2.  เครื่องมอื 
  1.  เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิตักิาร  
  2.  แบบทดสอบก่อนและหลงัการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
  3.  แบบสอบถามเจตคตต่ิอการพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห ์ 
  4.  วทิยากร  จ านวน  4  ท่าน   
 3.  ระยะเวลา 
   วนัที ่  27 - 28  กนัยายน  2553  จ านวน  2  วนั  ณ หอ้งประชุมพระราชสารคามมุนี ส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม  เขต 1 
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   4.  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  
  4.1  ขอ้มลูจากแบบทดสอบก่อนและหลงัการอบรมเชงิปฏบิตักิาร  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื  
สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่  ค่าเฉลีย่  และสว่นเบีย่งแบนมาตรฐาน   
  4.2  ขอ้มลูจากแบบสอบถามเจตคตต่ิอการพฒันาทกัษะในการคดิแบบวเิคราะห ์ สถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะหข์อ้มลู  คอื  สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่  ค่าเฉลีย่  และสว่นเบีย่งแบนมาตรฐาน   
  4.3  ผลลพัธ ์ ครมูคีวามรู ้ ทกัษะ  และเจตคตทิีด่ต่ีอการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะในการ
คดิแบบวเิคราะหข์องนกัเรยีนสงูขึน้ 
ระยะท่ี   3  ศึกษาผลการจดัการเรียนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะหข์องนักเรียน 
 1.  กจิกรรม  ไดแ้ก่  การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู ้ 2 วงรอบ  ตามขัน้ตอนวจิยัเชงิ
ปฏบิตักิารประกอบดว้ย  การวางแผน  การปฏบิตั ิ การสงัเกตและการสะทอ้นผล 
 2.   เครือ่งมือ 
  2.1  แบบประเมนิแผนการจดัการเรยีนรู ้
  2.2  แผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะในการคดิแบบวเิคราะหข์องนกัเรยีน 
  2.3  แบบสงัเกตการสอน 
  2.4  แบบสมัภาษณ์คร ู
  2.5  แบบประเมนิผลงานเพื่อสะทอ้นทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีน   
 3.  ระยะเวลา 
  เดอืน  พฤศจกิายน  2553 -  มนีาคม  2554  
 4.  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  
  4.1  ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสมัภาษณ์  แบบสงัเกต  และแบบประเมนิผลงาน ซึง่เป็นขอ้มลูเชงิคุณภาพน า
ขอ้มลูมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ และตรวจสอบความเทีย่งตรงของขอ้มลูโดยใชเ้ทคนิคการตรวจสอบขอ้มลูสาม
เสา้ แลว้น ามาวเิคราะหโ์ดยใชก้ารพรรณนาวเิคราะห ์ 
  4.2  ผลลพัธ ์ แนวทางการพฒันาครเูพื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัรเยนมคีวามเหมาะสม
ยิง่ขึน้ 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ระยะเวลาในการทดลอง  มถุินายน  53 ถงึ  มนีาคม   54 
 

ผลการวิจยั 
 

1.  ผลการศึกษาสภาพปัจจบุนัปัญหาการพฒันาคร ู
 ผลการสมัภาษณ์เชงิลกึ กลุ่มผูท้รงคุณวุฒ ิเพื่อขอความคดิเหน็เกีย่วกบัวธิกีารจดัการเรยีนรูใ้นการคดิ
วเิคราะหข์องนกัเรยีน พบว่า  ผูท้รงคุณวุฒทิัง้  5  ท่านมคีวามคดิเหน็สอดคลอ้ง และสนบัสนุนการพฒันาทกัษะของ
การคดิวเิคราะหท์ัง้  5  ดา้น ทีผู่ว้จิยัไดส้งัเคราะหม์านัน้มคีวามเหมาะสม  และมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะน าไปใชใ้นการจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อใหน้กัเรยีนเกดิทกัษะทัง้  5  ดา้น  และ  ผลการส ารวจสภาพปญัหา การพฒันาครเูพื่อ
พฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน  พบว่า  ครูมปีญัหาในการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะในการคดิ
แบบวเิคราะหข์องนกัเรยีนอยู่ในระดบัมากทัง้  5  ดา้น  สว่น  ผลการศกึษาปญัหาการพฒันาครเูพื่อพฒันาทกัษะในการ
คดิแบบวเิคราะหข์องนกัเรยีนโดยใชก้ารประชมุดว้ยวธิกีารสนุทรยีสนทนา  (Dialogue)  พบว่า  คณะครไูดพ้ดูคุย
สนทนากนั โดยทุกคนยอมรบัความจรงิว่า ทีผ่่านมาตนเองมปีญัหาในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ โดยทุกคนยอมรบัว่า
ยงัจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเน้นตวัครเูป็นส าคญั ยงัยดึตดิกบัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบบรรยาย  สอนให้
นกัเรยีนท่องจ า จดบนัทกึเน้ือหาสาระองคค์วามรูต่้าง ๆ  ในหนงัสอืเรยีนลงในสมุด   

220



2.  ผลการพฒันาครใูห้มีความรู ้ทกัษะ และเจตคติการพฒันาครทูกัษะการคิดวิเคราะหข์องนักเรียน 
 ผลการวเิคราะหค์ะแนนการทดสอบครทูีเ่ขา้รบัการอบรมเชงิปฏบิตักิารเพื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์
ของนกัเรยีนโรงเรยีนบา้นเม่นใหญ่  จ านวน  16  คน  พบว่า  ครโูรงเรยีนบา้นเม่นใหญ่  จ านวน  16  คน  ทีเ่ขา้รบัการ
อบรมเชงิปฏบิตักิารเพื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน มคีะแนนทดสอบก่อนอบรมเฉลีย่เท่ากบั  8.07  
คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ  40.36  และมคีะแนนหลงัอบรมเฉลีย่  เท่ากบั  14.64  คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ  73.21  สว่น  
ผลการวเิคราะหร์ะดบัพฤตกิรรมครผููเ้ขา้รบัการพฒันาระหว่างการอบรม  พบว่า    ครผููเ้ขา้รบัการพฒันาระหว่างการ
อบรม มพีฤตกิรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ  ส าหรบั ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจการอบรมเชงิปฏบิตักิารการ
พฒันาครคูรเูพื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน พบวา่  ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการ
อบรมเชงิปฏบิตักิารการพฒันาครคูรเูพื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 3.  ผลการติดตามจดัการเรียนรูข้องครเูพื่อพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะหข์องนักเรียน  :  การตดิตาม
ประเมนิผลการจดัการเรยีนรูข้องคร ู รอบที ่ 1 – 2  
 หลงัจากพฒันาครโูรงเรยีนบา้นเม่นใหญ่  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม  เขต  1  
ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนแลว้ อกีประมาณ  1  เดอืน ผูว้จิยัและ
ผูเ้ชีย่วชาญไดอ้อกตดิตามผลการจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูข้องครเูพื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห ์ท าการประเมนิ
แผนการจดัการเรยีนรูแ้ละสะทอ้นผลปฏบิตัติามวธิกีารวจิยัเชงิปฏบิตักิาร ประกอบดว้ย การวางแผน การปฏบิตั ิการ
สงัเกต และการเกบ็รวบรวมขอ้มลู และการสะทอ้นผล 
 3.1  ผลการติดตามประเมินผลแผนการจดัการเรียนรูข้องคร ูโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่  ส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1 รอบท่ี  1 (Loop1) 
  3.1.1  วางแผน (Plan1) เชญิประชุมผูเ้กีย่วขอ้งเพื่อเตรยีมการ  ก าหนด วนั เวลา สถานทีด่ าเนินการ 
ก าหนดขอบเขตดา้นเนื้อหาทีท่ าการประเมนิ  ก าหนดวธิกีารประเมนิแผนการจดัการเรยีนรูข้องครู  
   3.1.2  ปฏบิตัติามแผน (Act1) ผูว้จิยัไดเ้ชญิคณะครูซึง่เป็นกลุ่มเป้าหมายการพฒันาครู  มผีูม้าร่วม
ประชุม  จ านวน  ทัง้หมด  16 คน  ครบตามทีก่ าหนดไว ้ ผูว้จิยัและคณะครูไดก้ าหนดประเดน็ส าหรบัประเมนิ
แผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะในการคดิแบบวเิคราะหข์องนักเรยีน คอื  1)  สาระส าคญั  2)  จุดประสงคก์าร
เรยีนรู ้ 3)  สาระหารเรยีนรู ้ 4)  กระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ 5)  การวดัและประเมนิผล  6)  สื่อและแหล่ง
เรยีนรู ้  วธิกีารประเมนิ ไดแ้บ่งครูทีเ่ขา้รบัการประเมนิออกเป็น 5  กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ใหค้รูผูส้อนแต่ละคนได้
น าเสนอแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หเ้พื่อนครใูนกลุ่มทราบรายละเอยีด จากนัน้ใหเ้พื่อนครไูดว้พิากษ์วจิารณ์   
ใหข้อ้เสนอแนะ และประเมนิแผนการจดัการเรยีนรูล้งในแบบประเมนิซึง่มลีกัษณะแบบประมาณค่า  5  ระดบั  
จากนัน้ท าการวเิคราะหข์อ้มูลของแต่ละคน ท าการแปลผลตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ 
  3.1.3 สงัเกต (Observe1)  ผลการประเมนิคุณภาพแผนการจดัการเรยีนรูข้องคณะคร ูโรงเรยีนบา้น
เม่นใหญ่ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต  1  พบว่า  ผลการประเมนิทีม่คีุณภาพระดบัดี
มาก จ านวน  6  คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.00  ระดบัด ี2 จ านวน 2  คน  คดิเป็นรอ้ยละ 25.00  และไม่มผีูใ้ดทีม่ผีลการ
ประเมนิระดบัปรบัปรุง   
  3.1.4  สะทอ้นผลการปฏบิตั ิ(Reflect1)  จากการแสดงความคดิเหน็ของผูว้จิยั ผูเ้ชีย่วชาญ และผูเ้ขา้
รบัการประเมนิแผนการจดัการเรยีนรู ้มสีาระส าคญัอนัจะน าไปสู่การปฏบิตัทิีด่ขี ึน้ในการด าเนินงานครัง้ต่อไป คอื  
ควรจดัทุกระดบัชัน้และก าหนดเป็นนโยบายของโรงเรยีนสนับสนุนงบประมาณในการผลติสื่อและแหล่งเรยีนรู ้ ครูต้อง
เปิดโอกาสใหน้ักเรยีนมสี่วนร่วมในการก าหนดกจิกรรม  มกีารอบรมอย่างน้อยภาคเรยีนละ  1  ครัง้ 
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 3.2  ผลการติดตามประเมินผลแผนการจดัการเรียนรูข้องคร ูโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่  ส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1 รอบท่ี  2 (Loop2) 
  3.2.1  วางแผน (Plan2) ผูว้จิยัเชญิประชุมผูเ้กีย่วขอ้งเพื่อเตรยีมการ ก าหนด วนั เวลา  สถานที่
ด าเนินการ ก าหนดขอบเขตดา้นเนื้อหาทีท่ าการประเมนิ  ก าหนดวธิกีารประเมนิผลการพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์
ของนักเรยีน  
  3.2.2  ปฏบิตัติามแผน (Act2)  ผูว้จิยัไดเ้ชญิคณะครูซึง่เป็นกลุ่มเป้าหมายการพฒันาครู   โดยผูว้จิยั  
ผูเ้ชีย่วชาญ และคณะครูไดก้ าหนดประเดน็ส าหรบัประเมนิผลการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์อง
นักเรยีน  วธิกีารประเมนิ ไดแ้บ่งครูทีเ่ขา้รบัการประเมนิออกเป็น  5  กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ ใหค้รูผูส้อนแต่ละคนได้
น าเสนอผลงาน หรอืชิน้งานทีเ่กดิจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้เพื่อนครูในกลุ่มทราบรายละเอยีด จากนัน้ใหเ้พื่อน
ครูไดว้พิากษ์วจิารณ์   ใหข้อ้เสนอแนะ และประเมนิผล  ซึง่มลีกัษณะแบบประมาณค่า  5  ระดบั  จากนัน้ท าการ
วเิคราะหข์อ้มูลของแต่ละคน ท าการแปลผลตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ 
   3.2.3  สงัเกต (Observe2)  ผลการประเมนิคุณภาพแผนการจดัการเรยีนรูข้องคณะคร ูโรงเรยีน
บา้นเม่นใหญ่ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต  1  พบว่า  ผลการประเมนิทีม่คีุณภาพ
ระดบัดมีาก  จ านวน  7  คน  คดิเป็นรอ้ยละ 87.50  ระดบัด ี จ านวน 1 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 12.50  และไม่มผีูใ้ดทีม่ี
ผลการประเมนิระดบัปรบัปรุง 
   3.2.4  สะทอ้นผลการปฏบิตั ิ(Reflect2) จากการแสดงความคดิเหน็ของผูว้จิยั  คณะครู
ภายในโรงเรยีน   และคณะครูผูเ้ขา้รบัการประเมนิแผนการจดัการเรยีนรู ้มสีาระส าคญัอนัจะน าไปสู่การปฏบิตัทิีด่ขี ึน้
ในการด าเนินงานครัง้ต่อไป  คอื  ผูว้จิยัและผูเ้ชีย่วชาญ  ซึง่ท าหน้าทีป่ระเมนิผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันา
ทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีน และเป็นผูใ้หข้อ้เสนอแนะนัน้ ทุกคนยนืยนัว่าควรจะน ารูปแบบการสอนทีพ่ฒันา
ทกัษะการคดิวเิคราะหไ์ปใช ้สอนในวชิาและระดบัชัน้ทีต่นเองรบัผดิชอบ  และผูบ้รหิารกย็นิดทีีจ่ะสนับสนุนสง่เสริม 
และเผยแพร่ผลการพฒันา โดยจะด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อด าเนินการจดันิทรรศการเผยแพร่ผลงานของ
นักเรยีนใหก้บัชุมชนและโรงเรยีนใกลเ้คยีงไดร้บัรูต่้อไป 
 

อภิปรายผลการวิจยั 
 

1.  การศึกษาสภาพปัจจบุนั ปัญหา การพฒันาครเูพื่อพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะหข์องนักเรียน 
 ผลการศกึษาสภาพปญัหาการพฒันาครูตนเองของครเูพื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน
โรงเรยีนบา้นเม่นใหญ่  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม  เขต  1   ในภาพรวม พบขอ้มูลส าคญั กล่าวคอื  
ครูมปีญัหาและความตอ้งการในการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนอยู่ในระดบัมาก
ทัง้  5  ดา้น ซึง่การทีค่รมูปีญัหาและความตอ้งการในการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะในการคดิแบบ
วเิคราะหข์องนกัเรยีนอยู่ในระดบัมากทัง้  5  ดา้น นัน่แสดงว่าครยูงัขาดความรูค้วามเขา้ใจในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
เพื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน ครสูว่นใหญ่มกัจะจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยเน้นตนเองเป็นส าคญั 
สอดคลอ้งกบัผลการสงัเคราะหแ์นวคดิของบลมู  มารซ์าโน   และส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ
การศกึษา  (องคก์รมหาชน)  และควรจะอบรมเชงิปฏบิตักิารใหค้รมูคีวามรู ้ ทกัษะแลเจตคต ิ
2.  การพฒันาครใูห้มีความรู ้ทกัษะ และเจคติการพฒันาครทูกัษะในการคิดแบบวิเคราะหข์องนักเรียน   
 จากการศกึษาปญัหาและความต้องการพฒันาตนเองของครเูพือ่พฒันาทกัษะในการคดิแบบวเิคราะหข์อง
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นเม่นใหญ่  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม  เขต  1  ในภาพรวม พบขอ้มูลส าคญั 
กล่าวคอื  ครมูปีญัหาและความตอ้งการในการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนอยู่
ในระดบัมากทัง้  5  ดา้น ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึไดท้ าการคดัเลอืกครูในโรงเรยีนบา้นเม่นใหญ่  เพื่อท าการพฒันาใหม้ีความรู ้
ทกัษะ และเจคตกิารพฒันาครทูกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนใหส้งูขึน้กว่าเดมิ โดยมคีวามเชื่อว่า ความรู ้ทกัษะ 
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และเจคตเิป็นสิง่ทีส่ามารถสรา้งขึน้ไดโ้ดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมและการพฒันา (ประจกัษ์  ทรพัยอ์ุดม. 2550 และ 
Scott B. Parry. 2004. อา้งถงึใน สกุญัญา  รศัมธีรรมโชต.ิ 2553) และผลการพฒันาครเูพื่อพฒันาทกัษะในการคดิ
วเิคราะหข์องนกัเรยีนโรงเรยีนบา้นเม่นใหญ่  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม  เขต  1 โดยใชห้ลกัการวจิยั
เชงิปฏบิตักิาร รอบที ่1- 2 นัน้ ผูว้จิยัมขีอ้สงัเกตหลายประการและขออภปิรายเพิม่เตมิ ดงันี้ 
 2.1  ขอ้สงัเกตจากการใชห้ลกักระบวนการอบรมเชงิปฏบิตักิาร การพฒันาครเูพื่อพฒันาทกัษะการคดิ
วเิคราะหข์องนกัเรยีนโรงเรยีนบา้นเม่นใหญ่  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม  เขต  1  ส่วนใหญ่ประสบ
ความส าเรจ็ดว้ยด ีผลการพฒันาความรู ้พบว่า  ครูมคีวามรูเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด จะเหน็ไดจ้ากคะแนนทดสอบ
หลงัอบรมสงูกว่าคะแนนก่อนอบรม และครูมคีะแนนพฒันาการทุกคน ดา้นความสามารถในการเขยีนแผนการจดั
กจิกรรมการเรยีนรู ้ ผูเ้ขา้อบรมสามารถปฏบิตังิานตามใบงาน/แบบฝึกหดัในระหว่างการฝึกอบรมไดต้ามเกณฑท์ี่
ก าหนดเช่นกนั  ดา้นเจตคตทิีม่ต่ีอการอบรมพบว่าผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามพงึพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
ตามหลกัการของการวจิยัแบบนี้ ดงัเช่น วโิรจน์  สารรตันะ (2553 : 47-49)   2.2  ขอ้สงัเกตจากการพฒันาครู
เพื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนโรงเรยีนบา้นเม่นใหญ่  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม  เขต  
1  ทัง้ในระหว่างการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร  และการตดิตามประเมนิผลแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ โดยใช้การ
อบรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) จะเหน็ไดว้่าประสบความส าเรจ็เช่นกนั ผูเ้ขา้รบัอบรมมคีวามพงึพอใจ จะเหน็ไดจ้าก
การสะทอ้นผลของกลุ่มเป้าหมาย ไดส้ะทอ้นความรูส้กึ ใหข้อ้เสนอแนะในช่วงของการสะทอ้นผลของการวจิยัเชงิ
ปฏบิตักิาร (Action Research: AR)  จะสอดคลอ้ง ชาร ี มณีศร ี(2542  :  120) กล่าวว่าการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เป็น
กลวธิทีีจ่ดัใหบุ้คคล เพื่อเพิม่พนูความรูใ้หม่ ทกัษะ มุง่เปลีย่นพฤตกิรรมผูท้ าหน้าทีใ่หม้ปีระสทิธภิาพดขีึน้ สอดคลอ้งกบั 
ธงชยั  สนัตวิงษ์ (2545  :  213) ซึง่กล่าวว่าการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารเป็นวธิกีารหนึ่งทีใ่ชก้ารพฒันาครบูุคลากรซึง่
การอบรมเป็นกระบวนการทีม่รีะบบมุ่งพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรู ้ทกัษะ และเจตคตทิีด่เีพื่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงใน
การท างานของบุคลากร ผูท้ีไ่ดร้บัการฝึกอบรมจะท าใหส้ามารถปฏบิตังิานไดด้ขีึน้ โดยเฉพาะในระยะที ่ 2 พฒันาครู
เพื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนโรงเรยีนบา้นเม่นใหญ่  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม  เขต  
1  คลา้ยคลงึกบักระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารโดย ศริ ิ ถอีาสนา  (2553)   
 2.3 จากการพฒันาความรู ้ทกัษะ และเจตคตขิองคร ู พบว่า  ครโูรงเรยีนบา้นเม่นใหญ่  มคีวามรู ้ ทกัษะ 
และเจตคตเิพื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนสงูขึน้ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของกานเย รปูแบบการเรยีนรูเ้พื่อ
พฒันาจติพสิยั  เป็นรปูแบบมุ่งชว่ยพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิความรู้สกึ เจตคต ิ ค่านิยม คุณธรรม และจรยิธรรมทีพ่งึ
ประสงค ์ และเป็นไปตามแนวคดิของศริ ิ  ถอีาสนา  (2553)  กล่าวถงึการอบรมเชงิปฏบิตักิาร  และธงชยั สนัตวิงษ์  
(2545 :  213)  
 2.4  ผลจากการตดิตามประเมนิผลแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์อง
นกัเรยีน  ของครโูรงเรยีนบา้นเม่นใหญ่   พบว่า         ผลการประเมนิทีม่คีุณภาพระดบัดมีาก  จ านวน  2  คน  คดิ
เป็นรอ้ยละ 25.00  ระดบัด ี จ านวน  6  คน  คดิเป็นรอ้ยละ 75.00  และไม่มผีูใ้ดทีม่ผีลการประเมนิระดบัปรบัปรุง  
ผูว้จิยัเหน็ว่าทีผ่ลออกมาเช่นนี้ เชื่อมัน่ว่าเกดิจากการพฒันาอย่างเขม้ขน้ การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร  มสี่วนช่วยได้
มาก ดงัเช่น ชาร ี มณีศร ี(2542) ไดก้ล่าวถงึความส าคญัของการฝึกอบรมไวว้่า เป็นสิง่ทีจ่ าเป็น บุคคลทีท่ างานใหม่
ย่อมตอ้งการทกัษะในการท างาน ตอ้งการเขา้ใจนโยบายวธิกีารด าเนิน ในสว่นผูม้ปีระสบการณ์กต็อ้งการความรูข้ ัน้สงู
เพื่อปรบัประยุกตก์บัการท างาน  
 2.5   ผลจากการตดิตามประเมนิผลทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้และ
ระดบัชัน้ทีค่รูกลุ่มเป้าหมายทัง้  8  คน  จดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการคดิ
วเิคราะหข์องนกัเรยีน  โรงเรยีนบา้นเม่นใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต  1  วงรอบที ่ 2 พบว่า  ผลการประเมนิที่
นักเรยีนมทีกัษะการคดิวเิคราะหอ์ยู่ในระดบัดมีาก  จ านวน  6  หอ้ง  คดิเป็นรอ้ยละ 75.00  ระดบัด ี จ านวน  2  หอ้ง  
คดิเป็นรอ้ยละ 25.00  และไม่มหีอ้งใดทีม่ผีลการประเมนิระดบัปรบัปรุง  ผูว้จิยัเหน็ว่าทีผ่ลออกมาเช่นนี้เพราะว่า ครู
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ไดน้ าความรูแ้ละประสบการณ์ต่าง ๆ  ทีไ่ดร้บัจากการอบรมเชงิปฏบิตักิารตามหลกัสตูรฝึกอบรม และค าแนะน า
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ  ทีไ่ดร้บัจากการประเมนิแผนการจดัการเรยีนรูน้ าไปใชใ้นการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูท้ี่
หลากหลาย   สอดคลอ้งกบัทศินา  แขมมณี  (2546)  แบคเนอร ์ และคอรเ์นต  (Backner ;    Cornett  2001 : 121)  
กล่าวว่า  สมมุตฐิานเบือ้งตน้ของการจดักจิกรรมนกัเรยีน ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนมสีว่น
เกีย่วขอ้งกบักจิกรรม  ไดใ้ชพ้ลงังานอนัเหลอืเฟือไปในทางทีถู่กตอ้งปลอดภยั  เพิม่โอกาสใหน้กัเรยีนไดร้บัการยอมรบั
นบัถอื  การไดร้บัความส าเรจ็     
 

สรปุผลการวิจยั 

1.  ผลการศึกษาสภาพปัจจบุนัปัญหาการพฒันาคร ู
 1.1  ผลการสมัภาษณ์เชงิลกึ กลุ่มผูท้รงคุณวุฒ ิเพื่อขอความคดิเหน็เกีย่วกบักจิกรรมการเรยีนรูใ้นการคดิ
วเิคราะหข์องนกัเรยีนทุกประการ  
 1.2  ผลการส ารวจสภาพปญัหา การพฒันาครเูพื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน  พบว่า  ครมูี
ปญัหาในการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนอยู่ในระดบัมากทัง้  5  ดา้น   1.3   
ครยูงัขาด ขาดความรู ้ ความเขา้ใจ ในเทคนิค วธิกีาร และแนวทางปฏบิตัทิีถู่กตอ้งในการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หม่ ๆ   
ขาดทีป่รกึษา ทีจ่ะคอยใหค้ าแนะน า  ช่วยเหลอื   มคีวามกงัวล กลวัว่าจะสอนเน้ือหา สาระความรูต่้าง ๆ  ในหนงัสอื
เรยีนใหน้กัเรยีนไม่ทนั และ มภีาระหน้าที ่ งานพเิศษ มาก  
2.  ผลการพฒันาครใูห้มีความรู ้ทกัษะ และเจตคติการพฒันาครทูกัษะการคิดวิเคราะหข์องนักเรียน 
 2.1  ผลการวเิคราะหค์ะแนนการทดสอบครทูีเ่ขา้รบัการอบรมเชงิปฏบิตักิารเพื่อพฒันาทกัษะการคดิ
วเิคราะหข์องนกัเรยีนโรงเรยีนบา้นเม่นใหญ่  จ านวน  14  คน  พบว่า  มคีะแนนทดสอบก่อนอบรมเฉลีย่เท่ากบั  8.07  
คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ  40.36  และมคีะแนนหลงัอบรมเฉลีย่  เท่ากบั  14.64  คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ  73.21   
 2.2  ผลการวเิคราะหร์ะดบัพฤตกิรรมครผููเ้ขา้รบัการพฒันาระหว่างการอบรม  พบว่า    ครผููเ้ขา้รบัการ
พฒันาระหว่างการอบรม มพีฤตกิรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ     
 2.3  ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจการอบรมเชงิปฏบิตักิารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก    
3.  ผลการติดตามจดัการเรียนรูข้องครเูพื่อพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะหข์องนักเรียน  :  การตดิตามประเมนิผล
การจดัการเรยีนรูข้องคร ู รอบที ่ 1 – 2  
 3.1  ผลการติดตามประเมินผลแผนการจดัการเรียนรูข้องคร ูโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่  ส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1 รอบท่ี  1 (Loop1) 
  3.1.1  วางแผน (Plan1) เชญิประชุมผูเ้กีย่วขอ้งเพื่อเตรยีมการ  ก าหนด วนั เวลา สถานทีด่ าเนินการ 
ก าหนดขอบเขตดา้นเนื้อหาทีท่ าการประเมนิ  ก าหนดวธิกีารประเมนิแผนการจดัการเรยีนรูข้องครู   
 3.1.2  ปฏบิตัติามแผน (Act1) ผูว้จิยัไดเ้ชญิคณะครูซึง่เป็นกลุ่มเป้าหมายมาร่วมประชุม  ก าหนดประเดน็
ส าหรบัประเมนิแผนการจดัการเรยีนรู ้คอื          1)  สาระส าคญั  2)  จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 3)  สาระการเรยีนรู ้ 4)  
กระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ 5)  การวดัและประเมนิผล  6)  สื่อและแหล่งเรยีนรู ้  ม ี5  กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
ใหค้รูผูส้อนแต่ละคนไดน้ าเสนอแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หเ้พื่อนครูในกลุ่มทราบรายละเอยีด จากนัน้ใหเ้พื่อน
ครูไดว้พิากษ์วจิารณ์   ใหข้อ้เสนอแนะ และประเมนิแผนการจัดการเรยีนรูล้งในแบบประเมนิซึง่มลีกัษณะแบบ
ประมาณค่า  5  ระดบั  จากนัน้ท าการวเิคราะหข์อ้มูลของแต่ละคน ท าการแปลผลตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ 
  3.1.3 สงัเกต (Observe1)  ผลการประเมนิคุณภาพแผนการจดัการเรยีนรูข้องคณะคร ูโรงเรยีนบา้น
เม่นใหญ่ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต  1  พบว่า  ระดบัดมีาก จ านวน  6  คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 75.00  ระดบัด ี2 จ านวน 2  คน  คดิเป็นรอ้ยละ 25.00  และไม่มผีูใ้ดทีม่ผีลการประเมนิระดบัปรบัปรุง  
ส่วนผลการประเมนิทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้และระดบัชัน้ทีค่รูก ลุ่มเป้าหมายทัง้  8  
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คน  จดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีน  โรงเรยีนบา้น
เม่นใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต  1  พบว่า  ระดบัดมีาก จ านวน  2  หอ้ง  คดิเป็นรอ้ยละ 25.00  ระดบัด ี จ านวน  
6  หอ้ง  คดิเป็นรอ้ยละ 75.00  และไม่มหีอ้งใดทีม่ผีลการประเมนิระดบัปรบัปรุง   
  3.1.4  สะทอ้นผลการปฏบิตั ิ(Reflect1)  ผูว้จิยั  และผูช้ีย่วชาญ ซึง่ท าหน้าทีป่ระเมนิแผนการจดัการ
เรยีนรู ้และเป็นผูใ้หข้อ้เสนอแนะนัน้ ว่าควรลดบทบาท  เปิดโอกาสใหน้ักเรยีนมสีว่นร่วมในการก าหนดกจิกรรม
สนับสนุนงบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ทีค่รจูะใชใ้นการจดัท าสื่อประกอบการสอน และมกีารแต่งตัง้คณะครูทีส่อนในกลุ่ม
สาระการเรยีนรูเ้ดยีวกนัคอยใหค้วามช่วยเหลอื และเป็นทีป่รกึษาเพื่อใหค้ าแนะน าเพิม่เตมิดว้ย  
 3.2  ผลการติดตามประเมินผลแผนการจดัการเรียนรูข้องคร ูโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่  ส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1 รอบท่ี  2 (Loop2) 
  3.2.1  วางแผน (Plan2) ผูว้จิยัเชญิประชุมผูเ้กีย่วขอ้งเพื่อเตรยีมการ ก าหนด วนั เวลา  สถานที่
ด าเนินการ ก าหนดขอบเขตดา้นเนื้อหาทีท่ าการประเมนิ  ก าหนดวธิกีารประเมนิผลการพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์
ของนักเรยีน  
  3.2.2  ปฏบิตัติามแผน (Act2)  ผูว้จิยัไดเ้ชญิคณะครูซึง่เป็นกลุ่มเป้าหมายการพฒันาครู  โดยผูว้จิยั  
ผูเ้ชีย่วชาญ และคณะครูไดก้ าหนดประเดน็ส าหรบัประเมนิผลการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะในการคดิแบบ
วเิคราะหข์องนกัเรยีน ทัง้  5  ดา้น   วธิกีารประเมนิ ไดแ้บ่งครทูีเ่ขา้รบัการประเมนิออกเป็น  5  กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 
ใหค้รูผูส้อนแต่ละคนไดน้ าเสนอผลงาน หรอืชิน้งานทีเ่กดิจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หเ้พื่อนครูในกลุ่มทราบ
รายละเอยีด จากนัน้ใหเ้พื่อนครไูดว้พิากษ์วจิารณ์   ใหข้อ้เสนอแนะ และประเมนิผลซึง่มีลกัษณะแบบประมาณค่า  5  
ระดบั  จากนัน้ท าการวเิคราะหข์อ้มูลของแต่ละคน ท าการแปลผลตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ 
   3.2.3  สงัเกต (Observe2)  ผลการประเมนิคุณภาพแผนการจดัการเรยีนรูข้องคณะคร ูโรงเรยีน
บา้นเม่นใหญ่ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต  1  พบว่า  ผลการประเมนิทีม่คีุณภาพ
ระดบัดมีาก  จ านวน  7  คน  คดิเป็นรอ้ยละ 87.50  ระดบัด ี จ านวน 1 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 12.50  และไม่มผีูใ้ดทีม่ี
ผลการประเมนิระดบัปรบัปรุง และผลการประเมนิทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้และ
ระดบัชัน้ทีค่รูกลุ่มเป้าหมายทัง้  8  คน    พบว่า  ผลการประเมนิทีน่ักเรยีนมทีกัษะการคดิวเิคราะหอ์ยู่ในระดบัดมีาก  
จ านวน  6  หอ้ง  คดิเป็นรอ้ยละ 75.00  ระดบัด ี จ านวน  2  หอ้ง  คดิเป็นรอ้ยละ 25.00  และไม่มหีอ้งใดทีม่ผีลการ
ประเมนิระดบัปรบัปรุง   
   3.2.4  สะทอ้นผลการปฏบิตั ิ(Reflect2) ผูว้จิยั  และผูเ้ชีย่วชาญ ซึง่ท าหน้าทีป่ระเมนิผลการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีน และเป็นผูใ้หข้อ้เสนอแนะนัน้ ทุกคนยนืยนัว่า
ควรทีจ่ะน าวธิกีารจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหไ์ปใช ้สอนในวชิาและทุกระดบัชัน้และก าหนดเป็น
นโยบายของโรงเรยีนและสบัสนุนเรื่องงบประมาณในการผลติสือ่สนับสนุนส่งเสรมิ และเผยแพร่ผลการพฒันา โดยจะ
ด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อด าเนินการจดันิทรรศการเผยแพร่ผลงานของนักเรยีนใหก้บัชุมชนและโรงเรยีน
ใกลเ้คยีงไดร้บัรูต่้อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1.1 ผูบ้รหิารและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ควรจดักจิกรรมพฒันาครใูหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ
แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งในการจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู ้ และการผลติสือ่นวตักรรม  ซึง่จะน าไปสูคุ่ณภาพ
การศกึษาทีส่งูขึน้ต่อไป 
 1.2 ควรสง่เสรมิสนบัสนุนใหค้รมูกีารพฒันาตนเองโดยการเขา้รว่มอบรมเชงิปฏบิตักิารอย่างน้อยปีการศกึษา
ละ  1  ครัง้ เพื่อเป็นการพฒันาตนเองทัง้ดา้นความรู ้และทกัษะใหม่ ๆ การจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
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 1.3 ในขณะทีด่ าเนินการทดลองจดักจิกรรมการเรยีนรูผู้บ้รหิารควรลดภาระงานอย่างอื่นทีอ่าจสง่ผลกระทบ
ต่อการด าเนินการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
 1.4 ควรด าเนินการพรอ้มกนัทัง้โรงเรยีน เพื่อใหเ้กดิการสง่ต่อการพฒันาครแูละคุณภาพนกัเรยีนไดอ้ย่าง
ยัง่ยนื 
2.ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 2.1  ควรวจิยัเกีย่วกบัรปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะในการคดิแบบวเิคราะหข์อง
นกัเรยีน   
 2.2  ควรวจิยัเชงิปรมิาณ เพื่อหาปจัจยัเชงิสาเหตุทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อ
พฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษา 
 2.3  ควรท าการศกึษาสภาพปจัจุบนัปญัหาและความตอ้งการพฒันาตนเองในดา้นอื่น ๆ  ของครเูพื่อจะได้
หาแนวทางพฒันาเพื่อใหค้รสูามารถจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  ซึง่จะสง่ผลต่อคุณภาพของนกัเรยีน
ต่อไป 
     2.4  จากการสะทอ้นผลการวจิยั พบว่า ครมูคีวามรู ้ความเขา้ใจและทกัษะในการจดักจิกรรมการคดิ
วเิคราะหอ์ยูใ่นระดบัต ่า  ดงันัน้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในระดบั 
ต่าง ๆ ควรท าการวจิยัและพฒันาเพื่อหาแนวทางในการแกป้ญัหาดงักล่าวทัง้ระบบ ซึง่หากปล่อยปญัหาน้ีเอาไว ้กจ็ะ
สง่ผลต่อคุณภาพการศกึษาของประเทศชาตต่ิอไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 วทิยานิพนธฉ์บบันี้ ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาและชว่ยเหลอืเป็นอย่างดยีิง่ จากผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ 
ดร. ศริ ิ ถอีาสนา  อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกั  และ  ดร.เนตรชนก  จนัทรส์ว่าง อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์
ร่วม  ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.สมเจตน์  ภศูร ี ทีเ่ป็นประธานกรรมการสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ์
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ABSTRACT 

 

 The objectives of this research were to survey and analyze the competencies of child caretakers in 

local administration, 2) develop a training curriculum for the child caretakers under local administraation in 

Maha Sarakham province. The research project was divided into three phases: 

 

Phase One: Needs and competencies of child caretakers Analysis 

The documentary study was used for  competencies analysis of child caretakers, and including focus 

group of school administrators, academicians, parents and heads of child taker centers under sub-district 

administrative organization in Maha Sarakham Province was also empolyed. The target population was 150 

participants selected by the purposive random sampling technique. The research instrument was an interview 

form, and the population was divided into 5 groups for the group discussion. They were school administrators, 

chief executives, parents, academicians, child caretakers, and heads of child care center. The content validity 

was assessed by the experts. The results of Phase One  indicated that the competencies of child caretakers 

divided into two competencies : the core competencies and the functional competencies.  the core competencies 

of child caretakers consists of 5 competencies: 1.) Achievement, consists of 8 attributes, 2.) Self-development 

consists of 7 attributes, 3.) Service mind, consists of 9 attributes, 4.) Leadership and teamwork, consists of 9 

attributes, and 10 Professional moral and ethics ,consists of 10 attributes. The functional competency consists of 

5 competencies: 1.) Curriculum and learning management, consists of 18 attributes,  2.) Learner development, 

consists of 11 attributes, 3.) Classroom management, consists of 8 attributes, 4.) Classroom action research, 

consists of 10 attributes, and 5.) Community relation establishment, consists of 9 attributes. The IOC index of a 

competency-assessment form was assessed by experts, and the index value was .90. The assessment form was 

used to assess the competency of 279 child caretakers in sub-district administrative organization in Maha 

Sarakham province. The results indicated that the lowest level of the core competencies was leadership and 

teamwork. The data were useful for developing leadership and teamwork skills. The low-rate-levels of the 

functional competencies were curriculum and learning management for childhood, result application for learner 

development and individual behavior modification, learning environment setting, classroom action research and 

skills in parents guidance. 

 

Phase Two: Curriculum Design and Development  

A draft training curriculum of the competency development was designed based on the data of phase 1. 

The curriculum consisted of 6 modules: 1 module of the core competencies and 5 modules of the functional 

competencies. The training modules were leadership for change, curriculum and learning management, 

childhood behavior development, learning environment, classroom action research and parents guidance 

module. The modules consisted of learning objectives, contents, time, activities, teaching materials, and 

worksheet.  The appropriateness and accuracy of the modules were assessed by experts and the average values 

of  the modules was high (X =4.64, S.D. = .51). 

 

Phase Three: Curriculum Implementation 

A 3-day-workshop on the training curriculum was held for 30 child caretakers. The trainees were tested 

before and after the workshop and the opinion on the training curriculum was also surveyed. The finding 

showed that the pre-test score and post-test score of the trainees were 25.37 and 45.20 points, which was 

significantly different at the .01 level. The average level of the opinion towards the training curriculum was very 

high. The three-high-rate levels of the satisfaction were knowledge, training management and workshop 

place/document/food respectively. 

 

Keywords :  Training Curriculum Development , Competency Improvement ,  Child Caretakers,  
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Introduction 

 Children are an important primary human resource for local and national development. It is necessary 

that both physical and mental aspects of children should be developed. It is obvious that food, health and 

environment are key factors for physical, intellectual and mental development of children. The children who are 

under 6 years old are appropriate to develop all aspects of the children. As a result, many child care center have 

involved taking care of children from many families in community (Kusol Soonthornthada, and Jitinan 

Dechakhup. 2011: 1). Thailand realizes the importance of childhood development and responsibility of child 

care center for preparation of preschool children. Accordance with the 8
th

 national economic and social plan 

(1982-1986) claims that 3-5 year-old children should attend preschool classes of a child care center in 

community around Thailand. Nowadays both government and private sections take responsibility for childhood 

development. Consequently, there are various services of the government and private sections for childhood 

development.  The child care center provides opportunity to all children in community to develop physic, 

intellect and mind of preschool children (Department of health. 2006: 3). 

 The National Education Act of 1999 claims that the local administration organization has authority to 

organize any kinds and level of education based on needs and readiness of people in community. The local 

administration organization takes main roles in establishing a child care center and provides preschool children 

in community to develop physic, mind and intellect for further basic education. 

According to the National Act of plan and decentralization in1999, it claims that education is an important 

factor for human resource development. Education in Thailand is based on the constitutional goals which focus 

on reform of education and administration with strategic unity, various forms of operation and decentralization 

of education to local administration organization. Recent study showed that there were many problems of the 

child care centers for examples: management and administration of quality, facilities, child caretakers including 

budget.   As a result, local administration organization and sub-district municipality take a major role in 

preparing preschool children in community for basic education. In addition, the local organization and 

municipality office have authority to manage and make decision on many important issues. It is necessary that 

professional child care takers or teachers are very important for preschool children development. They are able 

to design and organize appropriate learning activities and environment based on needs and readiness of people 

in community to serve and develop the competency of children (Department of Local Administration. 2004: 14-

15). Thasanee Nakhunsong (2007:189) states that the main problem of the child care centers in Maha Sarakham 

province is child caretakers or teachers. The study showed that there were few professional and skillful child 

caretakers and teachers in the child care centers. Somboon Chuenjit (2008: 189) asserts that teacher and child 

caretaker development are very important for preschool development. The teachers and caretakers should 

improve their knowledge and professional skills in taking care of the children. Ministry of Education (2007: 17) 

claims that  

 Professional skills and knowledge of child caretakers and parents should be improved for preschool 

children. The interdisciplinary method should be employed for the efficient and effective administration of child 

care centers.  

 A researcher realizes the problems of preschool children development and the importance of the 

children. Therefore, the researcher is interested in conducting research on  training curriculum development for  
competency improvement of child caretakers in childhood development centers under local administration. 

 

Research Methodology 

Research and development approach was employed for the study focusing on both quality and efficiency of 

a training curriculum, competencies of children and child caretakers including curriculum implementation. The 

population and sample subjects consisted of three groups: Group 1 consisted of school administrators, 

academicians, parents and heads of child taker centers under sub-district administrative organization in Maha 

Sarakham Province who worked for five years. The samples were selected by the pruposive random sampling 

techniques. The focus group was used to collect primary data about needs and competencies of child caretakers 

from one hundred fifty samples of group 1. Group 2 consisted of 929 child caretakers of the child care centers in 

Maha Sarakham Province. The samples were selected by simple random sampling technique and using random 

numbers table. The questionnaire was used to collect the data about the competency assessment from 279 child 

caretakers. Group 3 consisted of trainees, child caretakers of the child care centers in sub-district administrative 

organization, Maha Sarakham Province. They were selected by purposive random sampling technique. Four sets 

of the assessment form were used to evaluate the curriculum by thirty trainees. The research consisted of three 

phases: 1) analysis of needs and child caretakers competencies, 2) curriculum design and development, 3) 

curriculum implementation. The data were analyzed by computer program. The assessment of IOC index, 

analysis of reliability, difficulty and discrimination were used for the data analysis. The statistics used were 

percentage, mean, standard deviation and t-test (Dependent Sample). 
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Results 

 Phase One: Needs and competencies of child caretakers Analysis 

 The documentary study was used for  competencies analysis of child caretakers, and including focus 

group of school administrators, academicians, parents and heads of child taker centers under sub-district 

administrative organization in Maha Sarakham Province was also empolyed. The target population was 150 

participants selected by the purposive random sampling technique. The research instrument was an interview 

form, and the population was divided into 5 groups for the focus group . They were school administrators, chief 

executives, parents, academicians, child caretakers, and heads of child care center. The results of phase one 

indicated that the competencies of child caretakers divided into two competencies : the core competencies and 

the functional competencies.  the core competencies of child caretakers consisted of 5 competencies: 1.) 

Achievement, consist of 8 characters, 2.) Self-development consist of 7 characters , 3.) Service mind, consist of 

9 characters, 4.) Leadership and teamwork, consist of 9 characters , and 10 Professional moral and ethics 

,consist of 10 characters. The functional competency consisted of 5 competencies: 1.) Curriculum and learning 

management, consist of 18 characters,  2.) Learner development, consist of 11 characters, 3.) Classroom 

management, consist of 8 characters, 4.) Classroom action research, consist of 10 characters, and 5.) Community 

relation establishment, consist of 9 characters. The IOC index of a competency-assessment form was assessed 

by experts, and the index value was .90. The assessment form was used to assess the competency of 279 child 

caretakers in sub-district administrative organization in Maha Sarakham province. The results indicated that the 

lowest level of the core competency was leadership for change. The data were useful for innovation 

development and teamwork skills. The low-rate-levels of the functional competency were curriculum and 

learning management for childhood, result application for learner development and individual behavior 

modification, learning environment setting, classroom action research and skills in parents counseling. 

 

 Phase Two: Curriculum Design and Development  

 A draft training curriculum of the competency development was designed based on the data of phase 

1. The curriculum consisted of 6 modules: 1 module of the core competency and 5 modules of the functional 

competency. The training modules were leadership for change, curriculum and learning management, childhood 

behavior development, learning environment, classroom action research and parents guidance module. The 

modules consisted of learning objectives, contents, time, activities, teaching materials, and worksheet.  The 

appropriateness and accuracy of the modules were assessed by experts and the average values of  the modules 

was high (X =4.64, S.D. = .51). 

 

 Phase Three: Curriculum Implementation 

 A 3-day-workshop on the training curriculum was held for 30 child caretakers. The trainees were 

tested before and after the workshop and the opinion on the training curriculum was also surveyed. The finding 

showed that the pre-test score and post-test score of the trainees were 25.37 and 45.20 points, which was 

significantly different at the .01 level. The average level of the opinion towards the training curriculum was very 

high. The three-high-rate levels of the satisfaction were knowledge, training management and workshop 

place/document/food respectively. 

 

 

Conclusion and Discussion 

 The research results were summarized as follows: 

 1.)The results of needs and competecies of child caretakers indicated that the competencies of child 

caretakers consist of two competencies : the core competencies and the functional competencies.  the core 

competencies of child caretakers consisted of 5 competencies: 1.) Achievement, consist of 8 characters, 2.) Self-

development consist of 7 characters , 3.) Service mind, consist of 9 characters, 4.) Leadership and teamwork, 

consist of 9 characters , and 10 Professional moral and ethics ,consist of 10 characters. The functional 

competency consisted of 5 competencies: 1.) Curriculum and learning management, consist of 18 characters,  2.) 

Learner development, consist of 11 characters, 3.) Classroom management, consist of 8 characters, 4.) 

Classroom action research, consist of 10 characters, and 5.) Community relation establishment, consist of 9 

characters. Basic Education Commission (2010: 25) states that the core competency of teachers are learning 

achievement, good service, self development, teamwork, professional moral and ethics. The functional 

competency are curriculum and instruction management, learner development, classroom management,  

analysis, synthesis and research on learning development. Noparat Phosrithong (2007: 50) asserted that the 

competencies of heads or child caretakers are the most important factor for physical, mental and intellectual 

development of children in child care centers. They are moral, communication and motivation, expert in child 

development, leadership, supervision and evaluation, and change management.  

 2. )Regarding the competency of the child caretakers, the results indicated that the lowest level of the 

core competency was leadership and teamwork. The data were useful for innovation development and teamwork 
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skills. The low-rate-levels of the functional competency were curriculum and learning management for 

childhood, result application for learner development and adaption of learner behavior, learning environment, 

classroom action research and skills in meeting and counseling. Keerati Yotyingyong (2007: 18) states that 

competencies of offers are indicators of work performance for either success or failure.  The assessment of the 

competencies provides the useful data for human resource development. Somyong Noinonmuang (2010: 211) 

asserted that the integrated learning activities especially workshop and supervision affected the knowledge of 

learning activity management of teachers participating in a professional development project. 

3.) Training curriculum of the competency improvement was designed based on the data of phase 1. 

The curriculum consisted of 6 modules: 1 module of the core competency and 5 modules of the functional 

competency. The training modules were leaders and development, curriculum and learning management, 

childhood behavior development, learning environment, classroom action research and parents guidance 

module. The modules consisted of learning objectives, contents, time, activities, teaching materials, and 

worksheet.  The appropriateness and accuracy of the modules were assessed by experts and the average values 

of  the modules was high. Pisit Methapat (2006: 33) states that the steps of training curriculum design consist of  

need analysis, setting objectives, curriculum design, curriculum assessment, implementation, evaluation and 

conclusion.   

 4.)Regarding the  achievement, the finding showed that the pre-test score and post-test score of the 

trainees were 25.37 and 45.20 points, which was significantly different at the .05 level. The average level of the 

opinion towards the training curriculum was very high. The three-high-rate levels of the satisfaction were 

knowledge, training management and workshop place/document/food respectively. Om Pranom (2007: 51) 

stated that  the good training process should emphasize on need and problems, preparatory activities, self 

practice activities, clear instructions, conclusion and suggestions .  Khanit Chaleoyjanya (2002: 128) and 

Manoon Chaiyapan (2005: 111) stated that friendly learning activities affected the achievement and satisfaction 

of the students with learning activities. Wanich Nirantranon (2009) claimed that The model of competency 

development consisted of 3 main activities:  1) training, seminar, workshop, study visit and practice, 2) 

counseling,  supervision, attending seminar, advising, and 3) self study. Chatree Panthurat (2009: 199) asserted 

that the knowledge and professional skills of children development  committee were improved, and the 

committee took full responsibilities for children development in community. 

 

Suggestions 

Practical Application 

1. The training curriculum is for a special competency development, so the competencies of child 

caretakers should be analyzed before using the curriculum. 

2. Trainers or instructors should be trained before using the curriculum. 

Theoretical Application 

1. There should be a training curriculum for heads or academicians relating to children development. 

2. The national competencies of child caretakers standard should be further studied. 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research to create practical measures of agricultural work. The flower’s reprodution for Prathom 6 of   
Prom Pi marn’s network. The learning group of occupation and technology . The quality of the  agriculture practice and the expansion of 
flowering plants. The learning group of occupation and technology, Prathom 6  which were created. 
 The population  is the sample used in this research for prathom 6 students are currently enrolled in second semester of  the 
academic year 2011, of  Prom Pi marn’s network . Chaturapakpimarn  District. Roi-Et  province ,124  were selected from 4 school  by 
multistage sampling. The data were analyzed statistically using the mean and standard deviation. The index of consistency between 
objective behavior  and  practical test. Coefficient of correlation between scores from  the examination of the researcher  with the first 
teachers .  The coefficient of correlation between the score  from  researcher    and  the second  teacher.  The coefficient of correlation 
between  the first and second teacher  with criteria ratings of the test laboratory. The Pearson correlation of coefficients by using the 
reliability , the difficulty and discrimination. The standard error of measurement in this research were tested by using 3  types of the  first 
experiment  and the  second  experiment  to determine  the quality for choices . The third experiment to determine the quality for issue. 
 The results showed that 
 1.The instruments were used to measure the practical skills test consists of a group  practice.   The flower’s reproduction for 
Prathom 6 of  Prom Pi marn’s network.The learning group of occupation and technology  for 14 choiecs  and  the second issue is  by the 
The flower’s reproduction  by persistence  for  12  choices .The third issue is the flower’s reproduction by Connection, 13 choices.cAnd 
the fourth  on the propagation of the graft are 12 choice. 
 2.The Quality of the Test. Generated from the difficulty from .40 to .80. From 0.20 to 0.93 and the discrimination of the 
correlation coefficient to three people. Ranged from 0.927 to 0.980, 0.882 and 0.924, 0.953 and 0.961, 0.934 and 0.958, respectively.  
The Coefficient of reliability ranged from 0.7884 to 0.9199, mean scores ranging from 14.196, 13.344, 14.459 and 13.803, mean, standard 
deviation, from 5.458, 5.486, 5.214 and 4.918, respectively, the standard error of measurement ranged from 3.0399. to 4.0226, and 
scoring each step is a step below the 20% stage performances, and 60% ,routine 20%. 
 Test  laboratory to test the practical skills .  The learning group of occupation and technology  on the flower’s reproduction 
.The difficulty value with the discrimination. Accuracy.  The reliability of quality and in accordance with actual conditions. It can be used as 
a practical instrument  to measure for prathom 6. 

 
บทคดัย่อ 

 
     ในการวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งแบบวดัภาคปฏบิตั ิวชิางานเกษตร เรือ่งการขยายพนัธุไ์มด้อก   ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่  6   
ของกลุ่มเครอืขา่ยพรหมพมิาน  อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน  จงัหวดัรอ้ยเอด็   กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีเทคโนโลย ีและหาคุณภาพของแบบวัด
ภาคปฏบิตั ิ วชิางานเกษตร  เรือ่งการขยายพนัธุไ์มด้อก    กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีเทคโนโลย ี  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6   ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  
 ประชากรในการวจิยัครัง้นี้คอื  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 ทีก่ าลงัเรยีนในภาคเรยีนที ่ 2  ปี
การศกึษา  2554  กลุ่มเครอืขา่ยโรงเรยีนพรหมพมิาน อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน  จงัหวดัรอ้ยเอด็  จ านวน   4  โรงเรยีน จ านวน 124  คน  ซึง่ไดม้าโดย
วธิกีารสุ่มแบบหลายขัน้ตอน  สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงคเ์ชงิ
พฤตกิรรมกบัแบบวดัภาคปฏบิตั ิ ค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธร์ะหว่างคะแนนจากการตรวจของผูว้จิยักบัครผููส้อนคนที ่1 ค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธร์ะหว่าง
คะแนนจากการตรวจของผูว้จิยักบัครผููส้อนคนที ่ 2  ค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธร์ะหว่างคะแนนจากการตรวจของครผููส้อนคนที ่ 1  ครผููส้อนคนที ่ 2  
เกณฑท์ีก่ าหนดกบัรายละเอยีดการใหค้ะแนนของแบบวดัภาคปฏบิตั ิ ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์  ระหว่าง ค่าสมัประสทิธิค์วามเชือ่ถอืได ้ค่าความยาก 
ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความคลาดเคลือ่นมาตรฐานในการวดัในการวจิยัครัง้นี้ไดท้ดลองการใชเ้ครือ่งมอือยู่  3 ชนิดการทดลองครัง้ที ่1 และการ
ทดลองครัง้ที ่2  เป็นการทดลองเพือ่ตรวจสอบคุณภาพรายขอ้ การทดลองครัง้ที ่ 3  เป็นการทดลองเพือ่ตรวจสอบคุณภาพทัง้ฉบบั 
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 ผลการวจิยัพบว่า 
1. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดัภาคปฏบิตัปิระกอบดว้ยแบบวดัทกัษะภาคปฏบิตักิลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีเทคโนโลย ีเรือ่งการ

ขยายพนัธุไ์มด้อก  จ านวน 4 ฉบบั  ไดแ้ก่ ฉบบัที ่ 1  เรือ่งการขยายพนัธุพ์ชืโดยการตอนกิง่ จ านวน  14  ขอ้  ฉบบัที ่ 2   เรือ่งการขยายพนัธุพ์ชืโดย
การตดิตา จ านวน  12  ขอ้  ฉบบัที ่ 3   เรือ่งการขยายพนัธุพ์ชืโดยการต่อกิง่  จ านวน  13  ขอ้   ฉบบัที ่ 4   เรื่องการขยายพนัธุพ์ชืโดยการทาบกิง่ 
จ านวน  12  ขอ้   

  2.  คุณภาพของแบบวดัภาคปฏบิตั ิ ทีส่รา้งขึน้มคี่าความยากตัง้แต่ ตัง้แต่  .40  ถงึ  .80  และค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  .20  ถงึ  .93  ค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องผูส้งัเกตใหค้ะแนน 3   คน   มคี่าตัง้แต่  0.927  ถงึ  0.980 ,  0.882  ถงึ  0.924 , 0.953  ถงึ  0.961 , 0.934  ถงึ  0.958 
, ตามล าดบั  ค่าสมัประสทิธิค์วามเชือ่ถอืไดม้คี่าตัง้แต่  0.7884  ถงึ 0.9199  ค่าเฉลีย่ของคะแนนตัง้แต่  14.196 , 13.344 , 14.459  และ 13.803   
ค่าเฉลีย่ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานตัง้แต่  5.458 , 5.486 , 5.214  และ 4.918  ตามล าดบั  ค่าความคลาดเคลือ่นมาตรฐานในการวดัมคี่าตัง้แต่ 3.0399  
ถงึ  4.0226  และเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละขัน้เป็นดงันี้คอื ข ัน้เตรยีม 20 %  ข ัน้ปฏบิตัแิละผลงาน 60 %  และขัน้กจินิสยั 20 % 
  แบบวดัภาคปฏบิตักิารสรา้งแบบวดัทกัษะภาคปฏบิตักิลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีเทคโนโลย ีเรือ่งการขยายพนัธุไ์มด้อก มคี่าความ
ยาก ค่าอ านาจจ าแนก  ค่าความเทีย่งตรง ค่าความเชือ่ถอืไดอ้ยู่ในเกณฑท์ีม่คีุณภาพและสอดคลอ้งกบัสภาพจรงิจงึสามารถน าไปใชเ้ป็นเครือ่งมอืใน
การวดัภาคปฏบิตัชิ ัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 ได ้

 
บทน ำ 

 การวดัและประเมนิผล เป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญั ในระบบการเรยีนการสอนเพราะเป็นสิง่หนึ่ง  ทีช่ ีใ้หเ้หน็ข้อบกพร่อง  จุดเด่น  จุดดอ้ย
ของระบบว่ามอียู่ทีใ่ดบา้ง  การวดัและประเมนิผลทีด่เีปรยีบเสมอืนค าตชิมในเชงิสรา้งสรรคใ์หก้บัผูส้อน  ผูเ้รยีน  และผูท้ีเ่กีย่วข้องใหม้องเหน็ร่วมกนัว่า 
สิง่ทีเ่กดิขึน้เป็นอย่างไรดงันัน้  เมือ่ตอ้งการทราบถงึ  ศกัยภาพของผูเ้รยีน  สิง่หนึ่งทีจ่ าเป็นตอ้งกระท า  คอื การวดัและประเมนิผลผูเ้รยีนให ้ครอบคลุม
สมรรถภาพทัง้ 3 ดา้น อนัไดแ้ก ่ดา้นพุทธพสิยั  ดา้นจติพสิยั  และดา้นทกัษะพสิยั  แต่จากสภาพปจัจุบนัในโรงเรยีนหรอืสถาบนัการศกึษาส่วนใหญ่
มกัจะ เน้นหนกัไปในดา้นพุทธพสิยั  หรอืเรยีกว่าการวดัในเชงิทฤษฎ ี หรอืการวดัภาคความรู ้สว่นอกี 2 ดา้น มผีูใ้หค้วามสนใจน้อย  โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่  การวดัดา้นทกัษะพสิยัหรอื เรยีกว่าการวดัภาคปฏบิตัทิ ัง้ ๆ  ทีก่ารปฏบิตัทิีด่เีกดิจากความรู ้ ความเขา้ใจ  การสงัเคราะห ์ความรูส้กึรกัใคร่  ชืน่ชม
ในงาน  ตลอดจนความคล่องแคลว่ในงาน  เมือ่ ตอ้งการจะทราบถงึสมรรถภาพของผูเ้รยีนจงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งใชเ้ครือ่งมอืตรวจสอบ  แต่
เครือ่งมอืทีจ่ะน ามาตรวจสอบการปฏบิตัยิงัมน้ีอย   และคอ่นขา้งจะไม ่เป็นปรนยัในการใหค้ะแนน การวดัประเมนิดว้ยการปฏบิตัไิมใ่ช่เรื่องใหม ่ แต่
เป็นวธิกีารดัง้เดมิทีท่ ากนัมานานแลว้ในการวดั ประเมนิผลซึง่ครผููส้อนตอ้งใชว้ธิกีารและเครือ่งมอืประเมนิทีห่ลากหลาย  เพือ่พจิารณาตดัสนิผลการ
เรยีนตามเกณฑท์ีก่ าหนดไวม้ากกว่าใชเ้ปรยีบเทยีบระหว่างผูเ้รยีน (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2552: 2)    ดงันัน้จงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะสรา้ง ปรบัปรุงและ
พฒันาเครือ่งมอืวดัภาคปฏบิตัใิหม้คีวามเชือ่ถอืไดย้ิง่ข ึน้    กลุ่มการงานอาชพีและเทคโนโลย ี ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช  
2551   เป็นกลุ่มประสบการณ์หนึ่งทีมุ่ง่เน้นใหผู้เ้รยีน   ท างานเป็นดา้นการปฏบิตังิานมากกว่าดา้นความรู ้การวดัและประเมนิผลก็เน้นการวดัผลภาค    
ปฏบิตัมิากกว่าภาคความรูเ้ช่นกนั   ดงันัน้กลุ่มการงานอาชพีและเทคโนโลยจีงึเหมาะสมอย่างยิง่ทีจ่ะน ามาสรา้ง เครือ่งมอืวดัภาคปฏบิตัิเพือ่ตรวจสอบ
ความสามารถของผูเ้รยีนว่าสามารถปฏบิตัใินแขนงงานอื่น ๆ   หรอืวชิาอื่น ๆ  อนัก่อประโยชน์แก่การวดัและประเมนิผลต่อไป   

จากเหตุผลและความส าคญั  ดงักล่าวขา้งตน้  ผูว้จิยัในฐานะครผููส้อนกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีเทคโนโลย ี จงึมคีวามตอ้งการ
พฒันาแบบวดัภาคปฏบิตักิลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีเทคโนโลย ีซึง่เป็นสิง่จ าเป็นทีจ่ะสามารถพฒันากจิกรรมการเรยีนการสอนกลุ่มการงาน
อาชพีและเทคโนโลย ี (งานเกษตร)   นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6    ใหม้ปีระสทิธภิาพ   ดว้ยเหตุนี้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจ ทีจ่ะสรา้งแบบวดั
ภาคปฏบิตักิลุ่มการงานอาชพีและเทคโนโลย ี (งานเกษตร) หน่วยที ่ 2  เรือ่งการปลกูไมด้อกไมป้ระดบั ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6   ซึง่มี
ปญัหาและคาดว่าแบบวดัภาคปฏบิตัทิีส่รา้งขึน้ในครัง้นี้จะมปีระโยชน์แก่การวดั และประเมนิผลการศกึษา 

 
วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 

1. เพือ่สรา้งแบบวดัภาคปฏบิตั ิวชิางานเกษตร  เรือ่งการขยายพนัธุไ์มด้อก กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีเทคโนโลย ี ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6     

2. เพือ่หาคุณภาพแบบวดัภาคปฏบิตั ิ วชิางานเกษตร  เรือ่งการขยายพนัธุไ์มด้อก    กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีเทคโนโลย ี  
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6   ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  
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ขอบเขตของกำรวิจยั 
1. ประชากร  ไดแ้ก่  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  ภาคเรยีนที ่ 2  ปีการศกึษา  2554   จ านวน 124  คน ในกลุ่มเครอืขา่ย

โรงเรยีนพรหมพมิาน อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็     
     2.  กลุ่มตวัอย่าง  เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6  ทีก่ าลงัเรยีนในภาคเรยีนที ่  2     ปีการศกึษา  2554  กลุ่มเครอืขา่ยโรงเรยีน

พรหมพมิาน   อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน   จงัหวดัรอ้ยเอด็ จ านวน  4  โรงเรยีน ซึง่เป็นการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)   
และเลอืกสุ่มตวัอย่างแบบสุ่มหลายขัน้ตอน (Multi-stage  Random  Sampling)  จากทัง้  4  โรงเรยีนดงันี้   โรงเรยีนจตุรพกัตรพมิาน ประชากร  50  
คน  กลุ่มตวัอย่าง  35  คน  โรงเรยีนบา้นอน้วทิยาประชาสรรค ์ ประชากร  40  คน  กลุ่มตวัอย่าง  26  คน  โรงเรยีนไตรมติรวทิยา  ประชากร  11  
คน กลุ่มตวัอย่าง  11  คนและโรงเรยีนหนองตอวทิยา  ประชากร  23  คน กลุ่มตวัอย่าง 23  คน  รวมกลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้ทัง้สิน้ 95 คน   

     3.  เนื้อหาทีใ่ชใ้นการทดลอง  ไดแ้ก่  กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี (งานเกษตร)  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่  6   
หน่วยที ่  2  เกษตรน่ารู ้   เรือ่งการปลกูไมด้อกไมป้ระดบั   เวลาเรยีน  15  ชัว่โมง 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง   ท าการศกึษาทฤษฏแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งแบบทดสอบภาคปฏบิตั ิ  เพือ่จะได้
เป็นแนวทางในการสรา้งแบบวดัภาคปฏบิตักิลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี(งานเกษตร) หน่วยที ่2 เรือ่งการปลกูไมด้อกไมป้ระดบั   
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  ศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานกลุ่มการงานอาชพีและเทคโนโลย ี พุทธศกัราช    2551 

2.  วเิคราะหก์จิกรรมและก าหนดพฤตกิรรมทีจ่ะประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
3.  ใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมกบัพฤตกิรรมทีต่อ้งการวดั 

                     4.  สรา้งแบบวดัภาคปฏบิตักิลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี(งานเกษตร)  หน่วยที ่2 เรือ่งการปลกูไมด้อกไมป้ระดบั  
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6   

5.  การทดลองครัง้ที ่ 1   ผูว้จิยัน าแบบวดัภาคปฏบิตัไิปทดลองใชค้รัง้ที ่1  โดยน าแบบวดัทัง้   4   ฉบบั  ทีส่รา้งขึน้ไปทดสอบกบั
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  ทีเ่รยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี (งานเกษตร) หน่วยที ่2 เรือ่งการปลกูไมด้อกไมป้ระดบั  ใน
ภาคเรยีนที ่ 2  ปีการศกึษา  2554  ใชก้บันกัเรยีนโรงเรยีนไตรมติรวทิยา จ านวน  11  คน  และมผีูส้งัเกตใหค้ะแนน  3  คน คอืผูว้จิยักบัครผููส้อน
โรงเรยีนไตรมติรวทิยาอกี  2  คน 

6. วเิคราะหเ์ครือ่งมอืวดัภาคปฏบิตัเิพือ่หาคุณภาพโดยน าผลการทดลองทีไ่ดห้าความเชือ่ม ัน่ของผูส้งัเกต  3  คน หาค่าอ านาจจ าแนกของ
แบบวดัภาคปฏบิตั ิ โดยใชส้ตูร  D.R.Whitney  และ D.L Sabers และปรบัปรุงขอ้บกพรอ่งหรอืส่วนทีไ่มส่มบรูณ์ ใหแ้บบวดันัน้สมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

7. การทดลองครัง้ที ่ 2  ข ัน้ตอนด าเนนิการเหมอืนครัง้ที ่ 1 ทุกประการ โดยน าแบบวดัภาคปฏบิตั ิกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและ
เทคโนโลย ี หน่วยที ่2 เรือ่งการปลกูไมด้อกไมป้ระดบั  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่  6  ไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างนกัเรยีนโรงเรยีนหนองตอวทิยา   จ านวน  24  
คน  ซึง่มผีูส้งัเกตใหค้ะแนน  3  คน   คอื  ผูว้จิยักบัครผููส้อนโรงเรยีนหนองตอวทิยาอกี 2 คน 

8. น าผลการทดลองทีไ่ดจ้ากการทดสอบวดัภาคปฏบิตั ิ  ทุกฉบบัมาวเิคราะหห์าคุณภาพเหมอืนขอ้ที ่6  
9. การทดลองครัง้ที ่3 เป็นการน าไปใชจ้รงิ ผูว้จิยัน าแบบวดัภาคปฏบิตั ิกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี หน่วยที ่2 

เรือ่งการปลกูไมด้อกไมป้ระดบั  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่  6    ทีไ่ดป้รบัปรุงแกไ้ขไปใชก้บันกัเรยีนกลุ่มตวัอย่าง   จ านวน  61  คน   ในภาคเรยีนที ่ 2  ปี
การศกึษา  2554 ใชก้บันกัเรยีนโรงเรยีนจตุรพกัตรพมิาน และโรงเรยีนบา้นอน้วทิยาประชาสรรค ์ ซึง่มผีูส้งัเกตให ้คะแนน  3  คน คอื  ผูว้จิยักบั
ครผููส้อนโรงเรยีนจตุรพกัตรพมิานและโรงเรยีนบา้นอน้วทิยาประชาสรรค ์ โรงเรยีนละ  2  คน 

10. วเิคราะหเ์ครือ่งมอืวดัคุณภาพแบบวดัภาคปฏบิตั ิน าผลทีไ่ดจ้าการทดสอบมาวเิคราะห์ 
10.1  หาค่าสถติพิืน้ฐานของแบบวดัภาคปฏบิตั ิ  ค่าเฉลีย่ของคะแนน  (Mean)  และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  (Standard  

Decviation) 
 10.2  ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมกบังานทีก่ าหนดให้ปฏบิตัแิละดชันีความสอดคลอ้ง  ระหว่างคะแนน

เกณฑท์ีก่ าหนดกบัรายละเอยีดการใหค้ะแนนโดยการค านวณหาค่า  IOC   
10.3 หาค่าความยาก และค่าอ านาจจ าแนกของแบบวดัภาคปฏบิตั ิกลุ่มการงานอาชพีและเทคโนโลย(ีงานเกษตร) หน่วยที ่2 เรือ่ง

การปลกูไมด้อกไมป้ระดบั ชัน้ประถมศกึษาป่ีที ่ 6   
10.4 หาค่าความยากรายขอ้ของแบบวดัภาคปฏบิตักิลุ่มการงานอาชพีเทคโนโลย(ีงานเกษตร) ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6  โดยใชส้ตูร

ของ  Whitney และ Sabers  
10.5 ความเชือ่ไดข้องการสงัเกตจากผูส้งัเกตมากกว่า 2 คน  โดยวธิกีารวเิคราะหค์วามแปรปรวนของ ฮอยท ์
10.6  หาค่าความเป็นปรนยัของการตรวจใหค้ะแนน  โดยการหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนทีไ่ดจ้ากการสงัเกตของ

ผูว้จิยั  ครสูอนคนที ่1  และครสูอนคนที ่ 2   
10.7 ความคลาดเคลือ่นมาตรฐานในการวดั  (Standard error  of  measurement)   
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11.  ขัน้ตอนการจดัท าคู่มอืการใชแ้บบวดัภาคปฏบิตั ิ กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี (งานเกษตร) หน่วยที ่2 เรือ่ง
การปลกูไมด้อกไมป้ระดบั  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6  แลว้น าไปปฏบิตักิารประเมนิโดยผูว้จิยัและผูร้่วมประเมนิ อกี  2  คน   

 
ผลกำรวิเครำะหข้์อมูล     
 

แบบวดัภาคปฏบิตั ิ ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 

ค่าความ
ยาก 

ค่าอ านาจ
จ าแนก 

ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ ค่า
สมัประสทิธิ ์
ความเชือ่ถอื

ได ้

ค่า
ความคลาด
เคลือ่น ผูว้จิยักบั

ครผููส้อน
คนที ่ 1 

 

ผูว้จิยักบั
ครผููส้อน
คนที ่ 2 

 

ระหว่าง
ครผููส้อนคน
ที ่ 1  กบัคน

ที ่ 2 
ฉบบัที ่ 1  เรือ่งการตอน

กิง่ 
.67-1.00 .57-.80 .20-.67 .073-.968 .031-

.968 
.613-1.00 .9199 .0399 

ฉบบัที ่ 2  เรือ่งการตดิตา .67-1.00 .53-.80 .43-.73 .773-.934 .729-
.936 

.766-.936 .7911 .0226 

ฉบบัที ่ 3  เรือ่งการต่อกิง่ .67-1.00 .53-.80 .23-.67 .737-1.00 .702-
1.00 

.734-1.00 .7884 .7920 

ฉบบัที ่ 4  เรือ่งการทาบ
กิง่ 

.67-1.00 .40-.73 .27-.60 .670-1.00 .651-
1.00 

.670-1.00 .8475 .2938 

 
สรปุผลกำรวิจยั 

1. ผลการสรา้งแบบวดัภาคปฏบิตัวิชิางานเกษตร  เรือ่งการขยายพนัธุไ์มด้อก  กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่ 6  แบบวดัภาคปฏบิตั ิ เรือ่งการขยายพนัธุ ์ไมด้อก  ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6    ทีพ่ฒันาขึน้  ประกอบดว้ยแบบทดสอบ
ภาคปฏบิตั ิ จ านวน  4  ฉบบั   คอื  ฉบบัที ่ 1  เรือ่งการขยายพนัธุพ์ชืโดยการตอนกิง่  จ านวน  14  ขอ้  วดัจุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม คอืนกัเรยีน
สามารถขยายพนัธุพ์ชืโดยวธิกีารตอนกิง่ได ้ฉบบัที ่ 2  เรือ่งการขยายพนัธุพ์ชืโดยการตดิตา จ านวน  12  ขอ้ วดัจุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม คอื 
นกัเรยีนสามารถขยายพนัธุพ์ชืโดยวธิกีารตดิตาได ้ฉบบัที ่ 3  เรือ่งการขยายพนัธุพ์ชืโดยการต่อกิง่ จ านวน 13  ขอ้ วดัจุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมคอื  
นกัเรยีนสามารถขยายพนัธุพ์ชืโดยวธิกีารต่อกิง่ไดแ้ละฉบบัที ่4  เรือ่งการขยายพนัธุพ์ชืโดยการทาบกิง่ จ านวน 12 ขอ้ วดัจุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
คอื นกัเรยีนสามารถขยายพนัธุพ์ชืโดยวธิกีารทาบกิง่ได้ 

2. ผลการหาคุณภาพของแบบวดัภาคปฏบิตัวิชิางานเกษตร  เรือ่งการขยายพนัธุไ์มด้อก  กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและ
เทคโนโลย ี ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6  คอื                              
    ฉบบัที ่1 เรือ่งการขยายพนัธุพ์ชืโดยการตอนกิง่มคี่าความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมกบังานทีก่ าหนดใหป้ฏบิตัติัง้แต่ 
.67  ถงึ 1.00   มคี่าความสอดคลอ้งระหว่างเกณฑก์ารใหค้ะแนนกบัรายละเอยีดการใหค้ะแนน  ตัง้แต่  .67   ถงึ   1.00  ค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ .20 
ถงึ .67  ค่าความยากตัง้แต่ .57 ถงึ .80  ค่าความเชือ่ถอืไดข้องแบบวดั  มคี่าเท่ากบั  .9199  ค่าความคาดเคลือ่นมาตรฐานในการวดัมคี่าเท่ากบั  
3.0399  ความเป็นปรนยัในการตรวจใหค้ะแนนรายขอ้มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธต์ัง้แต่ .031  ถงึ 1.00  และทัง้ฉบบัตัง้แต่ .927  ถงึ 1.00                            
  
    ฉบบัที ่ 2  เรือ่งการขยายพนัธุพ์ชืโดยการตดิตา  มคี่าความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมกบังานทีก่ าหนดใหป้ฏบิตัติัง้แต่   
.67  ถงึ  1.00   มคี่าความสอดคลอ้งระหว่างเกณฑก์ารใหค้ะแนนกบัรายละเอยีดการใหค้ะแนนตัง้แต่  .67  ถงึ1.00  ค่าอ านาจจ าแนก  ตัง้แต่ .43 ถงึ 
.73  ค่าความยากตัง้แต่  .53  ถงึ .80  ค่าความเชือ่ถอืไดข้องแบบวดัมคี่าเท่ากบั .7911   ค่าความคลาดเคลือ่นมาตรฐานในการวดัมคี่าเท่ากบั 4.0226    
ค่าเป็นปรนยัในการตรวจใหค้ะแนนรายขอ้มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธต์ัง้แต่ .729  ถงึ .936  และทัง้ฉบบัตัง้แต่  .884   ถงึ .924                          
  
    ฉบบัที ่ 3  เรือ่งการขยายพนัธุพ์ชืโดยการต่อกิง่  มคี่าความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมกบังานทีก่ าหนดใหป้ฏบิตัติัง้แต่  
.67   ถงึ 1.00   มคี่าความสอดคลอ้งระหว่างเกณฑก์ารใหค้ะแนนกบัรายละเอยีดการใหค้ะแนนตัง้แต่ .67  ถงึ 1.00   ค่าอ านาจจ าแนก  ตัง้แต่  .33  
ถงึ .67   ค่าความยากตัง้แต่ .53  ถงึ  .80  ค่าความเชือ่ถอืไดข้องแบบวดัมคี่าเท่ากบั .7884  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวดัมคี่าเท่ากบั  
3.7920  ค่าเป็นปรนยัในการตรวจใหค้ะแนนรายขอ้มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธต์ัง้แต่  .702   ถงึ  1.00  และทัง้ฉบบัตัง้แต่  .954   ถงึ  .964                        
  
    ฉบบัที ่ 4  เรือ่งการขยายพนัธุพ์ชืโดยการทาบกิง่  มคี่าความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมกบังานทีก่ าหนดใหป้ฏบิตัิ
ตัง้แต่ .67  ถงึ 1.00   มคี่าความสอดคลอ้งระหว่างเกณฑก์ารใหค้ะแนนกบัรายละเอยีดการใหค้ะแนนตัง้แต่ .67   ถงึ 1.00  ค่าอ านาจจ าแนก  ตัง้แต่ 
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.27  ถงึ .60  ค่าความยากตัง้แต่ .40  ถงึ  .73  ค่าความเชือ่ถอืไดข้องแบบวดัมคี่าเท่ากบั  .8475   ค่าความคลาดเคลือ่นมาตรฐานในการวดัมคี่า
เท่ากบั 3.2938  ค่าเป็นปรนยัในการตรวจใหค้ะแนนรายขอ้มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธต์ัง้แต่ .651 ถงึ  1.00  และทัง้ฉบบัตัง้แต่  .934  ถงึ  .973   

 
อภิปรำยผล 
 1.  การสรา้งแบบวดัภาคปฏบิตัวิชิางานเกษตร  เรือ่งการขยายพนัธุไ์มด้อก  กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่ 6  แบบวดัภาคปฏบิตักิลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี (งานเกษตร) หน่วยที ่2 เรือ่งการปลกูไมด้อกไมป้ระดบั  
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6   ชุดนี้สรา้งขึน้  เพือ่ใชท้ดสอบนกัเรยีนในขณะทีป่ฏบิตักิจิกรรมการเรยีนการสอนในวชิา กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี
และเทคโนโลย ี (งานเกษตร) ทัง้นี้เพือ่ใหน้กัเรยีนไดป้ฏบิตัทิกัษะการขยายพนัธุพ์ชืโดยวธิกีารตอนกิง่  การตดิตา  การต่อกิง่  และการทาบกิง่  โดยมี
จุดมุง่หมายใหค้รผููส้อนไดม้คีู่มอืในการประเมนิภาคปฏบิตักิลุ่มการงานอาชพีและเทคโนโลยี  (งานเกษตร)  เพือ่จะน าคะแนนทีไ่ดไ้ปปรบัปรุงการเรยีน
การสอน  และเพือ่น าไปพจิารณาตดัสนิผลการเรยีนรวมกบังานอื่นๆในกลุ่มการงานอาชพีและเทคโนโลย ี สอดคลอ้งกบับุญเชดิ   ภญิโญอนนัตพงษ์  
(2544 : 94)  กล่าวว่า  การสรา้งแบบวดัภาคปฏบิตันิัน้เพือ่การประเมนิว่านกัเรยีนสนใจสิง่ใดเป็นรายบุคคลและการลงมอืปฏบิตัจิรงิเป็นการระบุชนิด
ของการปฏบิตัแิละประเมนิผลภาคปฏบิตั ิ
 2.  การหาคุณภาพของแบบวดัภาคปฏบิตัวิชิางานเกษตร  เรือ่งการขยายพนัธุไ์มด้อก  กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 
      2.1  ค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนก จากผลการวจิยัพบว่าการสรา้งแบบวดัภาคปฏบิตั ิ เรือ่งการขยายพนัธุ์ไมด้อก   ระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีที ่ 6 ของกลุ่มเครอืขา่ยพรหมพมิาน อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน  จงัหวดัรอ้ยเอด็   ทัง้   4  ฉบบั  มคี่าความยากตัง้แต่  .40  ถงึ  .80  และ
ค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่   .20  ถงึ  .93   ซึง่ทุกขอ้อยู่ในเกณฑท์ีก่ าหนด  คอื  ค่าความยาก  ตัง้แต่  .20  ถงึ 1.00  ทัง้นี้อาจเป็นผลสบืเนื่องมาจากการ
ปรบัปรุงแกไ้ข และขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ีป่รกึษาและผูเ้ชีย่วชาญ 

    2.2  ความเป็นปรนยัในการตรวจใหค้ะแนนรายขอ้ของแบบวดัภาคปฏบิตัทิ ัง้  4  ฉบบั  มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธต์ัง้แต่  .331 ถงึ  
1.00   และทัง้ฉบบัมคี่าตัง้แต่ .882   ถงึ .980  ซึง่ทุกค่ามนียัส าคญัทางสถติ ิ แสดงใหเ้หน็ว่าแบบวดัภาคปฏบิตัทิ ัง้ 4  ฉบบั มคีวามเป็นปรนยัในการ
ตรวจใหค้ะแนน ซึง่หมายถงึรายละเอยีดการใหค้ะแนนทีผู่ว้จิยัไดก้ าหนดไวใ้นคู่มอืมคีวามชดัเจน  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพทิกัษ์   นิลดอนวาย  
(2546   77 -  78 )  ทีไ่ดส้รา้งแบบวดัภาคปฏบิตัแิละแบบทดสอบวดัความเขา้ใจ  กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี  (งานบา้น)   และ
หาคุณภาพของแบบวดัภาคปฏบิตัแิละแบบทดสอบวดัความเขา้ใจ  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  1  ภาคเรยีนที ่  1  ปี
การศกึษา    2546    สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กิง่อ าเภอโนนนารายณ์   จงัหวดัสุรนิทร ์  จ านวน   70   คน   เครือ่งมอืที่
ใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่    แบบวดัภาคปฏบิตัแิละแบบวดัความเขา้ใจ  ผลการวจิยัพบว่า  ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในเกณฑด์ี  ค่าความเชือ่ม ัน่ของผูส้งัเกต   2   
คน   มคี่าตัง้แต่  0.882  ถงึ  0.952  ค่าความเชือ่ม ัน่เฉลีย่ตัง้แต่  1.005  ถงึ 1.626  แบบทดสอบวดัความเขา้ใจ   จ านวน  1  ฉบบั มคี่าอ านาจจ าแนก
รายขอ้ตัง้แต่  0.220  ถงึ  1.000  ค่าความเชือ่ม ัน่ของแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมคี่าเท่ากบั  0.865  และค่าความคลาดเคลือ่นมาตรฐานในการวดั
เท่ากบั  2.201  ดงันัน้  แบบวดัภาคปฏบิตัทิีส่รา้งขึน้ทุกฉบบั  มคีวามเชือ่ม ัน่ 
       2.3  ค่าความเชือ่ถอืได ้ จากผลการวจิยัพบว่าแบบวดัภาคปฏบิตั ิ  เรือ่งการขยายพนัธุไ์มด้อก  ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6  ของ
กลุ่มเครอืขา่ยพรหมพมิาน  อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน  จงัหวดัรอ้ยเอด็  ทัง้   4  ฉบบั    มคี่าความเชือ่ถอืได ้ ตัง้แต่  .7884 ถงึ  .9199   ซึง่มคี่า
ค่อนขา้งสงูทัง้นี้อาจเนื่องมาจากแบบวดัภาคปฏบิตั ิ เรือ่งการขยายพนัธุไ์มด้อก  ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6   ของกลุ่มเครอืขา่ยพรหมพมิาน   
อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน   จงัหวดัรอ้ยเอด็   ทัง้   4  ฉบบั  มคีวามสมัพนัธก์นัสงู ลกัษณะทีพ่บสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ   ผุสด ี  อศัวชยัสวุกิรม    
(2536  :  บทคดัย่อ)  ไดส้รา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิว์ชิางานผา้และการตดัเยบ็   1 ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  2  ทีม่คี่าความเชือ่ถอืได้
ตัง้แต่  .9601   ถงึ  .9892 
 
ข้อเสนอแนะ     

1. ขอ้เสนอแนะในการน าแบบวดัภาคปฏบิตั ิเรือ่งการขยายพนัธุไ์มด้อก  ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ของกลุ่มเครอืขา่ยพรหมพมิาน  
อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ไปใช ้

  1.1  ผูด้ าเนินการสอบควรศกึษาเกณฑก์ารใหค้ะแนน และรายละเอยีดในการใหค้ะแนนใหล้ะเอยีดกอ่นน าไปใชใ้นการทดสอบ 
  1.2   ผูร้่วมสงัเกตและใหค้ะแนนแบบวดัภาคปฏบิตั ิเรือ่งการขยายพนัธุไ์มด้อก  ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ของกลุ่มเครอืขา่ย

พรหมพมิาน อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็    
  1.3   ควรมกีารแจง้ใหผู้เ้รยีนทราบล่วงหน้าก่อนทีจ่ะมกีารสอบภาคปฏบิตัิ 
2.   ขอ้เสนอแนะในครัง้ต่อไป 
  2.1   ควรมกีารสรา้งแบบวดัภาคปฏบิตั ิ เรือ่งการขยายพนัธุไ์มด้อกอื่น ๆ ไดแ้ก่   การขยายพนัธุไ์มป้ระดบั งานบา้น งาน

ประดษิฐ ์และงานทีเ่ตรยีมไปสูอ่าชพี 
  2.2   ควรสรา้งเกณฑใ์นการใหค้ะแนนภาคปฏบิตัใิหล้ะเอยีดมากขึน้ 
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  2.3   ควรมกีารวดัจติพสิยัรว่มในการวดัภาคปฏบิตัดิว้ย   เช่น  ดคูุณลกัษณะ การรกังาน ความรอบคอบ การท างานร่วมกบัผูอ้ื่น 
ความรบัผดิชอบ ความซือ่สตัยเ์ป็นตน้ 

 
บรรณำนุกรม 

 
 

กรมวชิาการ.  การจดัการเรยีนรู ้กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย.ี  กรุงเทพฯ  : โรงพมิพอ์งคก์ารรบัส่งสนิคา้และพสัดุภณัฑ ์  

(ร.ส.พ.) ,  2546. 

เชาวนา ชวลติธ ารง.  การวดัผลการปฏบิตังิาน. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ปทุมวนั, 2534. 

เชดิศกัดิ ์  โฆวาสนิธุ.์   การวดัภาคปฏบิตั ิเอกสารประกอบการบรรยายการอบรมทางวชิาการ : การวดัผลและประเมนิผลในสถานศกึษา.  กรุงเทพฯ  :  

หน่วยศกึษานิเทศกก์รมอาชวีศกึษา, 2529 

เชดิศกัดิ ์โฆวาสทิธุ.์  การวดัผลภาคปฏบิตั.ิมติรคร.ู 12:16 -19, 2531. 

นิโลบล    นิ่มกิง่รตัน์.   การวดัผลงานภาคปฏบิตั.ิ   เชยีงใหม ่ :  คณะศกึษาศาสตร ์  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่,  2531. 

บุญชม     ศรสีะอาด.   การวจิยัเบือ้งตน้. กรุงเทพฯ  :  สุวรียิาสาสน์,   2543. 

บุญเชดิ  ภญิโญอนนัตพงษ์.  การประเมนิการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั : แนวคดิและวธิกีาร. กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา

แห่งชาต ิ ส านกันายกรฐัมนตร,ี 2544. 

ผุสด ี อศัวชยัสวุกิรม.   การสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิว์ชิางานผา้ และการตดัเยบ็ 1 หมวดวชิาคหกรรมของชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2  ใน

จงัหวดัสระบุร.ี ปรญิญานิพนธก์ารศกึษามหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ,  2537. 

เผยีน  ไชยศร.  “การวดัผลงานภาคปฏบิตั,ิ”  วารสารการวดัผลการศกึษา.  8(2)  :   37 – 60  ;  กนัยายน – ธนัวาคม,  2529 

พวงแกว้ ปณุยกนก และ สวุมิล ว่องวานิช.  การวดัภาคปฏบิตั.ิ กรุงเทพฯ: ภาควชิาวจิยัการศกึษาคณะครุุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  2534. 

พทิกัษ์  นิลดอนหวาย.   การสรา้งแบบวดัภาคปฏบิตัแิละแบบทดสอบวดัความเขา้ใจกลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ี (งานบา้น)  ระดบัชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่1.   วทิยานิพนธ ์ กศ.ม.  มหาสารคาม  :  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม,  2546. 

ลว้น  สายยศ  และองัคณา   สายยศ.   เทคนิคการวจิยัทางการศกึษา.   กรุงเทพฯ  :  สุวรียิาสาสน์,   2536. 

วรรณ ีไชยมโน.  การสรา้งแบบวดัทกัษะพืน้ฐานการราไทย สาหรบันกัเรยีน ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม.(การวดัผลการศกึษา). 

กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร,  2550. 

ศริชิยั  กาญจนวาส.ี  ทฤษฎกีารทดสอบแบบดัง้เดมิ.  พมิพค์รัง้ที ่4.   กรุงเทพฯ  :  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  2544. 

 ศกึษาธกิาร ,  กระทรวง .  เอกสารประกอบหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช   2551  แนวปฏบิตักิารวดัและประเมนิการ

เรยีนรู ้.   กรุงเทพมหานคร , 2552. 

ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ์.  “การพจิารณาความเชือ่ม ัน่ของแบบทดสอบภาคปฏบิตั,ิ”   การวดัผลการศกึษา.  12(กนัยายน-ธนัวาคม  2533)   :31-41 

สมนึก  ภทัทยิธนี.  การวดัผลการศกึษา.  กาฬสนิธุ ์ :  ประสานการพมิพ,์  2546. 

สะทา้น  วาร.ี  การสรา้งแบบวดัภาคปฏบิตัวิชิาชพีคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐานชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6  เรือ่งโปรแกรมการท างานเบือ้งตน้  ตามหลกัสตูร

ประถมศกึษาพุทธศกัราช  2521.วทิยานิพนธ ์ กศ.ม  มหาสารคาม  :  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม,  2538. 

สุนนัท ์ศลโกสุม. การทดสอบภาคปฏบิตั.ิ กรุงเทพฯ: ส านกัทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร, 2532. 

สุภรณ์ ลิม้สมบรูณ์.  การวดัผลการเรยีนภาคปฏบิตั ิสารพฒันาหลกัสตูร 12 (111) , 2535. 

เสนอ   ภริมจติรผอ่ง.  การประเมนิผลภาคปฏบิตั.ิ  อุบลราชธานี : สาขาวจิยัและประเมนิผลการศกึษา คณะครศุาสตร ์สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี,  

2542. 

เสนอ  ภริมจติรผอ่ง  และเชาวป์ระภา เชือ้สาธุชน.  การพฒันาเครือ่งมอืในการวจิยัและประเมนิผลการศกึษา. อุบลราชธานี :สาขาวจิยัและประเมนิผล

การศกึษา คณะครุศาสตรส์ถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี,  2542. 

หทยัทพิย ์ วมิประภาพรกุล.    การสรา้งแบบทดสอบภาคปฏบิตังิานโลหะแผ่นเบือ้งตน้ตามหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.)  พุทธศกัราช  

2530.  ประเภทวชิาชพีช่างอุตสาหกรรม. ปรญิญานิพนธก์ารศกึษามหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร,  2533. 

อาทร   จนัทร.  การสรา้งชุดการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ   กลุ่มการงานและพืน้ฐานอาชพี  เรือ่งการแต่งกาย    ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4.  วทิยานิพนธ ์ 

กศ.ม  มหาสารคาม  :  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม,  2541. 

238



อาทติย ์ดัน่เจรญิ.  การสรา้งแบบวดัทกัษะขัน้พืน้ฐานในการเล่นวอลเลยบ์อล.  สารนิพนธ ์กศ.ม. (การวดัผลการศกึษา). กรุงเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร, 2548. 

อ านวย  ธญัรตัน์ศรสีกุล.  การสรา้งแบบทดสอบดา้นการปฏบิตักิารพยาบาล  ส าหรบันกัศกึษาพยาบาล.  ปรญิญานิพนธก์ารศกึษามหาบณัฑติ 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร,  2540. 

Boorman, Joan Marie. The Development and Testing of Laboratory PerformanceTest in High School Physics. Doctoral’s Thesis. New 

York: State University of  New York at Buffalo,  1991. 

Marshall M. Classroom  Test  Construction.   Philippines  :  Addison  Wesley  Publishing  Company,  1971. 

Marshall, John Clark & Loyde, Wesley Hales. Classroom Test Construction, 1971. 

Massachudetts : Addison – Wesley Publishing Company.  

Mehrens, William A. & Lrvin J. Lehmann. Measurement and Evaluation in ,  1984. Education and Psychological. New York :  

Rinechart and Winston, Inc. 

Nitko, Anthory J.  Educational Assessment of Students. New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1983. 

Stanley, Ahmann J. & Glock, Marwin D. Elementary School Pupils. Boston : Allyn and Bacon, Inc, 1960. 

Thondike, Robert L. & Hagen, Elizabeth. Measurement and Evaluation in  Psychology and Education. New York : John Winey & son, Inc, 

1969.   

Tuckman, Bruce W. Measuring Education Eutcomes Fundamentals of  Testing. New York : Harcourt Bruce Jovanovich, Inc, 1975. 

Wiersma, W. & Jurs, S.G. Educational Measurement and Testing. Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1985. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

239



 
 

The  Study  of  Differential  Item  Functioning  of  Thai for  Mathayom  Suksa  2   

Students  on  Local  Assessment  System  :  LAS in  2010  education  year ,   

The  Secondary  Educational  Service  Area  Office  26 

 
Piyatida  Panya1  ,  Phornphan  Seelamontree2  and  Aim-on  Malarm3 

 

Abstract 
 

 The  purpose  of  this  study  was  to  study  Differential  Item  Functioning  of  Thai  for 
Mathayom  Suksa  2  Students  on  Local  Assessment  System  :  LAS  in  2010  education  year,  
The Secondary  Educational  Service  Area  Office  26  by  classifying  sex  and  school  location.  
The  6,315  subjects  who  participated  in  the  study  were  Mathayom  Suksa  2  students  in  2010 
education  year  on  the  Secondary  Educational  Service  Area  Office  26,  from  35  schools.  The  
20  items  from  4-Multiple  Choices  of  paper-pencil  test  record  on  Local  Assessment  System  :  
LAS,  The  Secondary  Educational  Service  Area  Office  26  were  used  to  collect  the  data  from 
Educational  Test  Bureau,  Office  of  the  Basic  Education  Commission  of  Thailand,  Ministry  of  
Education.  The  data  were  analyzed  by  Correlation  Coefficient  using  Package  Software, Factor  
Analysis  using  LISREL  Program,  parameter  logistic  measurement  using  BILOG  Program  and  
An Investigation  Of  Differential  Item  Functioning  using  DIF  Program  developed  by  Assistant  
Professor  Dr.Prakorn  Prachanban.  The  results  of  this  study  showed  that  Differential  Item  
Functioning  of  Thai  Test  for  Mathayom  Suksa  2  Students  in  2010  education  year  on  Local  
Assessment  System  :  LAS,  The  Secondary  Educational  Service  Area  Office  26,  Differential  
Item  Functioning, which  met  higher  in  male  than  female significantly  at  .05  and  then  classified  
school  location,  Differential  Item  Functioning,  had  higher  in  group  of  urban  or  in-district  
students  than  group  of  suburb  or  out-district  students  significantly  at  .05 
 
Keyword Differential  Item  Functioning 

Introduction 
 A test for selecting students to study or selecting men to work, the reliability and the validity 

have to do with the quality of measurement, besides another important quality, should have fairness. 

The test should not disadvantage any examinee, or group of examinees, on any basis other than the 

examinee's lack of the knowledge and skills the test is intended to measure. The test should be 

appropriate for all qualified examinees irrespective of gender, language, race, culture, religion, socio-

economic status, geography status, school location, or experience. Those are the quality of 
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measurement that refers to its freedom from any kind of bias. (Surasak Ammarattanasak, 2001). In 

addition, Sirichai Kanchanawasi (2002) has said that “the reliability” is the heart of quality of 

measurement. Reviewing in the construction and the quality of measurement must be taken into 

account the quality of the reliability importantly. Because it is that the reliability is the attribute of the 

exams, showing to the ability to measure is accurate. If the results of the measurement got the score 

that closes to the true ability, that how it would be considered the measure reliably. The Differential 

Item Functioning and tests were another attributes of checking the quality of the reliability, by the Item 

and test unfairness. The unfairness of the test or the test happened in the case that it disadvantage 

any examinee, or group of examinees, on any basis other than the examinee's lack of the knowledge 

and skills the test is intended to measure. Even if their true ability equal rights. In the early, “Item Bias” 

or “Test Bias” was used, which has been changed to use the word “Differential Item Function ; DIF” or 

“Differential Test  Functioning  ;  DTF” that is appropriate more than the old ones. As Chali Khamkhom 

(2004) has mentioned to the good characteristics of the test that must be searching, efficiency, 

exemplary and definite. The most part will be found quality of the test with validity, difficulty, 

discrimination and reliability, but fairness. Therefore, to use of the assessment in fitting with the 

objective of the Project on Local Assessment System : LAS  in  2010 education year, it should be 

placed importance for the quality of fairness of the test for another reason. The test will be only fair 

when it is intended to measure group of examinees who their true ability equal rights. The result from 

the test will have no difference and will have accuracy and fairness to every group of examinees. But 

because there were students' latent traits such as gender, race, religion, culture, school location, 

geography status, socio-economic status, or experience, etc., those made the test use as “Items Bias” 

or “Items Unfair” or may be called “Differential Item Unfair”, etc. “Differential Item Unfair” is the test that 

is not fair for any examinee. That is group of examinees who their true ability equal rights, but there 

are different in other attributes, had an opportunity to respond of unequal correct. Such as, The 

regional dialects or The technical term which is used in some scopes may make the test easy for one 

group of examinees, but hard for the other one. “Differential Item Unfair” affected the students’ 

composite scores and evaluation. So the analysis of “Differential Item Unfair” should, therefore, be 

considered before leading to test in each time to build an equal for every examinee.   

Therefore, the researchers wanted to study that there were Differential Item Functioning of 

Thai for Mathayom Suksa 2 Students on Local  Assessment System : LAS in 2010 education year,  

The Secondary Educational Service Area Office 26 by classifying sex and school location or not. In an 

analysis of the Differential Item Functioning used the main methods based on Item Response Theory 

(IRT)as a guideline for the management of promoting development and improve teaching system to 
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ensure that the teaching is developed better. And it is also important information in the improvement 

for the self-development of the learners. For teachers, it is used in improving learners in an individual 

before finishing the section of class and developing the teaching of educational institutions in the 

future. 

 

 

Research  Objectives 

The  purpose  of  this  study  was  to  study  Differential Item Functioning of Thai for 

Mathayom  Suksa  2  Students on  Local  Assessment  System  :  LAS in 2010 education year, The 

Secondary  Educational Service Area Office  26  by  classifying  sex  and  school  location. 

Research Hypothesis 

The  results  of  this  study  would show  that  Differential  Item  Functioning  of  Thai  Test  
for  Mathayom  Suksa  2  Students  in  2010  education  year  on  Local  Assessment  System  :  
LAS,  The  Secondary  Educational  Service  Area  Office  26,  Differential  Item  Functioning, which  
would meet  higher  in  male  than  female and  then  classified  school  location,  Differential  Item  
Functioning,  would have  higher  in  group  of  urban  or  in-district  students  than  group  of  suburb  
or  out-district  students. 
 

Scope of the research 

 Variable variables used in this research will be divided into two categories: 

 1. Independent variables such as   

 1.1 Sex can be divided into:  

  1.1 .1 Male 

  1.1.2 Female 

 1.2 The school location can be divided into: 

1.2.1 Urban or in-district  

1.2.2 Suburb or out-district 

 2. Dependent variable such as Differential  Item Functioning of  Thai Test for Mathayom  

Suksa 2 Students in 2010 education year on Local  Assessment System : LAS, The Secondary  

Educational  Service  Area  Office  26 

 

Data Collection Procedure 

242



 
 

 The researchers requested Graduate School a letter for the Director of The Secondary  

Educational Service Area Office 26 for the facility of collecting the data of the 20 items from              4-

Multiple Choices of paper-pencil test record on  Local Assessment System : LAS, The Secondary  

Educational  Service  Area  Office  26. 

 

Population 

 The 6,315 subjects who participated in  the study were Mathayom Suksa 2 students in 2010 

education year on the Secondary Educational  Service Area Office 26,  from  35  schools.   

 

Data in Research 

 The 20 items from 4-Multiple Choices of  paper-pencil test record on Local Assessment  

System : LAS, The Secondary Educational Service  Area Office 26 were used to collect the data from 

Educational Test Bureau, Office of the Basic  Education Commission of Thailand, Ministry of  

Education. 

 

Data Analysis  

 The researchers analyzed data in accordance with the procedures as following: 

 1. The Thai Test for Mathayom Suksa 2  Students on Local Assessment System : LAS, were  

used to collect the data from the paper-pencil test  record.   

 2. The  Thai  Test  for  Mathayom Suksa  2  Students on Local Assessment System : LAS, 

was checked unidimensionality according to the basic assumption based on Item Response Theory 

(IRT) in the preliminary. The Correlation Coefficient  were searched by using Package Software, and 

then the data were analyzed by Confirmatory Factor  Analysis ; CFA, using LISREL Program, for  

considering Chi-Square. In the case that the Chi-Square was met higher significantly. It meant Model 

Data Unfit. The results of this study would show that the test had lack of attributes of unidimensionality. 

But if the case that the Chi-Square was met lower, based on model modification then made them were 

not statistically significant. It meant Model Data Fit. The results of this study would show that the test 

had unidimensionality. 

 3. The information can be divided into 2 sets, by classifying sex and school location. Then 

small-group was specified as following: 

 3.1 The group is classified by sex 

 3.1.1 Reference group is male student group. 

 3.1.2 Focal group is female student group. 
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 3.2 The group is classified by school location. 

 3.2.1 Reference group is urban or in-district student group. 

 3.2.2 Focal group is suburb or out-district student group. 

 4. Parameter logistic measurement were found from test performance of each group by 

using BILOG Program, based on IRT three-parameter. 

 5. Difficulty parameter (b) through BILOG Program between the reference and focal group 

were investigated for Discrepancy Index between signed- level difficulty, using DIF Program developed 

by Assistant Professor Dr.Prakorn Prachanban. 

 

Data Analysis Statistics 

 The measure of b parameter difference method 

 The easiest index that could reflect the difference between Item Response Functions 

(IRFs)  was considering the b parameter difference between the reference and focal group with 

Discrepancy Index between signed- level difficulty, Signed  b  Difference controlling for     :  SBD –

  .  (Sirichai  Kanchanawasi,  2002) 

 

SBD –       =        -    

           =      b 

 

 The b was the b parameter difference between the reference and focal group. If b was 

a positive, it showed higher test performance in the reference than the focal group. But if b was a 

negative, it showed higher test performance in the focal than the reference. 

 For significance test of the b parameter difference between the two groups, the test  

    :   b = 0 met statistics as following: (Sirichai  Kanchanawasi,  2002) 

 

                             d    =     
   

    
                   

 

When      d    =     Normal Distribution 

Z-test Statistic  

 

                             =       -    
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                             =        
    

  

 

           =   Standard Error of     

           =   Standard Error of     

 

 

 

Analysis Result 

 Part 1 Unidimensionality Test Result by Confirmatory Factor Analysis ; CFA. In the 

preliminary, the Correlation Coefficient were  searched  by using  Package  Software, and then the 

data were analyzed by Confirmatory Factor  Analysis ; CFA, using  LISREL  Program. From the 1st 

analysis, it appeared Model Data Unfit, was as following: the Chi-Square was 535.91 at the Degree of 

Freedom (df) 170, the P-value equaled 0.00, the RMSEA equaled 0.018. Those showed that there 

were statistically significant as picture 1. 
 

 
Picture 1 Confirmatory Factor Analysis Model 

(CFA) 
 

 Then the researchers modified model with regarding theory fit with Modification Indices. 

The results of model modification showed that the Chi-Square was 303.16 at the Degree of Freedom 

(df) 154. The P-value equaled 0.00, the Root  Mean  Square  Error of  Approximation (RMSEA) 
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equaled 0.012, Root Mean Square Residual (RMR) equaled 0.015 , Goodness  of  Fit  Index  (GFI)  

equaled 1.00  , Adjusted Goodness of  Fit Index (AGFI) equaled 0.99. The results of this study would 

show that there were not statistically significant. It meant Model Data Fit. That was the test had 

unidimensionality as picture 2. 

 
 

Picture 2 Confirmatory Factor Analysis Modification Model (CFA) 

 

 Part 2  The results of the study of Differential  Item  Functioning 

1. Sex Variable  

 The analysis results of the b parameter difference between male group (M) - the 

reference, and female group (F) - the focal, were investigated as following: 
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 Table 1 Showing the Difficulty parameter (b) and The test results of Differential  Item  Functioning  

of  Thai  for Mathayom  Suksa  2  Students  on  Local  Assessment  System  :  LAS  in accordance 

with Sex Variable. 

 

 

Item 

Difficulty parameter (b)  

b 

 

          

 

d 

Higher  in 

Male  (M) Female  (F) M F 

1 -0.156 1.577 -1.7330 0.4767 -3.6350*   

2 2.472 1.200 1.2720 0.4767 2.6681*   

3 1.855 1.192 0.6630 0.4767 1.3907   

4 0.097 -0.471 0.5680 0.4767 1.1914   

5 4.458 -0.335 4.7930 0.4767 10.0535*   

6 0.477 1.547 -1.0700 0.4767 2.2444*   

7 2.489 1.464 1.0220 0.4767 2.1437*   

8 2.712 1.579 1.1330 0.4767 2.3765*   

9 4.810 3.428 1.380 0.4767 2.8988*   

10 1.280 0.554 0.7260 0.4767 1.5228   

11 0.142 -0.284 0.4260 0.4767 0.8936   

12 0.622 0.124 0.4980 0.4767 1.0446   

13 2.922 -2.423 0.4990 0.4767 1.0467   
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Table 1 (continue) 

 

Item 

Difficulty parameter (b)  

b 

 

          

 

d 

Higher  in 

Male  (M) Female  (F) M F 

14 0.280 0.006 2.7940 0.4767 5.8605*   

15 0.215 -0.248 0.4630 0.4767 0.9712   

16 1.576 1.175 0.4010 0.4767 0.8411   

17 0.136 -0.335 0.4730 0.4767 0.9963   

18 2.343 1.587 -0.7560 0.4767 1.5857   

19 1.089 0.449 0.6400 0.4767 1.3424   

20 0.921 0.346 0.5750 0.4767 1.2061   

  .05 

From table 1, Differential Item  Functioning was met  significantly at .05, when  classified Sex 

Variable, which had 8 items. It meant 40%, referred to item 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 and 14. Differential Item 

Functioning was met higher in  male group (M) - Reference Group, which had 6 items. It meant 30%, 

referred to item 2, 5, 6, 7, 8 and 9. Differential Item Functioning was met  higher in female group (F) - 

Focal Group, which  had 2 items. It meant 10%, referred to item 1, and 6. 

 In other words, the  results of this study  showed that Differential  Item  Functioning  of  Thai  

Test for Mathayom Suksa 2 Students in 2010   

education year on Local Assessment System : LAS,  The Secondary Educational Service Area Office 

26,  Differential Item Functioning, which met higher in  male  than  female significantly at  .05. 

 

                            2.  School Location Variable  

 The analysis results of the b parameter difference between group of urban or in-

district  students (1) - the reference, and group of suburb or out-district students (O) - the focal, were 

investigated as following: 
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 Table 2 Showing the Difficulty parameter (b) and The test results of Differential  Item  Functioning  

of  Thai  for Mathayom  Suksa  2  Students  on  Local  Assessment  System  :  LAS  in  2010  

education  year in accordance with School Location Variable. 

 

Item 

Difficulty parameter (b)  

b 

 

          

 

d 

Higher in 

Urban    (l) Suburb  (O) l O 

1 -0.429 0.360 -0.7890 0.4722 -1.6709   

2 1.569 1.895 -0.3260 0.4722 -0.6904   

3 -0.860 1.598 -2.4580 0.4722 -5.2054*   

4 -0.671 0.860 -1.5310 0.4722 -3.2422*   

5 1.627 0.453 1.1740 0.4722 2.4862*   

6 2.488 1.538 0.9500 0.4722 2.0118*   

7 2.199 1.921 0.2780 0.4722 0.5887   

8 6.007 4.555 1.4520 0.4722 3.0749*   

9 0.683 3.523 -2.8400 0.4722 -6.0143*   

10 -0.429 1.147 -1.5760 0.4722 -3.3375*   

11 0.017 0.560 -0.5430 0.4722 -1.1499   

12 5.135 0.939 4.1960 0.4722 8.8860*   

13 -0.155 2.258 -2.4130 0.4722 -5.1101*   

14 -0.412 0.668 -0.2560 0.4722 -0.5421   
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Table  2  (continue) 

 

Item 

Difficulty parameter (b)  

b 

 

          

 

d 

Higher in 

Urban  (l) Suburb  (O) l  O  

15 1.627 0.653 0.9740 0.4722 2.0627*   

16 2.488 1.558 0.9300 0.4722 1.9695*   

17 2.556 1.221 1.3350 0.4722 2.8272*   

18 0.443 1.957 -1.5140 0.4722 -3.2062*   

19 0.394 1.023 -0.6290 0.4722 -1.3320   

20 0.357 1.212 -0.8550 0.4722 -1.8170   

  .05 

 

From table 2, Differential Item  Functioning was met significantly at .05, when  classified  

School Location Variable,  which had  13 items. It meant 65%, referred to item 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9  , 10 

, 12 , 13 , 15 , 16 ,  17 and 18. Differential  Item  Functioning was met higher in group of  urban  or in-

district  students (1) - Reference  Group, which  had  7 items. It referred to item 5 , 6 , 8 , 12 , 15 , 16  

and 17. Differential Item Functioning was met  higher in group of suburb or out-district students (O) - 

Focal Group, which had 6 items. It referred to item 3 , 4 , 9 , 10 , 13  and  18. 

In other words, the results  of  this  study  showed that Differential  Item  Functioning  of  Thai  

Test  for  Mathayom  Suksa  2  Students  in  2010  education year on Local Assessment System : 

LAS, The Secondary Educational Service Area  Office 26, Differential Item Functioning, had  higher in 

group  of urban or in-district students than group of suburb  or  out-district students significantly at  .05. 
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Picture 3 Example of Item Characteristic Curve: ICC, using DIF Program for Investigation  

Of  Differential Item Functioning 

 

The research results 
Differential Item Functioning was met  significantly at .05, when classified Sex Variable,  which 

had 8 items. It meant 40%, referred to item 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 and 14. And the test result was met 

higher in male group (M) - Reference Group, which had 6 items. It meant 30%, referred to item 2, 5, 6, 

7, 8 and 9. Then the result was met higher in female group (F) - Focal Group, which had 2 items. It 

meant 10%, referred to item 1, and 6. 

In other words, the results of this study  showed that Differential Item Functioning of Thai  

Test for Mathayom Suksa 2 Students in 2010  education year on Local Assessment System : LAS,  

The Secondary Educational Service Area Office 26,  Differential Item Functioning, which met higher in  

male  than  female significantly at  .05. 

Differential Item Functioning was met  significantly at .05, when classified School Location 

Variable, which had 13 items. It meant 65%, referred to item 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9  , 10 , 12 , 13 , 15 , 16 

,  17 and 18. And the test result was met higher  in group of urban or in-district students (1) - 

Reference  Group, which  had  7 items. It referred to item 5 , 6 , 8 , 12 , 15 , 16  and  17. Then the 

result was met higher in group of suburb or out-district  students (O) - Focal  Group, which  had  6 

items. It referred to item 3 , 4 , 9 , 10 , 13  and  18. 

In other words, the results  of  this  study  showed that Differential Item Functioning of Thai  

Test for Mathayom Suksa 2 Students in 2010  education year on Local Assessment System : LAS,  
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The Secondary Educational Service Area Office 26,   Differential Item Functioning, had higher in group  

of urban or in-district students than group of suburb  or  out-district students  significantly at  .05. 

 

The research debate 
From studying Differential Item  Functioning of Thai for Mathayom Suksa 2  Students on Local 

Assessment System : LAS in  2010 education year, The Secondary Educational  Service Area Office 
26 by classifying sex and  school location, when considering Differential Item Functioning between the 
sex variable and the school location variable was found that had higher in school location variable than 
sex variable. The results should be appropriate for the school location variable because of the social 
implication, readiness in various fields, even educational opportunities, both in-school-system and out-
school-system, as well as many tutor financial institutions in city or in district. So those students had an 
advantage over other groups. Thus, Differential Item Functioning,  had higher in group of urban or in-
district students  than other variable. The results of this study fitted with the researches of Wanna 
Rodtua (2001) Sukanya Thong-Nag (2006) and Kanokwali Mala-in (2011). 

The results of this study showed that  Differential Item Functioning was met higher in  male 
than female. The male may be, due to, more leans significance clump thought, more widespread 
thought, more reasonably and more circumspect than female. Because the female might have thought 
deep, thought so much. Those made them an error in the test. Then the result had an affect on 
disadvantage any examinee of test performance. By male group had an advantage over the female 
group who were being a disadvantage. The results of this study which fitted with the researches of 
Chatchai Phaophong (1984) Thippharat Phonbun (1997) and Kanokwali Mala-in (2011), were found 
that male group had an advantage in the test more than female group. 

The results of this study showed that  Differential Item Functioning of Test which  classified 

school location. Differential Item  Functioning  had  higher  in  group  of  urban or  in-district students 

than group of suburb or out-district  students. This may be due to social implication, which was 

something that has spelled the difference between each group of examinees. And experience or 

training of each small group is what the cause of the advantage or disadvantage of each group is quite 

clear. In addition, the inequality in the educational opportunities of group of urban or in-district students 

would have a chance more than group of suburb or out-district students. By the group of suburb or 

out-district students, most of them got into living conditions, lack of equipments, lack of school budget, 

lack of qualifications of higher education teachers or lack of opportunities in the majors, lack of modern 

media perception. When they were compared with group of urban or in-district students who were 

more ready in various fields, as well as many tutor financial institutions. The results of this study which 

fitted with the researches of Wanna Rodtua (2001) and Kanokwali Mala-in (2011), were found that 
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group of urban or in-district students would have an advantage in the test more than the group of 

suburb or out-district students. 

 

Suggestions 
1. Suggestion in application 

 1.1 A test which was selected should have fairness. And an examiner should consider 

the test that should not disadvantage any examinee, or group of examinees. 

 1.2 On the activities of the teaching should be organized fair activities for all students 

and would be held at the latent of the learners. 

 1.3 Teachers who teaches in suburb or out-district school should always be trained for 

self-development and enhancing their knowledge. 

 2. Suggestion in next research  

2.1 There should be the study of Differential Item Functioning of other subjects which 

was conjunct with various latent examinees group. 

2.2 There should be studied analysis of Differential Item Functioning of write-up 

examination or Polychromous, in addition to, Dichotomous. 

 2.3 There should be developed a variety of teaching for school promotion in suburb or 

out-district schools. 
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บทคดัย่อ 

 บุคคลทีม่คีวำมคดิสรำ้งสรรค ์ เป็นบุคคลทีม่คีุณค่ำของสงัคมในกำรช่วยพฒันำชำตใิหเ้จรญิกำ้วหน้ำ  
เน่ืองจำกเป็นผูท้ีม่องกำรณ์ไกล  เขำ้ใจปญัหำ  หำแนวทำงแกไ้ขปญัหำดว้ยวธิกีำรแปลกใหม่หลำกหลำยและมี
ประสทิธภิำพ  เพรำะวธิคีดิสรำ้งสรรคเ์ป็นวธิคีดิทีเ่กดิขึน้ในแต่ละบุคคลแตกต่ำงกนัดว้ยกำรไดร้บักำรศกึษำทัง้ใน
ระบบกำรศกึษำ  นอกระบบและตำมอธัยำศยั  ท ำใหผู้ว้จิยัสนใจศกึษำเรื่องกำรพฒันำหลกัสตูรสง่เสรมิควำมคดิ
สรำ้งสรรค ์ส ำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำ เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำรอ้ยเอด็ เขต 2  จงัหวดัรอ้ยเอด็  โดยใชว้ธิกีำร  
วจิยัและพฒันำ  (Research  and  Development)  แบ่งกำรศกึษำเป็น  4  ขัน้ตอน  คอื  (1)  กำรศกึษำขอ้มลู
พืน้ฐำน  (2)  กำรสรำ้งหลกัสตูร  (3)  กำรทดลองและกำรใชห้ลกัสตูร  และ  (4)  กำรศกึษำผลกำรขยำยกำรใช้
หลกัสตูร  กำรเสนอบทควำมครัง้นี้น ำเสนอผลกำรศกึษำ  ขัน้ตอนที ่ 1  วตัถุประสงคก์ำรวจิยัเพือ่ศกึษำขอ้มลู
พืน้ฐำนสภำพปญัหำและควำมตอ้งกำรจ ำเป็นต่อกำรพฒันำหลกัสตูรสง่เสรมิควำมคดิสรำ้งสรรค ์ ส ำหรบันกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษำ  ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำรอ้ยเอด็เขต  2  จงัหวดัรอ้ยเอด็  ระยะเวลำกำรวจิยั  
เดอืนมนีำคม  - เมษำยน  พ.ศ. 2555  ประชำกรและกลุ่มเป้ำหมำย  แบง่เป็น  3  กลุ่ม  (1)  ประชำกรทีใ่ชใ้นกำร
ตอบแบบส ำรวจ  ผูบ้รหิำรโรงเรยีน  ศกึษำนิเทศก ์ ครผููส้อน  และนกัเรยีนโรงเรยีนในสงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ที่
กำรศกึษำประถมศกึษำรอ้ยเอด็ เขต  2  จ ำนวน  4,446  คน  ไดใ้ชว้ธิกีำรสุม่อย่ำงง่ำย  (Sample  Random  
Sampling)  โดยใชต้ำรำงเลขสุม่  (Random  Numbers  Table)  ไดก้ลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน  354  คน  (2)  
กลุ่มเป้ำหมำยทีใ่ชใ้นกำรสมัภำษณ์  ครผููส้อนชัน้ประถมศกึษำปีที ่ 6  ทีเ่ป็นครตูน้แบบกำรปฏริปูกำรศกึษำ  
สงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำรอ้ยเอด็เขต 2  มปีระสบกำรณ์สอนไม่น้อยกว่ำ  10  ปี  จ ำนวน  
10  คน  และกลุ่มที ่(3)  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่ 6  โรงเรยีนบำ้นดงหมำกไฟ  ต ำบลศรสีว่ำง  อ ำเภอโพน
ทรำย  จงัหวดัรอ้ยเอด็  จ ำนวน  25  คน  โดยกำรเลอืกแบบเจำะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
กำรวจิยั  (1)  เอกสำรและงำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  (2)  แบบส ำรวจสภำพปญัหำและควำมตอ้งกำรจ ำเป็นต่อกำร
พฒันำหลกัสตูรสง่เสรมิควำมคดิสรำ้งสรรค ์ ส ำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำ  จ ำนวน  40  ขอ้  มคี่ำควำมเชื่อมัน่  
.90  (3)  กำรจดักลุ่มสนทนำ  ใชแ้บบสมัภำษณ์มโีครงสรำ้งและไม่มโีครงสรำ้ง  จ ำนวน  10  ขอ้  น ำเสนอผล
กำรศกึษำแบบพรรณนำวเิครำะห ์ พบว่ำผลกำรศกึษำ  สภำพปญัหำกำรพฒันำหลกัสตูรสง่เสรมิควำมคดิ
สรำ้งสรรคส์ ำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำ  มสีภำพปญัหำของคร ู คอื (1)  กำรจดักจิกรรมกำรเรยีนกำรสอนของ
ครไูม่เน้นกระบวนกำรใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันำในดำ้นกำรคดิโดยเฉพำะกำรคดิสรำ้งสรรค ์ ไม่ใหน้กัเรยีนแสดงควำม
คดิเหน็ รอ้ยละ  84  (2)  ครขูำดกำรแสวงหำควำมรูด้ว้ยตนเอง รอ้ยละ  80  (3)  รปูแบบกำรสอนครเูน้นกำรสอน 
 
 
 
 

1นิสติปรญิญำเอก  สำขำวชิำหลกัสตูรและกำรเรยีนกำรสอน คณะครุศำสตร ์มหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม   
2ปร.ด. (ไทศกึษำ)  อำจำรย ์ สำขำหลกัสตูรและกำรเรยีนกำรสอน  คณะครุศำสตร ์มหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม   
3ศษ.ด. (หลกัสตูรและกำรสอน) อำจำรยพ์เิศษสำขำหลกัสตูรและกำรเรยีนกำรสอน คณะครุศำสตร ์มหำวทิยำลยัรำชภฏั 
มหำสำรคำม   
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หนงัสอืมำกกว่ำกำรสอนคน  ปญัหำของนกัเรยีน  ขำดกำรคดิหลำกหลำยรปูแบบ รอ้ยละ  75 และปญัหำของ
นกัเรยีนขำดกำรคดิหลำกหลำยรปูแบบ  ไดแ้ก่  (1)  กำรคดิละเอยีดลออ  รอ้ยละ  83.37  (2)  กำรคดิรเิริม่  รอ้ย
ละ  79.58  (3)  กำรคดิยดืหยุ่น  รอ้ยละ  76.09  และ  (4)  กำรคดิคล่องแคล่ว  รอ้ยละ  68.79  และมปีญัหำดำ้น
บุคลกิภำพ  นกัเรยีนไม่มคีวำมอยำกรูอ้ยำกเหน็  รอ้ยละ  80  และขำดควำมเชื่อมัน่ในตนเองไม่กลำ้แสดงออก  
รอ้ยละ  70  นอกจำกน้ีมปีญัหำเรื่องหลกัสตูร  พบว่ำ  สถำนศกึษำไม่เขำ้ใจกำรจดัท ำหลกัสตูรสถำนศกึษำและกำร
ใชห้ลกัสตูร  ไม่ไดป้รบัปรุงหลกัสตูรใหเ้หมำะสมกบัสภำพสงัคม  หรอืทอ้งถิน่ของตนเอง 
 ผลกำรศกึษำควำมตอ้งกำรจ ำเป็นต่อกำรพฒันำหลกัสตูรสง่เสรมิควำมคดิสรำ้งสรรค์ส ำหรบันกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษำปีที ่ 6 จำกกำรตอบแบบส ำรวจและกำรสมัภำษณ์ พบว่ำ  คร ู ศกึษำนิเทศก ์ ผูบ้รหิำร  และนกัเรยีน 
รอ้ยละ 80  ตอ้งกำรพฒันำหลกัสตูรสง่เสรมิควำมคดิสรำ้งสรรคแ์บบพหุมติ ิ คอื  เน้นใหน้กัเรยีนมมีติดิำ้นกำรคดิ  
3  มติ ิ คอื  (1)  มติดิำ้นกำรคดิ  (2) มติดิำ้นจติใจ  และ(3)  มติดิำ้นผลผลติ  และกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูใ้ห้
นกัเรยีนไดป้ฏบิตัจิรงิ  กระบวนกำรกลุ่ม  กำรใชค้ ำถำมแบบปลำยเปิด  กำรระดมสมอง  และกจิกรรมกลุ่มสมัพนัธ ์
 
ค าส าคญั  :  กำรพฒันำหลกัสตูร,  ควำมคดิสรำ้งสรรค ์

 
 Abstract 

People who have creative thinking are valuable people for the society and they can 
help develop their nation as they are far-sighted, they understand problems, and they seek 
various, new and effective methods to solve the problems. Because creative thinking is a 
method of thinking that takes place differently in each person due to different kind of 
education they have had – formal, non-formal, or informal, creative thinking attracts the 
author’s interest and the author turns to study the development of a curriculum for creative 
thinking promotion for sixth grade students in Roi-et Office of Educational Service Area 2 
using the methodology of research and development. The research is divided into 4 Stages: 
(1) studying baseline; (2) constructing the curriculum; (3) carrying out a tryout and 
implementing the curriculum; and (4) studying of the results of the extended implementation 
of the curriculum. This presentation of article is a result of the study of Stage 1 that deals 
with the objective of the study that aims to study the baseline on the state of problems and 
needs relating to the development of a curriculum for creative thinking promotion for sixth 
grade students in Roi-et Office of Educational Service Area 2, Roi-et Province. The 
population and the target group are divided into 3 groups. They were: (1) the population to 
answer the questionnaire comprises school administrators, educational supervisors, 
teachers, and students in schools under Roi-et Office of Educational Service Area 2, 
totaling 4,446 people. The simple random sampling is employed and a random numbers 
table is used. The sample obtained is 354 people; (2) the target group to be interviewed 
are: 10 sixth grade teachers who have been a model teacher of the educational reform 
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under Roi-et Office of Educational Service Area 2 and have had at least 10 years of 
teaching experience; and (3) 25 sixth grade students of Ban Dongmagfai, Tambon 
Srisawang, Ponsai District, Roi-et Province, obtained through purposive sampling. The 
instruments used consisted of (1) Related documents and research works; (2) A survey 
form for the state of problems and needs necessary for the development of a curriculum for 
creative thinking promotion for primary school students. It consists of 40 items. The 
reliability   is.90; (3) Focus groups are organized. A structured and unstructured interview 
form with 10 items is used. The results of the study are presented through a descriptive 
analysis. It is found that in the study of the state of problems and needs necessary for the 
development of a curriculum for creative thinking promotion for primary school students, 
teachers’ problem is (1) the learning and teaching activities are book-centered rather than 
learner-centered. The students’ problem is lack of various thinking styles which are : 
elaboration, 83.37% ; (2) originality, 79.58%; (3) flexibility, 76.09%, and (4) fluency, 68.79. 
The students also have personality problems: 80% lack curiosity, 70% lack self-confidence 
and they cannot express themselves. In addition, there are curricular problems. It is found 
that the educational institutions do not understand the construction and implementation of 
the school-based curriculum. They have not improved the curriculum to make it suitable for 
the social condition or their own locality. 
  The study of the needs necessary for the development of a curriculum for creative 
thinking promotion for sixth grade students reveals that the teachers, educational 
supervisors, administrators and the students want to develop a curriculum for creative 
thinking promotion of the multi-dimensional type. This type of curriculum emphasizes 3 
dimensions of student’s thinking, namely: (1) the thinking dimension; (2) the mind 
dimension, and (3) the product dimension. They also want to organize learning activities 
that students can have practical experience, group process, how to use open-ended 
questions, brainstorming, and group dynamic activities.  
Keywords: Curriculum development, Creative thinking, Students 
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บทน า 
 บุคคลทีม่คีวำมคดิสรำ้งสรรค ์ เป็นทรพัยำกรทีม่คีุณค่ำของประเทศในกำรช่วยพฒันำชำตใิห้
เจรญิกำ้วหน้ำ  เพรำะผูท้ีม่คีวำมคดิสรำ้งสรรคเ์ป็นผูท้ีม่องกำรณ์ไกล  เขำ้ใจปญัหำ  สำมำรถคดิหำ
แนวทำงในกำรแกป้ญัหำทีแ่ปลกใหมห่ลำกหลำยและมปีระสทิธภิำพ  มองปญัหำในแงม่มุใหมท่ีไ่ม่
ยดึตดิกบักรอบควำมคดิหรอืวธิกีำรแกป้ญัหำแบบเดมิ  ไมจ่นต่อสถำนกำรณ์ หรอืสภำพแวดลอ้มที่
ก ำหนดไว ้ (สุวทิย ์ มลูค ำ.  2550  :  9)  ควำมคดิสรำ้งสรรคจ์งึเป็นพลงัควำมคดิทีส่ ำคญัหำกไดร้บั
กำรกระตุน้และส่งเสรมิพฒันำอย่ำงเป็นระบบและหำกน ำมำใชอ้ย่ำงเหมำะสมกจ็ะเกดิประโยชน์ต่อ
ตนเองและประเทศชำต ิ กำรพฒันำบุคคลใหเ้ป็นคนทีม่คีวำมคดิสรำ้งสรรคจ์งึเป็นเป้ำหมำยหลกัที่
ส ำคญัยิง่ของสงัคมและประเทศชำต ิ ประเทศไทยใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำคนใหเ้กดิควำมคดิ
สรำ้งสรรค ์ โดยกำรจดักำรศกึษำตำมพระรำชบญัญตักิำรศกึษำแห่งชำต ิ พ.ศ.  2542  แกไ้ข
เพิม่เตมิ(ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2545  ในมำตรำ  24  ขอ้  2 และ  ขอ้ 3 ว่ำ  “ใหส้ถำนศกึษำฝึก
กระบวนกำรคดิ  กำรจดักำรเผชญิกบัสถำนกำรณ์และกำรประยกุตค์วำมรูม้ำใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ข
โดยจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ำกประสบกำรณ์จรงิ  ฝึกกำรปฏบิตั ิ ใหท้ ำได ้ คดิเป็น  ท ำเป็น 
รกักำรอ่ำนและเกดิกำรใฝ่รูอ้ยำ่งต่อเน่ือง  กำรคดิเป็นอย่ำงมเีหตุผล  และกำรไตรต่รองรอบคอบ
ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจเชื่อหรอืกระท ำสิง่ใด ๆ  กำรคดิดงักล่ำวจะส่งเสรมิควำมสำมำรถในกำรเรยีนรู้
ตลอดชวีติของบุคคล”  (รำยงำนผลกำรศกึษำของส ำนกังำนเลขำธกิำรสภำกำรศกึษำ.  2548  :  2)    
 จดุเน้นของแผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิ ฉบบัที ่ 11  พ.ศ.  2555-2559  มุง่เน้น
กำรพฒันำคนทุกช่วงวยัใหเ้ขำ้สู่สงัคมแห่งกำรเรยีนรูต้ลอดชวีติอยำ่งยัง่ยนื ใหค้วำมส ำคญักบักำร
เรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนและกำรเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน และสรำ้งนิสยัใฝรู่ม้ทีกัษะในกำรคดิวเิครำะห์ 
แกป้ญัหำเฉพำะหน้ำและรบัฟงัควำมเหน็ของผูอ้ื่น และกำรต่อยอดสู่ควำมคดิสรำ้งสรรค ์ กำรพฒันำ
คนใหม้ศีกัยภำพตอ้งใหค้วำมรู ้ กำรศกึษำจงึเป็นเครือ่งมอืส ำคญัในกำรพฒันำคนใหส้ำมำรถใชช้วีติ
อยูใ่นสงัคมไทยไดอ้ยำ่งมคีวำมสุข  ท ำใหร้ะบบกำรศกึษำจ ำเป็นต้องปรบัตำมโลกอำเซยีนศกึษำ  
โดยเน้นใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันำในดำ้นกระบวนกำรคดิ  เพื่อพฒันำเยำวชนของชำตเิขำ้สู่โลกยคุศตวรรษ
ที ่21 โดยมุง่ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมคีุณธรรม  รกัควำมเป็นไทย มทีกัษะกำรคดิวเิครำะห ์ คดิสรำ้งสรรค ์ 
มทีกัษะดำ้นเทคโนโลยสีำมำรถท ำงำนรว่มกบัผูอ้ื่นและสำมำรถอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมโลกไดอ้ยำ่ง
สนัต ิ (แผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิ ฉบบัที ่ 11  2554  :  46)   

สภำพปญัหำกำรจดักำรศกึษำไทยทีผ่่ำนมำ  พบว่ำ  ขำดกำรส่งเสรมิควำมคดิใหแ้ก่ผูเ้รยีน
ในทุกระดบักำรศกึษำ  กล่ำวคอื  กำรศกึษำยงัไมส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติและสงัคม  เน้นกำรท่องจ ำ  
ไมพ่ฒันำกระบวนกำรคดิ  และกจิกรรมกำรเรยีนกำรสอนยดึครเูป็นศูนยก์ลำง  ดงัรำยงำนกำรวจิยั
ของส ำนกังำนเลขำธกิำรสภำกำรศกึษำ  (2550 :  1-2)  มปีญัหำในกำรจดัท ำและกำรใชห้ลกัสตูรใน
สถำนศกึษำ  ระบบกำรศกึษำไทยไมส่ำมำรถพฒันำทกัษะกำรคดิของผูเ้รยีน  เพรำะกำรจดักำร
เรยีนรูมุ้่งใหน้กัเรยีนคดิตำมผูส้อนทีป้่อนควำมรูใ้ห ้ และผลกำรสงัเครำะหส์ภำวะกำรศกึษำไทย  
ช่วงปี  2551-2552 ปรำกฏว่ำ คุณภำพกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนในทุกระดบัมคีวำมแตกต่ำงกนัสงู 
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คะแนนเฉลีย่ทัง้ประเทศอยูใ่นเกณฑต์ ่ำ โดยเฉพำะจำกกำรทดสอบในระดบัช่วงชัน้ ป.6 ม.3 ม.6 
วชิำส่วนใหญ่ไดเ้ฉลีย่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 50 และคะแนนตกต ่ำลงจำก 5 ปีก่อน  (วทิยำกร  เชยีงกูล.  
2553  :  online) ซึง่ผลกำรประเมนิดงักล่ำวสะทอ้นใหเ้หน็ว่ำ  กระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนเพื่อ
พฒันำดำ้นกำรคดิของสถำนศกึษำระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน  สำเหตุหลกัทีท่ ำใหเ้ดก็คดิไมเ่ป็น
เนื่องมำจำกกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีเ่น้นครเูป็นศูนยก์ลำงและกำรสอนทีใ่หค้วำมส ำคญักบัควำมรู้
ควำมจ ำมำกกว่ำระบบกำรคดิ  (มำรศร ี ญำณะชยั.  2549  :  22  ;  ภริมยำ  อนิทรก ำแหง.  2549  
:  42)   ท ำให ้ ผูว้จิยัมคีวำมสนใจเรือ่งกำรพฒันำหลกัสตูรสง่เสรมิควำมคดิสรำ้งสรรค ์ ส ำหรบั
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่ 6  ของสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำนในจงัหวดัรอ้ยเอด็เพื่อพฒันำผูเ้รยีนใหม้ี
ทกัษะกำรคดิสรำ้งสรรคห์ลำยรปูแบบ  โดยในกำรด ำเนินกำรวจิยัเรือ่งนี้ในระยะที ่1 ผูว้จิยัตอ้งกำร
ศกึษำขอ้มลูพืน้ฐำน  สภำพปญัหำ ควำมตอ้งกำรจ ำเป็นเพื่อส่งเสรมิควำมคดิสรำ้งสรรค์  โดยใช้
วธิกีำรส ำรวจและกำรจดักลุ่มสนทนำ  เพื่อเป็นขอ้มลูน ำไปสู่กำรพฒันำกำรส่งเสรมิควำมคดิ
สรำ้งสรรคใ์หเ้กดิขึน้ตรงกบัปญัหำทีแ่ทจ้รงิของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่ 6  เพรำะจดุมุง่หมำย
ของหลกัสตูรแกนกลำงกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน  พุทธศกัรำช 2551  มเีป้ำหมำยตอ้งกำรใหน้กัเรยีนมี
สมรรถนะทำงดำ้นกำรคดิ  เพื่อเป็นพลเมอืงทีด่แีละสำมำรถน ำทกัษะกำรคดิไปแกป้ญัหำในกำร
ด ำรงชวีติของตนเอง 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
 กำรวจิยัครัง้นี้ใชว้ธิ ีกำรวจิยัและพฒันำ  (Research  and  Development)  แบ่งออกเป็น 4 
ขัน้ตอน คอื   (1)  กำรศกึษำขอ้มลูพืน้ฐำน (2)  กำรสรำ้งหลกัสตูร  (3) กำรทดลองและศกึษำผลกำร
ใชห้ลกัสตูร และ  (4)  กำรศกึษำกำรขยำยผลกำรใชห้ลกัสตูร  โดยมรีำยละเอยีดของกำรด ำเนินกำร
วจิยั  ดงันี้     ประชำกรและกลุ่มเป้ำหมำย  ประกอบดว้ยประชำกร  3  กลุ่ม  ไดแ้ก่  (1)  ประชำกร
ทีใ่ชใ้นกำรตอบแบบส ำรวจ  เพื่อศกึษำขอ้มลูพืน้ฐำน  ไดแ้ก่  ผูบ้รหิำรโรงเรยีน  ศกึษำนิเทศก ์ 
ครผููส้อน  นกัเรยีน  ของโรงเรยีนในสงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำรอ้ยเอด็ เขต  2  
จ ำนวน  4,446  คน  ไดใ้ชว้ธิกีำรสุ่มอย่ำงง่ำย  (Sample  Random  Sampling)  โดยใชต้ำรำงเลข
สุ่ม  (Random  Numbers  Table)  ไดก้ลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน  354  คน  (2)  กลุ่มเป้ำหมำยทีใ่ชใ้น
กำรสมัภำษณ์  ครผููส้อนชัน้ประถมศกึษำปีที ่ 6  ทีเ่ป็นครตูน้แบบกำรปฏริปูกำรศกึษำ  สงักดั
ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำรอ้ยเอด็เขต 2  มปีระสบกำรณ์สอนไมน้่อยกว่ำ  10  ปี  
จ ำนวน  10  คน  และกลุ่มที ่(3)  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่ 6  โรงเรยีนบำ้นดงหมำกไฟ  ต ำบล
ศรสีว่ำง  อ ำเภอโพนทรำย  จงัหวดัรอ้ยเอด็  จ ำนวน  25  คน  โดยกำรเลอืกแบบเจำะจง  
(Purposive  Sampling)  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกำรวจิยั  (1)  เอกสำรและงำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  (2)  แบบ
ส ำรวจสภำพปญัหำและควำมตอ้งกำรจ ำเป็นต่อกำรพฒันำหลกัสตูรส่งเสรมิควำมคดิสรำ้งสรรค ์ 
ส ำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่ 6  จ ำนวน  40  ขอ้  โดยผูเ้ชีย่วชำญตรวจสอบควำมเทีย่งตรง
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เชงิเนื้อหำ  สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ำรวจิยัมคี่ำควำมเชื่อมัน่  .90  (3)  กำรจดักลุ่มสนทนำ  ใช้
แบบสมัภำษณ์มโีครงสรำ้งและไมม่โีครงสรำ้ง  จ ำนวน  10  ขอ้  น ำเสนอผลกำรศกึษำแบบพรรณนำ
วเิครำะห ์
 

ผลการวิจยั 
 

 ผลกำรศกึษำขัน้ตอนที ่1  กำรศกึษำขอ้มลูพืน้ฐำน  สภำพปญัหำและควำมจ ำเป็นต่อกำร
พฒันำหลกัสตูรส่งเสรมิควำมคดิสรำ้งสรรคส์ ำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่ 6  ระยะเวลำกำร
วจิยัเดอืน  มนีำคม – เมษำยน พ.ศ. 2555  ขอ้มลูจำกแบบส ำรวจ  ส่งแบบส ำรวจไปหำผูบ้รหิำร
โรงเรยีน  ศกึษำนิเทศก ์ ครผููส้อน  นกัเรยีน  ทัง้หมด  354  คน  ผลกำรวจิยั  ขอ้มลูจำกแบบ
ส ำรวจ  ส ำรวจจำกกลุ่มตวัอย่ำง  ผูบ้รหิำรโรงเรยีน  ศกึษำนิเทศก ์ ครผููส้อน  นกัเรยีน  จำก
ประชำกรทัง้หมด  4,446  คน  ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน  354  คน  พบว่ำ  (1)  กำรจดักจิกรรม
กำรเรยีนกำรสอนของครไูมเ่น้นกระบวนกำรใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันำในดำ้นกำรคดิโดยเฉพำะกำรคดิ
สรำ้งสรรค ์ ไมใ่หน้กัเรยีนแสดงควำมคดิเหน็ รอ้ยละ  84  (2)  ครขูำดกำรแสวงหำควำมรูด้ว้ย
ตนเอง รอ้ยละ 80   (3)  รปูแบบกำรสอนครเูน้นกำรสอนหนงัสอืมำกกว่ำกำรสอนคน รอ้ยละ  75 
และปญัหำของนกัเรยีน  ขำดกำรคดิหลำกหลำยรปูแบบ  ไดแ้ก่  (1)  กำรคดิละเอยีดลออ  รอ้ยละ  
83.37  (2)  กำรคดิรเิริม่  รอ้ยละ  79.58  (3)  กำรคดิยดืหยุน่  รอ้ยละ  76.09  และ  (4)  กำรคดิ
คล่องแคล่ว  รอ้ยละ  68.79  และมปีญัหำดำ้นบุคลกิภำพ  นกัเรยีนไมม่คีวำมอยำกรูอ้ยำกเหน็  รอ้ย
ละ  80  และขำดควำมเชื่อมัน่ในตนเองไมก่ลำ้แสดงออก  รอ้ยละ  70  และจำกกำรศกึษำจำกกำรจดั
กลุ่มสนทนำ มผีูเ้ขำ้รว่มคอื ครตูน้แบบกำรปฏริปูกำรศกึษำ  สงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำรอ้ยเอด็เขต 2  มปีระสบกำรณ์สอนไมน้่อยกว่ำ  10  ปี  จ ำนวน  10  คน  นกัเรยีน  
จ ำนวน  25  คน    พบว่ำ (1)  มปีญัหำเรือ่งหลกัสตูร โดยสถำนศกึษำไมเ่ขำ้ใจกำรจดัท ำหลกัสตูร
สถำนศกึษำและกำรใชห้ลกัสตูร  ไมไ่ดป้รบัปรงุหลกัสตูรใหเ้หมำะสมกบัสภำพสงัคม  หรอืทอ้งถิน่
ของตนเอง (2)  ครเูน้นกำรสอนแบบเอำตนเองเป็นตวัตัง้  ไมเ่น้นกระบวนกำรใหน้กัเรยีนคดิ
วเิครำะห ์ (3)  ครขูำดควำมกระตอืรอืรน้  ไมแ่สวงหำองคค์วำมรูเ้พิม่เตมิ  (4)  รปูแบบกำรสอนไม่
หลำกหลำยส่วนมำจะขำดกำรใชส้ื่อกำรเรยีนกำรสอนประกอบ  นอกจำกนี้ผลกำรศกึษำของกำรจดั
กลุ่มสนทนำจำกกลุ่มตวัอยำ่งนกัเรยีน  25 คน ของโรงเรยีนบำ้นดงหมำกไฟ  พบว่ำ  (1)  นกัเรยีนมี
ปญัหำในกำรคดิละเอยีดลออ  โดยไมส่ำมำรถแยกแยะประเดน็ต่ำงๆไดใ้นเรือ่งทีศ่กึษำและประเดน็ที่
ส ำคญัทีสุ่ดนกัเรยีนบำงคนอ่ำนหนงัสอืยงัไมค่ล่องจงึไมส่ำมำรถจะสรุปเรือ่งทีอ่่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  
(2)  นกัเรยีนขำดกำรคดิในสิง่ทีเ่ป็นกำรคดิแบบสรำ้งสรรคส์ิง่ประดษิฐใ์หม่ๆ และมนีิสยัชอบ
ลอกเลยีนแบบ  สิง่ทีพ่บเหน็ในบทเรยีนน ำมำเป็นตวัอยำ่งโดยไมค่ดิประดษิฐเ์ป็นรปูแบบใหม่ๆ ได้
หรอืเมือ่ก ำหนดประโยคหรอืค ำ  นกัเรยีนไมส่ำมำรถเขยีนประโยคจ ำนวนมำกๆไดห้รอืคดิค ำขึน้มำ
ไดอ้ยำ่งหลำกหลำย  (3)  นกัเรยีนมปีญัหำในกำรคดิยดืหยุน่ คอื นกัเรยีนไม่สำมำรถถ่ำยทอด
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ปญัหำทีลุ่่มลกึและชดัเจนได ้ (4)  นกัเรยีนสะทอ้นปญัหำกำรคดิคล่องแคล่วว่ำถำ้ก ำหนดเวลำให้
นกัเรยีนไมส่ำมำรถคดิไดอ้ย่ำงรวดเรว็และจะท ำงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำยไมเ่สรจ็ตำมเวลำ  เพรำะไมไ่ด้
ฝึกกำรคดิโดยมเีกณฑก์ ำหนดในเรือ่งเวลำ 
 ผลกำรศกึษำควำมตอ้งกำรจ ำเป็นต่อกำรพฒันำหลกัสตูรส่งเสรมิควำมคดิสรำ้งสรรคส์ ำหรบั
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่ 6  พบว่ำ  คร ูตอ้งกำรใหม้เีนื้อหำกำรสอนอยำ่งหลำกหลำย 
ศกึษำนิเทศก ์และ ผูบ้รหิำร ตอ้งกำรใหม้กีำรปรบัปรงุกำรใชห้ลกัสตูร และนกัเรยีน  ตอ้งกำรใหค้รู
จดักจิกรรมกำรสอนแบบยดืหยุน่โดยไม่มมีติเิวลำเป็นเครือ่งวดัแบบกำรประเมนิว่ำนักเรยีนมทีกัษะ
กำรคดิในเรือ่งกำรคดิละเอยีดลออ  คดิรเิริม่  คดิยดืหยุ่น  และคดิคล่องแคล่ว แต่ตอ้งกำรใหค้รสูอน
กำรคดิแบบใชเ้นื้อหำทีไ่มอ่ยูใ่นหลกัสตูรก ำหนดให ้ เพรำะเนื้อหำบำงอย่ำงนกัเรยีนสะทอ้นค ำตอบ
ว่ำ  มเีนื้อหำทีย่ำกและอ่ำนแลว้ไมเ่ขำ้ใจจงึเบื่อไมอ่ยำกคดิ  ส่วนในเรือ่งกำรประดษิฐส์ิง่ประดษิฐ์
ต่ำงๆตอ้งกำรท ำงำนศลิปะทีใ่กลต้วัทีส่ำมำรถศกึษำจำกแหล่งเรยีนรูใ้นชุมชนได้ 
 จำกกำรส ำรวจปญัหำและควำมตอ้งกำรจ ำเป็น  เพื่อส่งเสรมิกำรพฒันำควำมคดิสรรำ้งสรรค ์ 
ส ำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่ 6  จำกำรส ำรวจและกำรจดักลุ่มสนทนำ  ดงัผลกำรวจิยัทีก่ล่ำว
มำ  ผูว้จิยัไดส้งัเครำะหแ์นวคดิของคร ู ศกึษำนิเทศก ์ ผูบ้รหิำร  และนกัเรยีน  ตอ้งกำรพฒันำ
หลกัสตูรส่งเสรมิควำมคดิสรำ้งสรรคแ์บบพหุมติ ิ คอื  เน้นใหน้กัเรยีนมมีติดิำ้นกำรคดิ  3  มติ ิ คอื       
(1)  มติดิำ้นกำรคดิ ประกอบดว้ย คดิคล่องแคล่ว  คดิรเิริม่  คดิยดืหยุ่น  และคดิละเอยีดลออ   (2) 
มติดิำ้นจติใจ ประกอบดว้ย ควำมอยำกรูอ้ยำกเหน็  และควำมเชื่อมัน่ในตนเอง  และ(3)  มติดิำ้น
ผลผลติ คอืกำรผลติคดิคน้สิง่แปลกใหม่ และกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูใ้หน้กัเรยีนไดป้ฏบิตัจิรงิ  
กระบวนกำรกลุ่ม  กำรใชค้ ำถำมแบบปลำยเปิด  กำรระดมสมอง  และกจิกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ โดยไม่
ยดึเนื้อหำ 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 

 สรปุผลกำรศกึษำขัน้ตอนที ่ 1  กำรศกึษำขอ้มลูพืน้ฐำนสภำพปญัหำและควำมตอ้งกำร
จ ำเป็นต่อกำรพฒันำหลกัสตูรส่งเสรมิควำมคดิสรำ้งสรรคส์ ำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่ 6  
พบว่ำ  (1)  กำรจดักจิกรรมกำรเรยีนกำรสอนของครไูมเ่น้นกระบวนกำรใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันำในดำ้น
กำรคดิโดยเฉพำะกำรคดิสรำ้งสรรค ์ ไมใ่หน้กัเรยีนแสดงควำมคดิเหน็ รอ้ยละ  84  (2)  ครขูำดกำร
แสวงหำควำมรูด้ว้ยตนเอง รอ้ยละ 80   (3)  รปูแบบกำรสอนครเูน้นกำรสอนหนงัสอืมำกกว่ำกำร
สอนคน รอ้ยละ  75 และปญัหำของนกัเรยีน  ขำดกำรคดิหลำกหลำยรปูแบบ  ไดแ้ก่  (1)  กำรคดิ
ละเอยีดลออ  รอ้ยละ  83.37  (2)  กำรคดิรเิริม่  รอ้ยละ  79.58  (3)  กำรคดิยดืหยุ่น  รอ้ยละ  
76.09  และ  (4)  กำรคดิคล่องแคล่ว  รอ้ยละ  68.79  และมปีญัหำดำ้นบุคลกิภำพ  นกัเรยีนไม่มี
ควำมอยำกรูอ้ยำกเหน็  รอ้ยละ  80  และขำดควำมเชื่อมัน่ในตนเองไมก่ลำ้แสดงออก  รอ้ยละ  70  
และจำกกำรศกึษำจำกกำรจดักลุ่มสนทนำ มผีูเ้ขำ้รว่มคอื ครตูน้แบบกำรปฏริปูกำรศกึษำ  สงักดั
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ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำรอ้ยเอด็เขต 2  มปีระสบกำรณ์สอนไมน้่อยกว่ำ  10  ปี  
จ ำนวน  10  คน  นกัเรยีน  จ ำนวน  25  คน    พบว่ำ (1)  มปีญัหำเรือ่งหลกัสตูร โดยสถำนศกึษำ
ไมเ่ขำ้ใจกำรจดัท ำหลกัสตูรสถำนศกึษำและกำรใชห้ลกัสตูร  ไมไ่ดป้รบัปรงุหลกัสตูรใหเ้หมำะสมกบั
สภำพสงัคม  หรอืทอ้งถิน่ของตนเอง (2)  ครเูน้นกำรสอนแบบเอำตนเองเป็นตวัตัง้  ไมเ่น้น
กระบวนกำรใหน้กัเรยีนคดิวเิครำะห ์ (3)  ครขูำดควำมกระตอืรอืรน้  ไมแ่สวงหำองคค์วำมรูเ้พิม่เตมิ  
(4)  รปูแบบกำรสอนไมห่ลำกหลำยส่วนมำจะขำดกำรใชส้ื่อกำรเรยีนกำรสอนประกอบ  นอกจำกนี้
ผลกำรศกึษำของกำรจดักลุ่มสนทนำจำกกลุ่มตวัอยำ่งนักเรยีน  25 คน ของโรงเรยีนบำ้นดงหมำก
ไฟ  พบว่ำ  (1)  นกัเรยีนมปีญัหำในกำรคดิละเอยีดลออ  โดยไมส่ำมำรถแยกแยะประเดน็ต่ำงๆได้
ในเรือ่งทีศ่กึษำและประเดน็ทีส่ ำคญัทีสุ่ดนกัเรยีนบำงคนอ่ำนหนงัสอืยงัไมค่ล่องจงึไมส่ำมำรถจะสรปุ
เรือ่งทีอ่่ำนไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง  (2)  นกัเรยีนขำดกำรคดิในสิง่ทีเ่ป็นกำรคดิแบบสรำ้งสรรคส์ิง่ประดษิฐ์
ใหม่ๆ และมนีิสยัชอบลอกเลยีนแบบ  สิง่ทีพ่บเหน็ในบทเรยีนน ำมำเป็นตวัอยำ่งโดยไมค่ดิประดษิฐ์
เป็นรปูแบบใหม่ๆ ไดห้รอืเมื่อก ำหนดประโยคหรอืค ำ  นักเรยีนไมส่ำมำรถเขยีนประโยคจ ำนวนมำกๆ
ไดห้รอืคดิค ำขึน้มำไดอ้ยำ่งหลำกหลำย  (3)  นกัเรยีนมปีญัหำในกำรคดิยดืหยุ่น คอื นกัเรยีนไม่มำ
รถถ่ำยทอดปญัหำทีลุ่่มลกึและชดัเจนได ้ (4)  นกัเรยีนสะทอ้นปญัหำกำรคดิคล่องแคล่วว่ำถำ้
ก ำหนดเวลำใหน้กัเรยีนไมส่ำมำรถคดิไดอ้ย่ำงรวดเรว็และจะท ำงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำยไมเ่สรจ็ตำม
เวลำ  เพรำะไมไ่ดฝึ้กกำรคดิโดยมเีกณฑก์ ำหนดในเรือ่งเวลำ 
 ผลกำรศกึษำควำมตอ้งกำรจ ำเป็นต่อกำรพฒันำหลกัสตูรส่งเสรมิควำมคดิสรำ้งสรรคส์ ำหรบั
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่ 6  พบว่ำ  คร ูตอ้งกำรใหม้เีนื้อหำกำรสอนอยำ่งหลำกหลำย 
ศกึษำนิเทศก ์และ ผูบ้รหิำร ตอ้งกำรใหม้กีำรปรบัปรงุกำรใชห้ลกัสตูร และนกัเรยีน  ตอ้งกำรใหค้รู
จดักจิกรรมกำรสอนแบบยดืหยุน่โดยไม่มมีติเิวลำเป็นเครือ่งวดัแบบกำรประเมนิว่ำนักเรยีนมทีกัษะ
กำรคดิในเรือ่งกำรคดิละเอยีดลออ  คดิรเิริม่  คดิยดืหยุ่น  และคดิคล่องแคล่ว แต่ตอ้งกำรใหค้รสูอน
กำรคดิแบบใชเ้นื้อหำทีไ่มอ่ยูใ่นหลกัสูตรก ำหนดให ้ เพรำะเนื้อหำบำงอย่ำงนกัเรยีนสะทอ้นค ำตอบ
ว่ำ  มเีนื้อหำทีย่ำกและอ่ำนแลว้ไมเ่ขำ้ใจจงึเบื่อไมอ่ยำกคดิ  ส่วนในเรือ่งกำรประดษิฐส์ิง่ประดษิฐ์
ต่ำงๆตอ้งกำรท ำงำนศลิปะทีใ่กลต้วัทีส่ำมำรถศกึษำจำกแหล่งเรยีนรูใ้นชุมชนได้ 
 อภปิรำยผลกำรศกึษำ  พบว่ำ  ปญัหำกำรพฒันำหลกัสูตร  มปีญัหำเกดิขึน้จำกคร ู นกัเรยีน  
และสถำนศกึษำ  โดยมปีญัหำทีพ่บ  ครขูำดกำรแสวงหำควำมรูด้ว้ยตนเอง  รปูแบบกำรสอนครเูป็น
ศูนยก์ลำง  ไมใ่หน้กัเรยีนแสดงควำมคดิเหน็และปญัหำของนกัเรยีนขำดควำมเชื่อมัน่ในตนเอง  ขำด
ควำมคดิหลำยรปูแบบ  เช่น  กำรคดิละเอยีดลออ  กำรคดิรเิริม่ ฯลฯ  พอ้งกบัผลกำรศกึษำของ
มำรศร ี ญำณะชยั  (2549 : 22)  สำเหตุหลกัทีเ่ดก็คดิไมเ่ป็นเน่ืองจำกกำรจดักำรเรยีนกำรสอนที่
เน้นครเูป็นศูนยก์ลำงและกำรสอนทีใ่หค้วำมส ำคญักบัควำมรูค้วำมจ ำมำกกว่ำระบบควำมคดิ  
นอกจำกนี้กำรคน้พบดำ้นกำรพฒันำหลกัสตูร  ส่งเสรมิควำมคดิสรำ้งสรรค ์ ไดห้ลกัสตูรบรูณำกำร
แบบพหุมติ ิ เพรำะควำมตอ้งกำรของผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบักำรพฒันำหลกัสตูรบูรณำกำรไมย่ดึ
เนื้อหำ  เพื่อใหค้รไูดจ้ดักจิกรรมกำรสอนหลำยรปูแบบ  โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นตวัตัง้  สง่เสรมิใหผู้เ้รยีน
มทีกัษะกำรคดิสรำ้งสรรค ์ เป็นผูม้คีุณค่ำเพื่อพฒันำประเทศชำตใิหย้ัง่ยนื  และจำกกำรวจิยัระยะที ่1  
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ท ำใหผู้ว้จิยัเหน็สภำพปญัหำทีแ่ทจ้รงิของกำรพฒันำหลกัสตูรส่งเสรมิควำมคดิสรำ้งสรรค ์ ส ำหรบั
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่ 6  ผูว้จิยัไดน้ ำผลจำกกำรส ำรวจไปพฒันำหลกัสตูรส่งเสรมิควำมคดิ
สรำ้งสรรคแ์บบพหุมติ ิ คอื  เน้นใหน้กัเรยีนมมีติดิำ้นกำรคดิ  3  มติ ิ คอื (1)  มติดิำ้นกำรคดิ 
ประกอบดว้ย คดิคล่องแคล่ว  คดิรเิริม่  คดิยดืหยุน่  และคดิละเอยีดลออ  (2) มติดิำ้นจติใจ 
ประกอบดว้ย ควำมอยำกรูอ้ยำกเหน็  และควำมเชื่อมัน่ในตนเอง  และ(3)  มติดิำ้นผลผลติ คอืกำร
ผลติคดิคน้สิง่แปลกใหม ่และกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูใ้หน้กัเรยีนไดป้ฏบิตัจิรงิ  กระบวนกำรกลุ่ม  
กำรใชค้ ำถำมแบบปลำยเปิด  กำรระดมสมอง  และกจิกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ โดยไมย่ดึเนื้อหำ  เพื่อ
ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนมคีวำมคดิครบทัง้  3  มติ ิ นอกจำกนี้หน่วยงำนอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง  ก็สำมำรถใช้
ประโยชน์จำกกำรหำปญัหำควำมคดิสรำ้งสรรคไ์ปใชเ้ป็นฐำนขอ้มลูในกำรวจิยัเรือ่งของควำมคดิ
สรำ้งสรรคไ์ด ้
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การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคแผนท่ีความคิด 
ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนหนองเหลก็ศึกษา 

The Developing of English Reading Comprehension Skill by  Authentic Materials  
with on Mind - mapping for Mathayomsuksa 3 Students  

at Nongleksuksa School 
 

อจัฉราวรรณ  ภิบาล, ผศ.ดร.สรุกานต ์ จงัหาร,  ผศ.สมาน  เอกพิมพ ์
Atcharawan  Phiban ,  Asst.Prof.Dr. Surakan  Junghan, Asst.Prof.Samarn  Ekkapim 

 
บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มจีดุประสงคเ์พื่อ พฒันาแผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาภาษาองักฤษโดย
วธิกีารเรยีนจากสื่อสภาพจรงิโดยใชเ้ทคนิคแผนทีค่วามคดิ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยวธิกีารเรยีนจากสื่อสภาพจรงิโดยใช้
เทคนิคแผนทีค่วามคดิใหน้กัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 75 ขึน้ไปและจ านวนไม่น้อยกว่า     
รอ้ยละ 75 ของนกัเรยีนทัง้หมด และศกึษาพฤตกิรรมนิสยัรกัการอ่านของนกัเรยีน หลงัจากเรยีน
โดยวธิกีารเรยีนจากสื่อสภาพจรงิโดยใชเ้ทคนิคแผนทีค่วามคดิ กลุ่มตวัอยา่งเป็น นกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3/3 ทีก่ าลงัเรยีนอยูใ่นภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554 โรงเรยีนหนองเหลก็
ศกึษา อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม สงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม 
จ านวน 1 หอ้งเรยีน จ านวนนกัเรยีน 34 คน ไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่ายจากการจบัฉลาก  
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ แผนการจดัการเรยีนรู ้จ านวน 8 แผน แบบทดสอบวดัทกัษะการ
อ่านเพื่อความเขา้ใจ  แบบประเมนิผลงานนกัเรยีน  แบบสงัเกตพฤตกิรรมการสอนของคร ูแบบ
สงัเกตพฤตกิรรมนิสยัรกัการอ่านของนกัเรยีน  มวีงจรการปฏบิตัทิัง้สิน้ 4 วงจร เกบ็รวบรวม
ขอ้มลูจากแบบทดสอบและแบบประเมนิทีส่รา้งขึน้ การวเิคราะหข์อ้มลูใชก้ารค านวณคะแนน
เฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและรอ้ยละ  
 ผลการวจิยัมดีงันี้ 
  1. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เพื่อการพฒันาทกัษะการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจ จากสื่อสภาพจรงิโดยใชเ้ทคนิคแผนทีค่วามคดิ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่3 มคีะแนนจากการประเมนิผลงานนกัเรยีนเท่ากบั 16.16 คดิเป็นรอ้ยละ 80.80 มคีะแนน
จากแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านหลงัเรยีนเท่ากบั 16.76  คดิเป็นรอ้ยละ 83.79  คะแนน
ทดสอบก่อนเรยีนเท่ากบั  13.92  คดิเป็นค่ารอ้ยละ  69.05  คะแนนทดสอบหลงัเรยีนสงูกว่า
ก่อนเรยีนอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
 1นกัศกึษาปรญิญาโท, สาขาวชิาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

2,3อาจารย,์  สาขาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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  2.  นกัเรยีนทีเ่รยีนภาษาองักฤษจากสื่อสภาพจรงิ โดยใชเ้ทคนิคแผนทีค่วามคดิ มี
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจรอ้ยละ 82.29 และจ านวนนกัเรยีนทีผ่่านเกณฑร์อ้ย
ละ 83.09 ของนกัเรยีนทัง้หมด เป็นไปตามสมมตฐิาน คอืนกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่  รอ้ยละ 75 ขึน้
ไปและจ านวนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 75 ของนกัเรยีนทัง้หมด   
  3. พฤตกิรรมนิสยัรกัการอ่านของนกัเรยีน จากวธิกีารเรยีนจากสื่อสภาพจรงิโดยใช้
เทคนิคแผนทีค่วามคดิตามเกณฑไ์ดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 75.74 ซึง่เป็นไปตามตามสมมตฐิาน 
ทีต่ัง้ไว ้คอืนกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 75 ขึน้ไปและจ านวนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 75 ของ
นกัเรยีนทัง้หมด  
   
ค าส าคญั  :   ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ, เทคนิคแผนทีค่วามคดิ 
   นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
 

   ABSRACT 
 The purposes of the research were to develop a schema-based lesson plan by  
using authentic materials on mind mapping for Mathayomsuksa 3 Students, improve 
English reading comprehension skills by using authentic materials on mind mapping 
with the efficiency value 75 of full scores and value 75 of students and the study 
students’ reading behavior after learning through the authentic materials on mind 
mapping. The research  subjects were 34  Mathayomsuksa 3/3 students studying at 
Nongleksuksa School in the second semester of academic year 2010, Kosumphisai 
distric, Mahasarakham under  the Provincial Administrative Organization of 
Mahasarakham. They were chosen by simple random sampling. The instrument used 
for data collection included the schema-based lesson plan,  a  reading comprehension 
achievement test,  the students’ studying behavioral observation record,  the students’ 
reading behavioral observation record including teachers’ teaching behavioral record, 
the data collection technique throughout 4 reading-practice cycles by action research.  

Research finding  can be concluded as follows : 
1. The student who studying by a schema-based lesson plan by using  

authentic materials on mind mapping for Mathayomsuksa 3 Students, the score from 
the students’ studying behavioral observation record was 16.16 in percentage 80.52, the 
score from  the reading  achievement test was 16.76 in percentage 81.95. The English 
reading comprehension achievement posttest of the students  was significantly higher 
than pretest at the .05 level.  

2. The student who studying by a schema-based lesson plan by using  
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authentic materials on mind mapping has the English reading comprehension  skills 
82.29 in percentage. 83.09 of the students which above the efficiency  value 75 of full 
scores and value 75 of students. 

3. The students reading behavior after learning through authentic materials   
on mind mapping was 75.74  in percentage with the efficiency value 75 in percentage of 
full scores and 75 in percentage of the students.  
 
Keyword :  Developing  English Reading  Comprehension  skills using,  Authentic  
Material on  Mind mapping,    Mathayomsuksa 3  
 

บทน า 
การเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศมคีวามส าคญั  และจ าเป็นอยา่งยิง่ในชวีติประจ าวนั  

เนื่องจากภาษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืส าคญัในการตดิต่อสื่อสาร  การศกึษา  การแสวงหาความรู ้ 
การประกอบอาชพี  การสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัวฒันธรรม  และวสิยัทศัน์ของชุมชนโลก 
น ามาซึง่มติรไมตร ีรวมทัง้เขา้ถงึองคค์วามรูต่้าง ๆ ไดง้า่ยและกวา้งขึน้ อกีทัง้เป็นการเตรยีม
ความพรอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน  (ASEAN Community) ซึง่เกดิจากสมาคมแห่งประชาชาติ
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้(The Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) หรอื 
อาเซยีน โดยมปีระเทศสมาชกิทัง้หมด 10 ประเทศ มวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิความรว่มมอื  
และช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในทางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม เทคโนโลย ีวทิยาศาสตร ์และ 
การบรหิาร ภาษาองักฤษไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นภาษาทีใ่ชเ้ป็นสื่อกลางในสมาชกิอาเซยีน ดงันัน้ใน
แต่ละประเทศจงึตอ้งเตรยีมประชากร ใหม้คีวามพรอ้มทางดา้นภาษาองักฤษ เมือ่พจิารณาจาก
จ านวนประชากรโลกในปจัจุบนั สามารถแบ่งลกัษณะการใชภ้าษาองักฤษออกเป็นสองกลุ่มคอื 
กลุ่มทีใ่ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแม ่และกลุ่มทีใ่ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาทีส่องหรอืเป็นภาษา 
ต่างประเทศ  ประเทศไทยจดัอยูใ่นกลุ่มทีม่กีารใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ดว้ยเหตุ
ดงักล่าวจงึส่งผลใหส้ภาพชวีติของคนไทยในปจัจบุนัมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัภาษาองักฤษอยา่ง
หลกีเลีย่งไมไ่ด ้ ทัง้ในชวีติประจ าวนั โดยเฉพาะการตดิต่อ สื่อสารในรปูแบบต่างๆ จากการที่
ภาษาองักฤษไดเ้ขา้มามบีทบาทในสงัคมไทยนัน้  ประเทศไทยจงึจ าเป็นจะตอ้งพฒันาบุคลากร
ใหรู้จ้กัคดิ รูจ้กัแกป้ญัหา รูจ้กัพฒันาความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษใหส้อดคลอ้งกบั
การเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก  การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนภาษาองักฤษจงึเป็นสิง่จ าเป็น
อยา่งยิง่ ทีจ่ะตอ้งใหค้วามส าคญัและตอ้งพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึ้น     
 สิง่ส าคญัในการอ่าน คอื ผูอ่้านควรจะเขา้ใจและจบัใจความจากเรือ่งทีอ่่านไดเ้พราะจะ
ท าใหเ้ราประสบความส าเรจ็ในการอ่าน และมคีวามเขา้ใจในการอ่าน เดก็ทีอ่่านไดด้มีใิช่อ่านได้
ถูกตอ้งหรอืรวดเรว็แต่ตอ้งเขา้ใจและสามารถจบัใจความส าคญัจากเรือ่งทีอ่่านไดห้รอืแก่นส าคัญ
ของเรือ่งและรายละเอยีดปลกียอ่ยได ้สามารถเขา้ใจความสมัพนัธต่์าง ๆ ของสื่อทีไ่ดอ่้านและ
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สรปุตคีวามและเขา้ใจความหมายแฝงรวม ทัง้สามารถประเมนิสิง่ทีอ่่านทราบแนวการเขยีน 
อารมณ์ หรอืแนวคดิของผูเ้ขยีนดว้ยความซาบซึง้ จะเหน็ไดว้่าการอ่านเป็นสิง่ส าคญัและจ าเป็น
ส าหรบัมนุษย ์การอ่านท าใหผู้อ่้านบรรลุวตัถุประสงคท์ัง้ดา้นสาระและความบนัเทงิ เกดิการ
พฒันาและประยกุตใ์ชค้วามรูท้ าใหม้อุีปนิสยัรกัการอ่านและสารถประสบความส าเรจ็ในชวีติได ้
(สุภาภรณ์  สุรยิวงศษ์า.  2548 : 3)    
 ปญัหาการเรยีนการสอนภาษาองักฤษในประเทศไทยทีผ่่านมาพบว่า การเรยีน 
การสอนยงัไม่ประสบความส าเรจ็ มยุร ี นะราวงั (2549 : 3) ไดส้รปุว่า นกัเรยีนส่วนมากยงัขาด
ความเขา้ใจในการอ่านเน้ือเรือ่งภาษาองักฤษ เพราะนกัเรยีนไม่มพีืน้ฐานความรูเ้ดมิทีด่แีละไม่
เขา้ใจวฒันธรรมของเจา้ของภาษา จงึท าใหไ้มเ่ขา้ใจในสิง่ทีอ่่าน และท าใหผ้ลการเรยีนต ่า                                   
สุภาภรณ์  สุรยิวงศษ์า (2548 : 4)  ไดก้ล่าวว่า ตวัผูส้อนไมเ่น้นการสอนอ่านเท่าทีค่วร ท าให้
อ่านภาษาองักฤษไมเ่ขา้ใจเกดิความเบื่อหน่ายในบทเรยีนและไมส่ามารถใชป้ระโยชน์จากการ
อ่านไดเ้ตม็ที ่ดงันัน้การเรยีนการสอนภาษาองักฤษควรจะพฒันาการฝึกทกัษะดา้นการอ่าน
เพื่อใหน้กัเรยีนไดเ้หน็ความส าคญัและประโยชน์ในการอ่านเพื่อทีจ่ะน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้ 
                 การทีจ่ะท าใหผู้เ้รยีนตระหนกัและเหน็คุณค่าของการอ่านภาษาองักฤษ ครผููส้อน
ภาษาองักฤษกค็วรทีจ่ะพฒันากจิกรรมการเรยีนการสอนให้มปีระสทิธภิาพดว้ย ซึง่ครผููส้อนควร
จะปรบัเปลีย่นวธิกีารฝึกทกัษะภาษาองักฤษตามความสามารถของผูเ้รยีนตลอดจนใชส้ื่อการ
เรยีนรูท้ีห่ลากหลาย นอกจากยงัมกีารใชค้ าถามเพื่อน าไปสู่ความเขา้ใจในการอ่านตามแนวคดิ
ของ ทศินา แขมมณี (2547 : 401) ไดก้ล่าวว่า บลมู (Bloom) ไดจ้ดัจุดมุง่หมายทางการศกึษาไว้ 
3 ดา้นคอื ดา้นพุทธพิสิยั ดา้นจติพสิยั และดา้นทกัษะพสิยั ซึง่ในดา้นพุทธพิสิยั (Cognitive 
Domain) นัน้ บลมูไดจ้ดัระดบัจดุมุง่หมายตามระดบัความรูจ้ากต ่าไปสงูไว้ 6 ระดบัคอื ระดบั
ความรูค้วามจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวเิคราะห ์การสงัเคราะห ์และการประเมนิผล ซึง่
ผูส้อนสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการตัง้ค าถาม เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิการคดิในระดบัที่
สงูขึน้ไป การสอนทกัษะภาษาองักฤษเพื่อใหผู้เ้รยีนเขา้ใจในการอ่านนัน้ ตอ้งอาศยัเทคนิคหรอื
วธิสีอนหลายรปูแบบ 
 จากสภาพปญัหาทีก่ล่าว มขีอ้เสนอแนะจากงานวจิยัว่าควรเน้นใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ย
ตวัเองใหม้ากทีสุ่ด ซึง่มอียู่หลากหลายวธิ ีโดยผูว้จิยัสนใจวธิกีารสอนอ่านเน้นใหน้กัเรยีนเกดิ
ทกัษะในการคดิเพื่อสรา้งความเขา้ใจเรือ่งทีอ่่าน วนัเพญ็  สุขเกษม (2550 :  75) เปรยีบเทยีบ
การอ่านกบัการเขยีนภาษาองักฤษอยา่งวจิารณญาณ ก่อนและหลงัการใชส้ื่อสภาพจรงิ 
(Authentic Material) ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 พบว่าสามารถในอ่านกบัการเขยีน
ภาษาองักฤษอยา่งวจิารณญาณสงูขึน้หลงัการใชส้ื่อสภาพจรงิ รตันา วงศเ์วโรจน์ (2547 : 86-
87)  ใชส้ิง่พมิพ ์ทีน่กัเรยีนมสี่วนรว่มและไมม่สี่วนรว่ม พฒันาความสามารถในการอ่านและเจต
คตใินการอ่านของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 ผลการศกึษาพบว่าความสามารถในการอ่าน
สงูขึน้ นกัเรยีนมคีวามเจตคตทิีด่ใีนการเรยีนภาษาองักฤษ และการน าเทคนิคแผนทีค่วามคดิ 
(Mind Mapping) ซึง่เป็นเทคนิคทีเ่น้นใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรู ้โดยเหน็ถงึความสมัพนัธ์
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ระหว่างทุกส่วนของความคดิรวบยอดหลกั และความคดิรวบยอดรองลงไป หรอืเป็น
ความสมัพนัธข์องเนื้อหาทีม่กีารโยงสมัพนัธเ์ขา้ดว้ยกนั เมือ่น าสื่อสภาพจรงิมาจดักจิกรรมโดย
ใชเ้ทคนิคแผนทีค่วามคดิ จะท าใหง้่ายต่อการท าความเขา้ใจในการอ่าน และเพิม่ความคงทนใน
การเรยีนรู ้และยงัช่วยพฒันาความคดิแบบวจิารณญาณ (Critical Thinking)   เพิม่ความมี
เหตุผลช่วยพฒันาในดา้นการจ าอกีดว้ย 
         จากรายงานผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปีการศกึษา  
2553 โรงเรยีนหนองเหลก็ศกึษา ไดค้ะแนนผลการทดสอบวชิาภาษาองักฤษชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
3  ไดค้ะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ สาระที ่ 1   ภาษาเพื่อการสื่อสาร รอ้ยละ 16.18 สาระที ่2  
ภาษาและวฒันธรรม 23.42  สาระการเรยีนรูท้ี ่3 ภาษากบัความสมัพนัธก์ลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ื่น 
รอ้ยละ 9.00 สาระที ่4  ภาษากบัความสมัพนัธก์บัชุมชนและโลก รอ้ยละ 14.12  ซึง่ต ่ากว่า
เกณฑท์ีก่ าหนดทุกสาระการเรยีนรู ้(โรงเรยีนหนองเหลก็ศกึษา.  2554 : 1) ดงันัน้จงึมคีวาม
จ าเป็นอย่างยิง่ในพฒันาทุกสาระการเรยีนรู ้และทกัษะทีใ่หค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรกคอื ทกัษะ
การอ่านเพราะเป็นทกัษะในการพฒันาทกัษะอื่น ๆ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจที่จะพฒันาแผนการ
จดัการเรยีนรูว้ชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 จากสื่อสภาพจรงิโดยใช้
เทคนิคแผนทีค่วามคดิ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางพฒันาการสอนอ่านเพื่อความเขา้ใจ ใหม้ี
ประสทิธภิาพและบรรลุผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั เป็นการพฒันาการเรยีนการสอนทีย่ดึนกัเรยีน
เป็นส าคญั รวมทัง้ยงัไดผ้ลติและใชน้วตักรรมเทคนิคการสอน ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการศกึษาอกี
ดว้ย 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1.  เพือ่พฒันาแผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาภาษาองักฤษโดยวธิกีารเรยีนจากสื่อสภาพจรงิ

และใชเ้ทคนิคแผนทีค่วามคดิ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
2.  เพือ่พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยวธิกีารเรยีนจากสื่อ

สภาพจรงิโดยใชเ้ทคนิคแผนทีค่วามคดิใหน้กัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 75 ขึน้ไปและจ านวนไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของนกัเรยีนทัง้หมด  
           3.  เพือ่ศกึษานิสยัรกัการอ่านของนกัเรยีน โดยวธิกีารเรยีนจากสื่อสภาพจรงิโดยใช้
เทคนิคแผนทีค่วามคดิ 
 

สมมติฐานการวิจยั 
1.  นกัเรยีนทีเ่รยีนภาษาองักฤษจากสื่อสภาพจรงิ โดยใชเ้ทคนิคแผนทีค่วามคดิมทีกัษะ

การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจรอ้ยละ 75 ขึน้ไป และจ านวนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 75 ของ
นกัเรยีนทัง้หมด  

2.   นกัเรยีนมนีิสยัรกัการอ่านจากวธิกีารเรยีนจากสื่อสภาพจรงิ โดยใชเ้ทคนิคแผนที่
ความคดิตามเกณฑร์อ้ยละ 75 ขึน้ไป และจ านวนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 75 ของนกัเรยีนทัง้หมด  
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ขอบเขตการวิจยั 
1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1.1  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีก่ าลงัเรยีน 

อยูใ่นภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554 โรงเรยีนหนองเหลก็ศกึษา อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั
มหาสารคาม สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จงัหวดัมหาสารคาม จ านวนนกัเรยีน 95  คน 
               1.2  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/3 ทีก่ าลงัเรยีนอยู่ใน 
ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554 โรงเรยีนหนองเหลก็ศกึษา อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั
มหาสารคาม สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 34 คน ไดม้าโดย
การสุ่มอยา่งง่ายจากการจบัฉลาก  

2.  ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา มีดงัน้ี 
        2.1  ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ การจดัการเรยีนรูท้กัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจของนกัเรยีน จากสื่อสภาพจรงิโดยใชเ้ทคนิคแผนทีค่วามคดิ 

      2.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
2.2.1  ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
2.2.2  นิสยัรกัการอ่าน 

3.  ขอบเขตของเน้ือหาสาระ 
   เนื้อหาทีน่ ามาใชจ้ดัท าเป็นการพฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้การพฒันาการอ่าน

ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจจากสื่อสภาพจรงิโดยใชเ้ทคนิคแผนทีค่วามคดิ ประกอบดว้ย 
ค าศพัทใ์นหน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรือ่ง My Favorite Food หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 เรือ่ง My Beauty 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 เรือ่ง Lifestyle และหน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 เรือ่ง Medicine โดยเป็นเน้ือหา
จากสาระที ่1 ตวัชีว้ดัที ่4 และจากสาระที ่3 ตวัชีว้ดัที ่1 จากหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ซึง่เป็นค าศพัทเ์กี่ยวกบัสื่อสภาพจรงิในชวีติประจ าวนั จ านวน 4 หน่วย  8  แผน       
แผนละ 2 ชัว่โมง รวมจ านวน 16 ชัว่โมง ไมร่วมทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนในแต่ละวงจร  
 4.  สถานท่ี 
                  โรงเรยีนหนองเหลก็ศกึษา อ าเภอโกสุมพสิยั  จงัหวดัมหาสารคาม สงักดัองคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม   
 5.  ระยะเวลา 

         การวจิยัครัง้นี้ใชเ้วลาการวจิยั ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2554 กบั นกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 /3 จ านวน  8 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวม 16 ชัว่โมง โดยท าการทดลอง
ระหว่างเดอืน ธนัวาคม 2554 ถงึ เดอืน มกราคม 2555 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 1.  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

  แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยการจดักระบวนการเรยีนรูเ้น้นการพฒันาทกัษะการอ่าน 
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจจากสื่อสภาพจรงิ โดยใชเ้ทคนิคแผนทีค่วามคดิ จ านวน 8 แผน 
แผนละ 2 ชัว่โมง รวม 16 ชัว่โมง 
 2.  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการสะทอ้นผลการจดัการเรยีนรู้ 
  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการสะทอ้นผล ไดแ้ก่  แบบประเมนิผลงานนกัเรยีนประกอบดว้ย 
รายการประเมนิทีค่รอบคลุมในการประเมนิผลงานนกัเรยีนทีจ่ดัขึน้ในแต่ละวงจร และแบบ
สงัเกตพฤตกิรรมการสอนของครแูละการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ประกอบดว้ยรายการประเมนิที่
ครอบคลุมในสงัเกตพฤตกิรรมการสอนของครแูละการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ทีท่ าการสอนในแต่ละ
วงจร 
 3. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิประสทิธภิาพ 
  3.1  แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ  
  3.2  แบบประเมนิพฤตกิรรมนิสยัรกัการอ่าน  
 

ขัน้ตอนด าเนินการวิจยัและการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 1.  ขัน้ตอนด าเนินการวิจยั 

          ผูว้จิยัออกแบบกระบวนการการเรยีนรู ้ทีพ่ฒันาความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจจากสื่อสภาพจรงิโดยใชเ้ทคนิคแผนทีค่วามคดิ ท าเป็นแผนการจดัการเรยีนรูจ้ านวน 8 
แผน แผนละ 2 ชัว่โมง สาระการเรยีนรูท้ี ่1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ตาม
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 กระบวนการวจิยัปฏบิตักิาร  ตาม
แนวคดิของ  เคมมสิและเมคเทคการด์ (Kemmis And Mctaggart. 1988 : 12-15)  แบ่งเป็น 4 
วงจร ๆ ละ 4 ขัน้ตอนดงันี้ 
   1.1 การวางแผน (Planning)   
   เป็นขัน้ตอนการส ารวจปญัหา และหาวธิกีารแกไ้ขโดยผูว้จิยัตระหนกัและเหน็ 
ความส าคญัในการพฒันาทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ เมือ่ไดศ้กึษาปญัหาดงักล่าวแลว้ ผูว้จิยั
จงึไดศ้กึษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
จากนัน้จดัท าเครือ่งมอืในการวจิยัซึง่เป็นแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการอ่านจากใช ้
การสอนและรบัฟงัความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละครัง้ 

   1. 2 การปฏบิตั ิ(Action)  
       การปฏบิตักิารสอนตามแผนการจดัการเรยีนรูก้บันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่

3/3  โรงเรยีนหนองเหลก็ศกึษา อ าเภอโกสุมพสิยั  จงัหวดัมหาสารคาม สงักดัองคก์ารบรหิาร
สว่นจงัหวดัมหาสารคาม ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554  
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   1.3  การสงัเกต (Observation) 
       การสงัเกตผลการปฏบิตั ิเป็นการบนัทกึขอ้มลู หลกัฐาน หรอืรอ่งรอยต่างๆ 

อยา่งมวีจิารญาณเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการเรยีนของนกัเรยีน พฤตกิรรมการสอนของคร ู
พฤตกิรรมดา้นรกัการอ่านของนกัเรยีน ซึง่ทัง้สองฝา่ยจะใหข้อ้มลูและบนัทกึขอ้มลูไปพรอ้ม ๆ
กนั หลงัสิน้สุดการสอน 

   1.4  การสะทอ้นผล (Reflection)  
       การสะทอ้นผลการปฏบิตั ิเป็นกระบวนการทบทวนการปฏบิตัจิากบนัทกึทีไ่ด้

จากการสงัเกตว่าไดผ้ลเป็นอยา่งไร มปีญัหาหรอืขอ้ขดัแยง้อยา่งไร เพื่อน ามาพฒันาและ
ปรบัปรงุคุณภาพแผนการจดัการเรยีนรูสู้่การพฒันานกัเรยีนในวงจรต่อไป 

2. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสอนเอง ใชเ้วลาสอน 16 ชัว่โมง ระยะเวลาทีท่ าการสอน  ท าใน
ภาคเรยีนที ่ 2  ปีการศกึษา  2554 ระหว่างเดอืน ธนัวาคม 2554 ถงึ เดอืน มกราคม 2555 ใช้
เวลาการทดลองสอนเป็นเวลา  16  ชัว่โมง  เป็นเวลา  2 เดอืน โดยด าเนินการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูตามขัน้ตอนดงันี้  

  2.1  วงจรที ่1 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรือ่ง My Favorite Food ทดสอบก่อนเรยีน
โดยใชแ้บบทดสอบการอ่านเพื่อความเขา้ใจ จ านวน 20 ขอ้ โดยทดสอบนอกเวลา จ านวน 1 
ชัว่โมง จากนัน้สอนตามแผนการจดัการเรยีนรูใ้นหน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 จ านวน 4 ชัว่โมงซึง่จดั
กจิกรรมวธิกีารเรยีนจากสื่อสภาพจรงิโดยใชเ้ทคนิคแผนทีค่วามคดิ เมือ่สิน้สุดการสอนจะท าการ
ทดสอบทา้ยวงจรดว้ยขอ้สอบชุดเดมิ เพื่อเปรยีบเทยีบทกัษะการอ่านก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
จ านวน 1 ชัว่โมงโดยทดสอบนอกเวลา ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อเตรยีมการวเิคราะห ์ 

2.2  น าผลการวเิคราะหใ์นวงจรที ่1 มาแกไ้ขปรบัปรงุคุณภาพและ 
เพิม่เตมิการจดัแผนการจดัการเรยีนรูใ้นหน่วยที ่2 เพื่อใชใ้นวงจรที ่2 

2.3 วงจรที ่2 ทดสอบก่อนเรยีน โดยใชแ้บบทดสอบวดัทกัษะ การอ่านเพื่อ 
ความเขา้ใจ จ านวน 20 ขอ้ โดยทดสอบนอกเวลา จ านวน 1 ชัว่โมง จากนัน้สอนตามแผนการ
จดัการเรยีนรูใ้นหน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 จ านวน 4 ชัว่โมง ซึง่จดัท าและประยกุตม์าจากแกไ้ข
ขอ้บกพรอ่งและขอ้เสนอแนะทีไ่ดท้ัง้หมดในวงจรที ่1 โดยมเีนื้อหาสาระแตกต่างกนั แต่จดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนยงัเหมอืนเดมิ เมือ่สิน้สุดการสอนจะท าการทดสอบทา้ยวงจรโดย
ทดสอบนอกเวลา จ านวน 1 ชัว่โมง ดว้ยขอ้สอบชุดเดมิ เพื่อเปรยีบเทยีบทกัษะการอ่าน ก่อน
เรยีนและหลงัเรยีน ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อเตรยีมการวเิคราะห ์ 

2.4  น าผลการวเิคราะหใ์นวงจรที ่2 มาแกไ้ขปรบัปรงุคุณภาพและ 
เพิม่เตมิการจดัแผนการจดัการเรยีนรูใ้นหน่วยที ่3 เพื่อใชใ้นวงจรที ่3  

2.5  วงจรที ่ 3 ทดสอบก่อนเรยีน โดยใชแ้บบทดสอบวดัทกัษะการอ่านเพื่อ 
ความเขา้ใจ จ านวน 20 ขอ้ โดยทดสอบนอกเวลา จ านวน 1 ชัว่โมง จากนัน้สอนตามแผนการ
จดัการเรยีนรูใ้นหน่วยการเรยีนรูท้ี ่3  จ านวน 4 ชัว่โมง ซึง่จดัท าและประยกุตม์าจากแกไ้ข
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ขอ้บกพรอ่งและขอ้เสนอแนะทีไ่ดท้ัง้หมดในวงจรที ่2 โดยมเีนื้อหาสาระแตกต่างกนั แต่จดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนยงัเหมอืนเดมิ เมือ่สิน้สุดการสอนจะท าการทดสอบทา้ยวงจรโดย
ทดสอบนอกเวลา จ านวน 1 ชัว่โมง ดว้ยขอ้สอบชุดเดมิ เพื่อเปรยีบเทยีบทกัษะการอ่าน ก่อน
เรยีนและหลงัเรยีน ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อเตรยีมการวเิคราะห ์ 

2.6  น าผลการวเิคราะหใ์นวงจรที ่3 มาแกไ้ขปรบัปรงุคุณภาพและ 
เพิม่เตมิการจดัแผนการจดัการเรยีนรูใ้นหน่วยที ่4 เพื่อใชใ้นวงจรที ่4  

2.7  วงจรที ่4  ทดสอบก่อนเรยีน โดยใชแ้บบทดสอบวดัทกัษะการอ่านเพื่อ 
ความเขา้ใจ จ านวน 20 ขอ้ โดยทดสอบนอกเวลา จ านวน 1 ชัว่โมง จากนัน้สอนตามแผนการ
จดัการเรยีนรูใ้นหน่วยการเรยีนรูท้ี ่ 4  จ านวน 4 ชัว่โมง ซึง่จดัท าและประยกุตม์าจากแกไ้ข
ขอ้บกพรอ่งและขอ้เสนอแนะทีไ่ดท้ัง้หมดในวงจรที ่3 โดยมเีนื้อหาสาระแตกต่างกนั แต่จดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนยงัเหมอืนเดมิ เมือ่สิน้สุดการสอนจะท าการทดสอบทา้ยวงจรโดย
ทดสอบนอกเวลา จ านวน 1 ชัว่โมง ดว้ยขอ้สอบชุดเดมิ เมือ่สิน้สุดการวจิยั ท าการจดักระท า
ขอ้มลูดงันี้ 

 3. การจดักระท าข้อมลู  ดงันี้ 
   3.1  การหาประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรู ้

 3.1.1  น าผลคะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของแบบทดสอบวดั 
ทกัษะการอ่านในแต่ละวงจร ทดสอบความแตกต่างของทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจจากการเรยีนจากสื่อสภาพจรงิโดยใชเ้ทคนิคแผนทีค่วามคดิ โดยใชค้่า t-test dependent 
samples  
    3.1.2  น าผลคะแนนจากการประเมนิผลงานนกัเรยีน และจากแบบทดสอบวดั
ทกัษะการอ่าน ทัง้ 4 วงจรมาหาค่าเฉลีย่ รอ้ยละ 
   3.2  การวดัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ จากสื่อสภาพจรงิโดยใช้
เทคนิคแผนทีค่วามคดิส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3   

  น าคะแนนหลงัเรยีนของแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่าน ทัง้ 4 วงจรมาหา 
ค่าเฉลีย่ รอ้ยละเพื่อศกึษาการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรยีนว่า
เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวห้รอืไม ่ 
   3.3  การประเมนิพฤตกิรรมนิสยัรกัการอ่าน  

 น าคะแนนจากแบบประเมนิพฤตกิรรมนิสยัรกัการอ่าน มาหาค่าเฉลีย่ รอ้ยละ 
เพื่อศกึษาพฤตกิรรมนิสยัรกัการอ่านของนกัเรยีนว่าเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวห้รอืไม่ 
      ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูทัง้หมดเพื่อเตรยีมการวเิคราะห ์สรปุและอภปิรายผลที่
เกดิขึน้ในวงจรและผลการพฒันาทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวงจร  
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การวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 

 1.  วเิคราะหห์าคุณภาพแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
  1.1  หาค่าความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 

รายขอ้ 
  1.2  หาค่าอ านาจจ าแนก (B) ของแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 

รายขอ้ตามวธิขีอง Brennan 
  1.3  หาค่าความเชื่อมัน่ (rcc) ของแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ  

ดว้ยวธิขีองโลเวทท ์ (Lovett)   
       1.4  การหาค่าความเทีย่งตรงตามเนื้อหา  (Content Validity)  ของ 

แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ทา้ยวงจรโดยใชส้ตูรดชันีค่าความสอดคลอ้ง  
IOC   
      2.  วเิคราะหแ์บบทดสอบวดัทกัษะการอ่าน โดยน าผลคะแนนก่อนเรยีนและหลงั
เรยีนของแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านในแต่ละวงจร ทดสอบความแตกต่างของทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจจากการเรยีนจากสื่อสภาพจรงิโดยใชเ้ทคนิคแผนทีค่วามคดิ โดย
ใชค้่า t-test dependent samples  

     3.  วเิคราะหค์ะแนนหลงัเรยีนของแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่าน ทัง้ 4 วงจรโดย 
น ามาหาค่าเฉลีย่ รอ้ยละ เพื่อศกึษาการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของ
นกัเรยีนว่าเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวห้รอืไม ่ 
            4.  วเิคราะหแ์บบประเมนิพฤตกิรรมนิสยัรกัการอ่าน ตามหลกัสตูรแกนกลาง 
การศกึษาขึน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551  แบบประเมนิพฤตกิรรมนิสยัรกัการอ่าน ของนกัเรยีน
ในการ แสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูภ้ายในและภายนอกโรงเรยีนดว้ยการเลอืกใชส้ื่ออยา่ง
เหมาะสม 5 พฤตกิรรมบ่งชี ้ ม ี5 ระดบัคุณภาพ ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อเตรยีมการ
วเิคราะห ์สรปุและอภปิรายผลทีเ่กดิขึน้ในวงจรและผลการพฒันาทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวงจร  
 

สรปุผลการวิจยั 
  1. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เพื่อการพฒันาทกัษะการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจ จากสื่อสภาพจรงิโดยใชเ้ทคนิคแผนทีค่วามคดิ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่3 คะแนนจากการประเมนิผลงานนกัเรยีนเท่ากบั 16.16  คดิเป็นรอ้ยละ 80.80 คะแนนจาก
แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านเท่ากบั 16.76  คดิเป็นรอ้ยละ 83.79 นกัเรยีนผ่านเกณฑเ์ฉลีย่
รอ้ยละ 83.09 คะแนนทดสอบก่อนเรยีนคดิเป็นค่ารอ้ยละ 69.05 คะแนนทดสอบ หลงัเรยีน คดิ
เป็นรอ้ยละ 83.79 ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าแผนการจดัการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มปีระสทิธภิาพ ใน
การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ จากสื่อสภาพจรงิโดยใชเ้ทคนิคแผนที่
ความคดิ  
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  2.  นกัเรยีนทีเ่รยีนภาษาองักฤษจากสื่อสภาพจรงิ โดยใชเ้ทคนิคแผนทีค่วามคดิ 
มทีกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจรอ้ยละ 83.79 และจ านวนนกัเรยีนทีผ่่านเกณฑ์
รอ้ยละ 83.09 ของนกัเรยีนทัง้หมด เป็นไปตามสมมตฐิาน คอืนกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 75 
ขึน้ไปและจ านวนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 75 ของนกัเรยีนทัง้หมด   
  3.   นกัเรยีนมพีฤตกิรรมนิสยัรกัการอ่านจากวธิกีารเรยีนจากสื่อสภาพจรงิ โดย 
ใชเ้ทคนิคแผนทีค่วามคดิตามเกณฑค์ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 75.74  ซึง่เป็นไปตามตามสมมตฐิาน
ทีต่ ัง้ไว ้คอืนกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 75 ขึน้ไปและจ านวนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 75 ของ
นกัเรยีนทัง้หมด  
 

อภิปรายผล 
  ผลการพฒันาทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ จากสื่อสภาพจรงิโดยใชเ้ทคนิคแผนที่
ความคดิของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนหนองเหลก็ศกึษา อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั
มหาสารคาม ดว้ยแผนการจดัการเรยีนรูจ้ านวน 8 แผน ๆ ละ 2 ชัว่โมง รวม 16 ชัว่โมง ซึง่ใชว้ธิี
วจิยัเชงิปฏบิตักิารในการวจิยั สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 

 1.  จากการวจิยัพบว่านกัเรยีน ทีเ่รยีนจากสื่อสภาพจรงิ โดยใชเ้ทคนิคแผนที่
ความคดิมทีกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยรวมและทุกแผนการจดัการเรยีนรู้
เป็นไปตามเกณฑ ์คะแนนรอ้ยละ 75 ขึน้ไป และจ านวนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 75 ของนกัเรยีน
ทัง้หมด เนื่องจากกระบวนการนัน้มทีัง้กจิกรรมเดีย่วและกจิกรรมกลุ่ม และเนื้อหาทีน่ ามาสอน
เป็นเน้ือหาสื่อสภาพจรงิในชวีติประจ าวนัทีน่กัเรยีนมคีุน้เคยมปีระสบการณ์การใชม้าก่อน ท าให้
นกัเรยีนสนใจและกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วนัเพญ็  สุขเกษม   
(2550 : 68-69) ทีใ่ชส้ื่อสภาพจรงิเพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านและการเขยีนภาษา 
องักฤษอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถใน
การอ่านและการเขยีนก่อนและหลงัการใชส้ื่อสภาพจรงิพบว่า ความสามารถในการอ่านและการ
เขยีนอย่างมวีจิารณญาณหลงัเรยีนสงูขึน้หลงัจากการใชส้ื่อสภาพจรงิ และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ต่างประเทศของจอนส ์(Johns.  1998 :  404-407)  ซึง่ไดศ้กึษาผลการใชบ้ทเรยีนทีน่ ามาจาก
เอกสารจรงิกบันกัศกึษาวชิาชพีครขูองสถาบนัเทคโนโลยใีนประเทศจนี โดยใหน้กัศกึษาแต่ละ
คนเลอืกอ่านบทอ่านทีต่นสนใจ และคดิว่ามปีระโยชน์ จากนิตยสาร วารสาร หรอืหนงัสอืพมิพ์
ภาษาองักฤษแลว้เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนเขยีนและพูดคุยเกีย่วกบัเรือ่งทีต่นอ่านแลกเปลีย่นกบั
เพื่อน ๆ ในชัน้เรยีน ผลการศกึษาพบว่านกัศกึษาทีใ่ชบ้ทเรยีนทีน่ ามาจากเอกสารจรงิมคีวาม 
สามารถในการอ่านและมแีรงจงูใจในการอ่านภาษาองักฤษสงูขึน้ 

 2.  บทอ่านทีใ่ชใ้นการทดลองน่าสนใจ ชวนอ่าน ซึง่เป็นบทอ่านทีผู่ว้จิยัน ามาจากสื่อ
สภาพจรงิและไม่มกีารดดัแปลงใด ๆ จากตน้ฉบบัเดมิ ซึง่บทอ่านเหล่านี้มคีวามพเิศษคอื เป็น
ฉลากสนิคา้ ขนม แป้ง ยาและยาสระผม มสีสีนัสะดุดตา น่าอ่าน มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัชวีติ 
ประจ าวนัของนกัเรยีน ซึง่นักเรยีนเป็นผูบ้รโิภค จะมคีวามตระหนกัถงึความปลอดภยั และ
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ประโยชน์คุม้ค่าในการใช ้จงึท าใหน้กัเรยีนเกดิความสนใจ มคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะอ่าน และ
ตัง้ใจอ่านฉลากสนิคา้แต่ละชนิด ซึง่สอดคลอ้งกบั ฉตัรชยั  ศรสีมบรูณ์ (2549 : 65 - 67) ได้
ท าการศกึษาผลการสอนแบบรว่มมอืคน้ควา้ภายในกลุ่มโดยใชส้ื่อสภาพจรงิทีม่ผีลต่อผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนและความสนใจในการเรยีนวชิาภาษองักฤษของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
3 พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้กว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้นกัเรยีนมคีวามสนใจในการเรยีน
ภาษาองักฤษสงูขึน้มาก สบืเนื่องจากการปฏบิตักิบัสิง่ทีผู่เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้ศกึษาคน้ควา้นัน้ช่วย
ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีแ่ละสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูม้คีวามทนัสมยัเกีย่วขอ้งกบั
ชวีติประจ าวนั สามารถพบเหน็ไดทุ้กที ่สามารถประยกุตใ์ชก้บัชวีติประจ าวนัได ้ท าใหเ้กดิความ
สนใจในการเรยีน และสอดคลอ้งกบัสุภาภรณ์  สุรยิวงศ์ษา (2548 : 83 - 84) ทีก่ล่าวว่า การจดั
กจิกรรมโดยใชส้ื่อในชวีติประจ าวนัอยา่งหลากหลาย ท าใหน้กัเรยีนการเรยีนรูแ้ละกระบวนการ
เรยีนรูท้ าใหผ้ลการเรยีนรูข้องนกัเรยีนเป็นไปตามเกณฑ ์นกัเรยีนมคีวามสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษโดยภาพรวมสูงขึน้หรอืเพิม่ขึน้กว่าก่อนเรยีนจรงิ เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ สุชาดา  
กล่องพุดชา (2547: 105-106) ไดท้ าการศกึษาคน้ควา้เรื่อง การพฒันาทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โดยใชส้ื่อสภาพจรงิพบว่า การจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนภาษาองักฤษโดยใชส้ื่อสภาพจรงิท าใหค้รผููส้อนไดป้รบัปรงุพฒันาการเรยีนการ
สอน ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละมพีฒันาการทกัษะการอ่านเพิม่ขึน้ 

 3.  การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชเ้ทคนิคแผนทีค่วามคดิ เป็นการเปิด
โอกาสใหผู้เ้รยีนวางแผนการอ่านและเป็นกจิกรรมทีม่งุพฒันาระบบการคดิของนกัเรยีนอยา่งเป็น
ระบบตามขัน้ตอนทีว่างไวอ้ยา่งชดัเจน ผูเ้รยีนจะสรา้งแผนทีค่วามคดิของตนเองหลงัจากทีไ่ด้
อ่านเรือ่ง แลว้มกีารอภปิรายสรปุแผนทีค่วามคดิ ทีผู่เ้รยีนสรา้งขึน้เพื่อตรวจสอบใจความส าคญั
ในเรือ่งทีอ่่าน  การสรา้งแผนทีค่วามคดิหลงัการอ่าน นัน้ช่วยใหผู้เ้รยีนไดม้กีารทบทวนความจ า  
ความเขา้ใจในเรือ่งทีอ่่าน  สรปุรวบรวม และเสนอแนะขอ้มลูทีอ่่าน ส่งผลใหเ้กดิการแลกเปลีย่น
เรยีนรูร้ว่มกนัระหว่างครแูละนกัเรยีน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อภศิกัดิ ์อนิทรต์า  (2553 : 
122-123)  ใชเ้ทคนิคการสอนแบบแสดงการคดิเป็นถอ้ยค าควบคู่กบัการท าแผนผงัสรปุโยงเรือ่ง
ทีอ่่าน  เพื่อพฒันาผลสมัฤทธิท์างการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ผลการวจิยัพบว่า การ
จดักจิกรรมการเรยีนการสอนน้ี เป็นกจิกรรมการเรยีนการสอนทีต่อบ สนองต่อความตอ้งการ
ของผูเ้รยีน ผูเ้รยีนรูจ้กัการวางแผนการอ่านก่อนท าการอ่านและเป็นกจิกรรมทีมุ่ง่พฒันา
กระบวนการคดิและกลวธิใีนการแกป้ญัหาต่างๆ   
  4.  นกัเรยีนมพีฤตกิรรมนิสยัรกัการอ่านมากขึน้ จากการจดักิจกรรมการพฒันาการ
อ่านจากสื่อสภาพจรงิโดยใชเ้ทคนิคแผนทีค่วามคดิ เนื่องจากเป็นสื่อสภาพจรงิทีอ่ยูใ่นชวีติ 
ประจ าวนั ทีน่กัเรยีนมสี่วนร่วมอยูต่ลอดเวลา ดงันัน้จงึเกดิพฤตกิรรมการรูจ้กัอ่านเพื่อวเิคราะห์
ความเขา้ใจในสิง่ต่าง ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจ าวนัของตนเอง โดยเหน็ไดจ้ากนกัเรยีนมกีาร
บนัทกึรกัการอ่าน เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า สื่อสภาพจรงิมสี่วนส าคญั
อยา่งยิง่ทีท่ าใหน้กัเรยีนเกดิพฤตกิรรมนิสยัรกัการอ่านจากการอ่านทลีะน้อยจนเกดิความเคยชนิ
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ในการอ่าน ซึง่สอดคลอ้งกบั ฉววีรรณ  คหูาภนินัทน์  (2542 : 55)  ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า  นิสยั
รกัการอ่าน  คอื  การชอบอ่านจนเป็นนิสยั  เมือ่มเีวลาว่างจะชอบอ่านมากกว่าท าอยา่งอื่นและ
ชอบอ่านหนงัสอืหรอืวสัดุการอ่านทุกชนิด  ทุกประเภท  ทัง้หนงัสอืทีใ่หค้วามบนัเทงิและสารคด ี 
ดงันัน้นิสยัรกัการอ่านจงึหมายความว่า  ความประพฤตหิรอืพฤตกิรรมทีเ่คยชนิกบัการอ่านเป็น
ประจ าจนรูส้กึจะขาดการอ่านมไิดแ้ละมคีวามสุขกบัการอ่าน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 การใชเ้ทคนิคแผนทีค่วามคดิในการจดักจิกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษ เพื่อความเขา้ใจนัน้ ครคูวรฝึกการฟงั การพดู การอ่านในหน่วยการเรยีนรูน้ัน้ ๆ 
ก่อนเพื่อนกัเรยีนจะไดม้คีวามรูเ้กีย่วกบัค าศพัทโ์ดยครใูหค้ าแนะน าในเรือ่งการออกเสยีง 
ความหมายของค าศพัท ์ เพื่อช่วยใหน้กัเรยีนมคีวามมัน่ใจในการอ่าน จงึด าเนินกจิกรรมการ
อ่านโดยใชแ้ผนทีค่วามคดิ 
  1.2 ครคูวรส ารวจสื่อสภาพจรงิทีอ่ยูใ่นความสนใจของนกัเรยีนและมคีวามยากงา่ย
เหมาะสมกบัระดบัชัน้ 
  1.3 ครคูวรมกีารสอดแทรกกลวธิกีารอ่านใหแ้ก่ผูเ้รยีน เพื่อใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเรือ่งที่
อ่านไดง้า่ยขึน้ และคอยชีแ้นะรปูประโยคหรอืค าศพัทท์ีย่าก คอยใหก้ าลงัใจและเสรมิแรงนกัเรยีน
ทีอ่่อน 
  1.4 ควรจดักจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหน้กัเรยีนทุกคนไดร้ว่มกจิกรรมอยา่งทัว่ถงึ 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรพฒันาแผนการการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
จากสื่อสภาพจรงิ โดยใชเ้ทคนิคแผนทีค่วามคดิในระดบัชัน้อื่นๆ 
  2.2 ควรทดลองเปรยีบเทยีบการพฒันาทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค
แผนทีค่วามคดิกบัการใชเ้ทคนิคอื่น ๆ 
  2.3 ควรมกีารใชส้ื่อสภาพจรงิโดยใชเ้ทคนิคแผนทีค่วามคดิในทกัษะอื่นๆ เช่น ทกัษะ
พดู การฟงั และเขยีน 
  2.4 ควรมกีารวจิยัเพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องทกัษะการฟงั การพดู การอ่าน และ
การเขยีน โดยใชส้ื่อสภาพจรงิ 
  2.5 ควรมกีารศกึษาความคดิเหน็หรอืความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อกจิกรรม 
การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ จากสื่อสภาพจรงิโดยใชเ้ทคนิคแผนทีค่วามคดิ 
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บทคดัย่อ 

 การพฒันาหลกัสตูรบรูณาการวรรณกรรมทอ้งถิน่จงัหวดัรอ้ยเอด็ ส าหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 4  โดยใชพ้ืน้ทีศ่กึษา  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27  จงัหวดั
รอ้ยเอด็  การน าเสนอบทความครัง้นี้  น าเสนอผลการศกึษาตอนที ่ 1  ระยะที ่ 1  การศกึษาขอ้มลู
พืน้ฐาน  วตัถุประสงคก์ารวจิยั  เพื่อศกึษาสภาพปญัหาและความจ าเป็นตอ้งการต่อการพฒันาหลกัสตูร
บรูณาการวรรณกรรมทอ้งถิน่อสีานจงัหวดัรอ้ยเอด็  การวจิยัครัง้นี้ใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัแบบผสมผสาน 
(Mixed  Method  Research )  ใช ้ การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative  Method ) และการวจิยัเชงิ
คุณภาพ (Qualitative  Method)    
 ประชากรและกลุ่มเป้าหมายในการวจิยัครัง้น้ี  คอื  ประชากรไดแ้ก่  คร ู ผูบ้รหิาร 52  คน  
ศกึษานิเทศก ์ 10  คน  และนกัเรยีน  370  คน  ไดใ้ชว้ธิสีุ่มอยา่งง่ายโดยใชต้ารางเลขสุ่ม  (Random  
Numbers  Table)  ในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 27 จงัหวดัรอ้ยเอด็  และ 
กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่  คร ู ผูบ้รหิาร  นกัเรยีน คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัโรงเรยีนหนอง  
หมืน่ถ่านวทิยา  อ าเภออาจสามารถ  จงัหวดัรอ้ยเอด็  และปราชญท์อ้งถิน่ทีอ่าศยัอยู่ในจงัหวดัรอ้ยเอด็  
มคีวามสามารถพเิศษเรือ่งนิทาน  ผญา  ภาษติ  ต านาน  และปรศินาค าทาย  รวมกลุ่มเป้าหมาย  30  
คน  โดยการเลอืกแบบเจาะจง  เครือ่งมอืการวจิยัตอนที ่ 1  ระยะที ่ 1  ไดแ้ก่  (1)  เอกสารและงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้ง  (2)  แบบส ารวจสภาพปญัหาและความตอ้งการจ าเป็นต่อการพฒันาหลกัสตูรบรูณาการ
วรรณกรรมทอ้งถิน่อสีาน  ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4  จงัหวดัรอ้ยเอด็  จ านวน  30  ขอ้  มี
ค่าความเชื่อมัน่  .67  (3)  แบบสมัภาษณ์มโีครงสรา้งและไม่มโีครงสรา้ง  เพื่อการจดักลุ่มสนทนากบั
กลุ่มเป้าหมาย   
 ผลการศกึษาตอนที ่ 1  ระยะที ่ 1  1. โดยการจดักลุ่มสนทนา จ านวน  30  คน  ผลการศกึษา
สภาพปญัหาและความตอ้งการจ าเป็นต่อการพฒันาหลกัสตูรบรูณาการวรรณกรรมทอ้งถิน่อสีาน  
จงัหวดัรอ้ยเอด็  ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4  พบว่า  ความรูเ้รือ่งวรรณกรรมทอ้งถิน่อสีาน  
จงัหวดัรอ้ยเอด็  มเีนื้อหาทีค่นจงัหวดัรอ้ยเอด็รูจ้กั  ไดแ้ก่  (1)  วรรณกรรมทอ้งถิน่ระดบัภาค 
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2ปร.ด. (ไทศกึษา)  อาจารย ์ สาขาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม   
3ปร.ด. (หลกัสตูรและการสอน) อาจารยพ์เิศษ  สาขาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏั
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ตะวนัออกเฉียงเหนือ  (2)  ระดบัจงัหวดั  และ(3)  ระดบัชุมชนในเขตบรกิารโรงเรยีนหนองหมืน่ถ่าน 
วทิยา  และวรรณกรรมทอ้งถิน่แบ่งตามการเกดิขึน้ม ี 2  ลกัษณะ  คอื  (1)  เกดิจากการบอกเล่าของ
ปราชญท์อ้งถิน่ในแต่ละภาค  จงัหวดั และ หมูบ่า้น  (2)  การบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น  ในใบ
ลาน  สมดุขอ่ย  ต าราเรยีน  ฯลฯ  นอกจากนี้  เนื้อหาวรรณกรรมทอ้งถิน่อสีานมเีนื้อหาหลายประเภท  
ไดแ้ก่  ประวตักิารตัง้บา้นเมอืง  สถานทีส่ าคญั  นิทานวรีบุรษุ  นิทานพืน้บา้น  สุภาษติค าพงัเพย  
ปรศินาค าทาย  ฯลฯ   

2. โดยการส ารวจสภาพปญัหาคร ู ผูบ้รหิารสถานศกึษา ศกึษานิเทศก ์และนกัเรยีน รวมจ านวน  
432  คน  พบว่า  ดา้นคร ู (1)  ไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบั
บรบิท  สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นจรงิแต่ละโรงเรยีน  รอ้ยละ  75  (2)  ครทูีท่ าหน้าทีส่อนไม่มคีวามรูเ้กีย่วกบั
วรรณกรรมทอ้งถิน่อสีาน  รอ้ยละ  20  (3)  จดักจิกรรมการเรยีนการสอนตามความถนดัและความสนใจ  
ไมจ่ดัท าแผนการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่องเรือ่งวรรณกรรม  รปูแบบการสอนยดึครเูป็นศูนยก์ลาง  ใชก้าร
บรรยายและการสาธติ  รอ้ยละ  5  ปญัหาของนกัเรยีน  พบว่า  (1)  นกัเรยีนไมส่นใจเรือ่งราวทอ้งถิน่
ของตนเองและ  นกัเรยีนขาดความรกัต่อทอ้งถิน่ รอ้ยละ  65 (2)  นกัเรยีนไมม่โีอกาสแสดงออก รอ้ยละ 
20  (3)  นกัเรยีนไม่มคีวามคดิสรา้งสรรค ์ รอ้ยละ  15  ผลการศกึษาความตอ้งการจ าเป็นต่อการพฒันา
หลกัสตูรบรูณาการวรรณกรรมทอ้งถิน่อสีาน  พบว่า  (1)  โรงเรยีนควรจดัท าท าเนียบปราชญท์อ้งถิน่แต่
ละดา้น  เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเรยีนรูใ้นชุมชน  ส่งเสรมิการจดัท าหลกัสตูรการเรยีนการสอนในสถานศกึษา  
สอดคลอ้งกบัสภาพจรงิของทอ้งถิน่  นกัเรยีนจะไดภู้มใิจและรกัทอ้งถิน่ตนเอง รอ้ยละ  70  (2)  ครไูม่
เขา้ใจเนื้อหาวรรณกรรมทอ้งถิน่เพื่อพฒันาเป็นหลกัสตูรสถานศกึษารอ้ยละ  18  (3)  ตอ้งการใหพ้ฒันา
หลกัสตูรวรรณกรรมทอ้งถิน่อสีานในโรงเรยีน  เขา้ไปสู่รายวชิาเพิม่เตมิ  และใชเ้นื้อหาวรรณกรรม
ทอ้งถิน่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหรอืจงัหวดัและชุมชน  เพื่อส่งเสรมิใหก้ารเรยีนรูเ้รื่องนี้ไดค้รอบคลุมใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รอ้ยละ  12 
 
ค าส าคญั  :  การพฒันาหลกัสตูร,  บรูณาการ, วรรณกรรมทอ้งถิน่อสีาน, นกัเรยีน 
 

Abstract 

 The development of an integrated curriculum of local literature in Roi-et Province for 
Mathayomsuksa 4 students. The area of study is the jurisdiction of Roi-et Office of Secondary 
Education Service Area 27, Roi-et Province. This presentation is of the results of the study in 
Stage 1 Period 1 which deals with the study of the baseline. It aims to study the state of 
problems and needs that are necessary for the development of an integrated curriculum of local 
literature in Roi-et Province. The research employs the mixed method which incorporates 
quantitative and qualitative methods.  
 The Population and the Target Group   The population consists of 52 teachers and 
administrators, 10 educational supervisors, and 370 students under Roi-et Office of Secondary 
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Education Service Area 27, obtained through the use of a random number table, and the target 
group consists of 30 people who are teachers, administrators, students, basic education 
institution committee members of Nongmeauntanwitaya School, Artsamart District, Roi-et 
Province, and local scholars who live in Roi-et Province and are specialists in tales, Isan 
proverbs, proverbs, legends, and prophesies. The target group members are obtained through 
purposive sampling. The instruments used in Stage 1 Period 1 are: (1) related documents and 
research works, (2) A survey form for the state of problems and needs necessary for the 
development of an integrated curriculum of local literature in Roi-et Province for 
Mathayomsuksa 4 students. It contains 30 items and its reliability is .90. (3) An interview form – 
structured and unstructured – for the purpose of organizing focus groups. 

The results of Stage 1 Period 1    The results of the study of the state and needs 
necessary for the development of an integrated curriculum of Isan local literature in Roi-et 
Province for Mathayomsuksa 4 students reveal that the content of Isan local literature in Roi-et 
Province that the people of Roi-et Province know comprises (1) local literature in the level of 
the Northeast region, (2) the provincial level, and (3) the community level in the service area of 
Nongmeauntanwitaya School. Local literature, according to the origin, is divided into 2 types.  
 (1) Those that local scholars in each region, province, and village have verbalized, (2) Those 
written such as on palm leaves, on paper made of Siamese rough bush, in textbooks, etc. 
Moreover, there is a variety of content of Isan local literature. They are: history of settlement, 
landmarks, heroic tales, folk tales, proverbs and wise sayings, prophesies, etc. (1)  The study 
of the problems related to the development of the curriculum that integrates local literature 
reveals that, on the aspect of the curriculum, schools do not clearly understand how to develop 
an integrated curriculum level 75 (2)  That is in congruence with the local condition, and the 
curriculum has not been developed, improved, and corrected to meet the needs of the learners. 
On the aspect of teachers, the teachers do not have knowledge and understanding of 
curriculum  development  level 20. They do not write learning organization plans but rather 
teach according to their own skills and interest. (3) Their teaching is teacher-centered  level 5. 
On the aspect of students, the students are not interested in local matters level 65. They do not 
love and are not proud of their locality, level 20 and they do not express themselves and level 
15. 
 The study of the needs necessary for curriculum development reveals that local 
scholars and parents want to have a local scholar roster made for using them as a community 
learning source, and budget should be allocated for schools to support student activities in 
which they can express themselves. In terms of teachers and students’ needs, they want to use 
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local literature, of which the content is in the regional level, provincial level, and community 
level, integrated into the curriculum in additional subjects. 
 
Keywords: Curriculum development, Integration, Isan local literature, Student 

 
บทน า 

 สงัคมในโลกศตวรรษที ่ 21  มกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา  โดยเฉพาะความก้าวหน้าทาง
วทิยาการ  และเทคโนโลย ี มคีวามเจรญิรวดเรว็และแผ่กระจายไปทุกแห่งอย่างรวดเรว็ไมม่ขีอบเขตจ ากดั  
ท าใหเ้กดิผลกระทบต่อการด ารงชวีติในสงัคมโลก  สภาพสงัคมไทยในปจัจุบนั มคีวามอ่อนแอและขาด
ความเป็นตวัของตวัเอง  เกดิการแข่งขนั  เอารดัเอาเปรยีบ  โดยไมค่ านึงถงึคุณธรรม  สิง่เหล่านี้ลว้น
แลว้แต่เกดิจากการไมส่มดุลแห่งการเรยีนรูร้ะหว่างภมูปิญัญาทอ้งถิน่ของคนไทยกบักระแสโลกาภวิฒัน์  
ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นตวัชีน้ าความคดิในการพฒันาประเทศมาเป็นเวลายาวนาน  จงึท าใหเ้กดิปญัหาเกีย่วกบั
ภมูปิญัญาไทย ทีส่ าคญัคอื ภมูปิญัญาไทยไดห้ายไปจากสงัคมไทยเกอืบหมดสิน้  (สุวนนัท ์ สนัตเิดชา.  
2547 : 1 , คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ  2551 : ฉ) การศกึษาจงึมบีทบาทส าคญัต่อวถิชีวีติของคน
ในยคุปจัจุบนั  โดยการจดัการศกึษาทีด่ตีอ้งสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้และความ
ตอ้งการของบุคคลในสงัคมและประเทศชาต ิ
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2542 มหีลกัการส าคญัและมแีนวคดิใหม่คอื  การ
ส่งเสรมิภมูปิญัญาทอ้งถิน่และภมูปิญัญาไทย  พรอ้มๆไปกบัความรูอ้นัเป็นสากล  ตลอดจนการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  รวมทัง้การส่งเสรมิใหม้กีารเรยีนรูด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเนื่อง  แนวคดิ
ใหมท่ีส่่งผลต่อการปฏริปูการศกึษาอยา่งใหญ่หลวง ไดแ้ก่  การก าหนดใหส้งัคมมสี่วนรว่มในการจดั
การศกึษาไปสู่เขตพืน้ทีก่ารศกึษา  สถานศกึษา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  การระดมทรพัยากรส่วน
ต่างๆมาใชใ้นการจดัการศกึษา  ตลอดจนการใหบุ้คคลและองคก์รต่างๆทีร่ะบุไว้ในมาตรา 9  มาตรา  12  
และมาตรา  14  แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว  ไดแ้ก่บุคคล  ครอบครวั  องคก์ร  ชุมชน  องคก์รวชิาชพี  
สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการและสถาบนัสงัคมอื่น  ซึง่จะเหน็ไดว้่า ทอ้งถิน่ และ สงัคม ทุกระดบัที่
อยูน่อกโรงเรยีน  ไดร้บัความส าคญัและมบีทบาทอยา่งมากต่อการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ( มณฑา  
วฒันถนอม. 2545 : 51 )   
 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551  เป็นผลผลติจากพระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาต ิ พ.ศ. 2542  และรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 เป็นหลกัสตูร 
ทีเ่อือ้ต่อการมสี่วนรว่มของประชาชน  ในการพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  เนื่องจากหลกัสตูรมลีกัษณะ 
เป็นกรอบกวา้งๆ  มสีาระและมาตรฐานการเรยีนรู ้ 8  กลุ่ม  ทีเ่ป็นแนวทางใหส้ถานศกึษาน าไปจดัท า
เป็นหลกัสตูรสถานศกึษา  จดัท าค าอธบิายรายวชิา  หน่วยการเรยีนรู ้ แผนการจดัการเรยีนรู ้ โดย
สถานศกึษาสามารถออกแบบการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน  และการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ ใหบ้รรลุ
ตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้ กระบวนการต่างๆเหล่านี้ ลว้นเอือ้ต่อการมสี่วนรว่มในการพฒันาการเรยีนรู้
ของสถานศกึษากบัชุมชนในทอ้งถิน่ใหส้ามารถน าระบบการวจิยัมาใชใ้นการพฒันาทัง้ดา้นสรา้งความรู ้ 
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การใหค้วามรู ้ การจดัการความรู ้ การใชค้วามรูท้ีส่อดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูรและฐานราก
ของชุมชนทอ้งถิน่ (คณะกรรมการปฏริปูการเรยีนรู.้ 2543, อุดมสทิธิ ์ จติรวจิารณ์.  2545 : 31, 
กระทรวงศกึษาธกิาร.  2551) 
 การพฒันาหลกัสตูรระดบัสถานศกึษาเป็นภารกจิหนึ่งของสถานศกึษาทีต่อ้งด าเนินการ 
ตามกรอบพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2542  มาตรา 27  โดยมคีณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานเป็นผูก้ าหนดหลกัสตูรแกนกลางขึน้  ทีม่สีาระการเรยีนรู ้ และหลกัมาตรฐานเป็นขอ้ก าหนด
และเป็นแนวทางใหส้ถานศกึษา  จดัท าสาระหรอืรายละเอยีดของหลกัสตูรเพื่อความเป็นไทย  ความเป็น
พลเมอืงดขีองชาต ิ การด ารงชวีติ  การประกอบอาชพี  และการศกึษาต่อทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน  และ
สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมทอ้งถิน่  ไดแ้ก่สภาพปญัหาในชุมชนและสงัคม  ภมูปิญัญาทอ้งถิน่  
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ เพื่อพฒันาใหเ้ป็นสมาชกิทีด่ขีองครอบครวั ชุมชนสงัคมและประเทศชาต ิ 
สถานศกึษาตอ้งด าเนินการพฒันาหลกัสตูรขึน้เพื่อเป็นแนวทางในการจดัประสบการณ์เรยีนรูแ้ก่ผูเ้รยีน 
โดยพจิารณาความเหมาะสมของสาระหลกัสตูรทีผ่สมผสาน  ระหว่างสาระการเรยีนรูห้ลกัมาตรฐานที่
ก าหนด  สภาพทอ้งถิน่  ตลอดจนคาบเวลาและเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รยีนทีเ่น้นทุกส่วนเขา้มามสี่วน
รว่มในการจดัการศกึษา (ยุทธนา  ปฐมวรชาต.ิ  2545 : 11- 12, กระทรวงศกึษาธกิาร.  2552, ณฐัพงศ ์ 
ฉลาดแยม้.2553 : 47-48)  
   ภมูปิญัญาไทยซึง่เป็นองคค์วามรูส้ าคญัส่วนหน่ึงทีต่อ้งปลกูฝงัใหก้บัเดก็และเยาวชนในชาตไิด้
เรยีนรูถ้งึความยิง่ใหญ่   และควรค่าแห่งความภาคภูมใิจเป็นฐานของวธิคีดิ     และจดุรวมของจติส านึก
ในทุกระดบั  ตัง้แต่ระดบัครอบครวั ชุมชน และประเทศชาต ิจงึจ าเป็นตอ้งน าเขา้สู่ระบบการศกึษา ทัง้นี้
เพื่อใหเ้กดิการฟ้ืนฟูสบืสานอยา่งต่อเนื่อง  จากการทบทวนบทเรยีนของการพฒันาประเทศทีผ่่านมาได้
ขอ้สรปุว่า การพฒันาประเทศทีผ่่านมาไมส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติและวฒันธรรมไทยเท่าทีค่วร  ท าใหเ้กดิ
ปญัหาและภาวะวกิฤตนานาประการ  การพฒันาคนหรอืการศกึษาโดยรวม กเ็ป็นไปตามแนวทางของ
ตะวนัตกเป็นส าคญั สภาพสงัคมไทยในปจัจุบนั  สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความอ่อนแอและขาดความเป็นตวัของ
ตวัเอง  เกดิการแขง่ขนั  เอารดัเอาเปรยีบ  โดยไมค่ านึงถงึคุณธรรม  สิง่เหล่านี้ลว้นแลว้แต่เกดิจากการ 
ไมส่มดุลแห่งการเรยีนรูร้ะหว่างภูมปิญัญาทอ้งถิน่ของคนไทยกบักระแสโลกาภวิฒัน์  ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นตวั
ชีน้ าความคดิในการพฒันาประเทศมาเป็นเวลายาวนาน  จงึท าใหเ้กดิปญัหาเกีย่วกบัภมูปิญัญาไทย ทีส่ าคญั
คอื  ภมูปิญัญาไทยไดห้ายไปจากสงัคมไทยเกอืบหมดสิน้  (สุวนนัท ์ สนัตเิดชา.  2547 : 1 , คณะกรรมการ
การศกึษาแห่งชาต.ิ  2551 : ฉ) ฉะนัน้ เพื่อใหก้ารพฒันาคนต่อแต่นี้ไดร้บัการแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัวถิชีวีติ
วฒันธรรมไทย การน าเอาภูมปิญัญาทีส่ ัง่สมไวใ้นบา้นเมอืงมาใชเ้ป็นพืน้ฐานส าคญัส่วนหน่ึง มาใชใ้นการ
พฒันาคนหรอืปฏริปูการศกึษา 
 ในปจัจบุนัน้ีกระทรวงศกึษาธกิารไดเ้หน็ความส าคญัของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ยิง่ขึน้   พระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2542 มาตรา 7 และมาตรา  23 นัน้ ใหค้วามส าคญัในการจดัการศกึษาเรือ่ง     
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่  โดยใหบู้รณาการเขา้ไปในทุกระดบัการศกึษา ส่วนมาตรา 27 วรรคสองไดก้ าหนดไว้
อยา่งชดัเจนว่าสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานตอ้งจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาในส่วนทีเ่กีย่วกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่  
เช่นเดยีวกบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ไดก้ าหนดจดุมุง่หมาย ซึง่ถอืเป็นมาตรฐานการ
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เรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนเกดิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นส่วนทีเ่กีย่วกบัภูมปิญัญาทอ้งถิน่ไวว้่า  ใหค้นไทยเขา้ใจใน
ประวตัศิาสตรข์องชาตไิทย  ภมูใิจในความเป็นไทย  เป็นพลเมอืงด ี มจีติส านึกในการอนุรกัษ์ภาษาไทย  
ศลิปะ  วฒันธรรม  ประเพณ ี กฬีา  ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  และให้
สถานศกึษาพฒันามาตรฐานการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัสภาพปญัหาในชุมชนและสงัคม  ภมูปิญัญาทอ้งถิน่  
และมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงคเ์พื่อเป็นสมาชกิทีด่ขีองครอบครวั ชุมชน  สงัคม และประเทศชาตไิด ้    
(กรมวชิาการ.  2544 : 4 -7, คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ  2551 : ฉ) และส่วนหน่ึงทีถู่กเล่าขานกนัมา
ชา้นานและควรค่าแก่การทีจ่ะอนุรกัษ์ไวอ้ยา่งยิง่คอื “วรรณกรรมทอ้งถิน่”  ซึง่เป็นเรือ่งราวทีบ่อกเล่าทีแ่สดง
ถงึภมูปิญัญาของนกัปราชญ์  ผูรู้พ้ ืน้บา้น  ทีส่รา้งสรรคข์ึน้มาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของสงัคมมนุษย์
ทัง้ดา้นความบนัเทงิใจและสาระความรูอ้ื่น ๆ 
  การศกึษาในเรือ่งวรรณกรรมทอ้งถิน่จงึเป็นเรือ่งทีเ่ยาวชนไทยไมค่วรมองขา้ม  โดยให้
ความส าคญัทีป่ระชาชนและเปิดโอกาสใหไ้ดเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการศกึษาเพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่ๆ ซึง่
วรรณกรรมทอ้งถิน่ในลกัษณะน้ี  จะท าใหเ้กดิความเขา้ใจถงึความเป็นมาของวถิชีวีติของประชาชนมากขึน้  
นอกจากน้ีวรรณกรรมทอ้งถิน่  ยงับ่งบอกใหเ้หน็ถงึ การอนุรกัษ์วฒันธรรม  และศกัดิศ์รขีองแต่ละทอ้งถิน่
ดว้ย  ดงันัน้ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของโรงเรยีน  เพื่อใหผู้เ้รยีนใชภ้าษาในการอ่าน  การคดิ
อยา่งสรา้งสรรค ์ วพิากษ์วจิารณ์   ตดัสนิใจแกป้ญัหา  วนิิจฉยัเรือ่งราวและส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนใชว้จิารณญาณ
ในการอ่านเรือ่งราวของวรรณกรรมทอ้งถิน่ไดอ้ย่างเหมาะสม  ใชภ้าษาในเชงิสรา้งสรรคแ์ละใชภ้าษาอยา่ง
สละสลวยซึง่จะช่วยสรา้งเสรมิบุคลกิภาพของผูใ้ชภ้าษาใหเ้กดิความน่าเชื่อถอื (กรมวชิาการ.  2545  : 8-9)  
 วรรณกรรมทอ้งถิน่เป็นส่วนหน่ึงของภูมปิญัญา ทีบ่นัทกึเรือ่งราวชวีติความเป็นอยู ่การประพฤติ
ปฏบิตัขิองประชาชนธรรมดาทัว่ไป เป็นมขุปาฐะ  (ใชถ้อ้ยค าเล่าสบืต่อกนัมา )  และลายลกัษณ์  (จารกึหรอื
บนัทกึในวสัดุต่าง ๆ เช่น  ในใบลาน  และบนัทกึในกระดาษทีเ่รยีกว่า  สมดุไทย  สมดุขอ่ย  เป็นตน้)  ที่
ปรากฏในบรบิทของสงัคมซึง่อาจเป็นขนาดใหญ่ระดบัภาคหรอืสงัคมขนาดเลก็ระดบัหมูบ่า้นกไ็ด้ วรรณกรรม
ทอ้งถิน่เหล่านี้  คนในทอ้งถิน่เป็นผูส้รรคส์รา้งขึน้มา  ภาษาทีใ่ชเ้ป็นภาษาของทอ้งถิน่ซึง่แต่ละสงัคมนัน้มี
ภาษาเป็นแบบแผนของตนเองแตกต่างจากทอ้งถิน่อื่น ทัง้ภาษาพดูและภาษาเขยีน ทัง้นี้เพระภาษาเป็นสิง่
จ าแนกวรรณกรรมใหแ้ตกต่างจากวรรณคด ี รปูแบบของฉนัทลกัษณ์เป็นไปตามความนิยมของแต่ละทอ้งถิน่
ดงันัน้คนในทอ้งถิน่จงึเป็นผูอ้นุรกัษ์โดยมวีดัเป็นศูนยก์ลาง (ธวชั  ปณุโณทก  2526 : 8 ; ศริาพร  ฐติะฐาน. 
2532 : 1 - 4 ; จารวุรรณ ธรรมวตัร. 2539 : 2 ; พรทพิย ์ ซงัธาดา 2539 : 12 ; พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติ
สถาน  พ.ศ.  2542 ) 
 จากนโยบายการศกึษาดงักล่าว  จงึจ าเป็นทีโ่รงเรยีนต่าง ๆ  ตอ้งมกีารศกึษาและน าภมูปิญัญา
ทอ้งถิน่มาผสมผสานเขา้สู่ระบบการศกึษาเพื่อสงัคมทีด่ขี ึน้  เพื่อใหภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่เป็นรากฐานและ 
เป็นพลงัขบัเคลื่อนส าคญัในการพฒันาคนและพฒันาเศรษฐกจิ  การเมอืงสงัคม วฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม 
และในการศกึษาภูมปิญัญาทอ้งถิน่ของไทย  การศกึษาเรือ่งวรรณกรรมทอ้งถิน่  เป็นส่วนหน่ึงควรใหค้วาม
สนใจอย่างยิง่  เนื่องจากทอ้งถิน่ของแต่ละภูมภิาคมสีิง่ทีน่่าสนใจและน่าศกึษาหลายเรือ่งราว  การพฒันา
หลกัสตูรการเรยีนการสอนของโรงเรยีนในปจัจบุนั  ไดม้กีารน าแนวทางการด าเนินการเรยีนการสอนโดย
การน าเอาวรรณกรรมทอ้งถิน่เขา้มาบรูณาการมากขึน้  ซึง่จะมผีลท าใหก้ารสรา้งสรรคแ์ละพฒันาองค์
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ความรูข้องนกัเรยีนเพื่อตอบสนองต่อการอนุรกัษ์  ประเพณ ี วฒันธรรม ของคนในทอ้งถิน่ไดเ้ป็นอย่างด ี 
ทัง้นี้การน าวรรณกรรมทอ้งถิน่มาเป็นรากฐานส าคญัในการสรา้งและพฒันาองคค์วามรูข้องโรงเรยีนทัง้ใน
ระบบ  การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  ทีไ่มม่คีวามเฉพาะตวัเนื้อหาสาระของความรู้
เท่านัน้  แต่ตอ้งประกอบดว้ยจติวญิญาณอนัไดแ้ก่  ความเชื่อ  คุณค่า  และความภาคภมูใิจดว้ย  สิง่เหล่านี้
ลว้นแลว้แต่เป็นการส่งเสรมิ  อนุรกัษ์  และเผยแพรว่รรณกรรมทอ้งถิน่ใหก้บันกัเรยีน  เพื่อใหม้คีุณลกัษณะ
ทีพ่งึประสงคใ์นการทีจ่ะมคี่านิยมและทกัษะทีเ่หมาะสมกบัสงัคมไทย  มจีติส านึกเหน็แก่ส่วนรวมและ
จติส านึกในความเป็นไทย  มคีวามรูคู้่ความด ี ใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน  มสี านึกในความเป็นไทย  รกัและผกูพนัต่อ
ทอ้งถิน่ของตนเอง (กรมวชิาการ.  2546 : 188) 
 ผูว้จิยัสนใจทีจ่ะพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอนของโรงเรยีนในรายวชิาเพิม่เตมิ โดยน าเอา
วรรณกรรมทอ้งถิน่ของอสีาน จงัหวดัรอ้ยเอด็  ถอืไดว้่าเป็นภูมปิญัญาทอ้งถิน่ทีส่ าคญัมาประยกุตใ์ชใ้นการ
จดัการเรยีนการสอนโดยการบรูณาการกบัวชิาอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทอ้งถิน่อสีาน  จงัหวดัรอ้ยเอด็  เป็นสาระ
เพิม่เตมิ  ใหเ้กดิผลดเีพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจเจตคตชิวีติ ค่านิยมของคนอสีานในฐานะลกูหลาน 
เพื่อสบืทอดประเพณ ีค่านิยมอนัดงีามของชาวอสีานใหด้ ารงอยูแ่ละน าไปเป็นหลกัในการด ารงชวีติสบืไปและ
เป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสตูรบรูณาการ  สามารถน าไปใชเ้ป็นต้นแบบในการพฒันาหลกัสตูรการเรยีน
การสอนของโรงเรยีนอื่น ๆ ไดเ้ป็นอย่างด ี 
    

วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัแบบผสมผสาน (Mixed  Method  Research )  ใช ้ การวจิยั
เชงิปรมิาณ (Quantitative  Method ) และการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative  Method)   ด าเนินการวจิยั
แบ่งเป็น  2  ตอน    คอื ตอนที ่ 1  ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานแบ่งเป็น  2  ระยะ  ไดแ้ก่  ระยะที ่  (1) 
การศกึษาขอ้มลูขัน้พืน้ฐาน  และ(2)   การพฒันาหลกัสูตร (Development  I )   ตอนที ่2  การหา
ประสทิธผิลของหลกัสตูร แบ่งเป็น  2 ระยะคอื (1)   การทดลองใชห้ลกัสตูรและผลการใชห้ลกัสตูร  และ  
(2)   การขยายผลการใชห้ลกัสตูร    
 การน าเสนอบทความครัง้นี้  น าเสนอผลการศกึษาตอนที ่ 1  ระยะที ่ 1  การศกึษาขอ้มลู
พืน้ฐาน  วตัถุประสงคก์ารวจิยั  เพื่อศกึษาสภาพปญัหาและความจ าเป็นตอ้งการต่อการพฒันาหลกัสตูร
บรูณาการวรรณกรรมทอ้งถิน่อสีานจงัหวดัรอ้ยเอด็  โดยใชป้ระชากรและกลุ่มเป้าหมายดงัน้ี  ประชากร
ไดแ้ก่  คร ู 159  คน  ผูบ้รหิาร 52  คน  ศกึษานิเทศก ์ 10  คน  และนกัเรยีน  370  คน  ไดใ้ชว้ธิสีุ่ม
อยา่งงา่ยโดยใชต้ารางเลขสุ่ม  (Random  Numbers  Table)  ในส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษาเขต 27 จงัหวดัรอ้ยเอด็  และกลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่  คร ู ผูบ้รหิาร  นกัเรยีน คณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัโรงเรยีนหนองหมื่นถ่านวทิยา  อ าเภออาจสามารถ  จงัหวดัรอ้ยเอด็  และ
ปราชญท์อ้งถิน่ทีอ่าศยัอยูใ่นจงัหวดัรอ้ยเอด็  มคีวามสามารถพเิศษเรือ่งนิทาน  ผญา  สุภาษติ  ต านาน  
และปรศินาค าทาย  รวมกลุ่มเป้าหมาย  30  คน  โดยการเลอืกแบบเจาะจง  เครือ่งมอืการวจิยัตอนที ่ 1  
ระยะที ่ 1  ไดแ้ก่  (1)  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง  (2)  แบบส ารวจสภาพปญัหาและความตอ้งการ
จ าเป็นต่อการพฒันาหลกัสตูรบรูณาการวรรณกรรมทอ้งถิน่อสีาน  ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4  
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จงัหวดัรอ้ยเอด็  จ านวน  30  ขอ้  มคี่าความเชื่อมัน่  .67  (3)  แบบสมัภาษณ์มโีครงสรา้งและไม่มี
โครงสรา้ง  เพื่อการจดักลุ่มสนทนากบักลุ่มเป้าหมาย 
 

ผลของการวิจยั 
ผลการศกึษาตอนที ่ 1  ระยะที ่ 1  1. โดยการจดักลุ่มสนทนา  พบว่า  การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน

สภาพปญัหาและความตอ้งการจ าเป็นต่อการพฒันาหลกัสตูรบรูณาการวรรณกรรมทอ้งถิน่อสีานจงัหวดั
รอ้ยเอด็   ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4  ไดจ้ากการสงัเคราะหข์อ้มลูจากเอกสารและงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง  ผลจากการตอบแบบส ารวจบูรณาการกบัการจดักลุ่มสนทนา  พบว่า  ผลการศกึษาเรือ่ง
วรรณกรรมทอ้งถิน่อสีานจงัหวดัรอ้ยเอด็  มเีนื้อหา  3  ระดบั  ทีค่นจงัหวดัรอ้ยเอด็รูจ้กั  คอื  (1)  ระดบั
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  (2)  ระดบัจงัหวดัรอ้ยเอด็  และ  (3)  ระดบัชุมชนในเขตบรกิารโรงเรยีน
หนองหมื่นถ่านวทิยา   และประเภทของวรรณกรรมทอ้งถิน่อสีานทัง้ 3  ระดบั  มปีระเภทวรรณกรรม
ลกัษณะรว่มกนั  คอื  เป็นวรรณกรรมทีเ่กดิจากการบอกเล่าของปราชญใ์นระดบัภาค  จงัหวดั  และ
ชุมชน  และไดจ้ดบนัทกึไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในสมดุขอ่ย  ใบลาน  และเอกสารต ารา ฯลฯ  มเีนื้อหา
เกีย่วกบันิทานพืน้บา้น  นิทานวรีบุรษุ  สุภาษติ  ค าพงัเพย  ประวตัติ านานการสรา้งบา้นเมอืง  สถานที่
ส าคญั  และปรศินาค าทาย   

ผลการศกึษาเรือ่งสภาพปญัหา   
2. โดยการส ารวจสภาพปญัหา  คร ู ผูบ้รหิารสถานศกึษา ศกึษานิเทศก ์และนกัเรยีน รวม

จ านวน  432  คน  พบว่า  ดา้นคร ู (1)  ไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการพฒันาหลกัสตูรให้
สอดคลอ้งกบับรบิท  สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นจรงิแต่ละโรงเรยีน  รอ้ยละ  75  (2)  ครทูีท่ าหน้าทีส่อนไม่มี
ความรูเ้กี่ยวกบัวรรณกรรมทอ้งถิน่อสีาน  รอ้ยละ  20  (3)  จดักจิกรรมการเรยีนการสอนตามความถนดั
และความสนใจ  ไมจ่ดัท าแผนการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องเรือ่งวรรณกรรม  รปูแบบการสอนยดึครเูป็น
ศูนยก์ลาง  ใชก้ารบรรยายและการสาธติ  รอ้ยละ  75  ปญัหาของนกัเรยีน  พบว่า  (1)  นกัเรยีนไม่
สนใจเรือ่งราวทอ้งถิน่ของตนเองและ  นกัเรยีนขาดความรกัต่อทอ้งถิน่ รอ้ยละ  65 (2)  นกัเรยีนไม่มี
โอกาสแสดงออกและขาดความคดิสรา้งสรรค ์รอ้ยละ 20  (3)  ขาดความตระหนกัรูผู้เ้ท่าผูแ้ก่ในทอ้งถิน่  
รอ้ยละ  15 ผลการศกึษาความตอ้งการจ าเป็นต่อการพฒันาหลกัสตูรบรูณาการวรรณกรรมทอ้งถิน่อสีาน  
พบว่า  (1)  โรงเรยีนควรจดัท าท าเนียบปราชญท์อ้งถิน่แต่ละดา้น  เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเรยีนรูใ้นชุมชน  
ส่งเสรมิการจดัท าหลกัสตูรการเรยีนการสอนในสถานศกึษา  สอดคลอ้งกบัสภาพจรงิของทอ้งถิน่  
นกัเรยีนจะไดภู้มใิจและรกัทอ้งถิน่ตนเอง รอ้ยละ  70  (2)  ครไูมเ่ขา้ใจเนื้อหาวรรณกรรมทอ้งถิน่เพื่อ
พฒันาเป็นหลกัสตูรสถานศกึษา รอ้ยละ  18   (3)  ตอ้งการใหพ้ฒันาหลกัสตูรวรรณกรรมทอ้งถิน่อสีาน
ในโรงเรยีน  เขา้ไปสู่รายวชิาเพิม่เตมิ  และใชเ้นื้อหาวรรณกรรมทอ้งถิน่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหรอื
จงัหวดัและชุมชน  เพื่อส่งเสรมิใหก้ารเรยีนรูเ้ร ือ่งนี้ไดค้รอบคลุมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รอ้ยละ  12 
   2.  ผลการศกึษาใชก้ารส ารวจสภาพปญัหาและความตอ้งการจ าเป็นต่อการพฒันาหลกัสตูร
บรูณาการวรรณกรรมทอ้งถิน่  จากการใชเ้ครือ่งมอืแบบส ารวจ  จ านวน  30  ขอ้  กบักลุ่มประชากร  คร ู 
ผูบ้รหิาร  จ านวน  52  คน  ศกึษานิเทศก ์จ านวน   10  คน  และนกัเรยีน  จ านวน  370  คน  พบว่า  
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ปญัหาการเรยีนการสอนวรรณกรรมทอ้งถิน่ในสถานศกึษา  ดา้นตวัคร ู ผูบ้รหิาร  (1)  ครไูมม่คีวามรู้
ความเขา้ใจเรือ่งทอ้งถิน่ของตนเองในดา้นวรรณกรรมทอ้งถิน่  รอ้ยละ  75  (2)  ครขูาดการจดัท า
แผนการเรยีนการสอนเรือ่งวรรณกรรมทอ้งถิน่เพราะไม่เขา้ใจเรือ่งการพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษาเรือ่ง
ใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่กบัการบรูณาการในเน้ือหาวชิาแกนหลกัรอ้ยละ  20  (3)  จดักจิกรรมการเรยีนรู้
ตามความถนดั  ยดึตนเอง  ใชก้ารบรรยายและการสาธติรอ้ยละ  5  ดา้นศกึษานิเทศก ์ พบว่า  ปญัหา
การจดัการเรยีนการสอนเรือ่งวรรณกรรมทอ้งถิน่  คอื  (1)  โรงเรยีนไมไ่ดจ้ดัท าองคค์วามรูใ้นทอ้งถิน่
ของตนเองในสาขาวชิาทีใ่ชเ้ป็นสื่อการเรยีนการสอน  รอ้ยละ  65  (2)  โรงเรยีนไมใ่หค้วามส าคญักบั
การจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาอยา่งต่อเนื่อง  และไมเ่ขา้ใจการบูรณาการทอ้งถิน่เขา้ไปในหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศกัราช  2551  รอ้ยละ  25  และ  (3)  ไมส่่งเสรมิครภููมปิญัญาให้
เป็นครวูทิยากรอยา่งต่อเนื่อง  รอ้ยละ  5  ดา้นนกัเรยีน  พบปญัหาการเรยีนรูว้รรณกรรมทอ้งถิน่  คอื  
(1)  ความรูเ้รือ่งวรรณกรรมทอ้งถิน่คอืเรือ่งประเภทใดบา้ง  รอ้ยละ  65  (2)  ไมก่ลา้แสดงออกและไมม่ี
โอกาสไดฝึ้กปฏบิตัจิรงิเรยีนรูเ้ร ือ่งทอ้งถิน่  รอ้ยละ  20  และ  (3)  ขาดความตระหนักและไมเ่หน็คุณค่า
ของครภููมปิญัญา  คนเฒา่คนแก่อบรมสัง่สอนเรือ่งวรรณกรรมทอ้งถิน่  รอ้ยละ  15   
 ผลการศกึษาความตอ้งการจ าเป็นพฒันาหลกัสตูรวรรณกรรมทอ้งถิน่  คร ู ผูบ้รหิาร  
ศกึษานิเทศก ์ และนกัเรยีนมคีวามตอ้งการลกัษณะรว่มกนัคอื  (1)  สถานศกึษามกีารจดัท าท าเนียบครู
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในแต่ละชุมชนใหเ้หน็โครงการทีช่ดัเจน  และใชป้ระโยชน์เป็นครวูทิยากรไดใ้น
สถานศกึษา  รอ้ยละ  70  (2)  มกีารประชุม  อบรมผูบ้รหิาร  ครผููส้อน  และผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งพฒันา
หลกัสตูรสถานศกึษา  โดยใหส้อดคลอ้งกบับรบิทตนเองและประเมนิผลการใชห้ลกัสูตรรอ้ยละ  18  (3)  
เนื้อหาทีใ่ชต้อ้งเป็นเรือ่งทีอ่ยูใ่กลต้วัเอง  และผูเ้รยีนควรรวบรวมเรือ่งวรรณกรรมทอ้งถิน่อสีาน  เป็น
ประเภทต่าง ๆ  ก่อนจะพฒันาหลกัสตูรในสถานศกึษา  รายวชิาเพิม่เตมิรอ้ยละ  12   
 ผลการศกึษาสภาพปญัหาและความตอ้งการจ าเป็นพฒันาหลกัสตูรวรรณกรรมทอ้งถิน่อสีาน  ใช้
วธิกีารจดักลุ่มสนทนาและการส ารวจสภาพปญัหา  ท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะพฒันาหลกัสตูรวรรณกรรม
ทอ้งถิน่จงัหวดัรอ้ยเอด็  เพื่อหาวธิกีารแกไ้ขปญัหาของโรงเรยีนใหม้หีลกัสตูรสาระทอ้งถิน่ในรายวชิา
เพิม่เตมิ  ส่งผลใหก้ารจดัการศกึษาเกดิการมสี่วนรว่ม  ใชท้รพัยากรทีม่ใีนทอ้งถิน่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด  
เช่นเรือ่งวรรณกรรมทอ้งถิน่  ทีชุ่มชนยงัคงมอียู ่ แต่ไมไ่ดร้บัการสบืทอดขยายผล  จ าเป็นตอ้งสรา้งองค์
ความรูว้รรณกรรมทอ้งถิน่เพื่อใหน้กัเรยีนไดส้บืสานและภูมใิจในทอ้งถิน่ตนเอง 

 
สรปุและอภิปรายผล 

 สรปุผลการศกึษาตอนที ่ 1  ระยะที ่ 1  ผลการศกึษาสภาพปญัหาและความตอ้งการจ าเป็นต่อ
การพฒันาหลกัสตูรบรูณาการวรรณกรรมทอ้งถิน่อสีาน  จงัหวดัรอ้ยเอด็  ส าหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 4  พบว่า  ความรูเ้รือ่งวรรณกรรมทอ้งถิน่อสีาน  จงัหวดัรอ้ยเอด็  มเีนื้อหาทีค่นจงัหวดั
รอ้ยเอด็รูจ้กั  ไดแ้ก่  (1)  วรรณกรรมทอ้งถิน่ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  (2)  ระดบัจงัหวดั  และ(3)  
ระดบัชุมชนในเขตบรกิารโรงเรยีนหนองหมื่นถ่านวทิยา  และวรรณกรรมทอ้งถิน่แบ่งตามการเกดิขึน้ม ี 
2  ลกัษณะ  คอื  (1)  เกดิจากการบอกเล่าของปราชญ์ทอ้งถิน่ในแต่ละหมู่บา้น  จงัหวดั  และระดบัภาค  
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(2)  การบนัทกึไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น  ในใบลาน  สมดุขอ่ย  ต าราเรยีน  ฯลฯ  นอกจากนี้  
เนื้อหาวรรณกรรมทอ้งถิน่อสีานมเีนื้อหาหลายประเภท  ไดแ้ก่  ประวตักิารตัง้บา้นเมอืง  สถานทีส่ าคญั  
นิทานวรีบุรษุ  นิทานพืน้บา้น  สุภาษติค าพงัเพย  ปรศินาค าทาย  ฯลฯ  ผลการศกึษาปญัหาเกี่ยวกบั
การพฒันาหลกัสตูรทีใ่ชว้รรณกรรมทอ้งถิน่  พบว่า  ปญัหาเกีย่วกบัหลกัสตูรคอื  โรงเรยีนไม่มคีวาม
เขา้ใจในการพฒันาหลกัสตูรบรูณาการอยา่งชดัเจน    ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพจรงิของทอ้งถิน่  และ
หลกัสตูรไมไ่ดร้บัการพฒันา  ปรบัปรงุ  แกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผู้เรยีน  ดา้นตวัครไูมม่ี
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูร  ไมจ่ดัท าแผนการเรยีนรู ้ สอนตามความถนดัและความ
สนใจของตนเอง  โดยเน้นครเูป็นศูนยก์ลาง  ส่วนปญัหานกัเรยีนไมส่นใจเรือ่งราวทอ้งถิน่  ไมม่คีวามรกั
ความภูมใิจในทอ้งถิน่ตนเอง  และไมม่โีอกาสแสดงออก   
 ผลการศกึษาความตอ้งการจ าเป็นต่อการพฒันาหลกัสตูร  ปราชญท์อ้งถิน่และผูป้กครอง
ตอ้งการใหท้ าท าเนียบปราชญท์อ้งถิน่เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเรยีนรูใ้นชุมชน  และสนบัสนุนงบประมาณเพื่อให้
โรงเรยีนจดักจิกรรมส่งเสรมิการแสดงออกของนกัเรยีน  ส่วนความตอ้งการของครแูละนกัเรยีนตอ้งการ
ใชว้รรณกรรมทอ้งถิน่ทีม่เีนื้อหาในระดบัภาค  จงัหวดั  และชุมชน  จดัท าเป็นหลกัสตูรบรูณาการใน
รายวชิาเพิม่เตมิ 
 อภปิรายผลการศกึษา  ดว้ยขอ้คน้พบผลการศกึษาตอนที ่ 1  และระยะที ่ 1  ดงักล่าวมาขา้งต้น  
พบว่า  ความรูพ้ืน้ฐานเรือ่งวรรณกรรมทอ้งถิน่อสีาน  จงัหวดัรอ้ยเอ็ด  ทีค่นจงัหวดัรอ้ยเอด็รูจ้กัม ี 3  ระดบั
คอื  ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  จงัหวดัและชุมชน  โดยเกดิขึน้  2  ลกัษณะ  คอื  เกดิจากปราชญ์
ทอ้งถิน่บอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่น  และเกดิจากการจดบนัทกึไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  ในสมดุขอ่ย    ใบลาน  
ต าราเอกสาร  ฯลฯ  นอกจากนี้ประเภทวรรณกรรมทอ้งถิน่มลีกัษณะรว่มกนัทัง้ในระดบัประเทศ  ภาค  
จงัหวดัและชุมชน  คอื  มปีระวตัติ านานการตัง้บา้นเมอืง  สถานทีส่ าคญั  นิทานพืน้บา้น  ปรศินาค าทาย  
สุภาษติ ฯลฯ  พอ้งกบัการศกึษาของศริาพร  ฐติะฐาน (2532 : 1-4)  ประเภทของวรรณกรรมทีไ่ดบ้นัทกึ
เรือ่งราวความเป็นอยู ่ การประพฤตปิฏบิตัขิองประชาชนธรรมดาทัว่ไป  มปีระเภทมขุปาฐะ  และประเภท
จารกึหรอืบนัทกึไวใ้นวสัดุต่างๆ เช่น  ในใบลาน  สมดุข่อย  และบนัทกึไวใ้นกระดาษทีป่รากฏในบรบิทสงัคม
ใหญ่ระดบัภาค  หรอืสงัคมขนาดเลก็ในระดบัหมูบ่า้นและความตอ้งการจ าเป็นของผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งคอื  คร ู 
ผูป้กครอง  ปราชญท์อ้งถิน่  ศกึษานิเทศก ์ และนกัเรยีนตอ้งการใหโ้รงเรยีนมกีารพฒันาหลกัสตูรโดยใช้
เนื้อหาวรรณกรรมทอ้งถิน่ของตนเองและใหม้กีารจดัท าท าเนียบปราชญท์อ้งถิน่  เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเรยีนรู้
ชุมชน  สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ  มณฑนา  วฒันถนอม  (2545 : 10-13)  โดยก าหนดใหส้งัคมมสี่วน
รว่มในการจดัการศกึษา  ไดแ้ก่  ครอบครวั  องคก์ร  ชุมชน  มบีทบาทส าคญัต่อการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
ซึง่ผลการวจิยัในตอนที ่ 1  ไดช้ีใ้หเ้หน็ว่า  การพฒันาหลกัสตูรตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รยีนและใชท้รพัยากร
ทีม่ใีนทอ้งถิน่ใหเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการจดัการศกึษา  จะท าใหก้ารพฒันาหลกัสตูรไดส้อดคลอ้งกบัทอ้งถิน่
ตนเองและเกดิประโยชน์ต่อผูเ้รยีนและชุมชนอย่างแทจ้รงิเพื่อการกระจายอ านาจใหส้ถานศกึษาไดจ้ดั
การศกึษาอย่างแทจ้รงิ  เพราะการศกึษาในเรือ่งวรรณกรรมทอ้งถิน่จงึเป็นเรือ่งทีเ่ยาวชนไทยไมค่วรมองขา้ม  
โดยใหค้วามส าคญัทีป่ระชาชนและเปิดโอกาสใหไ้ดเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการศกึษาเพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่ๆ 
ซึง่วรรณกรรมทอ้งถิน่ในลกัษณะน้ี  จะท าใหเ้กดิความเขา้ใจถงึความเป็นมาของวถิชีวีติของประชาชนมาก
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ขึน้  นอกจากน้ีวรรณกรรมทอ้งถิน่  ยงับ่งบอกใหเ้หน็ถงึ การอนุรกัษ์วฒันธรรม  และศกัดิศ์รขีองแต่ละ
ทอ้งถิน่ดว้ย  ดงันัน้ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของโรงเรยีน  เพื่อใหผู้เ้รยีนใชภ้าษาในการอ่าน  
การคดิอย่างสรา้งสรรค ์ วพิากษ์วจิารณ์   ตดัสนิใจแกป้ญัหา  วนิิจฉยัเรือ่งราวและส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนใช้
วจิารณญาณในการอ่านเรือ่งราวของวรรณกรรมทอ้งถิน่ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ใชภ้าษาในเชงิสรา้งสรรคแ์ละใช้
ภาษาอย่างสละสลวยซึง่จะช่วยสรา้งเสรมิบุคลกิภาพของผูใ้ชภ้าษาใหเ้กดิความน่าเชื่อถอื (กรมวชิาการ.  
2545 ก : 8-9)   จากนโยบายการศกึษาดงักล่าว  จงึจ าเป็นทีโ่รงเรยีนต่าง ๆ  ตอ้งมกีารศกึษาและน าภมูิ
ปญัญาทอ้งถิน่มาผสมผสานเขา้สู่ระบบการศกึษาเพื่อสงัคมทีด่ขี ึน้  เพื่อใหภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่เป็นรากฐาน
และเป็นพลงัขบัเคลื่อนส าคญัในการพฒันาคนและพฒันาเศรษฐกจิ  การเมอืงสงัคม วฒันธรรมและ
สิง่แวดลอ้ม และในการศกึษาภูมปิญัญาทอ้งถิน่ของไทย  การศกึษาเรือ่งวรรณกรรมทอ้งถิน่  เป็นส่วนหน่ึง
ควรใหค้วามสนใจอยา่งยิง่  เนื่องจากทอ้งถิน่ของแต่ละภมูภิาคมสีิง่ทีน่่าสนใจและน่าศกึษาหลายเรือ่งราว  
การพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอนของโรงเรยีนในปจัจุบนั  ไดม้กีารน าแนวทางการด าเนินการเรยีนการ
สอนโดยการน าเอาวรรณกรรมทอ้งถิน่เขา้มาบรูณาการมากขึน้  ซึง่จะมผีลท าใหก้ารสรา้งสรรคแ์ละพฒันา
องคค์วามรูข้องนกัเรยีนเพื่อตอบสนองต่อการอนุรกัษ์  ประเพณ ี วฒันธรรม ของคนในทอ้งถิน่ไดเ้ป็นอย่างด ี 
ทัง้นี้การน าวรรณกรรมทอ้งถิน่มาเป็นรากฐานส าคญัในการสรา้งและพฒันาองคค์วามรูข้องโรงเรยีนทัง้ใน
ระบบ  การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  ทีไ่มม่คีวามเฉพาะตวัเนื้อหาสาระของความรู้
เท่านัน้  แต่ตอ้งประกอบดว้ยจติวญิญาณอนัไดแ้ก่  ความเชื่อ  คุณค่า  และความภาคภมูใิจดว้ย  สิง่เหล่านี้
ลว้นแลว้แต่เป็นการส่งเสรมิ  อนุรกัษ์  และเผยแพรว่รรณกรรมทอ้งถิน่ใหก้บันกัเรยีน  เพื่อใหม้คีุณลกัษณะที่
พงึประสงคใ์นการทีจ่ะมคี่านิยมและทกัษะทีเ่หมาะสมกบัสงัคมไทย  มจีติส านึกเหน็แก่ส่วนรวมและจติส านึก
ในความเป็นไทย  มคีวามรูคู้่ความด ี ใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน  มสี านึกในความเป็นไทย  รกัและผกูพนัต่อทอ้งถิน่ของ
ตนเอง (กรมวชิาการ.  2546 : 188)  ผูว้จิยัสนใจทีจ่ะพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอนของโรงเรยีนใน
รายวชิาเพิม่เตมิ โดยน าเอาวรรณกรรมทอ้งถิน่ของอสีาน จงัหวดัรอ้ยเอด็  ถอืไดว้่าเป็นภูมปิญัญาทอ้งถิน่ที่
ส าคญัมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนโดยการบูรณาการกบัวชิาอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัทอ้งถิน่อสีาน  
จงัหวดัรอ้ยเอด็  เป็นสาระเพิม่เตมิ   
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การพฒันาทกัษะชีวิตของเดก็และเยาวชนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้สวนยางพารา 
บา้นดงต้อง ต าบลผาตัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย 

Developing Life Skills of the Youths Through Learning the Rubber Tree Plantation in Ban 
Dongtong Amphur Patang  Nong Khai Province 
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Naphatchawin Moonthathong1, Sakphong Homhual 2, Nalinrat  Apichat  3 

 
บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นี้มจีุดประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศกึษาสภาพปญัหาและฐานกจิกรรมการเรยีนรูก้ารพฒันาทกัษะชวีติ
ของเดก็และเยาวชน ผ่านครภูมูปิญัญาทอ้งถิน่เรื่องยางพารา บา้นดงตอ้ง ต าบลผาตัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย  
2) เพื่อจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ารพฒันาทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชน โดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูส้วนยางพารา บา้นดง
ตอ้ง ต าบลผาตัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย  3) เพื่อศกึษาผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ารพฒันาทกัษะชวีติ ของ
เดก็และเยาวชน โดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูส้วนยางพารา บา้นดงตอ้ง ต าบลผาตัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย 
กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ เดก็และเยาวชนบา้นดงตอ้ง จ านวน 20 คน ซึง่ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ระเบยีบวธิวีจิยัใชก้ารวจิยัแบบผสานวธิ ี(Mixed  methodology)  คอืวธิกีารวจิยัเชงิคณุภาพและการวจิยัเชงิ
ปรมิาณ  ระยะเวลาในการวจิยั ตัง้แต่เดอืนมกราคม ถงึเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 
แบบส ารวจความตอ้งการ แบบบนัทกึการประชมุกลุ่ม แบบสมัภาษณ์ และแบบสงัเกตพฤตกิรรมผูเ้รยีน แบบประเมนิ
ทกัษะชวีติ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
ค่ารอ้ยละ (Percentage)  ผลการวจิยัพบว่า 

1. สภาพปญัหาและความตอ้งการในการพฒันาทกัษะชวีติเดก็และเยาวชนบา้นดงตอ้ง พบว่า เดก็ 
และเยาวชนสว่นใหญ่ รอ้ยละ 70 ทางครอบครวัมฐีานะยากจน ขาดทกัษะชวีติในสงัคม ไม่สามารถพึง่ตนเองได ้ขาด
ทกัษะการเขา้สงัคม ไม่กลา้ตดัสนิใจดว้ยตวัเองและขาดการอนุรกัษ์ทรพัยากรทีม่อียูใ่นท้องถิน่ มกีารแกป้ญัหาอยา่งไม่
ถูกตอ้งและมกีารจดัการกบัอารมณ์ในวธิทีีไ่ม่ถูกตอ้ง ซึง่ปญัหาเหล่าน้ีสง่ผลต่อการพฒันาคุณภาพชวีติของเดก็และ
เยาวชน ทางชมุชนและโรงเรยีนในชมุชนมขีอ้เสนอแนะใหม้กีารจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะชวีติใหก้บัเดก็
และเยาวชนโดยใชแ้หล่งเรยีนรูแ้ละภูมปิญัญาในทอ้งถิน่และใหช้มุชนไดม้สีว่นร่วมในออกแบบฐานการเรยีนรูท้ี่
สอดคลอ้งกบับรบิท สิง่แวดลอ้ม ทรพัยากร ภมูปิญัญาและอตัลกัษณ์ทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ เพื่อเป็นการสง่เสรมิและพฒันา
ทกัษะชวีติใหก้บัเดก็และเยาวชนโดยผ่านกจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่ชื่อมโยงกบัฐานการเรยีนรูส้วนยางพาราบา้นดงตอ้ง  
 
 

 
1   นกัศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2   ปร.ด. (การศกึษาเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่) อาจารย ์สาขาวชิานวตักรรมเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
3
    DODT ( Doctor Organization Development and Transformation ) อาจารย ์คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

2. การจดักจิกรรมการเรยีนรูส้วนยางพาราเพื่อพฒันาทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชน พบว่า ครภูมูปิญัญา
ทอ้งถิน่ 
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ดา้นสวนยางพาราไดร้่วมกนัออกแบบชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้โดยใชฐ้านการเรยีนรูบ้า้นดงตอ้ง ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ฐาน
การเรยีนรูแ้ละ 5 กจิกรรม  ไดแ้ก่ ฐานการเรยีนรูท้ี ่1  ดงตอ้งบา้นฉนั ยางพาราบา้นเรา ประกอบดว้ย กจิกรรมที ่1  
เรยีนรูบ้า้นดงตอ้ง กจิกรรมที ่2  วถิชีวีติชาวสวนยางพาราครภูมูปิญัญา ฐานการเรยีนรูท้ี ่2  เรยีนรูส้วนยางเสรมิสรา้ง
ทกัษะชวีติ ประกอบดว้ยกจิกรรมที ่1  ยางพาราน่ารู ้กจิกรรมน่าสนุก กจิกรรมที ่2  กจิกรรมสวนยางเสรมิสรา้งทกัษะ
ชวีติ และ ฐานการเรยีนรูท้ี ่3 สรรสรา้งชิน้งาน จากประการณ์ชวีติ ประกอบดว้ย กจิกรรมที ่1 บทสรุปดว้ยชิน้งาน 

3. ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ารพฒันาทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชน ผ่านกจิกรรมการรูส้วนยางพารา 
พบว่าเดก็และเยาวชนมทีกัษะชวีติอยูใ่นระดบัมาก (  =3.70, S.D.=0.49) ซึง่ทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชนหลงัการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูส้งูกว่าก่อนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ซึง่ก่อนการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ดก็และเยาวชนมทีกัษะชวีติ
อยู่ในระดบัปานกลาง (  =2.86, S.D.=0.59) ประโยชน์ทีเ่กดิจากการวจิยัครัง้นี้คอื เดก็และเยาวชนไดร้บัการพฒันา
ทกัษะชวีติก่อเกดิความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม มคีวามรูด้า้นทกัษะชวีติทีจ่ะสามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 
เกดิความรกัและหวงแหนทรพัยากรของทอ้งถิน่ และสามารถอยูร่่วมกบัสงัคมไดอ้ย่างเป็นสขุ 
ค าส าคญั : กจิกรรมการเรยีนรูส้วนยางพารา, ทกัษะชวีติ, เดก็และเยาวชน 

 
Abstract 

 

 The purposes of the study were to 1) study learning base activities concerning developing life skills 
of the youths through learning the rubber tree plantation in Ban Dongtong Amphur Patang  Nong Khai Province 
2) organize learning activities to develop life skills of the youths through learning the rubber tree plantation in 
Ban Dongtong Amphur Patang  Nong Khai Province. 3) study the results of learning activities concerning 
developing life skills of the youths through learning the rubber tree plantation in Ban Dongtong Amphur Patang  
Nong Khai Province. The target group was 20 youths in Ban Dongtong. who were selected with purposive 
sampling methods. The mixed methodology, which is the combination between quantity and quality research, 
was used in the study. The instruments were: copies of questionnaire on learning requirements, minutes of the 
group discussion, interview, learner behavior observation, life skills result assessment. The data was analyzed 
by the average mean, standard deviation, and percentage. 
 The results revealed as follows: 

1. The problems and needs in developing life skills of the youths in Ban Dontong were that found 
that 70% of youths were from families with poor condition, lack life and social skills, couldn’t depend on 
themselves and make a decisions on their own, and not likely to conserve the sources in the community. 
Those problems could affect the quality of lives of the youths in the community; therefore, the school and 
community representatives proposed the learning activity organizing in order to develop life skills of the 
youths through learning source and local wisdom in the community.  and make the community participate in 
designing learning bases which were related to the context of environment, sources, local wisdom, and 
identity of the community  Furthermore, the community was given a chance to take part in the activities and 
support the youths to develop life skills through learning the rubber tree plantation nearby the rubber tree 
plantation learning bases the community. 

2.  From the activities organized, it was found that the elders who know about local wisdom 
concerning rubber tree plantation designed the learning bases altogether. The first learning base which was 

293



 
 

 
“Dongtong, My Home, and Rubber Trees in our Neighborhood Area” consisted of the first learning base 
“Learning Ban Dongtong” and the second learning base “The Local Wisdom Guidance, The Rubber Farmers’ 
Way of Life.” The second learning base whish was “Learning the Rubber Tree Plantation to Enhance the 
Knowledge” consisted of the first learning activity “Interesting Rubber and Enjoyable Activity” and the second 
learning activity “Developing Life Skills by Learning Activities in the Rubber Tree Plantation.”  The third 
learning base which was “Creating the Work of the Experience” consisted of one learning activity “Wrapping 
up the Content with a Piece of Work.”  

3.  The results of the study showed  that the youths had high level of life skills (  =3.70, S.D.=0.49) . 
The level of life skills was better than the time before organizing the activity; that is, they had the moderate 
level of life skills at the time before the activity was organized (  =2.86, S.D.=0.59). The benefit of this study 
was that the life skills of the youths in the community were improved; consequently, they had more 
responsibility both in themselves and community. In addition, they could use the knowledge about life skills in 
their daily lives properly, and this could make them conserve local resources in the community and have 
possessive feeling towards them. Moreover, they could live their lives in the society happily.  

Keywords: Through Learning the Rubber Tree Plantation, Life Skills, Youths 
 

บทน า
 

    ในสภาวะปจัจุบนั ปจัจยัแวดลอ้มของสงัคมมผีลต่อการด าเนินชวีติของเดก็และเยาวชนเป็นอย่างมาก ซึง่
ปจัจบุนัพบว่าสว่นใหญ่เดก็และเยาวชนขาดทกัษะชวีติไม่ว่าจะต่อตนเองและต่อสงัคม ซึง่เป็นสาเหตุส าคญัทีจ่ะท าให้
เกดิความผดิพลาดในการด ารงชวีติในอนาคตได ้ทัง้เน่ืองจากการจดัการเรยีนการสอนในปจัจุบนัมุ่งเน้นเฉพาะการให้
ความรูท้างดา้นวชิาการ ประภากร  ลไิธสง. (2554: 6 ) กล่าวว่าในเวลาทีเ่รามุ่งสอนแต่วชิาการ เรากลบัสญูเสยีการ
สอนอกีอย่างหนึ่งซึง่เป็นสิง่ส าคญัทีส่ดุ นัน้กค็อืการสรา้งใหเ้ดก็มทีกัษะชวีติ และเพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนมคีวามสามารถ
ในการด ารงชวีติในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสขุ พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 (แกไ้ขปรบัปรุงฉบบัที ่2) 
พ.ศ. 2545 ในมาตรา 4 กล่าวว่า การศกึษาเป็นการสรา้งองคค์วามรูอ้นัเกดิจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สงัคม การเรยีนรู้
และปจัจยัเกือ้หนุนใหบ้คุคลเกดิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ มาตรา 23 (2) และ (3) การจดัการศกึษาในระบบ  
การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั เน้นความส าคญัทัง้ความรู ้คุณธรรม กระบวนการเรยีนรู ้และบรูณา
การตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศกึษาในเรื่องความรูแ้ละความสมัพนัธข์องตนเองกบัสงัคม มาตรา 24 การ
จดักระบวนการเรยีนรูใ้หส้ถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการโดยจดัเนื้อหาสาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้ง
กบัความ เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ รวมทัง้ปลกูฝงัคุณธรรม ค่านิยมทีด่งีาม สง่เสรมิสนบัสนุนใหผู้ส้อนจดับรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้ม สือ่การเรยีนและอ านวยความสะดวกใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละมคีวามรอบรู ้จดัการเรยีนรูไ้ดทุ้กเวลา 
ทุกสถานที ่มกีารประสานความร่วมมอืกบัผูป้กครอง และบุคคลในชมุชนทุกฝา่ย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รยีนตาม
ศกัยภาพ (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2542 : 3-8) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 พ.ศ. 2555 – 2559 
ไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึความส าคญัของการจดัการศกึษาว่าตอ้งเป็นการเรยีนรูท้ีม่คีุณภาพ ยดืหยุ่น หลากหลาย เขา้ถงึง่าย ที่
สอดคลอ้งสมัพนัธก์บัวฒันธรรม วถิชีวีติ และการประกอบอาชพีในแต่ละทอ้งถิน่ โดยเน้นการพฒันาผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
ใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง มกีารผสมผสานภูมปิญัญาทอ้งถิน่ทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้สนบัสนุนให ้
ภูมปิญัญา ปราชญช์าวบา้นและคนในชมุชนมสีว่นร่วมคดิและร่วมก าหนดแนวทางการพฒันาชุมชนทอ้งถิน่บนหลกั
พึง่พาตนเอง ตามศกัยภาพ ทรพัยากร ภูมปิญัญา วถิชีวีติ วฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม ทีเ่ชื่อมโยงกบัการพฒันาทกัษะ
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ชวีติของเดก็และเยาวชนทีจ่ะตอ้งเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ (ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต.ิ 2555.) 
           บา้นดงตอ้งเป็นหมู่บา้นทีอ่ยู่บนภูเขา ดว้ยนโยบายของรฐับาลในโครงการอสีานเขยีว เมื่อปี พ.ศ. 2527 ไดม้ี
การสง่เสรมิการปลกูยางพาราในในหมู่บา้น จนปจัจุบนัไดม้ปีระชาชนสนใจท าสวนยางพาราเป็นจ านวนมาก เหน็ไดจ้าก
ปจัจบุนัไดม้เีกษตรทัง้รายใหมแ่ละรายเก่าท าเกษตรสวนยางพารามากถงึรอ้ยละ 70 ของครวัเรอืน (กองทุนสงเคราะห์
การท าสวนยางพารา, 2549) บา้นดงตอ้ง อาชพีสว่นใหญ่คอือาชพีเกษตรกรและรบัจา้ง ฐานะครอบครวัค่อนขา้งยากจน
และมเีดก็ดว้ยโอกาส จากปญัหาต่างๆสามารถสง่ผลใหเ้ดก็และเยาวชนขาดความรบัผดิชอบ ไมส่ามารถพึง่ตนเองได ้
ขาดการแสวงหาความรูเ้พื่อน าไปใชใ้นอนาคต และขาดความรกัความสามคัคใีนชุมชน ขาดการอนุรกัษ์ทรพัยากรทีม่อียู่
ในทอ้งถิน่ ซึง่สง่ผลต่อการพฒันาคุณภาพชวีติของเดก็และเยาวชน  

จากการศกึษาบรบิทของพืน้ทีแ่ละเปิดเวทเีสวนาหาภมูปิญัญาในทอ้งถิน่ไดท้ราบถงึความหลากหลายของชุด
ความรู ้ทีส่ ัง่สมในตวับุคคล สมควรทีทุ่กฝา่ยไมว่่าจะเป็นชมุชน โรงเรยีนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จ าเป็นตอ้งมกีารพ
ลกัดนัและสง่เสรมิการพฒันาทกัษะชวีติใหก้บัเดก็และเยาวชนเพือ่ลดปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นอนาคตทางชุมชนจงึมี
ขอ้เสนอแนะใหม้กีารจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะชวีติใหก้บัเดก็และเยาวชน เป็นการพฒันาคุณภาพเดก็และ
เยาวชนใหม้ทีกัษะการอยู่ร่วมกนัในสงัคม มกีารพฒันาทกัษะชวีติ ทีใ่ชแ้หล่งเรยีนรู ้สวนยางพาราทีอ่ตัลกัษณ์ของ
ชุมชน และใหม้กีารจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบั สวนยางพาราและวถิชีวีติของคนในทอ้งถิน่ จดักจิกรรมทีเ่น้น
กระบวนการกลุ่ม การอยู่รว่มกนัในสงัคม และมทีกัษะ ทีส่รา้งเสรมิสมรรถนะสรา้งเสรมิความรูค้วามสามารถ สามารถ
พึง่ตนเองได ้โดยใชเ้วลาในการจดักจิกรรมการพฒันาทกัษะชวีติทัง้ในวนัหยุดเสาร ์อาทติย ์ตามความเหมาะสม              
     จากเหตุผลทีก่ล่าวมาผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจท าวจิยั เรื่อง การพฒันาทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชนโดยใช้
กจิกรรมการเรยีนรูส้วนยางพารา บา้นดงตอ้ง ต าบลผาตัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย เพื่อทีจ่ะใหผู้เ้รยีนสามารถ
พฒันาตนเอง เปิดโอกาสใหท้อ้งถิน่หรอืผูเ้ชยีวชาญในทอ้งถิน่ร่วมออกแบบชุดกจิกรรมโดยเชื่อมโยงกบัภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ดา้นยางพาราและร่วมกนัถ่ายทอด ภมูปิญัญาทอ้งถิน่มาเผยแพร่สง่เสรมิใหเ้ดก็และเยาวชนในชุมชนไดเ้รยีนรู ้
และเพื่อเป็นการถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ทีถู่กตอ้งและเพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการ
ด ารงชวีติประจ าวนั อกีทัง้ยงัเป็นการน าภูมปิญัญาทอ้งถิน่เขา้มามสีว่นร่วมในการจดักจิกรรมการเรยีนรูส้วนยางพารา 
ทีส่ามารถน าองคค์วามรูใ้นทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บัไปใชใ้นชวีติประจ าวนัของตนเองได ้และคงไวซ้ึง่ความเป็นภูมปิญัญาอนัเป็น
มรดกทางสงัคมไมใ่หเ้สือ่มสญูไปจากชมุชน  
 

ค าถามวิจยั 
1. กจิกรรมการเรยีนรูก้ารพฒันาทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชนโดยผ่านครภูมูปิญัญาดา้นยางพารา มฐีาน

กจิกรรมการเรยีนรูเ้ป็นอย่างไร 
2. การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นการพฒันาทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชนโดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูส้วน

ยางพาราของเดก็และเยาวชนเป็นอย่างไร  
3. ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นการพฒันาทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชนโดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูส้วน

ยางพาราเป็นอย่างไร  
 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาสภาพปญัหาและฐานกจิกรรมการเรยีนรูก้ารพฒันาทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชน ผา่นครภููม ิ
ปญัญาทอ้งถิน่ดา้นยางพารา บา้นดงตอ้ง ต าบลผาตัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย  

2. เพื่อจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ารพฒันาทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชน โดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูส้วน 
ยางพารา บา้นดงตอ้ง ต าบลผาตัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย 
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3. เพื่อศกึษาผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ารพฒันาทกัษะชวีติ ของเดก็และเยาวชน โดยใชก้จิกรรมการ 
เรยีนรูส้วนยางพารา บา้นดงตอ้ง ต าบลผาตัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย 
 

ขอบเขตการวิจยั 
  ระเบยีบวธิวีจิยัใชก้ารวจิยัแบบผสานวธิ ี(Mixed  methodology)  คอืวธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพและการวจิยัเชงิปรมิาณ   

1. กลุ่มเป้าหมาย นกัเรยีนในระบบการศกึษา เดก็และเยาวชน นอกระบบการศกึษาและการศกึษาตาม
อธัยาศยับา้นดงตอ้ง จ านวน  20 คน 
     2.  กรอบเน้ือหา   
      - แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 พ.ศ. 2555 – 2559 ในแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา
คนสูส่งัคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่าง 
     - พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 (แกไ้ขปรบัปรุงฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545  ในมาตรา 4 การ
เรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ มาตรา 23 (2) และ (3) การจดัการศกึษาในระบบ  การศกึษานอกระบบ และการศกึษา
ตามอธัยาศยั มาตรา 24 การจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความ เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ  
     - พระราชบญัญตักิารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั พ.ศ. 2551 มาตรา 18(3) จดัการศกึษา
ทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองตามความสนใจ ศกัยภาพ ความพรอ้มตลอดชวีติ และเปิดโอกาสใหแ้ลกเปลีย่น
เรยีนรู ้โดยการศกึษาเรยีนรูจ้ากบุคคล ประสบการณ์ สงัคม สภาพแวดลอ้ม (ส านกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั. 2551 : 2)  

3. สถานท่ีในการวิจยั ไดแ้ก่  บา้นดงตอ้ง ต าบลผาตัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย 
     4. ระยะเวลาในการวิจยั  เดอืนมกราคม พ.ศ. 2555 ถงึ เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ระยะที ่1 ศกึษาสภาพปญัหา และส ารวจความตอ้งการของเดก็และเยาวชน จากส ารวจบรบิทชมุชนบา้นดง
ตอ้ง แหล่งเรยีนรู ้และศกึษาภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ส ารวจความตอ้งการของเดก็และเยาวชน จดัท าแผนทีค่วามรูแ้ละจดัเวที
เสวนาพดูคุยถงึสภาพปญัหาในชุมชนเพื่อหาแนวทางในการแกป้ญัหาใหก้บัเดก็และเยาวชน พรอ้มทัง้ร่วมกนัออกแบบ
ฐานกจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่ามารถน ามาพฒันาทกัษะชวีติใหก้บัเดก็และเยาวชน 
  ระยะที ่2  การออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้ วเิคราะหพ์ระราชบญัญตักิารศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยั พ.ศ. 2551 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 พ.ศ. 2555 – 2559  วางแผน และออกแบบ
กจิกรรม ประชุม ชีแ้จงวตัถุประสงค ์วางแผน จดัท าปฏทินิ ก าหนดกจิกรรมการเรยีนรูแ้ละการด าเนินการเกบ็ขอ้มลูใน
การวจิยั และจดักจิกรรมการเรยีนรูส้วนยางพาราบา้นดงตอ้ง ผ่านกจิกรรมและฐานการเรยีนรู ้
 ระยะที ่3  สงัเคราะหผ์ลการด าเนินการวจิยั  โดยการน าผลการประเมนิมาวเิคราะหข์อ้มลูและถอดบทเรยีน
เพื่อศกึษาความกา้วหน้าของกระบวนการเรยีนรูท้ีส่ามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้ แลว้จดัเวทยีนืยนั
ขอ้มลู สรุปผลและจดัระบบขอ้มลูในการจดัท าเอกสารเผยแพรพ่รอ้มทัง้จดันิทรรศการเผยแพร่ผลงานวจิยั 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 1.  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิคุณภาพ  ไดแ้ก่  แบบสมัภาษณ์ แบบบนัทกึการสนทนา  แบบ
บนัทกึการสงัเกตพฤตกิรรมทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชน                                     
 2.  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูขอ้มลูเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ แบบส ารวจความตอ้งการ แบบประเมนิ
ทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชน   
 

การหาคณุภาพเครือ่งมือ 
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1. ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีท่ าการวจิยัเพื่อศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและ ผลงานวจิยัเพื่อใชเ้ป็น
กรอบแนวคดิในการวจิยั 

2. ก าหนดกรอบของเนื้อหาและขอ้ค าถามใหส้อดคลอ้งกบัแนวคดิในการวจิยั เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้ง
แบบสมัภาษณ์ แบบส ารวจและแบบสอบถาม แบบมโีครงสรา้ง 

3. รวบรวมขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาทัง้หมดสรา้งเป็นแบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง 
4. น าเครื่องมอืทีจ่ดัสรา้งเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์เพื่อพจิารณาตรวจสอบใหค้วามคดิเหน็ 

จากนัน้น าเครื่องมอืดงักล่าวมาปรบัปรุงแกไ้ข ตามอาจารยท์ีป่รกึษาไดใ้หค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะ 
 5. น าแบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้งทีป่รบัปรุงแกไ้ข และผ่านความเหน็ชอบของอาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธแ์ลว้น าเสนอผูเ้ชีย่วชาญ พจิารณาใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัความชดัเจนของภาษาครอบคลุมตามกรอบการ
สรา้งแบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง โดยมผีูเ้ชีย่วชาญ ดงันี้  1.ดา้นความตรงของเน้ือหา  2.ดา้นความตรงของ
โครงสรา้ง 3.ดา้นความถูกตอ้งของรปูแบบและดา้นการใชภ้าษา  
 6. ปรบัปรุงแกไ้ข ตามค าแนะน าและขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญใหถู้กตอ้งสมบรูณ์ แลว้น าไปใชก้บั
กลุ่มเป้าหมาย 
 

การตรวจคณุภาพเครือ่งมือ 
1. การตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา (Content validity) เพือ่ตรวจสอบว่าแบบสมัภาษณ์ทีส่รา้งขึน้

สามารถวดัไดต้รงตามทีต่อ้งการและครอบคลุมขอบเขตเน้ือหาหรอืไม่ โดยการน าแบบสอบถามไปใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้น
ยางพาราตรวจสอบและขอรบัค าแนะน า หรอืขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัประเดน็ หรอืขอ้ความทีเ่พิม่เตมิหรอืแกไ้ข หลงัจาก
นัน้จงึน าขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญมาปรบัปรุงแกไ้ขแบบสมัภาษณ์แลว้น าเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา 

2. การตรวจสอบความน่าเชื่อถอืได ้(Reliability) ผูว้จิยัน าแบบสมัภาษณ์ทีผ่่านการตรวจสอบแกไ้ขตาม
ค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญและอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธไ์ปทดลองสมัภาษณ์กบัเกษตรกร เดก็และเยาวชน จ านวน 
20 ราย ในอ าเภอสงัคม เพื่อหาความน่าเชื่อถอืของแบบสมัภาษณ์ แลว้น ามาปรบัปรงุ  
 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
       ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันี้ 

1. แบบสอบถาม หลงัจากสรา้งแบบสอบถามแลว้ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามไปเกบ็ขอ้มลูจากเดก็และเยาวชน
ในพืน้ทีจ่รงิ   จากนัน้น าขอ้มลูทีไ่ดม้าเป็นขอ้มลูในการจดักจิกรรมต่อไป 

2. การสมัภาษณ์ หลงัจากสรา้งแบบสมัภาษณ์แลว้ผูว้จิยัไดน้ าแบบสมัภาษณ์ไปเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม (Field  
Studies) กบั ครภููมปิญัญา  เดก็และเยาวชน ในพืน้ทีจ่รงิ จากนัน้น าขอ้มลูทีไ่ด ้มาท าการวเิคราะหใ์นการจดักจิกรรม
ต่อไป 
                 3. การสนทนากลุ่ม  เพื่อศกึษาขอ้มลูดา้นบรบิทของชุมชน  แหล่งเรยีนรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ในชุมชน  
กระบวนการถ่ายทอดความรูข้องภูมปิญัญาทอ้งถิน่และศกึษาความตอ้งการแหล่งเรยีนรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ 
               4. การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยใหภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ซึง่เป็นผูม้คีวามรู ้ประสบการณ์จากการลงมอื
ปฏบิตั ิ ซึง่ถอืไดว้่า เป็นความรูท้ีฝ่งัลกึในตวัผูป้ฏบิตัถ่ิายทอดความรูอ้อกมาใหเ้ดก็และเยาวชนไดร้บัทราบ ได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ สนทนาซกัถาม  ซึง่เป็นการสรา้งแรงกระตุน้ใหเ้ดก็และเยาวชนตอ้งการและ ใสใ่จทีจ่ะเรยีนรูใ้นเรื่อง
นัน้ๆ 
                 5. เวทยีนืยนัความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู จดัเวทยีนืยนัความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู   เพื่อยนืยนัความ
น่าเชื่อถอืของขอ้มลูทัง้หมดในการวจิยัครัง้นี้โดยใชร้ปูแบบการตรวจสอบแบบสามเสา้ (Triangulation) โดยเป็นรปูแบบ
การเปรยีบเทยีบขอ้คน้พบเพื่อยนืยนัความน่าเชื่อถอื  ซึง่ประกอบดว้ยบุคคลต่างๆทีไ่ม่ใช่ผูว้จิยัไดร้่วมกนัทบทวนขอ้
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คน้พบทัง้ในดา้นความแม่นย า (accuracy) ความสมบรูณ์ (completeness) ความเป็นธรรม (fairnese) และความ
น่าเชื่อถอื (credibility) 
 

ผลการวิจยั 
1.  สภาพปญัหาและความตอ้งการในการพฒันาทกัษะชวีติเดก็และเยาวชนบา้นดงตอ้ง พบว่า เดก็และ

เยาวชนสว่นใหญ่ รอ้ยละ 70 ทางครอบครวัมฐีานะยากจน ขาดทกัษะชวีติในสงัคม ไม่สามารถพึง่ตนเองได ้ขาดทกัษะ
การเขา้สงัคม ไม่กลา้ตดัสนิใจดว้ยตวัเองและขาดการอนุรกัษท์รพัยากรทีม่อียู่ในทอ้งถิน่ มกีารแกป้ญัหาอย่างไม่ถูกตอ้ง
และมกีารจดัการกบัอารมณ์ในวธิทีีไ่ม่ถูกตอ้ง ซึง่ปญัหาเหล่าน้ีสง่ผลต่อการพฒันาคุณภาพชวีติของเดก็และเยาวชน 
ทางชมุชนและโรงเรยีนในชมุชนมขีอ้เสนอแนะใหม้กีารจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะชวีติใหก้บัเดก็และ
เยาวชนโดยใชแ้หล่งเรยีนรูแ้ละภูมปิญัญาในทอ้งถิน่และใหช้มุชนไดม้สีว่นร่วมในออกแบบฐานการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบั
บรบิท สิง่แวดลอ้ม ทรพัยากร ภมูปิญัญาและอตัลกัษณ์ทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ เพื่อเป็นการสง่เสรมิและพฒันาทกัษะชวีติ
ใหก้บัเดก็และเยาวชนโดยผ่านกจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่ชื่อมโยงกบัฐานการเรยีนรูส้วนยางพาราบา้นดงตอ้ง 

2.  การจดักจิกรรมการเรยีนรูส้วนยางพาราเพื่อพฒันาทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชน พบว่า ภมูปิญัญา 
ทอ้งถิน่ดา้นสวนยางพาราไดร้่วมกนัออกแบบชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้โดยใชฐ้านการเรยีนรูบ้า้นดงตอ้ง ซึง่แบ่งออกเป็น 
3 ฐานการเรยีนรูแ้ละ 5 กจิกรรม  ไดแ้ก่ ฐานการเรยีนรูท้ี ่1  ดงตอ้งบา้นฉนั ยางพาราบา้นเรา ประกอบดว้ย กจิกรรมที ่
1  เรยีนรูบ้า้นดงตอ้ง กจิกรรมที ่2  วถิชีวีติชาวสวนยางพาราครภููมปิญัญา ฐานการเรยีนรูท้ี ่2  เรยีนรูส้วนยาง
เสรมิสรา้งทกัษะชวีติ ประกอบดว้ยกจิกรรมที ่1  ยางพาราน่ารู ้กจิกรรมน่าสนุก กจิกรรมที ่2  กจิกรรมสวนยาง
เสรมิสรา้งทกัษะชวีติ และ ฐานการเรยีนรูท้ี ่3 สรรสรา้งชิน้งาน จากประการณ์ชวีติ ประกอบดว้ย กจิกรรมที ่1 บทสรุป
ดว้ยชิน้งาน 

3. ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ารพฒันาทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชน ผ่านกจิกรรมการการรูส้วน
ยางพารา พบว่าเดก็และเยาวชนมทีกัษะชวีติอยู่ในระดบัมาก (  =3.70, S.D.=0.49) ซึง่ทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชน
หลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรูส้งูกว่าก่อนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ซึง่ก่อนการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ดก็และเยาวชน
มทีกัษะชวีติอยู่ในระดบัปานกลาง (  =2.86, S.D.=0.59) ประโยชน์ทีเ่กดิจากการวจิยัครัง้นี้คอื เดก็และเยาวชนไดร้บั
การพฒันาทกัษะชวีติก่อเกดิความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม มคีวามรูด้า้นทกัษะชวีติทีจ่ะสามารถน าไปใชใ้น
ชวีติประจ าวนัได ้เกดิความรกัและหวงแหนทรพัยากรของทอ้งถิน่ และสามารถอยู่ร่วมกบัสงัคมไดอ้ย่างเป็นสขุ 
 

อภิปรายและสรปุผลการวิจยั 
การวจิยั เรื่อง การพฒันาทกัษะชวีติของเดก็แลเยาวชนโดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูส้วนยางพารา บา้นดงตอ้ง 

ต าบลผาตัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย  จากการศกึษาพบว่า เดก็และเยาวชนสว่นใหญ่ รอ้ยละ 70 ทางครอบครวัมี
ฐานะยากจน ขาดทกัษะชวีติในสงัคม ไม่สามารถพึง่ตนเองได ้ขาดทกัษะการเขา้สงัคม ไม่กลา้ตดัสนิใจดว้ยตวัเองและ
ขาดการอนุรกัษ์ทรพัยากรทีม่อียู่ในทอ้งถิน่ มกีารแกป้ญัหาอย่างไม่ถูกตอ้งและมกีารจดัการกบัอารมณ์ในวธิทีีไ่ม่ถูกตอ้ง 
ซึง่ปญัหาเหล่าน้ีสง่ผลต่อการพฒันาคุณภาพชวีติของเดก็และเยาวชน ทางชุมชนและโรงเรยีนในชุมชนมขีอ้เสนอแนะให้
มกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะชวีติใหก้บัเดก็และเยาวชนโดยใชแ้หล่งเรยีนรู้และภมูปิญัญาในทอ้งถิน่และ
ใหชุ้มชนไดม้สีว่นรว่มในออกแบบฐานการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบับรบิท สิง่แวดลอ้ม ทรพัยากร ภมูปิญัญาและอตัลกัษณ์
ทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ เพื่อเป็นการสง่เสรมิและพฒันาทกัษะชวีติใหก้บัเดก็และเยาวชนโดยผ่านกจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่ชื่อมโยง
กบัฐานการเรยีนรูส้วนยางพาราบา้นดงตอ้ง สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี้ 
             1. สภาพปญัหาและความตอ้งการในการพฒันาทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชนชุมชนบา้นดงตอ้ง พบว่า  
เดก็และเยาวชนในชมุชนขาดทกัษะชวีติเน่ืองดว้ยสาเหตุหลายประการ จงึเป็นเหตุผลทีต่อ้งการทีจ่ะจดักจิกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งทกัษะชวีติใหก้บัเดก็และเยาวชน เพื่อทีจ่ะเน้นทกัษะดา้นการอยู่ร่วมกนัในสงัคม ดว้ยการเรยีนรูจ้ากการ
ปฏบิตัจิรงิโดยใหส้งัคมมรี่วมในการเรยีนรู ้ โดยใชก้ระบวนการท างานเป็นกลุ่ม  สง่เสรมิความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือ
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ของชมุชนในการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชนผ่านกจิกรรมสวนยางพาราชุมชนบา้น
ดงตอ้ง โดยใชแ้หล่งเรยีนรูแ้ละภมูปิญัญาในทอ้งถิน่ ซึง่สอดคลอ้งกบักรมวชิาการ (2539: 3) ทีว่่าการเรยีนรูแ้ละปจัจยัที่
เกือ้หนุนใหบุ้คคลเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชวีติสู ่การพฒันาทีม่ ัน่คงและยัง่ยนืดว้ยการผสมผสานความรูร้ะหว่างภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่กบัวทิยาการสมยัใหม่เขา้ดว้ยกนั โดยการน าภูมปิญัญาทอ้งถิน่เขา้มามสีว่นร่วมในการจดัการศกึษาและ
พฒันากระบวนการเรยีนรูใ้นการจดัการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัทอ้งถิน่และใกลช้ดิกบัตวัผูเ้รยีนซึง่สง่ผลใหก้ารเรยีนรูน้ัน้
มคีวามหมายต่อผูเ้รยีน และจะตอ้งเป็นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งและมคีวามสมัพนัธต่์อวถิชีวีติประจ าวนัของผูเ้รยีน  และ
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.  2545 มาตรา 24 ทีว่่า การ
จดักระบวนการเรยีนรูใ้หส้ถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการโดยจดัเนื้อหาสาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้ง
กบัความสนใจ และความถนดัของผูเ้รยีนโดยค านงึถงึความแตกต่าง ระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การ
จดัการ การเผชญิสถานการณ์  และการประยุกตค์วามรูม้าใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหา เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ 
ฝึกการปฏบิตัใิหท้ าได ้คดิเป็น รกัการอ่าน และเกดิการใฝรู่อ้ย่างต่อเน่ือง  

2. การจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชนโดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูส้วน
ยางพารา  ผ่านกจิกรรมการเรยีนรูส้วนยางพาราบา้นดงตอ้ง ประกอบดว้ย กจิกรรมการเรยีนรูท้ีแ่บ่งเป็นฐานการเรยีนรู ้ 
3 ฐานการเรยีนรู ้และ 5 กจิกรรมการเรยีนรู ้ ดงันี้ 
 ฐานการเรยีนรูท้ี ่1  ดงตอ้งบา้นฉนั ยางพาราบา้นเรา ประกอบดว้ย กจิกรรมการเรยีนรูท้ี ่1 เรยีนรูบ้า้นดงตอ้ง 
เป็นการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตรแ์ละบรบิทของบา้นดงตอ้ง ประวตักิารปลกูยางพาราในชุมชน กจิกรรมที ่2  วถิชีวีติ
ชาวสวนยางพารา เป็นการศกึษาและตดิตามวถิชีวีติชาวสวนยางพารา ความรูเ้กีย่วกบัยางพาราและครภููมปิญัญา
ทอ้งถิน่ เพื่อน ามาส ารวจและศกึษาความตอ้งการในการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะชวีติ 
  ฐานการเรยีนรูท้ี ่2  เรยีนรูส้วนยาง เสรมิสรา้งทกัษะชวีติ ประกอบดว้ย กจิกรรมการเรยีนรูท้ี ่1 ยางพาราน่ารู ้
กจิกรรมน่าสนุก เป็นการศกึษาเรยีนรูค้วามรูเ้รื่องยางพาราในทางวทิยาศาสตรแ์ละเรยีนรูก้จิกรรมต่างๆทีม่ใีนสวนยาง 
ทีเ่น้นการเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิ     กจิกรรมการเรยีนรูท้ี ่2  กจิกรรมสวนยางเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ เป็นการลงมอื
ปฏบิตัจิรงิจากสถานการณ์และครภููมปิญัญาโดยตรง เช่น กจิกรรมการเลอืกพืน้ทีป่ลกูยาง การวเิคราะหด์นิปลกูยางที่
เหมาะ การรดียาง การหยอดน ้ากรด การเกบ็ยางพาราจากตน้ การคาดคะเนสภาพอากาศและการท ายางแผ่น เป็นตน้ 
กจิกรรมเหล่าน้ีสามารถสอนเสรมิสรา้งทกัษะชวีติใหก้บัเดก็และเยาวชนไดโ้ดยตรง 

ฐานการเรยีนรูท้ี ่3 สรรสรา้งชิน้งานจากประสบการณ์ชวีติจรงิ กจิกรรมการเรยีนรูท้ี ่1 บทสรุปดว้ยชิน้งาน  
เป็นการสรา้งสรรคผ์ลงานทีไ่ดจ้ากการเขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูใ้นกจิกรรมการเรยีนรูส้วนยางพารา เช่น แผนทีช่มุชน 
แผนทีภ่มูปิญัญา แบบจ าลองศนูยก์ารเรยีนรู ้แบบจ าลองตน้ยางพาราและวถิชีวีติชาวสวนยาง ดอกไมป้ระดษิฐจ์ากใบ
ยางพารา สมุดเรื่องเล่าชาวสวน สมุดเรื่องเล่าชาวบา้น การท าปนูปลาสเตอรจ์ากแม่พมิพท์ีท่ าจากยางพารา เป็นตน้ 

3. ผลจากการพฒันาทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชนโดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูส้วนยางพารา บา้นดงตอ้ง 
ต าบลผาตัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย พบว่า  เดก็และเยาวชนมทีกัษะชวีติอยู่ในระดบัมาก (  =3.70, S.D.=0.49)   
ทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชนหลงัการจดักจิกรรมสงูกว่าก่อนการจดักจิกรรมซึง่ก่อนจดักจิกรรมการเรียนรูเ้ดก็และ
เยาวชนมทีกัษะชวีติอยูใ่นระดบัปานกลาง (  =2.86, S.D.=0.59) จากการสงัเกตพฤตกิรรมของเดก็และเยาวชน  พบว่า 
ดา้นทกัษะการตดัสนิใจ เดก็และเยาวชน มไีหวพรบิและความสามารถในการคดิตดัสนิ การแกไ้ขปญัหา มคีวามคดิรเิริม่
คดิสรา้งสรรคแ์ละน าผลทีเ่กดิขึน้มาใชใ้นชวีติประจ าวนัไดด้ว้ยตนเอง  ดา้นทกัษะการจดัการกบัปญัหา พบว่า เดก็และ
เยาวชนมกีารเผชญิกบัปญัหาดว้ยสต ิมกีารใหก้ าลงัใจตนเองและผูอ้ื่น สามารถเรยีนรูถ้งึความผดิพลาดจากผลลพัธข์อง
การแกป้ญัหามากกว่าทีจ่ะด่าทอตนเองและกล่าวหาผูอ้ื่น ดา้นการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างบุคล  เดก็และเยาวชนมี
ความสามารถในการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างผูอ้ื่น เขา้ใจความรูส้กึของตนเองและผูอ้ื่นและรูจ้กัวางตวัใหเ้หมาะสม
กบั สถานการณ์ต่างๆและสามารถรกัษาสมัพนัธภาพไวไ้ดย้นืยาว  ท าใหส้ามารถอยู่ในสงัคมและท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได้
อย่างมคีวามสขุ  ดา้นทกัษะการจดัการกบัอารมณ์  พบว่า เดก็และเยาวชนมคีวามสามารถทีจ่ะจดัการกบัอารมณ์ที่
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เกดิขึน้ไดอ้ย่างเหมาะสมและสามารถยอมรบักบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิได ้สามารถเขา้ใจความเหมอืนหรอืความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ในดา้นความสามารถ เพศ วยั ระดบัการศกึษา ศาสนา อาชพีและชว่ยเหลอืผูอ้ื่นเมื่อไดร้บัความ
เดอืดรอ้น  ซึง่สอดคลอ้งกบัวไิลรตัน์ แยม้จอหอ  และ เยาวนิจ กติตธิรกุล (2550) ไดว้จิยั เรื่องกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อ
พฒันาทกัษะชวีติและสงัคมของกลุ่มแกนน าเยาวชนต าบลล าสนิธุ์ กิง่อ าเภอศรนีครนิทรจ์งัหวดัพทัลุง  พบว่า  การจดั
กจิกรรมการเรยีนรูจ้ านวน 8 กจิกรรม โดยเริม่ตน้จากการเขา้ใจตวัเองแลว้เชื่อมโยงสูส่งัคม ท าใหก้ลุ่มเป้าหมายมี
พฒันาการอย่างเป็นขัน้ตอนต่อเนื่อง และนพวรรณ  วงศว์ชิยัวฒัน์ (2547 : 105-107) วจิยัเรื่องการพฒันาทกัษะชวีติใน
การปฏบิตัตินใหร้อดพน้จากปญัหาสงัคม  โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบมสีว่นร่วม  ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  
พบว่า  ทกัษะชวีติของนกัเรยีนหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนทดลอง  นอกจากนี้นกัเรยีนสมามารถน าความรูเ้กีย่วกบั
ทกัษะชวีติไปใชใ้นชวีติประจ าวนัเพื่อป้องกนัปญัหาสงัคมทัง้ 4 ปญัหา  ซึง่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  พรอ้มทัง้น าความรู้
ทีไ่ดไ้ปชว่ยเหลอืและแนะน าผูอ้ืน่อกีดว้ย และ ปทัมา   อรรคแสง (2554 : 196-197) วจิยัเรื่องการพฒันาทกัษะชวีติของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ผ่านกจิกรรมการเรยีนรูศ้าลหลกัเมอืงมหาสารคาม โดยใหน้กัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่
6 ชุมนุมวฒันธรรม โรงเรยีนหลกัเมอืงมหาสารคาม จ านวน 20  คน ไดร้บัการพฒันาทกัษะชวีติ พบว่า นกัเรยีน
สามารถพึง่ตนเองไดโ้ดยไม่ตอ้งพึง่คนอื่นทัง้การงานในหน้าทีก่ารเรยีนและการงานทีไ่ดร้บัผดิชอบทีบ่า้น  นกัเรยีน
ตระหนกัรูใ้นตนเองเขา้ใจตนเอง สามารถควบคมุอารมณ์ และท างานทีต่นถนดั มกีารประมาณตนทัง้ดา้นการแสดงออก
ทางกาย วาจา ใจ  นกัเรยีนสามารถแสวงหาความรูแ้ละน าความรูม้าใชใ้นการท างานไดอ้ย่างมคีวามสขุ มคีวามรกัความ
สามคัคใีนหมู่คณะและเสยีสละเพื่อสว่นรวม ซึง่เกดิจากการทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนรูโ้ดยการฝึกปฏิบตัจิรงิจากภมูปิญัญา
ทอ้งถิน่ มกีารท างานเป็นกลุ่มฝึกการอยู่ร่วมกบัสงัคมตามวถิชีวีติของชุมชน  ท าใหน้กัเรยีนไดร้บัองคค์วามรู ้มี
ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติซึง่ เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้นการด าเนินชวีติประจ าวนั 
ฉะนัน้เดก็และเยาวชนสามารถน าความรูแ้ละทกัษะชวีติทีเ่กดิขึน้ไปใชใ้นชวีติประจ าวนัไดเ้พื่อใหส้ามรถอยู่ในสงัคมได้
อย่างมคีวามสขุ และสบืสานภูมปิญัญาอนัเป็นอตัลกัษณ์ของชมุชนบา้นอุปราชสบืไป 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจยัไปใช้ 
ควรมกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่ชื่อมโยงบรบิทของชมุชนอย่างต่อเนื่องและขบัเคลื่อนอย่างจงัจงั โดยผ่าน

แหล่งเรยีนรูใ้นชมุชน เพราะกระบวนการจดัการเรยีนรูโ้ดยชมุชนเพื่อชุมชน เป็นสิง่ทีทุ่กคนในชมุชนตอ้งการแต่ขาด
นกัวชิาการมาเชื่อมโยง เมื่อผูว้จิยัไดก้จิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่หชุ้มชนไดม้สีว่นร่วมในกจิกรรม ชุมชนจงึไดเ้หน็คุณค่าของ
ตนเองและชมุชนขึน้ ทัง้นี้ผูจ้ดักจิกรรมตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้มในการเขา้หาชมุชน มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีสามารถ
พดูคุย รบัฟงัและแลกเปลีย่นความรูก้บัชมุชนได ้ทัง้น้ีตอ้งมแีผนการจดักจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัทอ้งถิน่เพื่อทีจ่ะให้
ชุมชนไดใ้ชค้วามรู ้ความสามารถในการพฒันาคนและชมุชนของคนเอง การท าวจิยัชุมชนจะตอ้งใหค้วามรว่มมอื 
ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัจงึจะสามารถด าเนินงานเพื่อทีจ่ะท าใหง้านวจิยับรรลุตามวตัถุประสงค ์ทีก่ าหนดไว ้
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่าน ดร.ศกัดิพ์งศ ์หอมหวน ท่าน ดร.นรนิรตัน์  อภชิาต ิประธานกรรมการทีป่รกึษา
วทิยานิพนธห์ลกั และ กรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธร์่วม ผูแ้ทนบณัฑติวทิยาลยั ผูท้รงคุณวฒุ ิและผูเ้ชยีวชาญทุก
ท่าน ทีไ่ดก้รุณาใหค้ าปรกึษาชีแ้นะแนวทางในการแกไ้ขปญัหา ตลอดจนไดใ้หค้วามเอาใจใสด่แูลอย่างใกลช้ดิ 
ขอขอบพระคุณนายสายนัตแ์ละนางแพรทองธาร มลูทาทอง บดิา มารดา และทุกคนในครอบครวั ทีค่่อยใหก้ าลงัใจและ
ความห่วงใยทีไ่ดม้อบใหก้บัผูว้จิยัดว้ยดเีสมอมา และขอบคุณน าชุมชน ครภูมูปิญัญาและประชาชนชาวบา้นดงตอ้งทุก
ท่าน ทีค่่อยช่วยเหลอืทัง้แรงกาย แรงใจ อุปกรณ์และวชิาความรูด้ว้ยดเีสมอมา ทัง้ยงัขอบคุณและขอบใจเพื่อนๆ และ 
เดก็และเยาวชนทีม่าร่วมเป็นสว่นหนึ่งของการวจิยัในครัง้นี้ และช่วยเหลอืผูว้จิยัมาโดยตลอด สิง่เหล่าน้ีลว้นคอยเป็น
แรงผลกัดนัใหผู้ว้จิยัมคีวามมุง่มัน่ อดทนและเพยีรพยายามเพื่อใหว้ทิยานิพนธน์ี้มคีวามสมบรูณ์และบรรลุวตัถุประสงค์
มากทีส่ดุ 
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Developing Life Skills of the Youths Through the Identity of Ban Upparat 
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บทคดัย่อ 

        การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศกึษาอตัลกัษณ์ในการพฒันาทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชนชุมชนบา้น
อุปราช  2) เพื่อพฒันากจิกรรมการเรยีนรูข้องเดก็และเยาวชนในการพฒันาทกัษะชวีติผ่านอตัลกัษณ์ของชุมชนบา้น
อุปราช  3) เพื่อศกึษาพฤตกิรรมดา้นทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชนชุมชนบา้นอุปราชหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ผ่านอตัลกัษณ์ชุมชน   กลุ่มเป้าหมาย  ไดแ้ก่ เดก็และเยาวชนชุมชนบา้นอุปราช  จ านวน 20  คน ระยะเวลาการวจิยั 
เดอืนมกราคม พ.ศ. 2555 ถงึ เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 เครื่องมอืในการวจิยั  ได้แก่  แบบส ารวจความต้องการ  
แบบบนัทกึการสนทนากลุ่ม  แบบสมัภาษณ์  แบบสงัเกตพฤติกรรม แบบบนัทกึการพฒันาทกัษะชวีติ  แบบประเมนิ
ทกัษะชวีติ  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล  ไดแ้ก่  ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
ค่ารอ้ยละ (Percentage) และน าเสนอผลการวจิยัแบบตารางและพรรณนาวเิคราะห ์
            ผลการวจิยั พบว่า  
           1. สภาพปญัหาและความตอ้งการในการพฒันาทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชนชุมชนบา้นอุปราช  พบว่า เดก็
และเยาวชนในชุมบ้านอุปราชใชเ้วลาว่างไม่เป็นประโยชน์กบัชวีติประจ าวนั  เช่น  การเล่นเกมคอมพวิเตอรซ์ึ่งต้องมี
ค่าใชจ้่ายอาจจะสง่ผลใหเ้กดิการลกัขโมย  สาเหตุเกดิจากการเลีย้งดแูบบตามใจใหค้วามสะดวกสบายในการด าเนินชวีติ
และปล่อยใหเ้ดก็ดโูทรทศัน์เป็นตวัแบบเครื่องมอืสือ่สารในการด าเนินชวีติ  ไม่มแีหล่งเรยีนรู้และผูใ้หญ่ทีเ่ป็นตน้แบบทีด่ี
ในการพฒันาทกัษะชวีติ และดว้ยภูมปิญัญาทอ้งถิน่อนัเป็นอตัลกัษณ์ทีส่บืทอดกนัมายาวนานของชุมชนบา้นอุปราชที่
ตอ้งสญูหายไป  เพื่อเป็นการอนุรกัษ์ใหอ้ยู่คู่กบัชุมชนบา้นอุปราชต่อไป  จงึส ารวจเพื่อหาอตัลกัษณ์ทีด่งีามของชุมชน
บา้นอุปราชแลว้น าไปอนุรกัษ์และถ่ายทอดบทเรยีนในการพฒันาทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชน  เพื่อเป็นการถ่ายทอด
ให้กบัคนรุ่นหลงัได้เรยีนรูเ้พื่อไม่ใหภู้มปิญัญาสญูหายไปจากท้องถิ่นเมื่อสภาพสงัคมได้เปลี่ยนแปลงไป   อตัลกัษณ์
ชุมชนถอืเป็นสิง่ทีโ่ดดเด่นและเป็นทีรู่จ้กัของคนทัว่ไปและจากการส ารวจหาอตัลกัษณ์ของชุมชนบา้นอุปราช พบว่าคอื 
ขนมจนี   ฉะนัน้จงึควรสง่เสรมิใหเ้ดก็และเยาวชนไดร้่วมกนัจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบมสีว่นร่วม  ซึง่เป็นการเรยีนรูภู้มิ
ปญัญาทอ้งถิน่ที่สอดคลอ้งกบัความต้องการของชุมชน  โดยให้มสี่วนร่วมในการสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละเขา้ถึง
การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ   จนเกดิองคค์วามรู ้ เกดิอาชพีทัง้ยงัเป็นความภาคภูมใิจของคนในชุมชน  เพื่อเป็นการ
ถ่ายทอดความรูแ้ละสบืสานภูมปิญัญาอนัเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชนบา้นอุปราช 
 
 
 1นกัศกึษาปรญิญาโท สาขาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 2ปร.ด. (การศกึษาเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่) อาจารย ์  สาขานวตักรรมเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 3DODT  ( Doctor Organization Development and Transformation ) อาจารย ์ คณะครุศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม     
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        2. การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นการพฒันาทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชนผ่านอตัลกัษณ์ชุมชนบา้นอุปราช  ดว้ย
กจิกรรมการเรยีนรูก้ารท าขนมจนีโบราณ ประกอบดว้ย กจิกรรมการเรยีนรูท้ีแ่บ่งเป็นฐานการเรยีนรู ้ 3 ฐานการเรยีนรู ้
และ 5 กจิกรรมการเรยีนรู ้ ดงันี้    
                       ฐานการเรยีนรูท้ี ่1 เล่าขานต านานบา้นอุปราช ประกอบดว้ย กจิกรรมการเรยีนรูท้ี ่1 ประวตับิา้น
อุปราชกจิกรรมการเรยีนรูท้ี ่2  ส ารวจอตัลกัษณ์และภูมปิญัญาชุมชนบา้นอุปราช 
                       ฐานการเรยีนรูท้ี ่2  สบืสานอตัลกัษณ์ต านานขนมจนีบา้นอุปราช  ประกอบดว้ย  กจิกรรมการเรยีนรู้
ที ่1 ขนมจนีน่ารู ้    กจิกรรมการเรยีนรูท้ี ่2  ลองท าดหูนูท าได ้ 
                         ฐานการเรยีนรูท้ี ่3   ร่วมสรรคส์รา้งผลงาน  ประกอบดว้ย กจิกรรมการเรยีนรูท้ี ่1  หนูท าไดง้่าย
นิดเดยีว 
                       3.ผลหลงัจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชนชุมชนบา้นอุปราช  
พบว่า  เดก็และเยาวชนมทีกัษะชวีติอยู่ในระดบัมาก (  =4.10, S.D.=0.51) ทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชนหลงัการจดั
กจิกรรมสูงกว่าก่อนการจดักจิกรรมซึง่ก่อนจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ดก็และเยาวชนมทีกัษะชวีติอยู่ในระดบัปานกลาง 
(  =2.65, S.D.=0.71) ประโยชน์จากการวจิยัครัง้นี้  คอื  เดก็และเยาวชนสามารถน าความรูแ้ละทกัษะชวีติทีเ่กดิขึน้ไป
ใชใ้นชวีติประจ าวนัไดเ้พื่อใหส้ามรถอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข และสบืสานภูมปิญัญาอนัเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน
บา้นอุปราชสบืไป 
ค าส าคญั : อตัลกัษณ์, ทกัษะชวีติ, เดก็และเยาวชน 

 

ABSTRACT 
              The purposes of the study were to 1) study the identity in developing life skills of youth in Ban 
Upparat 2) develop learning activity concerning developing life skills of the youths through the identity of Ban 
Upparat. 3) study the behavior about life skills of youths in Ban upparat community after organizing the 
activities. The target group was 20 youths living in Ban Upparat. The period of the study was from January to 
November 2012. The mixed methodology, which is the combination between quantity and quality research, was 
used to carry on the study. The instruments were: copies of questionnaire on learning requirements, minutes of 
the group discussion, interview, learner behavior observation, life skills result assessment. The data was 
analyzed by the average mean, standard deviation, and percentage. The results were presented  in  table  and  
descriptive  analysis. 
The results revealed as follows : 
            1.  The study of the problems and needs of developing life skills of youths through the identity of 
Ban Upparat community showed that the youths wasted a lot of time on unnecessary activities in their daily 
lives, such as playing computer games which could lead to the excessive  money  spending  which could 
result in robbery. The causes of the problems were mainly from raising up in the wrong way including 
allowing children to watch violent programs on television without any suggestions, and not having any good 
learning source and pattern, adults, to follow in terms of life skills development. Therefore, the identity and 
local wisdom, which has been passed on from one generation to another, of  Ban Upparat community was 
needed to be explored in order to pass on to the next generations and conserve them when social context is 
changed. And use it to the learning activities concerning conserving identity and local wisdom of the 
community is needed to be organized, The identity of the community was considered important and well 
known for people, and from the identity survey conducted, the result revealed that the identity of Ban Upparat 
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community was the vermicelli. Consequently, the youths should also be supported to take part in the 
activities altogether. The aim of the activities was to make identity and local wisdom learning activity conform  
with the needs of the community. The   way   to  pass on those things to the youths was to let them create 
the learning community altogether because that way could make them learn from doing. Furthermore, they 
could came up with the knowledge about identity and local wisdom of Ban Upparat community after doing, 
and they could be proud of the community after learning the through the activity provided.  
            2.  The processes of organizing learning activities concerning developing life skills of youths through 
the identity of Ban Upparat by making traditional Thai vermicelli with soup consisted of three learning bases 
including five learning activities.The first learning base which was “Relating the Legend of Ban Upparat” 
consisted of the first learning activity “The History of Ban Upparat” and the second learning activity “Exploring 
Identity and Local Wisdom of Ban Upparat.” 
The second learning base which was “The Identity  Inheritance of the Legend of Traditional Thai vermicelli 
with soup in Ban Upparat” consisted of the first learning activity “Interesting Vermicelli” and the second 
learning activity “You Can Do If You Try.The third learning base which was “Let’s Create Our Work” 
consisted of one learning activity “You Can Do; It Is Easy.” 
                   3. The results after organizing the activities showed that the level of life skills of the youths is 
high (  =4.10, S.D.=0.51). The level was higher than the time before organizing the activities; that is, the 
level of life skills of the youths before doing the activity was moderate (   =2.65, S.D.=0.71). The benefit of 
this study was that the youths could use the knowledge gained in the activities in their daily lives properly. In 
addition, they could conserve and pass on the identity and local wisdom of Ban Upparat to the next 
generation.    
Keywords : Identity , life skills, youth 
 

บทน า 
 

           การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ผ่านกระแสโลกาภวิฒัน์และโลกไซเบอร์ ท าใหค้นไทยมุ่งแสวงหา
ความสขุและสรา้งอตัลกัษณ์สว่นตวัผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เกดิเป็นวฒันธรรมย่อยร่วมสมยัที่มคีวามหลากหลาย
ในรปูแบบการรวมกลุ่มของบุคคลทีส่นใจเรื่องเดยีวกนั โดยทีว่ฒันธรรมทีบ่่งบอกความเป็นไทยไม่สามารถแสดงบทบาท
ทีช่ดัเจน ขณะเดยีวกนัสงัคมกเ็ผชญิกบัความเสือ่มถอยดา้นคุณธรรมจรยิธรรม ซึง่สะทอ้นไดจ้ากคนในสงัคม     ทัง้ยงั
เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ได้แก่  สงัคม  
วฒันธรรม  วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี การสื่อสาร  การศกึษา  และการคมนาคม     การเปลีย่นแปลงดงักล่าวส่งผล
กระทบต่อวถิชีวีติของคนในชุมชนและสงัคม(วราภรณ์  ตระกูลสฤษดิ.์  ม.ป.ป : 11. 2549) พฤตกิรรมของคนในสงัคม
เปลี่ยนแปลง ให้ความส าคญักบัศลีธรรมและวฒันธรรมที่ดงีามลดลง ทัง้การด ารงชวีติประจ าวนั การใช้ชวีติและ
ความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น มุ่งหารายไดเ้พื่อสนองความต้องการ การช่วยเหลอืเกือ้กูลกนัลดลง ความมนี ้าใจไมตรน้ีอยลง 
เกดิการแก่งแย่งเอารดัเอาเปรยีบกนั ท าใหค้นไทยขาดความสามคัค ี ขาดการเคารพสทิธผิูอ้ื่น และการยดึถอืประโยชน์
สว่นรวมสง่ผลต่อวถิชีวีติคนไทยทัง้ระดบัครอบครวั ชุมชน และประเทศส่งผลใหเ้กดิปญัหาเดก็และเยาวชนทัง้ในเมอืง
และในชุมชนท้องถิน่  การเรยีนรูแ้ละปจัจยัทีเ่กื้อหนุนใหบุ้คคลเรยีนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชวีติสู่    การพฒันาทีม่ ัน่คง
และยัง่ยนืดว้ยการผสมผสานความรูร้ะหว่าง         ภูมปิญัญาทอ้งถิน่กบัวทิยาการสมยัใหม่เขา้ดว้ยกนั  โดยการน าภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่เขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการศกึษาและพฒันากระบวนการเรยีนรูใ้นการจดัการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบั
ทอ้งถิน่และใกลช้ดิกบัตวัผูเ้รยีนซึง่สง่ผลใหก้ารเรยีนรูน้ัน้มคีวามหมายต่อผูเ้รยีน และจะต้องเป็นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งและมี
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ความสมัพนัธต่์อวถิชีวีติประจ าวนัของผูเ้รยีน  (กรมวชิาการ. 2539  : 3) พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.  2545 มาตรา 24 ทีว่่า การจดักระบวนการเรยีนรูใ้หส้ถานศกึษาและหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งด าเนินการโดยจดัเนื้อหาสาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ และความถนัดของผูเ้รยีนโดยค านึงถงึ
ความแตกต่าง ระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การเผชญิสถานการณ์  และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ป้องกนัและแกไ้ขปญัหา เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัใิหท้ าได ้คดิเป็น รกัการอ่าน และเกดิการใฝ่รูอ้ย่าง
ต่อเนื่อง จดัการเรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูด้า้นต่าง ๆ ไดอ้ย่างสมดุล 

    ชุมชนบา้นอุปราช  ต าบลท่าสองคอน    อ าเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคาม  เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ตวัเมอืง
จงัหวดัมหาสารคาม  ซึง่เป็นชุมชนทีป่ระกอบดว้ยครวัเรอืน  160  ครวัเรอืน  ประชากรประมาณ  732  คนโดยทีผู่ค้น
ส่วนใหญ่ด ารงชวีติดว้ยวถิเีกษตรกรรม  ท าไร่ ท าสวนปจัจุบนั  พบว่า  คนในชุมชนบา้นอุปราชไม่ใหค้วามส าคญักบั
วฒันธรรมการด าเนินชวีติพืน้บา้นแบบในอดตี   แต่ไดใ้ห้ความส าคญักบัความสะดวกสบายแบบสมยัใหม่มากขึน้โดย
หนัไปใชเ้ทคโนโลยเีพื่อสนองความตอ้งการในการด าเนินชวีติประจ าวนัแบบสงัคมเมอืงมากขึน้สง่ผลใหเ้ดก็และเยาวชน 
ในชุมบ้านอุปราชใชเ้วลาว่างไม่เป็นประโยชน์กบัชีวติประจ าวนั  เช่น  การเล่นเกมคอมพวิเตอร์  ซึ่งต้องมคี่าใชจ้่าย  
อาจจะสง่ผลใหเ้กดิการ     ลกัขโมย   สาเหตุเกดิจากการเลีย้งดแูบบตามใจใหค้วามสะดวกสบายในการด าเนินชวีติและ
ปล่อยใหเ้ดก็ดโูทรทศัน์เป็นตวัแบบเครื่องมอืสื่อสารในการด าเนินชวีติ  ไม่มแีหล่งเรยีนรูแ้ละผูใ้หญ่ทีเ่ป็นต้นแบบทีด่ใีน
การพฒันาทกัษะชวีติ  (สกุญัญา  สมบตัติรา. 2554 :  สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชนบา้นอุปราช, 15 ตุลาคม 2554)  ซึง่ถอืเป็น
ทกัษะทีส่ าคญัและมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ส าหรบัเดก็และเยาวชนทีจ่ะช่วยใหส้ามารถเผชิญหน้าและรบัมอืกบัปญัหาต่าง 
ๆ ในสงัคมปจัจุบนัได ้ โดยใชก้ระบวนการเรยีนรูอ้ตัลกัษณ์ของชุมชนในการสรา้งองคค์วามรูแ้ละพัฒนาทกัษะชวีติของ
เดก็และเยาวชนโดยถอืเป็นการเรยีนรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการของชุมชน  โดยใหม้สี่วนร่วมใน
การสร้างสงัคมแห่งการเรยีนรู้และเขา้ถึงการเรยีนรู้จากการปฏบิตัิจรงิ   ท าให้ภูมปิญัญาทอ้งถิ่นมกีารถ่ายทอดองค์
ความรูจ้ากคนรุ่นหนึ่งไปสูอ่กีรุ่นหนึ่งโดยมกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติของคนในชุมชน    จนเกดิ
องค์ความรู้  เกดิอาชีพทัง้ยงัเป็นความภาคภูมใิจของคนในชุมชน และเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และสบืสานภูมิ
ปญัญาซึ่งการน าเอามรดกทางภูมปิญัญาทอ้งถิน่อนัเป็น อตัลกัษณ์  เขา้มาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนซึง่จะท าให้
เดก็และเยาวชนไดร้บัประโยชน์จากการเรยีนรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่อนัเป็นอตัลกัษณ์ในทอ้งถิน่ของตนเองแลว้ยงัเป็นการ
ปลูกฝงัรากฐานให้เดก็และเยาวชนมคีวามรกัความผูกพนักบัท้องถิ่นตนเอง  โดยมุ่งเน้นปลูกฝงัให้เดก็ได้เรยีนรู้ภูมิ
ปญัญาอนัเป็นอตัลกัษณ์ทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัชวีติจรงิ   เพราะจะท าใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจ  เกดิเป็นความผูกพนั
และภาคภูมใิจในทอ้งถิน่ของตนเอง       
           จากสภาพปญัหาและความส าคญัดงักล่าว จงึตอ้งมกีารพฒันาใหเ้ดก็และเยาวชนมทีกัษะชวีติโดยใช้
กระบวนการเรยีนรูอ้ตัลกัษณ์ของชุมชนในการสรา้งองคค์วามรูแ้ละพฒันาทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชน  ใหส้ามารถ
พึง่พาตนเองและด ารงชวีติอยูใ่นสงัคม  สามารถเผชญิหน้าและรบัมอืกบัปญัหาต่าง ๆ ในสงัคมปจัจุบนัได ้  
 

ค าถามวิจยั 
    1. อตัลกัษณ์ของชมุชนบา้นอุปราชทีส่ามารถน าไปใชใ้นการพฒันาทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชนประกอบดว้ยอตั
ลกัษณ์อะไรบา้ง 
     2. กจิกรรมการเรยีนรูข้องเดก็และเยาวชนในการพฒันาทกัษะชวีติผ่านอตัลกัษณ์ชุมชนบา้นอุปราชเป็นอย่างไร 
     3. พฤตกิรรมดา้นทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชนชุมชนบา้นอุปราชทีเ่กดิจากกจิกรรมการเรยีนรูผ้่านอตัลกัษณ์
ชุมชนเป็นอย่างไร      
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
       1. เพื่อศกึษาอตัลกัษณ์ในการพฒันาทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชนชมุชนบา้นอุปราช 
       2. เพื่อพฒันากจิกรรมการเรยีนรูข้องเดก็และเยาวชนในการพฒันาทกัษะชวีติผ่านอตัลกัษณ์ของชมุชนบา้น
อุปราช 
        3. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมดา้นทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชนชุมชนบา้นอุปราชหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ผ่านอตัลกัษณ์ชุมชน 
 

ขอบเขตการวิจยั 
       1.  กลุ่มเป้าหมาย 
            กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่  เดก็และเยาวชน  20  คนทีอ่ยูใ่นระบบการศกึษาทีม่อีายุระหว่าง    7 – 
15  ปีทีม่คีวามสนใจอยากทีจ่ะสบืสานอตัลกัษณ์ของชมุชนบา้นอุปราช 
             กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูส าคญัและผูถ่้ายทอดองคค์วามรู ้ประกอบดว้ย  ผูน้ าชุมชน  ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
            2. ขอบเขตดา้นเนื้อหา 
               ในการวจิยัเพื่อศกึษากระบวนการเรยีนรูอ้ตัลกัษณ์ในการพฒันาทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชนชุมชนบา้น
อุปราชครัง้นี้ใชเ้น้ือหาในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ ฉบบัที ่11  (พ.ศ. 2555-2559 )  โดยใชยุ้ทธศาสตร์
การพฒันาคนสู่สงัคมแห่งการเรยีนรู้ตลอดชวีติอย่างยัง่ยนื รวมถงึพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ    พ .ศ. 2542    
ในมาตรา  24  ซึง่จะเป็นการส่งเสรมิการจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ  ฝึกปฏบิตัจิรงิ  คดิเป็น  
ท าเป็นและแกป้ญัหาเป็น  และสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  
มาตรา  8  โดยที่เป็นการจดักจิกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกบัสภาพชุมชนโดยการเปิดพื้นที่ชุมชนให้เป็นสถานที่
เรยีนรูข้องคนในชุมชน  โดยจดักจิกรรมหลงัเวลาเรยีนและวนัหยุด 
               4. ขอบเขตพืน้ทีด่า้นการวจิยั 
                   บา้นอุปราช  ต าบลท่าสองคอน   อ าเภอเมอืง   จงัหวดัมหาสารคาม 
               5. ระยะเวลาในการวจิยั 
                   ด าเนินการวจิยัระหว่างเดอืนมกราคม พ.ศ. 2555 –   เดอืนพฤษภาคม   พ.ศ. 2555 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
                 การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัแบบแบบผสานวธิ ี(Mixed  Methodology)  กล่าวคอืเป็นวธิวีจิยัทีใ่ชท้ัง้วธิี
วจิยัเชงิปรมิาณและวธิวีจิยัเชงิคุณภาพร่วมกนัและน าเสนอผลการวจิยัแบบตารางและพรรณนาวเิคราะห์ 
 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
                  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  ผูว้จิยัไดก้ าหนดเครื่องมอืในการวจิยัดงันี้ 
           1. เครื่องมอืใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิปรมิาณ  ไดแ้ก่  แบบส ารวจความต้องการ  แบบประเมนิทกัษะชวีติของ
เดก็และเยาวชน  
           2.  เครื่องมอืใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลเชงิคุณภาพ  ไดแ้ก่  แบบบนัทกึการสนทนากลุ่ม  แบบสมัภาษณ์    แบบ
สงัเกตพฤตกิรรม แบบบนัทกึการพฒันาทกัษะชวีติ   
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การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
         1.แบบสอบถาม 
           หลังจากสร้างแบบสอบถามแล้วผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากเด็กและเยาวชนในพื้นที่จริง   
จากนัน้น าขอ้มลูทีไ่ดม้าเป็นขอ้มลูในการจดักจิกรรมต่อไป 
          2.การสมัภาษณ์ 
            หลงัจากสร้างแบบสมัภาษณ์แลว้ผูว้จิยัได้น าแบบสมัภาษณ์ไปเกบ็ขอ้มูลภาคสนาม (Field  Studies) กบั    
ครภููมปิญัญา   เดก็และเยาวชน  ในพืน้ทีจ่รงิ   จากนัน้น าขอ้มลูทีไ่ด ้มาท าการวเิคราะหใ์นการจดักจิกรรมต่อไป 
           3.การสนทนากลุ่ม            
             เพื่อศกึษาขอ้มลูดา้นบรบิทของชุมชน  แหล่งเรยีนรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ในชุมชน  กระบวนการถ่ายทอดความรู้
ของภูมปิญัญาทอ้งถิน่และศกึษาความตอ้งการแหล่งเรยีนรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ 
          4.การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
                โดยใหภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ซึง่เป็นผูม้คีวามรู ้  ประสบการณ์จากการลงมอืปฏบิตั ิ ซึง่ถอืไดว้่า เป็นความรูท้ี่
ฝงัลกึในตวัผูป้ฏบิตัถ่ิายทอดความรูอ้อกมาใหเ้ดก็และเยาวชนไดร้บัทราบ  ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรู ้ สนทนาซกัถาม  ซึง่
เป็นการสรา้งแรงกระตุน้ใหเ้ดก็และเยาวชนตอ้งการและ ใสใ่จทีจ่ะเรยีนรูใ้นเรื่องนัน้ๆ 
             5.เวทยีนืยนัความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู 
                    จดัเวทยีนืยนัความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู   เพื่อยนืยนัความน่าเชื่อถอืของขอ้มูลทัง้หมดในการวจิยัครัง้นี้
โดยใชร้ปูแบบการตรวจสอบแบบสามเสา้ (Triangulation) โดยเป็นรูปแบบการเปรยีบเทยีบขอ้คน้พบเพื่อยนืยนั ความ
น่าเชื่อถือ  ซึง่ประกอบด้วยบุคคลต่างๆทีไ่ม่ใช่ผู้วจิยัได้ร่วมกนัทบทวนขอ้คน้พบทัง้ในด้านความแม่นย า (accuracy) 
ความสมบรูณ์(completeness) ความเป็นธรรม (fairnese) และความน่าเชื่อถอื (credibility) 
 
 

การวิเคราะหข์้อมูล 
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ในการวจิยัครัง้นี้ มทีัง้ขอ้มลูเชงิปรมิาณและขอ้มูลเชงิคุณภาพ และไดม้ี

การตรวจสอบความน่าเชื่อถอื ของขอ้มลูน าขอ้มลูมาวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
                    1. วเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ  โดยวเิคราะหข์อ้มลูระดบัความตอ้งการในการพฒันาทกัษะชวีติของ เดก็
และเยาวชนผ่านอตัลกัษณ์ชุมชนบ้านอุปราช  ผ่านกจิกรรมการเรยีนรูก้ารท าขนมจนีโบราณ  ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (  )และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
                     2.  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสมัภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content  Analysis)และวเิคราะหส์รุปอุปนยั น าเสนอวจิยัแบบพรรณนาวเิคราะห ์
             

ผลการวิจยั 
              1. สภาพปญัหาและความต้องการในการพฒันาทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชนชุมชนบ้านอุปราช  พบว่า 
เดก็และเยาวชนในชุมบา้นอุปราชใชเ้วลาว่างไม่เป็นประโยชน์กบัชวีติประจ าวนั  เช่น  การเล่นเกมคอมพวิเตอรซ์ึง่ต้อง
มคี่าใชจ้่ายอาจจะส่งผลใหเ้กดิการลกัขโมย  สาเหตุเกดิจากการเลีย้งดูแบบตามใจใหค้วามสะดวกสบายในการด าเนิน
ชวีิตและปล่อยให้เด็กดูโทรทัศน์เป็นตัวแบบเครื่องมือสื่อสารในการด าเนินชวีิต  ไม่มีแหล่งเรียนรู้และผู้ใหญ่ที่เป็น
ตน้แบบทีด่ใีนการพฒันาทกัษะชวีติ และดว้ยภูมปิญัญาทอ้งถิน่อนัเป็นอตัลกัษณ์ทีส่บืทอดกนัมายาวนานของชุมชนบา้น
อุปราชทีต่อ้งสญูหายไป  เพื่อเป็นการอนุรกัษ์ใหใ้หอ้ยู่คู่กบัชุมชนบา้นอุปราชต่อไป  จงึส ารวจเพื่อหาอตัลกัษณ์ทีด่งีาม
ของชุมชนบ้านอุปราชแล้วน าไปอนุรกัษ์และการถ่ายทอดบทเรยีนในการพฒันาทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชน เพื่อ
ถ่ายทอดใหก้บัคนรุ่นหลงัไดเ้รยีนรูเ้พื่อไม่ใหภู้มปิญัญาสญูหายไปจากทอ้งถิน่เมื่อสภาพสงัคมไดเ้ปลีย่นแปลงไป  ฉะนัน้
จงึควรสง่เสรมิใหเ้ดก็และเยาวชนไดร้่วมกนัจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบมสีว่นร่วม  ซึง่เป็นการเรยีนรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ที่
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สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน  โดยใหม้สีว่นร่วมในการสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละเขา้ถงึการเรยีนรูจ้ากการ
ปฏบิตัิจรงิ   เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมปิญัญาท้องถิ่นจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่อกีรุ่นหน่ึงโดยมีการจดักจิกรรมการ
เรยีนรู้ที่สอดคล้องกบัวถิีชวีติของคนในชุมชน    จนเกดิองค์ความรู้  เกดิอาชพีทัง้ยงัเป็นความภาคภูมใิจของคนใน
ชุมชน  เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรูแ้ละสบืสานภูมปิญัญาอนัเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชนบา้นอุปราช 

 

          2. การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นการพฒันา ทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชนผา่นอตัลกัษณ์ชุมชนบา้นอุปราชดว้ย
กจิกรรมการเรยีนรูก้ารท าขนมจนีโบราณ ประกอบดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูท้ีแ่บ่งเป็นฐานการเรยีนรู ้ 3 ฐานการเรยีนรู ้
และ 5 กจิกรรมการเรยีนรู ้ ดงันี้    
                       ฐานการเรยีนรูท้ี ่1 เล่าขานต านานบา้นอุปราช ประกอบดว้ย กจิกรรมการเรยีนรูท้ี ่1 ประวตับิา้น
อุปราช    กจิกรรมการเรยีนรูท้ี ่2  ส ารวจอตัลกัษณ์และภมูปิญัญาชมุชนบา้นอุปราช 
                       ฐานการเรยีนรูท้ี ่2  สบืสานอตัลกัษณ์ต านานขนมจนีบา้นอุปราช  ประกอบดว้ย  กจิกรรมการเรยีนรู้
ที ่1 ขนมจนีน่ารู ้    กจิกรรมการเรยีนรูท้ี ่2  ลองท าดหูนูท าได ้ 
                       ฐานการเรยีนรูท้ี ่3   ร่วมสรรคส์รา้งผลงาน  ประกอบดว้ย กจิกรรมการเรยีนรูท้ี ่1  หนูท าไดง้่ายนิด
เดยีว 
             3.ผลหลงัจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชนชุมชนบา้นอุปราช  พบว่า  
เดก็และเยาวชนมทีกัษะชวีติอยู่ในระดบัมาก (  = 4.10, S.D.= 0.51) ทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชนหลงัการจดั
กจิกรรมสูงกว่าก่อนการจดักจิกรรมซึง่ก่อนจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ด็กและเยาวชนมทีกัษะชวีติอยู่ในระดบัปานกลาง 
(  = 2.65, S.D.= 0.71) ประโยชน์จากการวจิยัครัง้นี้  คอื  เดก็และเยาวชนสามารถน าความรูแ้ละทกัษะชวีติทีเ่กดิขึน้
ไปใช้ในชีวติประจ าวนัได้เพื่อให้สามรถอยู่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสุข และสบืสานภูมปิญัญาอนัเป็น อตัลกัษณ์ของ
ชุมชนบา้นอุปราชสบืไป 

 
อภิปรายและสรปุผลการวิจยั 

                  การวจิยั เรื่อง การพฒันาทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชนผ่านอตัลกัษณ์ชมุชนบา้นอุปราช  อภปิราย
ผลได ้ดงันี้ 
             1.สภาพปญัหาและความต้องการในการพฒันาทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชนชุมชนบ้านอุปราช   พบว่า  
เดก็และเยาวชนในชุมชนบ้านอุปราชขาดทกัษะชวีติ เนื่องดว้ยสาเหตุหลายประการ  จงึต้องการอยากทีจ่ะเรยีนรูภู้มิ
ปญัญาอนัป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน เพื่อทีจ่ะเน้นทกัษะดา้นการอยู่ร่วมกนัในสงัคม ดว้ยการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิโดย
ใหส้งัคมมรี่วมในการเรยีนรู ้ โดยใชก้ระบวนการท างานเป็นกลุ่ม  ส่งเสรมิความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืของชุมชนใน
การจดักจิกรรมการเรยีนรู้เพื่อพฒันาทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชนผ่านอตัลกัษณ์ชุมชนบ้านอุปราช โดยใช้แหล่ง
เรยีนรูแ้ละภูมปิญัญาในทอ้งถิน่ ซึง่สอดคลอ้งกบักรมวชิาการ (2539  : 3) ทีว่่าการเรยีนรูแ้ละปจัจยัทีเ่กือ้หนุนใหบุ้คคล
เรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชวีติสู ่       การพฒันาทีม่ ัน่คงและยัง่ยนืดว้ยการผสมผสานความรูร้ะหว่างภูมปิญัญาทอ้งถิน่
กบัวิทยาการสมยัใหม่เข้าด้วยกัน  โดยการน าภูมิปญัญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ในการจดัการศึกษาให้สอดคล้องกบัท้องถิ่นและใกล้ชิดกบัตัวผู้เรยีนซึ่งส่งผลให้การเรยีนรู้นัน้มี
ความหมายต่อผู้เรียน และจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและมีความสมัพันธ์ต่อวิถีชีวิตประจ าวันของผู้เรียน  และ
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.  2545 มาตรา 24 ทีว่่า  
การจดักระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการโดยจดัเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจ และความถนดัของผูเ้รยีนโดยค านึงถงึความแตกต่าง ระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะกระบวนการคดิ 
การจดัการ การเผชญิสถานการณ์  และการประยุกต์ความรูม้าใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหา เรยีนรูจ้ากประสบการณ์
จรงิ ฝึกการปฏบิตัใิหท้ าได ้คดิเป็น รกัการอ่าน และเกดิการใฝรู่อ้ย่างต่อเน่ือง  
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            2.การจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชนชุมชนบา้นอุปราช   ผ่านกจิกรรมการ
เรยีนรู้การท าขนมจนีโบราณประกอบด้วย กจิกรรมการเรยีนรู้ที่แบ่งเป็นฐานการเรยีนรู้  3 ฐานการเรยีนรู้ และ 5 
กจิกรรมการเรยีนรู ้ ดงันี้    
                       ฐานการเรยีนรูท้ี ่1 เล่าขานต านานบา้นอุปราช ประกอบดว้ย กจิกรรมการเรยีนรูท้ี ่1 ประวตับิา้น
อุปราช  เป็นการเรยีนรูป้ระวตัขิองชุมชนบา้นอุปราช 
กจิกรรมการเรยีนรูท้ี ่ 2  ส ารวจอตัลกัษณ์และภูมปิญัญาชุมชนบา้นอุปราช  เป็นการส ารวจอตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นใน
ชุมชนและภูมปิญัญาเพื่อน ามาส ารวจความตอ้งการในการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะชวีติ 
                       ฐานการเรียนรู้ที่ 2  สบืสานอตัลกัษณ์ต านานขนมจนีบ้านอุปราช  เรยีนรู้อตัลกัษณ์ตามความ
ต้องการของเดก็และเยาวชนชุมชนบา้นอุปราช ประกอบดว้ย  กจิกรรมการเรยีนรูท้ี ่1 ขนมจนีน่ารู ้ เป็นการเรยีนรู้
ประวตัขินมจนี และขัน้ตอนในการท าขนมจนีแบบโบราณ   กจิกรรมการเรยีนรูท้ี ่2  ลองท าดูหนูท าได ้ เป็นการลงมอื
ท าขนมจนีดว้ยการปฏบิตัจิรงิ 
                       ฐานการเรยีนรูท้ี ่3   ร่วมสรรคส์รา้งผลงาน  ประกอบดว้ย กจิกรรมการเรยีนรูท้ี ่1  หนูท าไดง้่ายนิด
เดยีว  เป็นการร่วมกนัสรา้งสรรคผ์ลงานทีไ่ดจ้ากการเขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูใ้นการท าขนมจนี 
                3. ผลจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชนชุมชนบา้นอุปราช  พบว่า  
เดก็และเยาวชนมทีกัษะชวีติอยู่ในระดบัมาก (   = 4.10, S.D.= 0.51) ทกัษะชวีติของเดก็และเยาวชนหลงัการจดั
กจิกรรมสูงกว่าก่อนการจดักจิกรรมซึง่ก่อนจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ดก็และเยาวชนมทีกัษะชวีติอยู่ในระดบัปานกลาง  
(  = 2.65, S.D. = 0.71) จากการสงัเกตพฤติกรรมของเดก็และเยาวชน  พบว่า  ด้านความคิดสร้างสรรค์  มี
ความสามารถ ในการคิดตัดสินในและแก้ไขปญัหาโดยการคิดริเริ่มคิดสร้างสรรค์และน าผลที่เกิดขึ้นมาใช้ใน
ชวีติประจ าวนัไดด้้วยตนเอง  ด้านการสร้างสมัพนัธภาพระหว่างบุคล  มคีวามสามารถในการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดี
ระหว่างผู้อื่นเขา้ใจความรู้สกึของตนเองและผูอ้ื่นและรูจ้กัวางตวัใหเ้หมาะสมกบั สถานการณ์ต่างๆและสามารถรกัษา
สมัพนัธภาพไว้ไดย้นืยาว  ท าใหส้ามารถอยู่ในสงัคมและท างานร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมคีวามสุข  ด้านการเขา้ใจผู้อื่น  
พบว่า เดก็และเยาวชนมคีวามสามารถในการเขา้ใจความเหมอืนหรอืความแตกต่างระหว่างบุคคลในดา้นความสามารถ 
เพศ วยั ระดบัการศกึษา ศาสนา อาชพีและช่วยเหลอืผูอ้ื่นเมื่อไดร้บัความเดอืดรอ้น  ซึง่สอดคลอ้งกบัวไิลรตัน์ แยม้จอ
หอ  และเยาวนิจ กติตธิรกุล (2550)      ไดว้จิยั เรื่องกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะชวีติและสงัคมของกลุ่มแกน
น าเยาวชนต าบลล าสนิธุ ์กิง่อ าเภอศรนีครนิทรจ์งัหวดัพทัลุง  พบว่า  การจดักจิกรรมการเรยีนรูจ้ านวน 8 กจิกรรม โดย
เริม่ต้นจากการเข้าใจตวัเองแล้วเชื่อมโยงสู่สงัคม ท าให้กลุ่มเป้าหมายมพีฒันาการอย่างเป็นขัน้ตอนต่อเน่ือง และ
นพวรรณ  วงศว์ชิยัวฒัน์ (2547 : 105-107) วจิยัเรื่องการพฒันาทกัษะชวีติในการปฏบิตัตินใหร้อดพน้จากปญัหาสงัคม  
โดยใช้การเรยีนรู้แบบมสี่วนร่วม  ส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  พบว่า  ทกัษะชวีติของนักเรยีนหลงัการ
ทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง  นอกจากนี้นักเรียนสมามารถน าความรู้เกี่ยวกบัทกัษะชีวิตไปใช้ในชีวิตประจ าวนัเพื่อ
ป้องกนัปญัหาสงัคมทัง้ 4 ปญัหา  ซึง่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  พรอ้มทัง้น าความรูท้ีไ่ดไ้ปช่วยเหลอืและแนะน าผูอ้ื่นอกี
ดว้ยฉะนัน้เดก็และเยาวชนสามารถน าความรูแ้ละทกัษะชวีติทีเ่กดิขึน้ไปใชใ้นชวีติประจ าวนัไดเ้พื่อใหส้ามรถอยู่ในสงัคม
ไดอ้ย่างมคีวามสขุ และสบืสานภูมปิญัญาอนัเป็น อตัลกัษณ์ของชุมชนบา้นอุปราชสบืไป 

                                                           
ข้อเสนอแนะ 

การน ากระบวนการเรียนรู้ผ่านอัตลักษณ์ชุมชนบ้านอุปราชไปใช้ โดยการน าชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
กจิกรรม ควรตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้มใน ดา้นบุคลากรและเหมาะสมกบับรบิทของชุมชน การท าวจิยัชุมชนจะต้อง
ใหค้วามร่วมมอื จงึจะสามารถด าเนินงานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์  และดว้ยผูป้กครองมสี่วนส าคญัในการสรา้งเสรมิ
ทกัษะชวีติ  คุณธรรม  จรยิธรรมและค่านิยมทีด่งีามใหก้บัเดก็และเยาวชน  ดงันัน้ผูป้กครองจงึควรใหค้วามร่วมมอืใน
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ทุกๆดา้น  และควรขยายกลุ่มตวัอย่างหรอืกลุ่มเป้าหมายใหม้ากขึน้เพื่อสรา้งเป็นแกนน าในการท ากจิกรรมการเรยีนรู้
แบบเพื่อนช่วยเพื่อนต่อไป 
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 วทิยานิพนธ์เล่มนี้ ส าเรจ็ลุล่วงได้ดว้ยความกรุณายิง่จาก  ดร.ศกัดิพ์งศ ์หอมหวน   ดร.นลนิรตัน์  อภิชาต ิ
ประธานกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์หลกั และ กรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธร์่วม  ผูท้รงคุณวุฒ ิและผูเ้ชยีวชาญ
ทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษาชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปญัหา ตลอดจนได้ให้ความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด  
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การเรียนการสอนสนทนาภาษาไทยในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน  
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บทคดัยอ่ 

 
 งานวจิยัเรื่องการเรยีนการสอนสนทนาภาษาไทยในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี มคีวามมุ่งหมายเพื่อ
ส ารวจปญัหาการเรยีนการสอนสนทนาภาษาไทยของนกัศกึษาจนีดว้ยวธิสีอนแบบธรรมชาตแิละวธิสีอนแบบบรูณาการ
ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั และหาแนวทางแกไ้ขปญัหาการเรยีนการสอนสนทนาภาษาไทยของนกัศกึษาชาวจนี  ชัน้ปีที ่2  
คณะการศกึษานานาชาต ิ มหาวทิยาลยัชนชาตกิวางส ี ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี  พ.ศ. 2551 โดยวธิเีลอืก
ตวัอย่างแบบเจาะจง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื แบบทดสอบอตันยั แบบสนทนาชนิดมโีครงสรา้ง และ
แบบสนทนาชนิดไมม่โีครงสรา้ง ตลอดจนตดิตามน าภาษาไทยการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ณ ประเทศไทย ปี 
พ.ศ. 2552-2553 ใชก้ารวจิยัเชงิคุณภาพและวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิพีรรณนาวเิคราะห ์ผลการวจิยั  พบว่า นกัศกึษาจนี
มปีญัหาของการเรยีนสนทนาภาษาไทย  เช่น  ขาดพืน้ฐานในการเรยีนภาษาไทย   ไม่คุน้ชนิกบัการออกเสยีงของคน
ไทย  ไม่รูค้ าศพัทภ์าษาไทยมากพอ  จ าค าศพัทภ์าษาไทยไม่ได ้ ไม่พดู  ออกเสยีงไม่ชดั  เรยีงค าในโครงสรา้งของ
ประโยคไม่ถูก  ไม่เขา้ใจในวฒันธรรมและประเพณีไทย  เป็นตน้   แนวทางแกไ้ข  ไดแ้ก่  ผูส้อนตอ้งออกเสยีงใหช้ดัเจน 
พดูชา้ลง  พดูซ ้า ๆ และพดูบ่อย ๆ  ใหน้กัศกึษาไดฝึ้กการฟงัมาก ๆ ฝึกสงัเกตเวลาทีเ่จา้ของภาษาเขาสนทนากนั  จน
เกดิความคุน้ชนิกบัการออกเสยีงของเจา้ของภาษา  ฝึกคาดเดาค าถามทีจ่ะเกดิขึน้  จนกระทัง่อยากพดูตาม  อยากพดู
เลยีนแบบ ฝึกใชค้ าพดูทีจ่ะขยายความอย่างชดัเจน สว่นการอ่านมาก ๆ จะช่วยใหม้คีวามรูเ้รื่องค าศพัทแ์ละไวยากรณ์
มากขึน้สามารถเรยีงค าในประโยคตามโครงสรา้งของภาษาไทยได ้ การใชอ้วจันสาร ใชเ้อกสาร  สือ่การสอนและจดั
กจิกรรมทีห่ลากหลายจะช่วยใหผู้เ้รยีนสนุก  ตระหนกัถงึคุณค่าของการเรยีนสนทนาภาษาไทย   มคีวามกลา้และมัน่ใจ
ทีจ่ะสนทนาในสถานการณ์จรงิ ปฏบิตัตินไดถู้กตอ้งหากมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งสือ่สาร  หรอืปฏบิตัตินเขา้สงัคมไทย  
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ABSTRACT 
 
 The present study was aimsed at 1) investigating problems of learning and teaching Thai 
conversation of Chinese university students in People’s Republic of China by using the Natural Approach and 
integrated teaching focusing on learner ; and 2) seeking solutions in learning Thai conversation, of 175 
second year Chinese university students Faculty of Intemational Education, Guangxi University, People’s 
Republic of China, in the second semester of the academic year 2008. Subjects were selected by using the 
purposive sampling technique. The instruments used for data collection were a subjective test, a structured 
conversation form, and an unstructured conversation form as well as the feedback of Thai usage in various 
conversational situations in Thailand during 2009-2010. This research was qualitative in nature, in which data 
were descriptively analyzed and presented. 
 Findings of the study revealed that these Chinese university students had the following problems in 
learning Thai conversation: lacking basic skills in learning Thai, being unfamiliar with Thai people’s 
pronunciation, lacking Thai vocabulary, being unable to remember Thai vocabulary, having no utterance, 
having unclear pronunciation, putting words in wrong orders, not understanding Thai cultures and traditions, 
etc. The followings are suggestions for solving the problems: teachers should pronounce words clearly, 
repeatedly, and frequently for the students to practice listening; they should encourage students to observe 
and imitate native speakers’ pronunciation as well as practicing on anticipating further questions and learning 
to use word modifiers. Moreover, students should be encouraged to read a lot to increase their vocabulary 
ability in recognizing grammatical structures, and skills in arranging Thai words in proper orders. Using 
nonverbal language, documents, teaching materials, and various learning activities can be enjoyable and help 
students realize the value of learning Thai conversation in order to be confident to speak Thai properly when 
they have to communicate with other people in the Thai society. 
 
Keyword (s): Chinese Students, Thai conversation courses, Natural Approach, Integrated Teaching  
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Introduction 

 

 Thailand and China are friendly countries with a good relation. that comes from the past to the present. It appears 
that the Chinese and Thai businesses. and cultural exchange between the two countries have always been strong between the 
two countries. 

 In the past, China had a policy to open up the country and Encourage more international business. The Chinese 
have more interest to learn the language in ASEAN. The People's Republic of China has a vision for education that will be the 
foundation for doing business with  the ASEAN countries and this has encouraged Chinese students to learn more foreign 
languages. 

 In learning a foreign language, the Thai language seems to be the most popular one to learn in  China. This may 

be because the People's Republic of China and Thailand gain to security in politic, economy, and education. The resulting 

relationships between the two countries are closer than ever before. 

 Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand has visited China several times. Prime Minister of Thailand and Prime 

Minister of China have had good relations. It is encouraging that the Chinese people are interested in learning the Thai 

language seriously. As is evident the University of the People's Republic of China has offered the Thai language for a full 

curriculum and instruction. This course is elective and short-term training. In particular, student who have to be in Thailand, 

students will need to be in a serious study of basic, intermediate and advanced Thai language; most of these students would 

study in various fields according to their interests and aptitudes. 

 In accordance with the above information is a collaborative project between  Rajabhat Mahasarakham University 

and University for Nationalities Guangxi that signed an agreement to exchange lecturers, scholars and students. A Researcher 

was assigned to Thai conversation at Guangxi University for Nationalities People's Republic of China, using a natural approach 

and an integrated approach using a variety of materials. Learning focuses on the use of the Thai language in different 

situations, both in the classroom and in everyday life. Researcher was interested in studying the problem in teaching Thai 

conversation and how to solve these problems. This will effect teaching Thai conversation to successfully meet the expectations 

set out in this study, and the researcher will evaluate the teaching of Thai conversation to Chinese students who will study in  

study in higher education institutions there are uses for these students to apply their Thai language knowledge in a real 

conversation. How many problems in real conversation?  The Information will be useful for teaching Thai conversation to 

Chinese students or foreign Students. 

The Objective of the Research. 

  1. To explore issues of teaching and learning in Thai conversation of Chinese students. 

  2. To find a solution to the problem of teaching and learning in Thai conversation of Chinese students. 
 
The Scope of Research 

  In this study researcher was defined as follows. 

  1. Research methodology; this research study used a qualitative methodology, data collected by the Thai 

conversation. 

  2. Sample Group; the second years Chinese students at College of International Education Guangxi University for 
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Nationalities People's Republic of China that learn  Thai of conversation in the second Semester 2551 selected by using a 

random sampling of five classes 35 students each, a total of 175 students and follow teaching Thai conversation to 25 Chinese 

students to study in Universities in Thailand during 2552-2553. 

  3. Period of research for two years from 1 September 2551 to 31 October 2553. 

 

The Approach 
  The Researcher will the Natural Approach and integrated teaching focusing on the learner centered 
 
Research tools 
  This Study consists of three types of tools  : to  
  1). Textbooks, Practice books and teacher’s Handbook for teaching Thai to foreigners  
  2). Achievement tests for pre-test and post- test of Thai Conversation to Chinese students. 
  3). The evaluation form of the use of an informal Thai conversation for Chinese students to study in Thailand 
 
Research  Procedure  

  The research was conducted as follows. 

  1. Course description of Thai conversation courses for foreigners. 

  2. Collect documentat of teaching and learning Thai Conversation courses for international students. 

  3. Pre-Test of Thai Conversation skills for Chinese students 

  4. Teach conversational Thai to Chinese students in various situations as specified. 

  5. Collect teaching Thai conversation problems for Chinese students. 

  6. Analyze causes of the problems in Thai conversation for Chinese students. 

  7. Solve problems and develop Thai conversation for Chinese students using various methods. 

  8. Follow Achievement of Thai language used to discuss various situations in Thailand. 

  9. Conclusion, discussion and recommendations. 

  10. Offer a descriptive analysis of the research result. 

 
The discussion and recommendations 

  The results were as follows 

  1. Student’s Problems including lack of Thai language at basic level; for example, students not familiar with 

pronunciation of Thai people, don’t know enough Thai vocabulary, don’t remember the words and the meaning of Thai 

language, don’t speak, unclear pronunciation, incorrect word order in the sentence structure, don’t understand Thai culture, tired 

of studying and don’t have enthusiasm for learning. 

  2. Lecturer’s Problem inconvenienience in to use technology for teach because the visual materials are available in 

Chinese. 

  3. The limitations of the study including too many students in a class, and not enough and outdated  Thai 

newspapers, Thai Textbooks and Thai Technical books in the library of Guangxi University for Nationalities. 

Discussion 
  The research results are important issues to be discussed as below. 
  1. The achievement of students in Thai conversation is better and satisfactory. Students learning with fun showed 
that the teaching of Thai conversation with the natural Approach and integrated for Chinese students used Thai language in 
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daily life and activities. The course is appropriate for their age and responds to needs of the students. This teaching in this 
efficiency level is consistent with the findings in thesis of Pathaya Chitmateta (2546) that used to natural approach to teach the 
common language (English) or main language (Chinese) combined with the use of non verbal messages and other media to 
create a learning and teaching condition that enable students to learn quickly and have good language skills. 
 2. Problem conditions and direction for  solving is consistent with the study result of the Si Wilai Polmanee (2545) 
that showed the problem of teaching Thai to foreigners and solutions for all. So Si Wilai Polmanee has ideas that benefit 
teaching with more  efficiency that teaching is teaching social, cultural thinking and life. Therefore, students have to practice 
their language skills by listening, observe native speaker conversation, practice guessing questions that will happen, practice 
using words that will clearly expand and practice more listening and reading help learn Thai language better. These 
observations support the thesis of Chintana Phuthamateta (2544) that found that practice of reading skills for foreigners are 
important skills that will help them learn to pronounce words more correctly and clearly. It would be a way for students to 
acquire knowledge by reading about the Thai language and Thai culture as well as knowledge of the grammar, especially word 
order is very important. This training will help the speaker to have a vocabulary that can be sorted according to sentences of 
Thai language and to be more conversant in Thai. For   tools and use of a variety of activities to help students enjoy and value 
benefits to daily life of students consistent with the results in the thesis of Vichai Painnukaor (2546) who said that other tools, 
such as Thai movies and news are good teaching materials. 
 3. The solution of unclear pronunciation, pronunciation is not correct and speaking Thai in Chinese dialects is 
consistent with the Thesis result of Sunanta Sorach (2548) that found the pronunciation the issue of Korean students in the 
basic and intermediate as well. This may be caused by the effect of native language. 
   The case of Chinese students studying Thai conversation has the same problem. Lecturers who taught by 
explaining in Thai how to pronounce consonants, vowels and tones by using organs in the mouth for pronunciation.   The 
solutions have to be solved by a case. If students have a problem in large groups so teacher has to repeat teaching and testing 
by a case. If each case is pronounced more clearly that teachers must be reinforced by admire and compliment consistent with 
Pimpaporn Boonphasert (2548) suggest that Learning Thai as a foreign language requires learners to practice more speaking 
that evaluation should be evaluated individually. Teacher must record observation, recommendation and corrected students 
while studying and when finished study including teachers have to keep clam, patient and encouraging to help resolve the 
student's pronunciation is not good. 
 4. Some Chinese students are used unsuitable language because they don’t have language knowledge enough to 
use appropriate to the period and people covering using language specific to the Thai people. Teachers need to give examples 
of the use of Thai language in many different situations so that students recognize and appreciate the nature of Thai language 
and conclude become to the principle. For in a real situation, teacher will inform students about the problem, analysis the 
cause, and help students solve the problem immediately including describe briefly. 
    5. To follow the use of Thai language on Chinese students to study in Thailand found that Chinese students 
have better skills to listen to about 80 percent of the students' ability to communicate with Thai people in different situations and 
the ability to communicate in a career of their choice. The researchers notice that students speak more clearly at the word and 
message level, know the meaning of the word, media and use the tone consistent with the intention. According to students who 
can practice listening, reading, writing and speaking with Thai people every day, using Thai language both in and outside the 
classroom covering access to culture and tradition is always in Thai. This is consistent with the concept of the Stem (1983) who 
said that learning a second language is beneficial to the students' experience with the use of language in an environment that 
is conducive to second language learning of students. 
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Suggestions 
  1. Teachers of Thai language to foreigners must have basic knowledge of Thai language and Thai culture deeply, 

should have experience in teaching Thai language to foreigners, have a good personality, a good teaching technique, 

understand students, a good attraction, committed to the development and able to comply with the terms of the foreign 

university. 

  2. Ministry of Education join with the Thai Ministry of University Affairs, should arrange a Thai language test to 

compare the language levels for foreigners that foreigners can apply for a certificate of qualification to be used in looking for a 

job or  studying further at the advanced level. 
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THE DESIRABLE CHARACTERISTICS OF THE STUDENTS 
IN THE FACULTY OF EDUCATION, 

RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY. 
 

Piyatida  Panya* 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research were to study the desirable characteristics of students in the Faculty 
of Education, Rajabhat Mahasarakham University and to compare the desirable characteristics of students in 
the Faculty of Education about morality, responsibility, and integrity in the teaching profession that classified 
by field of study. The samples used in this research were 360 students who study in the first year to the 
fourth year of the Bachelor of Education, Rajabhat Mahasarakham University, at the second semester of 
academic year 2012, by using the stratified random sampling method. The research instrument which used 
to collect data was the desired characteristics measurement in morality, responsibility and integrity in 
teaching profession that use situational measurement with 30 items, 4 multiple choices. The content 
validities that measure by Index of Congruence (IOC) were 0.80 to 1.00, the discrimination indexes were 
0.23 to 0.70, and the construct validity that confirmed by factor analysis indicated that the empirical data and 
theoretical model were good fitting ( 2 = 723.50, df = 397, 2 / df = 1.822, p= 0.055), and the reliability 
coefficient was 0.892.   

The results showed that 
  1. The desirable characteristics of students in the Faculty of Education, Rajabhat 
Mahasarakham University were high level in over all ( X = 4.05, . .S D = 0.32); the integrity of the 
teaching profession ( X =.4.26, . .S D = 0.27); the morality ( X = 4.13, . .S D = 0.47); and the 
responsibility ( X = 3.94, . .S D = 0.60), respectively. 

2. The students who study in difference fields had difference in the desirable characteristics 
in over all, and responsibility, integrity in teaching profession, statistical significantly at .05 level, but 
hadn’t difference in morality. 
 
Keyword: The desirable characteristics 
 
Ph.D. Lecturer, Department of Educational Research and Evaluation.   
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Introduction 
 

The educational management in the higher education to be hold on policy of quality 
development and standards of education as defined in the Act of National Education, BE 1999 
(Revised 2008) on the national education standards and the standards of higher education to applied 
in the educational institutes to be concreted.  The Qualifications Framework for higher education was 
focus on educational goals that were students’ learning outcomes, which were certified the quality of 
students who graduated in each qualification. And it could be communicated between societies, 
communities, educational institutes inside and outside the country. To be understand and confident 
in learning outcomes that students who were developed, and comparable with the best institutions of 

higher education, both in Thailand and abroad.  
The commission of higher education as the governed institutions and promoted the process 

of higher educational institution to proceed the Qualifications of Framework, university of Thailand 
(Thai Qualifications Framework for Higher Education; TQF : HEd) to be an instrument which took the 
policy  to be appeared on the act of national  education about the standards of the higher education 
institutions by practicing to be  concreted. To change the student’s behavior developed by the 
experience which gained during their  study. (The Commission board of Higher Education) Higher 
National Qualifications Framework to define the learning outcomes expected to graduate at least five 
aspects including the morality (Ethics and Moral), knowledge (Knowledge) cognitive skills (Cognitive 
Skills) skills, interpersonal relationships and responsibilities. (Interpersonal skills and responsibility) 
and numerical skills, communication and information technology (Numerical Analysis, communication 
and information technology skills) and was subject to physical skills. To enhance the learning. The 
range of skills (Domain of Psychomotor Skill) (Wicharn Panit. 2009 : website) Rajaphat 
Mahasarakham University  to recognize the importance of learning instruction of students. According 
to the National Qualifications Framework of higher education. To specify  the desirable 
characteristics : (1) To be use his  knowledge and skills in the field of education to earn his living  
(2) To have good morality, responsibility and integrity in the profession (3)To be creative and  be 
able to critical thinking for studying further (4) To use both Thai and English well. And use the 
foreign languages to communicate with at least one language (5) To have the skills, knowledge can 
be used to manage and use technology effectively (6) To have the judgments to be integrated the 
others local knowledge with global knowledge in solving problem (7) to be healthy ,good personality, 
worldwide and acceptant of social change (8) To have a sense of democracy  ,can be worked  with 
others  and to recognize for  benefit of public  (9) to be a good citizen , be aware of developing  
themselves ,occupation and to be leadership in local development. (Guide for students in 2010, 
Rajabhat Mahasarakham University). 
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However, the result of analysis problem for the development curriculum of the Ministry of 
Education from the National Education 1999 to present for more than 10 years. Founded that the 
education was not successful to develop the students by following the policy of Standard 
development education, as defined in the National Education 1999. (Revised ,2008), there were 
several issues that needed to solve the development and improvement  urgently. Especially the 
quality of the students which lacked of the desirable characteristics of critical thinking and analytical 
thinking. (Somphong Chitradup, 2010)The students were lack of seeking knowledge, lack for getting 
knowledge and lack for ethics. This could be seen from the controversy. The rowdy behavior, the 
drug, sexual risk behavior and sex in school. Having pregnancy was not available, etc. (Orathai 
Waleewong. 2011 : website) These were indications that demonstrated  a lack of morality  and 
ethical responsibility for their own functions.  If the concerned with authorities abandoned. The study 
would be lack of desirable characteristic. Therefore it was essential for the sectors should be help 
the students with knowledge and integrity be sustained in Thai society to be continued for further. 

Rajabhat Mahasarakham University  was producing various  fields of studying  from many 
professions which aimed  to produce the graduated students with knowledge and ethics. To be able 
to serve the public effectively, to be pride of knowledge was parallel with the morality. This could be 
seen from the activities of teaching faculty. In addition, students would be able to do. To enhance 
the ethics process with the students throughout various activities to support the graduates students 
to be completed .And having the quality of social needs.  Promoting the students who had the 
integrity and ethics was desirable characteristic. It was impossible to build or develop in a short time. 
It should be cultivated since young. Or may be required 
a long period of time to strengthen the right  
cultivating of the  process. (Chaithawat Uttasen. 2008 : 17) The Department of Education had a 
large number of students in the Rajabhat Mahasarakham University and the students interested in 
this faculty by firstly. (Office of Academic Promotion and registration. 2011: website) and the 
production of graduated student to have a career as a teacher or a teacher's responsibility to 
produce graduates with the desired characteristics of the 9 things of Rajaphat Mahasarakham 
University in accordance with the above.  

The faculty of Education be determined based on the characteristics of Rajabhat 
Mahasarakham University. Could be shown the identity of the Faculty of Education students into 
good person of four or four of good person. Composed of a good  person, good knowledge, good 
teaching and good character. And back to considered characteristics of the student or graduated 
students should be have. The first thing was a good person. It meant to be a moral person, 
responsibility and integrity in the teaching profession. This was the one of the desirable 
characteristic. If the students were good. They could work well and happy and  to be successful in  
their career. Such the characteristics needed to cultivate the students to continue a good teacher in 
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the future. The characteristics had to cultivate continuously all time. Since the beginning until 
graduation from the Faculty of Education.  

So that the characteristics  were  expected to continue throughout the  
life of a teacher. However, the students  were  desirable characteristics of moral ,responsibility and 
integrity in the teaching profession.  
 

The purpose of research 
1.To  study the desirable characteristic in morality, responsibility and integrity in teaching 

students of the Faculty of Education, Rajabhat Mahasarakham  University. 
2. To compare the desirable characteristic in morality, responsibility and integrity in teaching 

students of the Faculty of Education, Rajabhat Mahasarakham  University. 
 

Scope of the research 
The research was to study the desirable characteristics. According to the National 

Qualifications Framework for Higher Education (Thai Qualifications Framework for Higher Education : 
TQF : HEd) and the characteristics of  Rajaphat Mahasarakham University  for 3 sides of desirable 
characteristic such as morality, responsibility and integrity in the teaching profession. 

 

Research Methodology 
 

The population and Samples. 
1. Population included the students from different academic level, 1-4 year, 2nd semester 

academic year 2010, the Faculty of Education, 3431students. 
2. Samples used in this study were 

 students from the different academic level, 1-4 year, 2nd semester academic year 2010, Faculty of 
Education. The sample of 360 students by using Yamane method (Yamane. 1973 : 725) and stratified 
random sampling method (Stratified Random Sampling). 
 

 The instruments used in this study. 
The instruments  used in this study  was  the measurement of desirable  of  characteristics , the 

Faculty of Education, Rajabhat Mahasarakham University which used to measure a desirable  characteristic. 
This was an operational definition measured  with a  situation questionnaire which had 4 multiple  choice, 30 
items for 1 issue. 
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Data collection. 
To measure the desirable characteristic measurements by using the qualitative analysis of 360 

students to gather information during the 2nd semester of the academic year 2010. 
 

Data analysis. 
1. To measure of the students in the Faculty of Education, Rajaphat Mahasarakham University. 

Obtained from scores of all the sample. Then recorded data into a table. 
2. To find the quality of the  

Content validity were  Index of Item Congruence (IOC) discrimination based on Pearson correlation 
coefficient. The analysis of construct validity was ranged from by confirmatory component analysis which 
related to model by fact data.. And reliability with a correlation coefficient of Cronbach. 

3. The desirable characteristic of morality, responsibility and the integrity of students in the Faculty 
of Education, Rajaphat Mahasarakham University. Basic  Statistic with mean and standard deviation. 

 

Results of the study. 
 

1. The desirable characteristic in morality, responsibility and integrity in teaching students of the 
Faculty of Education, Rajabhat  Mahasarakham University, The overall levels of behavior was at a high level 
( X = 4.05, . .S D = 0.32). 

Considering the desired characteristic  classified by the items. To order from the most  to least 
desirable characteristic of the Faculty of Education, Rajabhat Mahasarakham University. Showed that  the 
average level of integrity  behavior in the teaching profession was  at high level ( X = 4.26, . .S D = 0.27), the 
morality  behavior with the high level ( X = 4.13, . .S D = 0.47), and  the responsibility behavior was  with a 
high level ( X = 3.94, . .S D = 0.60), respectively. 

2. To compare the  desirable  characteristic for students of Faculty of Education, Rajabhat 
Mahasarakham  Mahasarakham by overall and by each choice  founded that the students who studied in 
various field of study were  different  characteristic by statistically significant at the .05 level (F = 3.77, P = 
0.00) and was considered a desirable characteristic  as it was also  founded  that  morality  of the students 
who were  studying in different  field   by  desirable characteristics  were not  different (F = 1.70, 
 P = 0.07) And for    the responsibility and  the integrity of the teaching profession. Students studied  in 
different  field. There were  the different  of  statistically significant at the .05 level (F = 5.25, P = 0.00 *  and 
F = 3.35, P = 0.00 *, respectively). 
   2.1 Comparison of the characteristics desirable for students of the Faculty of   Education,  
Rajabhat  Mahasarakham University by field  of  study. 
 Early Childhood Education students  had  desirable characteristic in responsibility was different  
from  students in science education (0.567*) Computer Education (0.256*), Department of English (0.672 *) 
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in English (0.507) School of Music (.463*) Science (0.283*). and Mathematics (0.640*) were statistically 
significant at the .05 level. 

Special education students were desirable characteristic in responsibility were   different from 
students of physical education and sport management (0.368*), Department of English (0.105*), Chemistry 
(0.451*) and Biology (0.534*) were  statistically significant at the .05 level. 

Physical education and sport management Students. A desirable characteristic in responsibility 
were different from students in English (0.473*), Department of English (0.308*) and Mathematics (0.441*) 
are statistically significant at the .05 level. 

Computers Students desirable characteristic in Responsibility were different from students in 
English (0.416*), Department of English (0.251*) and Mathematics (0.384*) were  statistically significant at 
the .05 level. 

Thai Students with desirable characteristic in responsibility were different from students' science 
(0.388*), Physics (0.481*), Chemistry (0.556*) and Biology (0.639*) are statistically significant at the .05 level. 

English students desirable characteristic  of  Liability were different from students in Chemistry 
(0.391*) and Biology (0.474*) are statistically significant at 0.05. 

Music students desirable characteristic in responsibility were different from students of Biology 
(0.430*) were statistically significant at the .05 level.  

Science students, Department of Physics, Chemistry and Biology. A desirable characteristic in 
responsibility were different  students in mathematics (0.356 * 0.449 * 0.524 * and 0.607 *, respectively) 
were statistically significant at the .05 level. 

2.2 Comparison of desirable characteristic that ensured the integrity of  
student teachers of Faculty of Education, Rajabhat Mahasarakham University by the field of study.   

Early Childhood Education students. 
 A desirable  characteristic  for integrity in the teaching profession were  different  from  students in science 
education (0.175*) Computer Education (0.131*), Department of English (0.222*), Department of English 
(0.170*) and Mathematics (0.228*) were statistically significant. at the .05 level. 

Special education students were desirable characteristics. The integrity of the teaching profession 
was unlike students of physical education and sport management (0.181*) and Biology (0.181*) were  
statistically significant at the .05 level. 

Physical education and sport management students. A desirable characteristic for integrity in the 
teaching profession were different from the students in Computer Studies (0.136*) English majors (0.228*) 
English majors (0.176*) and Mathematics (0.233*) were  statistically significant at the .05 level. 

Computers students had  desirable characteristic in integrity of the teaching profession were 
different from students of Biology (0.136*) were statistically significant at  .05 level. 
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Thai students had desirable characteristic in the integrity of the teaching profession were  different 
from the students' science (0.172*), Chemistry (0.172*) and Biology (0.228*) were  statistically significant at 
.05 level. 

English students had desirable  characteristic in the  integrity of the teaching profession were 
different from students of Biology (0.176*) were statistically significant at the .05 level.  

Music students. Faculty of Science, Chemistry and Biology had desirable characteristic in The 
integrity of the teaching profession were  different from  students in mathematics (0.152 * 0.178 * 0.164 * 
and  
0.233 *, respectively) were statistically significant at .05 level. 
 

 Discussion of the research 
 

The purpose of this study was to study the desirable characteristic. And to compare  the desirable 
characteristic in morality, responsibility  and  integrity in teaching students of the Faculty of Education, 
Rajabhat Mahasarakham University by  field of studying. The findings were discussed below. 

The studying of desirable characteristic  in the morality, responsibility and integrity in teaching 
students of the Faculty of Education,  Rajabhat  Mahasarakham University, the overall  of behavior was at a 
high level. Because of the bachelor degree curriculum of Faculty of Education specified that the students 
had to study courses which supported the morality, responsibility and integrity in teaching students  of the 
Faculty of Education included the  academic department fixed activities to develop of technical skills and 
attributed desirable characteristic (Faculty of Education 2553 : website) such as the development of 
academic skills .The Bank of good  activities of student  development department and activities of student 
clubs etc. So that the students had the desirable characteristic behavior in morality, responsibility and 
integrity in the teaching profession was at high level and consistent with the principles of ethical theory which 
said that the influence of society made person to accept  the social rules  to be his characteristic and ethic. 
(Bandura.1977 : 16) and the theory of Kohlberg. (Kohlberg.1976 : 32-34) the morality development of 
human could be stimulated  early by appropriate teaching methods. And the moral development would be 
existed by taking  the  social  experience with low of  using reason  to be the basic of  development in 
advanced  thinking, using of low reason would be used  lower and  consistent with Pensri Samranrat (2007 : 
website) and Pornnarong  Singsamran (2008 : website) to learn about morality  and  social responsibility. 
Founded  that the overall was at  high level and  supported  Samlee  Raksutthi (2001 : Abstract) researched  
the desirable characteristic of practice students. Under the supervision of the teacher toward the student. 
The overall was a high level.  

Result of comparison in morality,  responsibility and integrity in the teaching profession, faculty of 
Education, Rajabhat Mahasarakham University. By the overall of the differences were statistically significant 
at .05 level in the case. Because the nature of the subject was unique characteristics of students. 
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Concentration and profile of each subject and the activities of teaching and learning could  make the 
different of  individual student in morality, responsibility and integrity of the different  teacher. And may 
develop due to the ethical principles of Piaget's theory. (Piaget. 1965 : website) and Kohlberg (Kohlberg. 
1976 :32-34) stated that the development of the brain was associated with the development of ethics. These 
observations support the Elliott (Elliot. 1970 : 4304) studying the ethical values of the four groups had the 
different values. 
 

Conclusions 
  

      1. The result of study in morality, responsibility and integrity in teaching students of  the Faculty of 
Education, Rajabhat  Mahasarakham University, The overall of behavior was at a high level ( X = 4.05,  

. .S D  = 0.32) with the desired characteristics of the students in the Faculty of Education, Rajabhat  
Mahasarakham University. The meaning of behavior of integrity in the teaching profession. With the behavior 
at high level  ( X = 4.26, . .S D = 0.27), moral behavior with the high level ( X = 4.13, . .S D = 0.47), and 
responsibility. Behavior with a high level ( X = 3.94, . .S D = 0.60), respectively. 
  2. The result to compare the desirable characteristics in morality, responsibility and integrity in 
teaching students of the Faculty of Education, Rajaphat Mahasarakham University. By major, the overall 
was different by statistically significant at the level .05. Considered that the desirable characteristic by each side 
founded that in term of morality of students in different field was not different. And in term of responsibility and 
integrity of the teaching profession of students in different field was different by statistically significant at the level 
.05. 

Compared with students of early childhood education were different from special education 
students and students of computer Studies, English subject, Music subject, Faculty of Science ,Mathematics 
and Special education students differed from students of physical education and sport management. 
Department of English, department of chemistry and biology, students of physical education and sport 
management was different from students in  Thai subject. English subject, and mathematics, students 
studying in computers was different from students in Thai subject, English subject  and mathematics. 
Student major Thai was different from Science, Physics, Chemistry and Biology. Students in English was 
different from students of Chemistry and Biology. Music students was different from students of Biology. And 
Science students, Physics, Chemistry and Biology students were different from  Mathematics Students by 
statistically significant at .05 level.  
        When compared with the desirable characteristic in the integrity of the teaching profession. Students of 
early childhood  education was different from special education students and student of Computer Studies, 
Thai subject, English subject and Mathematics. Special education students was different from students of 
physical education and sport management and biology. Students of Physical education and Sport 
management were different from the students studying computers, Thai Subject, English subject and 
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Mathematics .Students of computers was different from students of Biology. English subject was  different 
from students in  biology. Music students, Science, Chemistry and Biology were different from students in 
mathematics by Statistically significant at the level .05  
 

 Recommendations for the research  
 

The results of this study was a summary of the recommendations on the implementation and 
research.  

1. The desirable characteristic in morality, responsibility and integrity in the teaching profession of 
students was high and the desirable characteristic in morality, responsibility, integrity in the teaching 
profession of students  in different branch were different, so the teachers who supporting and developing in 
the academy, including the stakeholder should be given the information for planning activities and projects. 
To strengthen the students to have the morality, responsibility and the integrity of the teaching profession to 
be better.  

 2. Should be selected "good example"  
of students in each field to be good model.  
To enhance the value of morality, responsibility and integrity in the teaching profession. Which was a way to 
motivate students to behave as a desirable alternative to be good for characteristic. 
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บทคดัย่อ 

กำรวจิยัเรื่อง  กระบวนกำรสร้ำงเกษตรกรต้นแบบโดยใช้หลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงในพื้นที่
ด ำเนินงำนของศูนยศ์กึษำกำรพฒันำภูพำนอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิจงัหวดัสกลนครใช้ระเบยีบวธิวีจิยัและ
พฒันำ (R&D) แบ่งออกเป็น 4 ระยะคอื ระยะที่ 1 ศกึษำภูมสิงัคมของเกษตรกรต้นแบบในพื้นทีห่มู่บ้ำนบรวิำร
รอบศูนย์ศึกษำกำรพฒันำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิจงัหวดัสกลนคร ระยะที่ 2 ศึกษำชุดควำมรู้ที่
เหมำะสมในกำรสร้ำงเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ด ำเนินงำนของศูนย์ศึกษำกำรพฒันำภูพำนอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำร ิจงัหวดัสกลนคร  ระยะที ่3 ศกึษำกจิกรรมที่จะน ำไปสู่กระบวนกำรสรำ้งเกษตรกรต้นแบบในพืน้ที่
ด ำเนินงำนของศูนย์ศึกษำกำรพฒันำภูพำนอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิจงัหวดัสกลนคร และระยะที่ 4 สร้ำง
เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ด ำเนินงำนของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จงัหวัด
สกลนคร  กำรน ำเสนอบทควำมวจิยัในครัง้นี้ไดศ้กึษำในระยะที ่1 โดยใช ้พืน้ทีห่มู่บำ้นบรวิำรรอบศูนยศ์กึษำกำร
พฒันำภูพำนอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิจงัหวดัสกลนคร จ ำนวน 22 หมู่บ้ำน เป็นพื้นทีเ่ป้ำหมำยและมศีูนย์
เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงในพื้นที่หมู่บ้ำนบรวิำรรอบศูนย์ศึกษำกำรพฒันำภูพำนอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ
จงัหวดัสกลนคร จ ำนวน 32 รำยขบัเคลื่อนกระบวนกำรเรยีนรู้ โดยใช้วิธีกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive 
sampling) และใช้วธิกีำรศกึษำ  (1)  ก ำหนดขอบเขตเนื้อหำกำรศกึษำ ได้แก่ ภูมสิงัคมของเครอืข่ำยเกษตรกร
ศูนยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงของศูนยศ์กึษำกำรพฒันำภพูำนอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำร ิจงัหวดัสกลนคร ตัง้แต่
อดตีถงึปจัจุบนั สำเหตุกำรเปลีย่นแปลง ปรำกฏกำรณ์ปจัจุบนั และภูมปิญัญำเกี่ยวขอ้งกบักำรท ำเกษตรกรรม 
ระยะเวลำกำรศกึษำ บุคคลผูใ้หข้อ้มลู ขอบเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ  (2)  ศกึษำภูมสิงัคมของเครอืข่ำยเกษตรกรศูนย์
เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงของศูนยศ์กึษำกำรพฒันำภพูำนอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำร ิจงัหวดัสกลนคร ตัง้แต่อดตี
ถงึปจัจุบนั สำเหตุกำรเปลีย่นแปลง ปรำกฏกำรณ์ปจัจุบนั และจดัท ำแผนทีท่ำงสงัคม (social mapping) ภำยใน
ขอบเขตพื้นที่ขบัเคลื่อน (3)  ตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือ โดยกำรสงัเครำะห์เอกสำร และวธิตีรวจสอบสำมเส้ำ 
(Triangulation) จดัหมวดหมูชุ่ดควำมรูต้ำมล ำดบัขอบเขตเนื้อหำ สรปุผลกำรศกึษำรวบรวมเป็นคู่มอืภมูสิงัคม 
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ของเครอืขำ่ยเกษตรกรศูนยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงของศูนยศ์กึษำกำรพฒันำภูพำนอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ
จงัหวดัสกลนคร 
 ผลกำรศกึษำ ระยะที ่ 1  เพื่อศกึษำภมูสิงัคมของเกษตรกรตน้แบบในพืน้ทีห่มูบ่ำ้นบรวิำรรอบศูนยศ์กึษำ
กำรพฒันำภูพำนอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิจงัหวดัสกลนคร โดยก ำหนดขอบเขตเนื้อหำกำรศกึษำ ภูมสิงัคม
ของเครอืขำ่ยเกษตรกรศูนยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงของศูนยศ์กึษำกำรพฒันำภูพำนอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ
จงัหวดัสกลนคร ตัง้แต่อดตีถงึปจัจบุนั สำเหตุกำรเปลีย่นแปลง ปรำกฏกำรณ์ปจัจุบนั และภูมปิญัญำเกี่ยวขอ้งกบั
กำรท ำเกษตรกรรม และจดัท ำแผนที่ทำงสงัคม (social mapping) ภำยในขอบเขตพื้นทีข่บัเคลื่อนนวตักรรมมี
วธิกีำรส ำรวจปญัหำโดยกำรจดัเวทชีำวบ้ำนในลกัษณะกลุ่มสนทนำ เพื่อรวบรวมขอ้มูลสภำพปญัหำและควำม
ต้องกำรของเกษตรกรศูนย์เรยีนรู้ในวนัที่ 4พฤศจกิำยน2554ณ ศูนย์ศึกษำกำรพฒันำภูพำนฯ โดยใช้วธิกีำร
แบ่งกลุ่มสนทนำ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที ่1 เจำ้หน้ำปฏบิตังิำนดำ้นวชิำกำรศูนยศ์กึษำกำรพฒันำภูพำนฯ กลุ่มที ่2 
เจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำนด้ำนขยำยผลศูนย์ศึกษำกำรพฒันำภูพำนฯ และกลุ่มที่ 3 เกษตรกรศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ ผลจำกกำรจดัเวทีชำวบ้ำน ในลักษณะกลุ่มสนทนำ ได้เรียงล ำดับ
ควำมส ำคญัของปญัหำ และควำมตอ้งกำรในกำรช่วยเหลอืระยะแรกเริม่ ปรำกฏรำยละเอยีดดงันี้ 
 กลุ่มท่ี 1 เจ้าหน้าปฏิบติังานด้านวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ  ปญัหำของเจ้ำหน้ำ
ปฏบิตังิำนด้ำนวชิำกำรส่วนใหญ่มปีญัหำเกี่ยวกบัขำดองค์ควำมรูใ้นกำรทดลองและวจิยัในรูปแบบสหวชิำกำร
โจทยว์จิยัส่วนใหญ่เกดิจำกควำมต้องกำรของตวัผูว้จิยัไม่สอดคลอ้งกบัภูมสิงัคมท ำใหง้ำนวจิยัส่วนใหญ่ทีส่ ำเรจ็ 
ไม่สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรมในภำคสนำมโดยเฉพำะเกษตรในพื้นที่ยงัไม่ให้ควำมยอมรบั 
เกษตรกรส่วนใหญ่ขำดโอกำสกำรรบับรกิำรจำกหน่วยงำนรฐัและเอกชนในดำ้นเทคโนโลยกีำรเกษตร 
 กลุ่มท่ี 2 เจ้าหน้าปฏิบติังานด้านขยายผลศูนย์ศึกษาการพฒันาภพูานฯ มปีญัหำควำมต้องกำร
ไดร้บักำรสนบัสนุนบุคคลำกรทีม่คีวำมเชีย่วชำญในกำรส่งเสรมิกำรเกษตรในแบบองคร์วม ดว้ยในปจัจุบนัมคีวำม
จ ำเป็นที่จะต้องขยำยรูปแบบในกำรพฒันำเกษตรกรต้นแบบไปในทัว่ทุกภูมภิำค อีกทัง้ขำดกำรรวบรวมชุด
ควำมรูภู้มปิญัญำชำวบ้ำนอย่ำงเป็นระบบ ขำดขอ้มูลเชงิลกึในพื้นทีเ่ป้ำหมำยและขำดรูปแบบในกำรปฏบิตักิำร
แบบมสี่วนรว่มเพื่อพฒันำพืน้ทีเ่ป้ำหมำยในกำรขยำยผล   
 กลุ่มท่ี 3 เกษตรกรศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศูนยศึ์กษาการพฒันาภพูานฯ  พบปญัหำเรื่อง
คุณภำพและรูปแบบในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูใ้ห้กบัเกษตรกรและผู้สนใจที่เขำ้ศกึษำดูงำนในแปลงพื้นที่ของ
เกษตรกรศูนยเ์รยีนรูฯ้  กำรน ำเทคโนโลยดีำ้นกำรเกษตรจำกศูนยศ์กึษำฯ หลอมรวมกบัภูมปิญัญำชำวบำ้นเป็น
ชุดควำมรูต่้ำงๆ ยงัไม่ไดร้บักำรยอมรบัจำกนักวชิำกำร เกษตรกรศูนยเ์รยีนรูฯ้ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวยัขำดทำยำท
สบืทอดกจิกรรมและพบปญัหำแรงงำนภำคกำรเกษตรเคลื่อนยำ้ยไปสู่ภำคอุตสำหกรรมและภำคบรกิำร 

 จำกผลกำรศกึษำภูมสิงัคมของเกษตรกรตน้แบบในพืน้ทีห่มูบ่ำ้นบรวิำรรอบศูนยศ์กึษำกำรพฒันำภพูำน

อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำร ิจงัหวดัสกลนคร โดยใชฐ้ำนคดิ รว่มคดิ รว่มวำงแผน รว่มปฏบิตั ิรว่มพฒันำ  พบว่ำ 

กลุ่มผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เจำ้หน้ำปฏบิตังิำนดำ้นวชิำกำร เจำ้หน้ำปฏบิตังิำนดำ้นขยำยผล และเกษตรกรศูนยเ์รยีนรูฯ้ มี

ควำมตอ้งกำรพฒันำรปูแบบนวตักรรมกระบวนกำรสรำ้งเกษตรกรตน้แบบโดยใชห้ลกัปรชัญำของเศรษฐกจิ

พอเพยีงในพืน้ทีด่ ำเนินงำนของศูนยศ์กึษำกำรพฒันำภูพำนอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิจงัหวดัสกลนคร คอื (1) 
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คู่มอืภมูสิงัคมของเครอืข่ำยเกษตรกรศูนยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงของศูนยศ์กึษำกำรพฒันำภพูำนอนั

เนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิจงัหวดัสกลนคร 

ค าส าคญั :  กระบวนกำรสรำ้งเกษตรกรตน้แบบโดยใชห้ลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง,   
  งำนขยำยผลศูนยศ์กึษำกำรพฒันำภพูำนฯ,  เครอืขำ่ยเกษตรกรศูนยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง 

Abstract 

 The research on activities  formation  for master farmers  by the self-sufficiency economy in 

Puparn Royal Development Study Centre  Sakonnakhon Province was studied by  a research and 

development(R&D) method. It was planned into 4 phases. Phase 1 was to study the farmers’ 

sociological background in  villages surrounding the Puparn Royal Development Study Centre in 

Sakonnakhon Province. Phase 2 was to study the suitable lessons for master farmers in the operation 

area of Puparn Royal Development Study Centre Sakonnakhon Province. Phase 3 was to study 

activities guiding the mastery for the master farmers in the operation area of Puparn Royal 

Development Study Centre Sakonnakhon Province. Phase 4 was to create the master farmers in the 

operation area of Puparn Royal Development Study Centre  Sakonnakhon Province. In this journal, as 

presented in phase 1, 22 villages surrounding the Puparn Royal Development Study Centre in 

Sakonnakhon Province were the target area. 32 farmers were selected by purposive sampling. Means 

of study were (1)scoping the studying contents such as  farmers’ sociological background in  villages 

surrounding the Puparn Royal Development Study Centre in Sakonnakhon Province from the past up 

to present, the cause of change, the present phenomena, agricultural wisdom, the studying time, the 

data providers, and the studying area, (2) study the studying contents such as  farmers’ sociological 

background in  villages surrounding the Puparn Royal Development Study Centre in Sakonnakhon 

Province from the past up to present, the cause of change, the present phenomena and making the 

social mapping in the operation area, (3) inspecting the believability by means of contents analysis and 

triangulation inspection and grouping the lesson by the criteria of content priority, concluding the 

findings and revising into the self-sufficiency economy in Puparn Royal Development Study Centre  

Sakonnakhon Province manual. 

 Phase 1was to study the farmers’ sociological background in  villages surrounding the Puparn 

Royal Development Study Centre in Sakonnakhon Province byscoping the studying contents such as  
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farmers’ sociological background in  villages surrounding the Puparn Royal Development Study Centre 

in Sakonnakhon Province from the past up to present, the cause of change, the present phenomena, 

agricultural wisdom, and making the social mapping in the operation area. Problem surveys were also 

made by villagers’ discussion. To collect the problems and needs of the farmers on 4 November, 2011, 

the center categorized the discussion into three groups; the group 1 was the officers from the 

department of academic and development, group 2 was the officers from the department of 

achievement expansion, and group 3 was the farmers from Puparn Center. The results from discussion 

from will be discussed below. 

 Group 1; the officers from the department of academic and development 

 The officers from the department of academic and development mostly troubled lacking 

knowledge in experiment and interdisciplinary research. The researches were mostly from the 

researchers’ interest which did not agree with sociological background, so these researches were not 

able to solve problems in the fields. Moreover the local farmers did not accept that most farmers lacked 

budget supporting agricultural technology from the government.  

 Group 2: officers from the department of achievement expansion 

 The officers from the department of achievement expansion called for the support of staff with 

holistic agricultural profession, because nowadays it is essential to spread the master farmers for all 

the regions, because of the inadequate folk wisdom compilation, the inadequate in-depth information of 

the target area, and the lack of cooperation for achievement expansion and development. 

 Group 3: farmers from the self-sufficiency economy in Puparn Royal Development Study 

Centre Sakonnakhon Province 

 Farmers  by the self-sufficiency economy in Puparn Royal Development Study Centre  

Sakonnakhon Province found problems in qualities and patterns of knowledge transferring to farmers 

and ones who were interested in visiting and studying in the farming area of  the self-sufficiency 

economy in Puparn Royal Development Study Centre  Sakonnakhon Province. The folk wisdom was 

not accepted by academic professions. Farmers from the center were mostly old and did not transfer 
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their knowledge to the next generation. And agriculture labors highly turned to industrial and service 

labors. 

 According to the findings from the study of farmer sociological background in the area 

surrounding the Puparn Royal Development Study Centre  Sakonnakhon Province based on  co-

thinking, co-planning, co-working, and co-developing showed that the relevant group, the officers from 

the department of academic and development, officers from the department of achievement expansion, 

and farmers from the self-sufficiency economy in Puparn Royal Development Study Centre 

Sakonnakhon Province need the innovative pattern development of creating mastery farmers by the 

self-sufficiency economy in Puparn Royal Development Study Centre  Sakonnakhon Province, which 

was(1) the self-sufficiency economy in Puparn Royal Development Study Centre  Sakonnakhon 

Province manual. 

Keywords : process of mastery farmers  by the self-sufficiency economy, achievement expansion of  
  puparn royal development study center, self-sufficiency economy center network 

บทน า 

 ศูนยศ์กึษำกำรพฒันำภูพำนอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิจงัหวดัสกลนคร เป็น  1 ใน 6 ศูนยฯ์  ที่
พระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยู่หวั ได้พระรำชทำนพระรำชด ำรใิห้จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่   25 พฤศจกิำยน 2525 เพื่อใช้
เป็นแบบจ ำลองของภำคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในกำรเป็นส่วนย่อของภูมภิำคทีส่อดคลอ้งกบักำร
แกป้ญัหำ และศกึษำหำรปูแบบ และตวัอย่ำงของกำรพฒันำในพืน้ทีภ่ำคอสีำน ควรด ำเนินกำรไปในทศิทำงใดจงึ
จะประสบควำมส ำเรจ็(คณะผูด้ ำเนินงำนจดัท ำหนังสอื”อนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำร”ิ .2547 : 5)  ซึง่วธิกีำรทีศู่นย์
ศกึษำกำรพฒันำภูพำนฯ ใชใ้นกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรเกษตรไปสู่เกษตรกรนัน้ ไดจ้ดัท ำแปลงสำธติในศูนย์
ศึกษำฯ เพื่อให้เกษตรกรเข้ำไปศึกษำ ทดลอง ดูงำน กำรฝึกอบรมและกำรส่งเสรมิกำรพฒันำอำชีพต่ำงๆ 
ตลอดจนส่งเจ้ำหน้ำที่ของศูนย์ศึกษำฯ เข้ำไปถ่ำยทอดวิธีกำรและเทคโนโลยใีนด้ำนต่ำงๆ ให้กับรำษฎรใน
หมูบ่ำ้นรอบศูนยศ์กึษำกำรพฒันำภพูำนฯ และประชำชนผูส้นใจทัว่ไปยัง่ยนื (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพเิศษเพื่อ
ประสำนงำนโครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำร.ิ 2548: 10) 

 ในกำรส่งเสรมิและขยำยผลกำรพฒันำของศูนย์ศึกษำกำรพฒันำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ
จงัหวดัสกลนคร ในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งได้เล็งเห็นแนวทำงในกำรขบัเคลื่อนศูนยเ์รยีนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อขยำย
ผลส ำเรจ็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในพื้นที่ เป็นกำรเพิม่รำยได้และลดรำยจ่ำยต้นทุนกำรผลติ และ
ถ่ำยทอดองคค์วำมรูใ้หแ้ก่เกษตรทัว่ไปอยำ่งกวำ้งขวำง (ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพเิศษเพื่อประสำนงำนโครงกำร
อนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำร.ิ 2550 : 25 )  จงึใหค้วำมสนใจโดยไดป้ระสำนงำนใหศู้นยศ์กึษำกำรพฒันำภูพำนฯ 
เขำ้ไปด ำเนินกำรในพืน้ทีต่่ำงๆ  ท ำใหป้ระสบปญัหำเกีย่วกบัเจำ้หน้ำทีแ่ละผูเ้ชีย่วชำญในแต่ละดำ้นไม่เพยีงพอใน
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กำรขยำยผลไปในเขตภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และเกดิควำมซ ้ำซอ้นระหว่ำงกำรปฏบิตังิำนในภำคสนำม จงึได้
ตัง้ขอ้สงัเกตุเพื่อคน้หำแนวทำงในกำรแก้ไขปญัหำดงักล่ำว  โดยกำรสรำ้งกระบวนกำรมสี่วนร่วมกนัในทุกภำค
ส่วน  ทัง้นี้ในกำรขยำยผลต้นแบบในพื้นที่อื่นๆทัว่ทุกภูมภิำค ยงัพบว่ำรำษฎรที่ประกอบอำชพีทำงกำรเกษตร
ส่วนใหญ่เป็นผูสู้งวยัและขำดกำรรบัช่วงต่อของกลุ่มคนหนุ่มสำววยัแรงงำน จงึมคีวำมจ ำเป็นที่จะต้องศกึษำหำ
รูปแบบใหม่ๆ ในกำรส่งเสรมิและขยำยผล  โดยกำรยกระดบัเกษตรกรศูนยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงตำมแนว
พระรำชด ำร ิให้มคีวำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดองคค์วำมรูแ้ละเชื่อมโยงเครอืข่ำยกำรเรยีนรูเ้พื่อขยำยผลส ำเรจ็
ของศูนยศ์กึษำกำรพฒันำภพูำนฯ  จงึไดท้ ำกำรศกึษำกระบวนกำรสรำ้งเกษตรกรต้นแบบในพืน้ทีด่ ำเนินงำนของ
ศูนย์ศึกษำกำรพฒันำภูพำนอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิจงัหวดัสกลนครโดยยดึหลกัปรชัญำของเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

จำกลักษณะปญัหำของกำรส่งเสรมิและขยำยผลกำรพัฒนำดังกล่ำว  ท ำให้ผู้วิจยัสนใจที่จะศึกษำ
กระบวนกำรสรำ้งเกษตรกรต้นแบบโดยใชห้ลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงในพืน้ทีด่ ำเนินงำนของศูนยศ์กึษำ
กำรพฒันำภพูำนอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิจงัหวดัสกลนครเพื่อคน้หำนวตักรรมที่เหมำะสมส ำหรบัน ำมำใชใ้น
กำรส่งเสรมิและขยำยผลกำรพฒันำเต็มตำมศกัยภำพของแต่ละกลุ่มคนและสร้ำงเกษตรกรต้นแบบที่ใช้หลกั
ปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรประกอบอำชพีเกษตรกรรมได้อย่ำงยัง่ยนืดงันัน้ในกำรวิจยัระยะที่ 1มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษำภมูสิงัคมของเกษตรกรตน้แบบในพืน้ทีห่มู่บำ้นบรวิำรรอบศูนยศ์กึษำกำรพฒันำภูพำนอนั
เนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิจงัหวดัสกลนคร 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

 กำรวจิยัเรื่อง  กระบวนกำรสรำ้งเกษตรกรต้นแบบโดยใชห้ลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงใน
พืน้ที่ด ำเนินงำนของศูนยศ์กึษำกำรพฒันำภูพำนอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิจงัหวดัสกลนครใชร้ะเบยีบวธิวีจิยั
และพฒันำ (R&D) แบ่งออกเป็น 4 ระยะคอื ระยะที่ 1 ศึกษำภูมสิงัคมของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่หมู่บ้ำน
บรวิำรรอบศูนยศ์กึษำกำรพฒันำภพูำนอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำร ิจงัหวดัสกลนคร ระยะที ่2 ศกึษำชุดควำมรูท้ี่
เหมำะสมในกำรสร้ำงเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ด ำเนินงำนของศูนย์ศึกษำกำรพฒันำภูพำนอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำร ิจงัหวดัสกลนคร  ระยะที ่3 ศกึษำกจิกรรมที่จะน ำไปสู่กระบวนกำรสรำ้งเกษตรกรต้นแบบในพืน้ที่
ด ำเนินงำนของศูนย์ศึกษำกำรพฒันำภูพำนอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิจงัหวดัสกลนคร และระยะที่ 4 สร้ำง
เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ด ำเนินงำนของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จงัหวัด
สกลนคร  กำรน ำเสนอบทควำมวจิยัในครัง้นี้ไดศ้กึษำในระยะที ่1 โดยใช ้พืน้ทีห่มู่บำ้นบรวิำรรอบศูนยศ์กึษำกำร
พฒันำภูพำนอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิจงัหวดัสกลนคร จ ำนวน 22 หมู่บ้ำน เป็นพื้นที่เป้ำหมำย และมศีูนย์
เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงในพื้นที่หมู่บ้ำนบรวิำรรอบศูนย์ศึกษำกำรพฒันำภูพำนอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ
จงัหวดัสกลนคร จ ำนวน 32 รำยขบัเคลื่อนกระบวนกำรเรยีนรู้ โดยใช้วิธีกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive 
sampling) และใช้วธิกีำรศกึษำ  (1)  ก ำหนดขอบเขตเนื้อหำกำรศกึษำ ได้แก่ ภูมสิงัคมของเครอืข่ำยเกษตรกร
ศูนยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงของศูนยศ์กึษำกำรพฒันำภพูำนอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำร ิจงัหวดัสกลนคร ตัง้แต่
อดตีถงึปจัจุบนั สำเหตุกำรเปลีย่นแปลง ปรำกฏกำรณ์ปจัจุบนั และภูมปิญัญำเกี่ยวขอ้งกบักำรท ำเกษตรกรรม 
ระยะเวลำกำรศกึษำ บุคคลผูใ้หข้อ้มลู ขอบเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ  (2)  ศกึษำภูมสิงัคมของเครอืข่ำยเกษตรกรศูนย์

แรงบันดาลใจเพือ่พฒันานวตักรรม 

การพฒันาเด็กพกิารในชนบท 

นายสุวรรณ  บัวพนัธ์ 
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เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงของศูนยศ์กึษำกำรพฒันำภพูำนอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำร ิจงัหวดัสกลนคร ตัง้แต่อดตี
ถงึปจัจุบนั สำเหตุกำรเปลี่ยนแปลง ปรำกฏกำรณ์ปจัจุบนั และภูมปิญัญำเกี่ยวขอ้งกบักำรท ำเกษตรกรรม และ
จดัท ำแผนที่ทำงสงัคม (social mapping) ภำยในขอบเขตพื้นที่ขบัเคลื่อนนวตักรรม (3)  ตรวจสอบควำม
น่ำเชื่อถอื โดยกำรสงัเครำะหเ์อกสำร และวธิตีรวจสอบสำมเสำ้ (Triangulation) จดัหมวดหมู่ชุดควำมรูต้ำมล ำดบั
ขอบเขตเนื้อหำ สรปุผลกำรศกึษำรวบรวมเป็นคู่มอืภมูสิงัคมของเครอืขำ่ยเกษตรกรศูนยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง
ของศูนยศ์กึษำกำรพฒันำภพูำนอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำร ิจงัหวดัสกลนคร 

ผลการศึกษา 

 ผลกำรศกึษำ ระยะที ่ 1  เพื่อศกึษำภมูสิงัคมของเกษตรกรตน้แบบในพืน้ทีห่มูบ่ำ้นบรวิำรรอบศูนยศ์กึษำ
กำรพฒันำภูพำนอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิจงัหวดัสกลนคร โดยก ำหนดขอบเขตเนื้อหำกำรศกึษำ ภูมสิงัคม
ของเครอืขำ่ยเกษตรกรศูนยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงของศูนยศ์กึษำกำรพฒันำภูพำนอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ
จงัหวดัสกลนคร ตัง้แต่อดตีถงึปจัจบุนั สำเหตุกำรเปลีย่นแปลง ปรำกฏกำรณ์ปจัจุบนั และภูมปิญัญำเกี่ยวขอ้งกบั
กำรท ำเกษตรกรรม และจดัท ำแผนที่ทำงสงัคม (social mapping) ภำยในขอบเขตพืน้ที่ขบัเคลื่อนนวตักรรม มี
วธิกีำรส ำรวจปญัหำโดยกำรจดัเวทชีำวบำ้นในลกัษณะกลุ่มสนทนำ  
เพื่อรวบรวมขอ้มูลสภำพปญัหำและควำมต้องกำรของเกษตรกรศูนยเ์รยีนรูใ้นวนัที่ 4พฤศจกิำยน2554ณ ศูนย์
ศกึษำกำรพฒันำภูพำนฯ โดยใชว้ธิกีำรแบ่งกลุ่มสนทนำ 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มที ่1 เจำ้หน้ำปฏบิตังิำนดำ้นวชิำกำร
ศูนยศ์กึษำกำรพฒันำภพูำนฯ กลุ่มที ่2 เจำ้หน้ำปฏบิตังิำนดำ้นขยำยผลศูนยศ์กึษำกำรพฒันำภูพำนฯ และกลุ่มที ่
3 เกษตรกรศูนยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงศูนยศ์กึษำกำรพฒันำภูพำนฯ ผลจำกกำรจดัเวทชีำวบำ้น ในลกัษณะ
กลุ่มสนทนำ ไดเ้รยีงล ำดบัสภำพปญัหำและควำมต้องกำรในกำรช่วยเหลอืระยะแรกเริม่ จำกล ำดบัทีม่รีะดบัมำก
จำกควำมส ำคญัของปญัหำ  ปรำกฏรำยละเอยีดดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี 1 เจ้าหน้าปฏิบติังานด้านวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ  ปญัหำของเจ้ำหน้ำ
ปฏบิตังิำนด้ำนวชิำกำรส่วนใหญ่มปีญัหำเกี่ยวกบัขำดองค์ควำมรูใ้นกำรทดลองและวจิยัในรูปแบบสหวชิำกำร 
โจทยว์จิยัส่วนใหญ่เกดิจำกควำมต้องกำรของตวัผูว้จิยัไม่สอดคลอ้งกบัภูมสิงัคมท ำใหง้ำนวจิยัส่วนใหญ่ทีส่ ำเรจ็ 
ไม่สำมำรถน ำไปปฏิบัติดิอย่ำงเป็นรูปธรรมในภำคสนำมโดยเฉพำะเกษตรในพื้นที่ยงัไม่ให้ ควำมยอมรับ 
เกษตรกรส่วนใหญ่ขำดโอกำสกำรรบับรกิำรจำกหน่วยงำนรฐัและเอกชนในดำ้นกำรเทคโนโลยกีำรเกษตร  
 กลุ่มท่ี 2 เจ้าหน้าปฏิบติังานด้านขยายผลศูนย์ศึกษาการพฒันาภพูานฯ  มปีญัหำควำมต้องกำร
ไดร้บักำรสนบัสนุนบุคคลำกรทีม่คีวำมเชีย่วชำญในกำรส่งเสรมิกำรเกษตรในแบบองคร์วม ดว้ยในปจัจุบนัมคีวำม
จ ำเป็นที่จะต้องขยำยรูปแบบในกำรพฒันำเกษตรกรต้นแบบไปในทัว่ทุกภูมภิำค อีกทัง้ขำดกำรรวบรวมชุด
ควำมรูภู้มปิญัญำชำวบำ้นอย่ำงเป็นระบบ ขำดขอ้มลูเชงิลกึในพื้นทีเ่ป้ำหมำย และขำดรปูแบบในกำรปฏบิตักิำร
แบบมสี่วนรว่มเพื่อพฒันำพืน้ทีเ่ป้ำหมำยในกำรขยำยผล   
 กลุ่มท่ี 3 เกษตรกรศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศูนยศึ์กษาการพฒันาภพูานฯ  พบปญัหำเรื่อง
คุณภำพและรูปแบบในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูใ้ห้กบัเกษตรกรและผู้สนใจที่เขำ้ศกึษำดูงำนในแปลงพื้นที่ของ
เกษตรกรศูนยเ์รยีนรูฯ้  กำรน ำเทคโนโลยดีำ้นกำรเกษตรจำกศูนยศ์กึษำฯ หลอมรวมกับภูมปิญัญำชำวบำ้นเป็น
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ชุดควำมรูต่้ำงๆ ยงัไม่ไดร้บักำรยอมรบัจำกนักวชิำกำร เกษตรกรศูนยเ์รยีนรูฯ้ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวยัขำดทำยำท
สบืทอดกจิกรรมและพบปญัหำแรงงำนภำคกำรเกษตรเคลื่อนยำ้ยไปสู่ภำคอุตสำหกรรมและภำคบรกิำร 
 จำกผลของกำรจดักิจกรรมส ำรวจสภำพปญัหำและควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรมีส่วนร่วมของผู้ที่
เกี่ยวข้องของเกษตรกรต้นแบบ โดยใช้ฐำนคดิ ร่วมคดิ ร่วมวำงแผน ร่วมปฏบิตัิ ร่วมพฒันำ  พบว่ำ กลุ่มผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง เจำ้หน้ำปฏบิตัดิ้ำนวชิำ เจำ้หน้ำปฏบิตังิำนด้ำนขยำยผล และเกษตรกรศูนยเ์รยีนรูฯ้ มคีวำมต้องกำร
พฒันำรูปแบบนวตักรรมกระบวนกำรสรำ้งเกษตรกรต้นแบบโดยใชห้ลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงในพื้นที่
ด ำเนินงำนของศูนยศ์กึษำกำรพฒันำภูพำนอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิจงัหวดัสกลนคร คอื (1) คู่มอืภูมสิงัคม
ของเครอืขำ่ยเกษตรกรศูนยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงของศูนยศ์กึษำกำรพฒันำภูพำนอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
จงัหวดัสกลนคร 
 

สรปุผลและอภิปรายผลการศึกษา 

จำกกำรศกึษำภมูสิงัคมของเกษตรกรต้นแบบในพืน้ทีห่มู่บำ้นบรวิำรรอบศูนยศ์กึษำกำรพฒันำภูพำนอนั
เนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิจงัหวดัสกลนครเจำ้หน้ำปฏบิตัิงำนดำ้นวชิำกำร เจำ้หน้ำปฏบิตังิำนด้ำนขยำยผล และ
เกษตรกรศูนยเ์รยีนรูฯ้ร่วมกนัโดยกำรจดัเวทชีำวบ้ำนในลกัษณะแบ่งกลุ่มรวบรวมขอ้มลูสภำพปญัหำและควำม
ตอ้งกำรของขบัเคลื่อนกระบวนกำรสรำ้งเกษตรกรตน้แบบพบว่ำ  

(1) เจำ้หน้ำปฏบิตังิำนดำ้นวชิำกำรศูนยศ์กึษำกำรพฒันำภูพำนฯขำดองคค์วำมรูใ้นกำรทดลอง
และวจิยัในรปูแบบสหวชิำกำรโจทยว์จิยัส่วนใหญ่เกดิจำกควำมตอ้งกำรของตวัผูว้จิยัไม่สอดคลอ้งกบัภูมสิงัคมท ำ
ใหง้ำนวจิยัส่วนใหญ่ทีส่ ำเรจ็ไมส่ำมำรถน ำไปปฏบิตัดิอิยำ่งเป็นรปูธรรมในภำคสนำมโดยเฉพำะเกษตรในพืน้ทีย่งั
ไมใ่หค้วำมยอมรบั 

(2) เจ้ำหน้ำปฏิบัติงำนด้ำนขยำยผลศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯขำดบุคคลำกรที่มคีวำม
เชีย่วชำญในกำรส่งเสรมิกำรเกษตรในแบบองคร์วมซึง่จะต้องขยำยรปูแบบในกำรพฒันำเกษตรกรต้นแบบไปใน
ทัว่ทุกภูมภิำคขำดกำรรวบรวมชุดควำมรูภู้มปิญัญำชำวบำ้นอย่ำงเป็นระบบขำดขอ้มูลเชงิลกึในพื้นทีเ่ป้ำหมำย
และขำดรปูแบบในกำรปฏบิตักิำรแบบมสี่วนรว่มเพื่อพฒันำพืน้ทีเ่ป้ำหมำยในกำรขยำยผล 

(3) เกษตรกรศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์ศึกษำกำรพฒันำภูพำนฯขำดคุณภำพและ
รปูแบบในกำรถ่ำยทอดองคค์วำมรูใ้หก้บัเกษตรกรและผูส้นใจทีเ่ขำ้ศกึษำดูงำนในแปลงพืน้ทีข่องเกษตรกรศูนย์
เรยีนรูฯ้และยงัไมไ่ดร้บักำรยอมรบัจำกนกัวชิำกำรในกำรน ำเทคโนโลยดีำ้นกำรเกษตรจำกศูนยศ์กึษำฯหลอมรวม
กบัภูมปิญัญำชำวบ้ำนเป็นชุดควำมรูต่้ำงๆอกีทัง้เกษตรกรศูนยเ์รยีนรูฯ้ส่วนใหญ่เป็นผูสู้งวยัขำดทำยำทสบืทอด
กจิกรรมและพบปญัหำแรงงำนภำคกำรเกษตรเคลื่อนยำ้ยไปสู่ภำคอุตสำหกรรมและภำคบรกิำร 

จำกผลกำรศกึษำภูมสิงัคมของเกษตรกรต้นแบบในพืน้ทีห่มู่บำ้นบรวิำรรอบศูนยศ์กึษำกำรพฒันำภูพำน
อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำร ิจงัหวดัสกลนคร โดยใชฐ้ำนคดิ ร่วมคดิ ร่วมวำงแผน ร่วมปฏบิตั ิร่วมพฒันำ  พบว่ำ 
กลุ่มผู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง เจำ้หน้ำปฏบิตัิงำนด้ำนวชิำกำร เจำ้หน้ำปฏบิตังิำนด้ำนขยำยผล และเกษตรกรศูนยเ์รยีนรูฯ้ 
ดงักล่ำวมำ ไดร้ะบุควำมต้องกำรทีจ่ะพฒันำรปูแบบกระบวนกำรสรำ้งเกษตรกรต้นแบบโดยใชห้ลกัปรชัญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ด ำเนินงำนของศูนย์ศึกษำกำรพฒันำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จงัหวัด
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สกลนคร โดยมคีู่มอืภูมสิงัคมของเครอืข่ำยเกษตรกรศูนยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงของศูนยศ์กึษำกำรพฒันำภู
พำนอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำร ิจงัหวดัสกลนครเป็นแนวทำงในกำรขบัเคลื่อนและขยำยผลกำรพฒันำทีย่ ัง่ยนืใน
ล ำดบัต่อไป 
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การพฒันารปูแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมเดก็ท่ีมีความพิการทาง 
การเคล่ือนไหว  โดยใช้กลไกเชิงพื้นท่ีในองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

The Development of a Model of Helping Children with Locomotor Disability in 
the Beginning Stage By Using Area-Based Mechanism in Local Administration Organizations. 
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บทคดัย่อ 

การวจิยัเรื่อง  การพฒันารูปแบบการให้บรกิารช่วยเหลอืระยะแรกเริม่เดก็ที่มคีวามพกิารทางการเคลื่อนไหว โดยใช้
กลไกเชงิพืน้ทีใ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใช้ระเบยีบวธิวีจิยัและพฒันา (R&D) แบ่งออกเป็น 4 ระยะคอื ระยะที่ 1 ศกึษา
สภาพปญัหาการพฒันาศกัยภาพเดก็พกิารทางการเคลื่อนไหวโดยรปูแบบการใหบ้รกิาร ช่วยเหลอืระยะแรกเริม่ โดยใชก้ลไกเชงิ
พืน้ที ่ระยะที ่2 การพฒันารปูแบบการใหบ้รกิารช่วยเหลอืระยะแรกเริม่เดก็ทีม่คีวามพกิารทางการเคลื่อนไหว  โดยใชก้ลไกเชงิ
พืน้ทีใ่นองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่  ระยะที ่3 การน ารูปแบบการใหบ้รกิารช่วยเหลอืระยะแรกเริม่เดก็ทีม่คีวามพกิารทางการ
เคลื่อนไหว  โดยใช้กลไกเชงิพืน้ทีใ่นองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ไปใชพ้ฒันาศกัยภาพเดก็พกิารทางการเคลื่อนไหวในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และระยะที่ 4 การประเมนิรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กที่มคีวามพิการทางการ
เคลื่อนไหว  การน าเสนอบทความวจิยัในครัง้นี้ไดศ้กึษาในระยะที่ 1 โดยใช้ กลุ่มประชากร (1) ผูพ้กิารทางการเคลื่อนไหวใน
จงัหวดักาฬสนิธุท์ีม่อีายุระหว่างแรกเกดิถงึ 18 ปีไดจ้ากขอ้มลูการส ารวจของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักาฬสนิธุ ์จ านวน 345 
คน สว่นกลุ่มเป้าหมายในการศกึษาสภาพปญัหา และความต้องการใหบ้รกิารช่วยเหลอืระยะแรกเริม่เดก็ทีม่คีวามพกิารทางการ
เคลื่อนไหว  คอื เดก็พกิารทางการเคลื่อนไหวทีม่ารบัการเตรยีมความพรอ้มและพฒันาศกัยภาพโดยรูปแบบการใหบ้รกิารการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 20 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) และใช้วธิีการศึกษา  (1)  เกบ็รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง  (2)  การจดัเวที
ชาวบ้านในลกัษณะจัดกลุ่มสนทนา  เพื่อได้ข้อมูลสภาพปญัหาและความต้องการช่วยเหลือเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว  
เครื่องมอืในการวจิยั คอื แบบสมัภาษณ์มโีครงสรา้ง และไม่มโีครงสรา้ง (3)  ใชว้ธิกีารส ารวจจากแบบสอบถามสภาพปญัหาและ
ความตอ้งการของผูป้กครอง คร ูหมอ พ่อแม่ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยผ่านผูเ้ชีย่วชาญพจิารณาตรวจสอบ
ความตรงเชงิเนื้อหา และความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศกึษา พบว่ามคี่าความเชื่อมัน่ (Reliability) เท่ากบั .92 
 ผลการศกึษา ระยะที ่ 1  เพื่อศกึษาสภาพปญัหาการช่วยเหลอืระยะแรกเริม่และความต้องการจ าเป็นของเดก็ทีม่คีวาม
พกิารทางการเคลื่อนไหว โดยใชก้ลไกเชงิพืน้ทีใ่นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประกอบดว้ยครหูมอ  พ่อแม่  และชุมชนในองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  จงัหวดักาฬสนิธุ ์ มวีธิกีารส ารวจปญัหาโดยการจดัเวทชีาวบา้นในลกัษณะกลุ่มสนทนา เพื่อรวบรวมขอ้มูล
สภาพปญัหาและความต้องการของเดก็พกิารทางการเคลื่อนไหว ในวนัที ่23 เมษายน 2555 ณ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลยาง
ตลาด โดยใชว้ธิกีารแบ่งกลุ่มสนทนาและสง่แบบส ารวจปญัหาไปถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็ทีม่คีวามพกิารทางการเคลื่อนไหว 3 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ปกครอง กลุ่มที่ 2 ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดักาฬสนิธุ์ และกลุ่มที่ 3 หมอ ผลจากการจดัเวที
ชาวบ้าน ในลกัษณะกลุ่มสนทนา และผลจากการตอบแบบสอบถามผูว้จิยัได้เรยีงล าดบัสภาพปญัหาและความต้องการในการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม จากล าดบัที่มรีะดบัมากจากความส าคญัของปญัหาและความต้องการช่วยเหลือเด็กพิการ  ปรากฏ
รายละเอยีดดงันี้ 
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 กลุ่มท่ี 1 ผูป้กครอง ปญัหาของผูป้กครองสว่นใหญ่มปีญัหาเกีย่วกบัขาดองคค์วามรูใ้นการพฒันาเดก็พกิาร ขาดโอกาส
การรบับรกิารจากหน่วยงานรฐัและเอกชนดา้นการแพทยแ์ละการศกึษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหเ้ดก็พกิารไม่ไดร้บัการพฒันาเตม็
ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล คดิเป็นรอ้ยละ 70 และผลการศกึษาดา้นความต้องการมคีวามรู้ เรื่องการเลีย้งดูเดก็พกิารทางการ
เคลื่อนไหว คดิเป็นรอ้ยละ 80 
 กลุ่มท่ี 2 ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดักาฬสินธุ์  มีปญัหาความต้องการให้ได้รบัความรู้  ขาดความ
เชีย่วชาญในการพฒันาศกัยภาพเดก็พกิารทางการเคลื่อนไหวดว้ยรปูแบบการใหบ้รกิารช่วยเหลอืระยะแรกเริม่ใน 6 ทกัษะ ไดแ้ก่ 
ทกัษะกล้ามเนื้อเลก็, ทกัษะกลา้มเนื้อใหญ่, ทกัษะทางสงัคมและการช่วยเหลอืตนเอง, ทกัษะดา้นการพูดและการเขา้ใจภาษา, 
ทกัษะดา้นการใชภ้าษา และทกัษะการเตรยีมความพรอ้มทางวชิาการ คดิเป็นรอ้ยละ 60 และผลจากการศกึษาความต้องการของ
ครศูนูยก์ารศกึษาพเิศษ ประจ าจงัหวดักาฬสนิธุ ์พบว่า มคีวามตอ้งการใหม้กีารถ่ายทอดความรูใ้นการเขา้ไปพฒันาศกัยภาพเดก็
พกิารทางการเคลื่อนไหวในลกัษณะของการปฏบิตัแิบบมสี่วนร่วมของผูเ้กีย่วขอ้งในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คดิเป็นรอ้ยละ 
85 
 กลุ่มท่ี 3 หมอ  พบปญัหาเรื่องขาดรูปแบบในการปฏบิตัิการแบบมสี่วนร่วมเพื่อพฒันาศกัยภาพเดก็พกิารทางการ
เคลื่อนไหวร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 75 และความต้องการของกลุ่มหมอ พบว่า มีความต้องการกลไก
ขบัเคลื่อนการท างานร่วมกนัแบบองคร์วมเพื่อป้องกนั สง่เสรมิ ฟ้ืนฟู เดก็พกิารทางการเคลื่อนไหว คดิเป็นรอ้ยละ 60 
 จากผลของการจดักิจกรรมส ารวจสภาพปญัหาการพฒันาศกัยภาพเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวด้วยรูปแบบการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่และความต้องการจ าเป็นในการมสี่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวขอ้งของเดก็ที่มคีวามพกิารทางการ
เคลื่อนไหว โดยใชก้ลไกเชงิพืน้ที ่ พบว่า  กลุ่มผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง คร ู หมอ  พ่อแม่  ชุมชน  มคีวามต้องการพฒันารูปแบบนวตักรรม
การให้บรกิารช่วยเหลอืระยะแรกเริม่ส าหรบัเดก็ที่มคีวามพกิารทางการเคลื่อนไหว คอื (1) คู่มอืการเลี้ยงดูเดก็พกิารทางการ
เคลื่อนไหวส าหรบัผู้ปกครอง (2) คู่มือการปฏิบตัิงานร่วมกนัด้านคนพิการทางการเคลื่อนไหวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ลกัษณะ เครอืขา่ยคร ูหมอ พ่อ แม่  

ค าส าคญั :  การพฒันารปูแบบการใหบ้รกิารช่วยเหลอืระยะแรกเริม่,  เดก็ทีม่คีวามพกิารทางการเคลื่อนไหว,  การใชก้ลไกเชงิ
  พืน้ทีใ่นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

Abstract 

 The research entitled The Development of a Model of Helping Children with Locomotor 
Disability in the Beginning Stage by Using Area-Based Mechanism in Local Administration 
Organizations employs research and development (R&D) methodology. The research is divided into 4 
stages. The 1st stage deals with the study of the state of problems in the development of potentiality of 
children with locomotor disability by using area-based mechanism. The 2nd stage deals with the 
development of a model of helping children with locomotor disability in the beginning stage by using 
area-based mechanism in local administration organizations. The 3rd stage deals with application of the 
model of helping children with locomotor disability in the beginning stage by using area-based 
mechanism in the local administration organization in the development of potentiality of children with 
locomotor disability in other local administration organizations. The 4th stage deals with the evaluation 
of the model of helping children with locomotor disability in the beginning stage. The presentation of 
this research article is a result of the study in the first stage of which the population comprises 345 
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persons with locomotor disability in Kalasin Province. Their age ranges from birth to 18 years. The data 
are obtained from a survey by Kalasin Public Health Office. The target group for the study of the state 
of problems and needs of helping children with locomotor disability in the beginning stage comprises 20 
children with locomotor disability. They are purposively sampled and they come to gain readiness and 
develop their potentiality through the model of helping in the beginning stage in Kalasin Special 
Education Center. The methods of study are: (1) collecting data from related documents and research 
works; (2) organizing a villagers’ forum in the form of focus group discussions, in order to obtain data 
of the state of problems and needs of helping children with locomotor disability. The instruments used 
are a structured interview form and an unstructured interview form; (3) using a survey questionnaire 
which asks guardians, teachers, doctors and parents about the state of problems and needs. The 
questionnaire is a 5-level rating scale type which has been examined by specialists on the matter of 
content validity and congruence with the objectives of the study. The reliability of the questionnaire is 
.92. 
 The results of the study in the 1st stage that aims to study the state of problems of helping in 
the beginning stage and the needs of children with locomotor disability by using area-based 
mechanism in the local administration organization which is composed of teachers, doctors, parents 
and the community in the  local administration organization in Kalasin Province. The survey of 
problems employs a villagers’ forum in the form of focus group discussion in order to collect data of the 
state of problems and needs of children with locomotor disability on April 23, 2012 at Yangtalad 
Tambon Administration Organization. Here focus group discussions are organized and copies of a 
problem survey form are sent to 3 groups of concerned persons who are involved with children with 
locomotion disability. They are: the 1st group: parents; the 2nd group: teachers from Kalasin Special 
Education Center;  and the 3rd group: doctors. The results of organizing the villagers’ forum in the form 
of focus group discussion, and the responses from the questionnaire, in terms of problems and needs 
to help children with locomotion disability, are prioritized. The results are as follows:  
 The 1st Group: Parents   In terms of problems, the majority of parents, 70 %, lack the body of 
knowledge for development of children with disability. They lack the opportunity for receiving 
continuous medical and educational services from government and private agencies. As a result, the 
potentiality of each individual disabled child is not fully developed. And the parents’ need of knowledge 
of rearing the child with locomotor disability is 80%. 
 The 2nd Group: Teachers from Kalasin Special Education Center    In terms of problems and 
needs, they need knowledge. They lack expertise in development of potentiality of children with 
locomotor disability in the form of helping in the beginning stage in 6 skills, namely: small muscle skills; 
large muscle skills, social skills and self-help, speaking skill and understanding of language; skill of 
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language usage; and skill of academic readiness. These account for 60%. Also, the results of the study 
of the needs of the teachers from Kalasin Special Education Center reveal that the teachers want to 
have the knowledge transmitted to them through participatory operation that involves concerned 
persons in the local administration organization, in the development of the potentiality of children with 
locomotor disability. This accounts for 85%. 
 The 3rd Group: Doctors    They find the lack of the model of participatory operation among 
concerned agencies for the development of children with locomotor disability. This problem accounts 
for 75%. In terms of needs, the doctors need a mechanism to drive holistic joint operation in order to 
prevent, to promote, and to rehabilitate children with locomotor disability. This need accounts for 60%. 
 The results of the survey of the state of problems in the development of potentiality of children 
with locomotor disability by using the model of helping in the beginning stage, and the need of 
participation of concerned persons involved with children with locomotor disability by using area-based 
mechanism, reveal that concerned persons, teachers, doctors parents the community have their needs 
regarding the development of the innovative model of helping children with locomotor disability in the 
beginning stage as follows: (1) a parent’s hand book of rearing children with locomotor disability; (2) a 
handbook of joint operation of concerned agencies, for the disabled, in the form of a network of 
teachers, doctors, and parents. 

Keywords: Development of giving help in the beginning stage, Children with movement ability, Using 
area-based mechanism in the local administrative organization 

บทน า 

 กระทรวงศกึษาธกิารได้พฒันารูปแบบการจดัการศกึษาส าหรบัเดก็พกิารมาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการ
พฒันาศกัยภาพเดก็พกิารใหไ้ดร้บัการพฒันาเต็มตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล  และสภาพเศรษฐกจิสงัคมของประเทศ  ซึ่ง
จ าเป็นตอ้งอาศยับุคลากรผูม้คีวามรูค้วามช านาญมปีระสบการณ์และมจีติอาสามาปฏบิตักิารร่วมกนัในลกัษณะของการระดมพลงั
ความร่วมมอื  ทัง้โรงเรยีน ชุมชนและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง โดยประสานสมัพนัธก์นัในรปูแบบคร ูหมอ พ่อแม่ มกีารปฏบิตักิารร่วมกนัใน
ทุกมิติทัง้ในด้านนโยบายและกระบวนการการจดัการเรียนการสอน เพื่อให้การพฒันาศกัยภาพของเดก็พกิารเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพในลกัษณะการแสวงหานวตักรรม ทีเ่หมาะสมและมคีุณภาพต่อเดก็ทุกความพกิาร (สมพร  หวานเสรจ็.  2547 : 2) 
จงัหวัดกาฬสนิธุ์มีการด าเนินงานด้านคนพิการอย่างครอบคลุมเป้าหมายอย่างทัว่ถึง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่มีการ
ด าเนินงานให้ความช่วยเหลือคนพิการในลักษณะของการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์กร ซึ่งส่งผลให้การ
ด าเนินงานดา้นคนพกิารในจงัหวดักาฬสนิธุข์าดการประสานงานระหว่างองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง  ท าใหง้านบางอย่างยงัมคีวามซ ้าซอ้น
กนัและขาดความต่อเนื่องและยัง่ยนื (ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดักาฬสนิธุ.์ 2554 : 1)  
 คนพิการทางการเคลื่อนไหวเป็นผู้ที่มีลักษณะสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว  แขน ขา หรือล าตัว  อัน
เนื่องมาจากแขนหรือขาขาด อมัพาตหรืออ่อนแรง  ท าให้ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้  หรือเคลื่อนที่ได้ไม่ดีเท่ากบัคนทัว่ไป จาก
ลกัษณะดงักล่าวศูนย์การศกึษาพเิศษ ประจ าจงัหวดักาฬสนิธุ์ ได้จดัการศกึษาในลกัษณะรูปแบบการใหบ้รกิารช่วยเหลอืระยะ
แรกเริม่ นบัเป็นบรกิารทางการศกึษาทีส่ าคญัอย่างมากในการช่วยเหลอืและฟ้ืนฟูสมรรถภาพเดก็พกิารตัง้แต่แรกเกดิหรอืแรกพบ
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ความพกิารเพื่อการเตรยีมความพรอ้มและพฒันาทกัษะทีส่ าคญัต่อการด ารงชวีติ ซึง่เป็นกระบวนการพฒันาศกัยภาพเดก็พกิาร
ในวยัเดก็หรอืวยัก่อนเรยีนอย่างมเีป้าหมายตามความตอ้งการจ าเป็นของเดก็โดยความร่วมมอืระหว่างผูป้กครองและผูเ้ชีย่วชาญ
ทีม่าปฏบิตัิการร่วมกนัในการใหบ้รกิารช่วยเหลอื  เพื่อส่งเสรมิให้เดก็ไดร้บัการพฒันาอย่างเตม็ศกัยภาพของแต่ละบุคคล  ลด
ความรุนแรงของความพกิารและป้องกนัความพกิารซ ้าซอ้นและปญัหาอื่นๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา (สมพร  หวานเสรจ็.  2547 : 11) 
ยุทธศาสตรแ์ละนโยบายในการป้องกนัและใหค้วามดแูลเดก็พกิารทางการเคลื่อนไหวของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในจงัหวดักาฬสนิธุ ์
ได้มกีารจดัท าฐานขอ้มูลเกี่ยวกบัเดก็พกิารทางการเคลื่อนไหว  โดยผลการส ารวจของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดักาฬสนิธุ ์
พบว่า ผู้พิการทัง้หมดทุกประเภทในจังหวัดกาฬสินธุ์มีจ านวนทัง้สิ้น 15,475 คน ในจ านวนดังกล่าวเป็นผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหวที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 18 ปี จ านวน 345 คน โดยมารบัการพฒันาศกัยภาพและเตรียมความพร้อมที่ศูนย์
การศกึษาพเิศษประจ าจงัหวดักาฬสนิธุ ์จ านวน 126 คน โดยมผีูพ้กิารทางการเคลื่อนไหวในเขตพืน้ทีอ่ าเภอยางตลาด จ านวน 
20 คน และมคีวามจ าเป็นเร่งด่วนต้องได้รบัการพฒันาโดยใช้รูปแบบการให้บรกิารช่วยเหลอืระยะแรกเริม่  เพื่อป้องกนัไม่ให้
ความพกิารรุนแรงขึน้และเกดิความพกิารซ ้าซอ้นเพิม่ขึน้ (ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดักาฬสนิธุ.์ 2554 : 5) 

จากลกัษณะปญัหาของเดก็พกิารทางการเคลื่อนไหวทีม่อีายุระหว่างแรกเกดิถงึ 18 ปี ดงักล่าว  ท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะ
ศกึษาการพฒันารูปแบบการให้บรกิารช่วยเหลือระยะแรกเริม่เดก็ที่มคีวามพกิารทางการเคลื่อนไหว โดยใช้กลไกเชงิพื้นที่ใน
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น เพื่อค้นหานวตักรรมที่เหมาะสมส าหรบัน ามาใชพ้ฒันาเดก็พกิารทางการเคลื่อนไหวให้ได้รบัการ
พฒันาเตม็ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล และสามารถช่วยเหลอืตนเองไดใ้นการด ารงชวีติประจ าวนั  ดงันัน้ในการวจิยัระยะที ่ 1
มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาสภาพปญัหาการพฒันาเด็กพกิารทางการเคลื่อนไหว และพฒันารูปแบบการให้บริการ ช่วยเหลือ
ระยะแรกเริม่ โดยใชก้ลไกเชงิพืน้ทีใ่นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

 การวจิยัเรื่อง  การพฒันารูปแบบการใหบ้รกิารช่วยเหลอืระยะแรกเริม่เดก็ทีม่คีวามพกิารทางการเคลื่อนไหว 
โดยใชก้ลไกเชงิพืน้ทีใ่นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ใช้ระเบยีบวธิวีจิยัและพฒันา (R&D) แบ่งออกเป็น 4 ระยะคอื ระยะที่ 1 
ศกึษาสภาพปญัหาการพฒันาศกัยภาพเดก็พกิารทางการเคลื่อนไหวโดยรูปแบบการใหบ้รกิาร ช่วยเหลอืระยะแรกเริม่ โดยใช้
กลไกเชงิพืน้ที ่ระยะที ่2 การพฒันารูปแบบการใหบ้รกิารช่วยเหลอืระยะแรกเริม่เดก็ทีม่คีวามพกิารทางการเคลื่อนไหว  โดยใช้
กลไกเชงิพืน้ทีใ่นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  ระยะที ่3 การน ารูปแบบการใหบ้รกิารช่วยเหลอืระยะแรกเริม่เดก็ทีม่คีวามพกิาร
ทางการเคลื่อนไหว  โดยใชก้ลไกเชงิพืน้ทีใ่นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ไปใชพ้ฒันาศกัยภาพเดก็พกิารทางการเคลื่อนไหวใน
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อื่น และระยะที ่4 การประเมนิรปูแบบการใหบ้รกิารช่วยเหลอืระยะแรกเริม่เดก็ทีม่คีวามพกิารทางการ
เคลื่อนไหว  การน าเสนอบทความวจิยัในครัง้นี้ไดศ้กึษาในระยะที่ 1 โดยใช้ กลุ่มประชากร (1) ผูพ้กิารทางการเคลื่อนไหวใน
จงัหวดักาฬสนิธุท์ีม่อีายุระหว่างแรกเกดิถงึ 18 ปีไดจ้ากขอ้มลูการส ารวจของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักาฬสนิธุ ์จ านวน 345 
คน ส่วนกลุ่มเป้าหมายในการศกึษาสภาพปญัหา คอื เดก็พกิารทางการเคลื่อนไหวที่มารบัการเตรยีมความพร้อมและพฒันา
ศกัยภาพโดยรูปแบบการให้บรกิารการช่วยเหลอืระยะแรกเริม่ในศูนยก์ารศกึษาพเิศษ ประจ าจงัหวดักาฬสนิธุ ์จ านวน 20 คน 
โดยใชว้ธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) และใชว้ธิกีารศกึษา  (1)  เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง  (2)  การจดัเวทชีาวบา้นในลกัษณะจดักลุ่มสนทนา  เพื่อไดข้อ้มลูสภาพปญัหาและความตอ้งการของเดก็พกิารทางการ
เคลื่อนไหว  เครื่องมอืในการวจิยั คอื แบบสมัภาษณ์มโีครงสร้าง และไม่มโีครงสร้าง (3)  ใช้วธิกีารส ารวจจากแบบสอบถาม
สภาพปญัหาและความต้องการของผูป้กครอง ครู หมอ พ่อแม่ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยผ่านผูเ้ชี่ยวชาญ
พจิารณาตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหา และความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศกึษา พบว่ามคี่าความเชื่อมัน่ (Reliability) 
เท่ากบั .92 

 

แรงบันดาลใจเพือ่พฒันานวตักรรม 

การพฒันาเด็กพกิารในชนบท 

นายสุวรรณ  บัวพนัธ์ 
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ผลการศึกษา 

 ผลการศกึษา ระยะที ่ 1  เพื่อศกึษาสภาพปญัหาการช่วยเหลอืระยะแรกเริม่และความต้องการจ าเป็นของเดก็ทีม่คีวาม
พกิารทางการเคลื่อนไหว โดยใชก้ลไกเชงิพืน้ทีใ่นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประกอบดว้ยครหูมอ  พ่อแม่  และชุมชนในองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  จงัหวดักาฬสนิธุ ์ มวีธิกีารส ารวจปญัหาโดยการจดัเวทชีาวบา้นในลกัษณะกลุ่มสนทนา เพื่อรวบรวมขอ้มูล
สภาพปญัหาและความต้องการของเดก็พกิารทางการเคลื่อนไหว ในวนัที ่23 เมษายน 2555 ณ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลยาง
ตลาด โดยใชว้ธิกีารแบ่งกลุ่มสนทนาและสง่แบบส ารวจปญัหาไปถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็ทีม่คีวามพกิารทางการเคลื่อนไหว 3 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ปกครอง กลุ่มที่ 2 ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดักาฬสนิธุ์ และกลุ่มที่ 3 หมอ ผลจากการจดัเวที
ชาวบา้น ในลกัษณะกลุ่มสนทนา และผลจากการตอบแบบสอบถามจากการส ารวจ  ผูว้จิยัไดเ้รยีงล าดบัสภาพปญัหาและความ
ตอ้งการในการช่วยเหลอืระยะแรกเริม่ จากล าดบัทีม่รีะดบัมากจากความส าคญัของปญัหาและความต้องการช่วยเหลอืเดก็พกิาร  
ปรากฏรายละเอยีดดงันี้ 
 กลุ่มท่ี 1 ผูป้กครอง ปญัหาของผูป้กครองสว่นใหญ่มปีญัหาเกีย่วกบัขาดองคค์วามรูใ้นการพฒันาเดก็พกิาร ขาดโอกาส
การรบับรกิารจากหน่วยงานรฐัและเอกชนดา้นการแพทยแ์ละการศกึษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหเ้ดก็พกิารไม่ไดร้บัการพฒันาเตม็
ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล คดิเป็นรอ้ยละ 70 และผลการศกึษาดา้นความต้องการมคีวามรู ้เรื่องการเลีย้งดูเดก็พกิารทางการ
เคลื่อนไหว คดิเป็นรอ้ยละ 80 
 กลุ่มท่ี 2 ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดักาฬสินธุ์  มีปญัหาความต้องการให้ได้รบัความรู้  ขาดความ
เชีย่วชาญในการพฒันาศกัยภาพเดก็พกิารทางการเคลื่อนไหวดว้ยรปูแบบการใหบ้รกิารช่วยเหลอืระยะแรกเริม่ใน 6 ทกัษะ ไดแ้ก่ 
ทกัษะกล้ามเนื้อเลก็, ทกัษะกลา้มเนื้อใหญ่, ทกัษะทางสงัคมและการช่วยเหลอืตนเอง, ทกัษะดา้นการพูดและการเขา้ใจภาษา, 
ทกัษะดา้นการใชภ้าษา และทกัษะการเตรยีมความพรอ้มทางวชิาการ คดิเป็นรอ้ยละ 60 และผลจากการศกึษาความต้องการของ
ครศูนูยก์ารศกึษาพเิศษ ประจ าจงัหวดักาฬสนิธุ ์พบว่า มคีวามตอ้งการใหม้กีารถ่ายทอดความรูใ้นการเขา้ไปพฒันาศกัยภาพเดก็
พกิารทางการเคลื่อนไหวในลกัษณะของการปฏบิตัแิบบมสี่วนร่วมของผูเ้กีย่วขอ้งในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คดิเป็นรอ้ยละ 
85 
 กลุ่มท่ี 3 หมอ  พบปญัหาเรื่องขาดรูปแบบในการปฏบิตัิการแบบมสี่วนร่วมเพื่อพฒันาศกัยภาพเดก็พกิารทางการ
เคลื่อนไหวร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 75 และความต้องการของกลุ่มหมอ พบว่า มีความต้องการกลไก
ขบัเคลื่อนการท างานร่วมกนัแบบองคร์วมเพื่อป้องกนั สง่เสรมิ ฟ้ืนฟู เดก็พกิารทางการเคลื่อนไหว คดิเป็นรอ้ยละ 60 
 จากผลของการจดักิจกรรมส ารวจสภาพปญัหาการพฒันาศกัยภาพเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวด้วยรูปแบบการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่และความต้องการจ าเป็นในการมสี่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวขอ้งของเดก็ที่มคีวามพกิารทางการ
เคลื่อนไหว โดยใช้กลไกเชงิพื้นที่  พบว่า  กลุ่มผู้ที่เกี่ยวขอ้ง ครู  หมอ  พ่อแม่ มคีวามต้องการพฒันารูปแบบนวตักรรมการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหว  คือ (1) คู่มือการเลี้ยงดูเด็กพิการทางการ
เคลื่อนไหวส าหรบัผู้ปกครอง (2) คู่มือการปฏิบตัิงานร่วมกนัด้านคนพิการทางการเคลื่อนไหวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ลกัษณะ เครอืขา่ยคร ูหมอ พ่อ แม่  

สรปุผลและอภิปรายผลการศึกษา 

จากการส ารวจเพื่อศกึษาสภาพปญัหาการพฒันาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวในรูปแบบการให้บรกิาร ช่วยเหลือ
ระยะแรกเริม่ ใชก้ลไกเชงิพืน้ที ่คร ูหมอ พ่อแม่ ชุมชนในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ร่วมกนั โดยการจดัเวทชีาวบา้นและส่งแบบ
ส ารวจสอบถาม ในลักษณะแบ่งกลุ่มครู หมอ พ่อแม่ รวบรวมข้อมูลสภาพปญัหาและความต้องการของเด็กพิการทางการ
เคลื่อนไหว พบว่า  

(1) ผูป้กครองขาดองคค์วามรูใ้นการพฒันาเดก็พกิาร ขาดโอกาสการรบับรกิารจากหน่วยงานรฐั 
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และเอกชนดา้นการแพทย์และการศกึษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหเ้ดก็พกิารไม่สามารถช่วยเหลอืตนเองได ้และผลการศกึษาดา้น
ความตอ้งการผูป้กครองมคีวามตอ้งงการมคีวามรู ้เรื่องการเลีย้งดเูดก็พกิารทางการเคลื่อนไหว   

(2) ครศูนูยก์ารศกึษาพเิศษ ประจ าจงัหวดักาฬสนิธุบ์างสว่นขาดความเชีย่วชาญในการสง่เสรมิเดก็ 
พกิารทางการเคลื่อนไหวในดา้นการใหบ้รกิารช่วยเหลอืระยะแรกเริม่ใน 6 ทกัษะ ไดแ้ก่ ทกัษะกลา้มเนื้อเลก็, ทกัษะกล้ามเนื้อ
ใหญ่, ทกัษะทางสงัคมและการช่วยเหลอืตนเอง, ทกัษะดา้นการพูดและการเขา้ใจภาษา, ทกัษะดา้นการใชภ้าษา และทกัษะการ
เตรยีมความพรอ้มทางวชิาการ  ผลการศกึษาความตอ้งการครศูนูยก์ารศกึษาพเิศษ ประจ าจงัหวดักาฬสนิธุ์ต้องการคู่มอืรูปแบบ
การปฏบิตัิการร่วมกนัของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องการพฒันารูปแบบการให้บรกิารช่วยเหลอืระยะแรกเริ่มเพื่อพฒันา
ศกัยภาพเดก็พกิาร 

(3) หมอขาดรปูแบบในการปฏบิตังิานร่วมกนัเพื่อพฒันาศกัยภาพเดก็พกิารและใหค้วามช่วยเหลอื 
เดก็พกิารทางการเคลื่อนไหวร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

จากการศึกษาสภาพปญัหาและความต้องการการพัฒนาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวในรูปแบบการให้บริการ 
ช่วยเหลอืระยะแรกเริม่ โดยใชก้ลไกเชงิพืน้ที่ ครู หมอ พ่อแม่ ชุมชนในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  ดงักล่าวมา ได้ระบุความ
ต้องการที่จะพฒันารูปแบบการให้บริการการช่วยเหลือระยะแรกเริม่เด็กที่มคีวามพิการทางการเคลื่อนไหว เกี่ยวกบัการจดั
การศกึษา มคีู่มอืของพ่อแม่  และผูเ้กี่ยวขอ้งเพื่อปฏบิตัิงานช่วยเหลอืเดก็พกิารทางการเคลื่อนไหว  ส่งเสรมิให้เดก็ได้รบัการ
พฒันาอย่างเต็มตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล  เป็นการลดความรุนแรงของความพิการและป้องกนัความพกิารซ ้าซ้อนหรือ
ปญัหาอื่นๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ตามมาอนัเน่ืองจากผูป้กครองขาดความรูใ้นการเลีย้งดเูดก็พกิาร และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการพฒันา
เดก็พกิารทางการเคลื่อนไหวขาดรปูแบบการปฏบิตังิานร่วมกนัในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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บทคดัย่อ 

 จติสาธารณะมคีวามส าคญัในการปลกูจติส านึกใหค้นรูจ้กัเสยีสละ รว่มแรงรว่มใจ มคีวาม

รว่มมอืในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยลดปญัหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคม การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์

เพื่อ 1) เพื่อสรา้งโปรแกรมการพฒันาจติสาธารณะส าหรบันกัศกึษา          2)  เพื่อศกึษาผลการใช้

โปรแกรมการพฒันาจติสาธารณะส าหรบันกัศกึษา    กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ นกัศกึษาประดบัปรญิญาตร ี

ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554 จ านวน 42 คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เครือ่งมอืทีใ่ชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูไดแ้ก่ แบบประเมนิพฤตกิรรมของนกัศกึษา มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 

0.89  แบบประเมนิความพงึพอใจต่อการเขา้รว่มโปรแกรมการพฒันา มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 0.85  

และแบบสมัภาษณ์นกัศกึษา  

 ผลการวจิยัพบว่า โปรแกรมพฒันาจติสาธารณะของนกัศกึษาประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คอื      

1) การใหค้วามรู ้2)  การสรา้งความตระหนกั 3)  การลงมอืปฏบิตัจิรงิ  และ4) การสะทอ้นผลการพฒันา  

โปรแกรมการพฒันาจติสาธารณะประกอบดว้ย 10 หน่วยการเรยีน  คอื  1) ความรูจ้ติสาธารณะ         

2)  การใหค้วามส าคญัต่อสิง่แวดลอ้ม  3) การยดึหลกัธรรม  4)  การสรา้งแนวคดิเชงิบวก 5)  การ

ยอมรบันบัถอืตนเอง  6)  กจิกรรมไหวพ้ระสวดมนตพ์ฒันาสต ิ 7)  กจิกรรมโครงการพฒันาตน  8)  

กจิกรรมจติอาสาพฒันาสาธารณะสถาน  9)  กจิกรรมหนึ่งหมูเ่รยีนหน่ึงโครงการเพื่อผูอ้ื่น 10) สะทอ้น

ผลการพฒันา     ผลการประเมนิโปรแกรมการพฒันาโดยผูเ้ชีย่วชาญโดยรวมมคีวามเหมาะสมในระดบั

มาก  และความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก  ผลการประเมนิพฤตกิรรมของนกัศกึษาพบว่า พฤตกิรรม   

จติสาธารณะดา้นความรบัผดิชอบต่อตนเองโดยรวม อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  พจิารณารายขอ้พบว่า     

การตัง้ใจศกึษาหาความรู ้การประพฤตตินใหเ้หมาะสมเวน้การกระท าทีก่่อใหเ้กดิความเสื่อมเสยี อยูใ่น

ระดบัมากทีสุ่ด  ผลการประเมนิความพงึพอใจต่อการเขา้รว่มโปรแกรมการพฒันาโดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก พจิารณารายขอ้พบว่าการพฒันาความรูด้า้นจติสาธารณะ พฒันาพฤตกิรรมของตนเองต่อส่วนรวม 
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พฒันาเจตคตดิา้นจติสาธารณะ  อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  และผลการสมัภาษณ์นกัศกึษาพบว่า  นกัศกึษามี

การพฒันาตนเองในดา้นจติสาธารณะเพิม่ขึน้ ตระหนกัถงึผลกระทบของการกระท าของตนเองต่อ

ส่วนรวม 
ค าส าคญั  : จิตสาธารณะ , การพฒันานักศึกษา ,คณุธรรม 

 
ABSTRACT 

 
 Public mind has its significance in instilling conscience of sacrifice, unification of efforts and minds, 
collaboration of individuals for the benefit of the public, and reducing social problems. This research aims to: 
1) construct a program of moral development regarding public mind for students; 2) study the results of the 
application of the program of moral development regarding public mind for students. The sample consists of 
42 Bachelor’s degree students who study in the second semester of the academic year 2011, obtained 
through purposive sampling. The instruments for the data collection comprise an evaluation form for students’ 
behavior with the total reliability of 0.89, an evaluation form for the satisfaction with participation in the 
development program with total reliability of 0.85, and an interview form. 
 The results reveal that the program of moral development regarding public mind for students is 
composed of 4 stages: 1) knowledge imparting; 2) building realization; 3) action; and 4) reflection of the 
development. The program of moral development regarding public mind for students is composed of 10 
learning units:     1) knowledge of public mind; 2) prioritizing the environment; 3) adhering to moral principles; 
4) building positive ideas; 5) self acceptance and self respect; 6) praying and chanting activities for 
mindfulness development; 7) activities in the self-development project; activities of public mind for public 
place development; activities of one student group one project for others; 10) reflection of the development. 
The results of the evaluation of the program of moral development by experts, on the whole, reveal that the 
program has its suitability and feasibility in the high level. The results of the evaluation of the student 
behavior reveal that the public mind behavior regarding self-responsibility, on the whole, is in the highest 
level. When considered by item, the item of intention of studying, appropriate conduct and abstaining from 
disapproved actions are in the highest level. The evaluation of the satisfaction with participation in the project 
of development reveals, on the whole, that the satisfaction is in the high level. When considered by item, it is 
found that the development of knowledge of public mind, the development of one’s behavior according to the 
public, and the development of public mind attitude, are in the highest level. In addition, the results of 
interviewing the students reveal that the students have developed in themselves more public mind and have 
realized the effect of their own actions on the public. 
 
Keywords: Public mind, student development, morality 
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บทน า 

 การพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิท าใหค้นในสงัคมส่วนใหญ่ยงัตกอยูใ่นกระแสวตัถุนิยม เน้น

ประโยชน์ของตนมากกว่าส่วนรวม ท าใหค้นขาดความรบัผดิชอบต่อส่วนรวมและขาดจติสาธารณะ 

น าไปสู่ปญัหาการทุจรติ ประพฤตมิชิอบในทุกระดบั (ชาววิฒัน์ ศรแีกว้. 2545 :21 – 41) ดงัจะเหน็ได้

จากพฤตกิรรมทีย่ดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง มองขา้มความสมัพนัธแ์ละความเกี่ยวโยงถงึกนัของธรรมชาติ

และสิง่รอบตวั เอาตวัรอดในการแสวงหาผลประโยชน์ในรปูแบบต่าง ๆ มุง่แสวงหาผลประโยชน์ใหก้บั

ตนเองและพรรคพวก มคีวามคดิว่าสิง่ของทีเ่ป็นของสาธารณะนัน้เป็นทรพัยส์นิของภาครฐัหรอืของ

ราชการทีค่นทัว่ไปสามารถใชป้ระโยชน์ได ้เป็นสิง่ทีต่นเองสามารถน ามาใชป้ระโยชน์หรอืรว่มใช้

ประโยชน์โดยไมต่อ้งมสี่วนร่วมรบัผดิชอบดแูล  (นิธ ิเอยีวศรวีงศ์. 2536 : 44 - 47)  จากงานวจิยัของ    

สุรยิเดว ทรปีาต ี (2551 : เวปไซต)์  วจิยัเรือ่ง คุณภาพวยัรุน่ : กรณศีกึษานกัเรยีนสายสามญัและสาย

อาชพี ในเขต กทม. ชลบุร ีเชยีงใหม ่นครราชสมีา และสงขลา จ านวน 3,000 คน พบว่า เยาวชนไทย

ประเมนิตนเองว่ามสี่วนรว่มในกจิกรรมของชุมชนน้อยทีสุ่ด ตามดว้ยการไดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าทีท่ีม่ ี

ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน การมสี่วนรว่มกบัเพื่อนบา้น การมกีจิกรรมทางศาสนา และการไมพ่ดู

ความจรงิโดยเมือ่วเิคราะหจ์ากตวัชีว้ดั พบว่า วยัรุน่ไทยขณะน้ีขาดจติส านึกสาธารณะ ชุมชนอ่อนแอไม่

สนใจกนั และขาดกจิกรรมส่วนรว่ม ห่างเหนิศาสนา และขาดความซื่อสตัย ์ซึง่สิง่เหล่านี้เป็นตวักดักรอ่น

เศรษฐกจิพอเพยีงและสมานฉนัท ์ส าหรบักลุ่มตวัอยา่งในการวจิยันัน้ ส่วนใหญ่เป็นเดก็มผีลการเรยีน

เฉลีย่ 3.00 ในจ านวนน้ีกว่า25% ไดเ้กรดเฉลีย่ 3.5 และกว่า 90% อยูก่บัพ่อแมแ่ละครอบครวัทีอ่บอุ่น 

แต่เดก็ถูกหล่อหลอมจากครอบครวัใหเ้น้นเรือ่งการเรยีนเป็นหลกั เพราะเป็นสิง่ทีท่ าให้พ่อแมพ่อใจ แต่ไม่

มจีติส านึกสาธารณะ 

 จากนโยบาย 4 ใหมข่องกระทรวงศกึษาธกิาร ไดม้กีารก าหนดประเดน็ส าคญัในการปฏริปู

อยา่งเรง่ด่วนใน 4 ดา้น โดยไดก้ล่าวถงึนโยบายดา้นแรกคอืการพฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม ่

(กระบวนการเรยีนรูใ้หม่)ทีม่นิีสยัใฝรู่ ้ตัง้แต่ ปฐมวยั สามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองและแสวงหาความรูอ้ยา่ง

ต่อเน่ืองตลอดชวีติ มคีวามสามารถในการสื่อสาร สามารถคดิ วเิคราะหแ์กป้ญัหา คดิรเิริม่สรา้งสรรคม์จีติ

สาธารณะมรีะเบยีบวนิัย ค านึงถงึประโยชน์ส่วนรวม สามารถท างานเป็นกลุ่มไดอ้ยา่งเป็นกลัยาณมติร มี

ศลีธรรม คุณธรรมจรยิธรรม ค่านิยม มจีติส านึกและความภูมใิจในความเป็นไทย ยดึมัน่การปกครอง

ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ รงัเกยีจการทุจรติและต่อตา้นการซือ้สทิธิ ์

ขายเสยีง สามารถก้าวทนัโลกมสีุขภาพกาย สุขภาพใจทีส่มบรูณ์ แขง็แรง เป็นก าลงัทีม่คีุณภาพมทีกัษะ

ความรูพ้ืน้ฐานทีจ่ าเป็น  มสีมรรถนะ ความรู ้ความสามารถ สามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

รวมทัง้มโีอกาสเรยีนรูอ้ย่างเท่าเทยีม เสมอภาค (ส านกันโยบายและแผนการอุดมศกึษา.  2554 : เวป
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ไซต)์    นอกจากการสรา้งความรูใ้หก้บัคนแลว้ยงัจะตอ้งสรา้งและพฒันาความคดิ ทศันคต ิมมุมองต่อ

โลกและสงัคมในแงข่อง “จติใจ” ตามแนวทางการพฒันา “ความรูคู้่คุณธรรม” ใหเ้กดิขึน้ในสงัคมและ

ประเทศชาตดิว้ย ดว้ยเหตุนี้ การพฒันาทุนมนุษยจ์งึจ าเป็นตอ้งอาศยัค่านิยมเรือ่ง จติส านึกสาธารณะ ซึง่

ท าใหค้นในสงัคมเกดิความเอาใจใส่และความห่วงใยต่อกนั มกีารแบ่งปนัขอ้มลูความรู ้สงัคมกจ็ะเกดิการ

พฒันาทีย่ ัง่ยนืไดใ้นทา้ยทีสุ่ด (อรสิา  สุขสม.  2554 : เวปไซต)์    สถาบนัการศกึษาทีน่อกจากจะอบรม

สัง่สอนทัง้ดา้นวชิาการ ยงัจะตอ้ง อบรมคุณธรรม จรยิธรรม ปลกูฝงัใหเ้ดก็และเยาวชนรูจ้กัการเสยีสละ 

การให ้มากกว่า การรบั อย่างเดยีวจะท าใหเ้ดก็และเยาวชน พฒันาจติใจในการช่วยเหลอืผูอ้ื่น มคีวาม

อ่อนน้อมถ่อมตน เตรยีมเขา้สู่การพฒันา จติใจตนเองสู่จติส านึกสาธารณะต่อไปในอนาคต ดงันัน้ช่วง

ระยะเวลาการศกึษาในมหาวทิยาลยั จงึเป็นช่วงทีม่คีวามส าคญัยิง่ต่อนกัศกึษาในการเตรยีมความพรอ้ม

เพื่อการเขา้สู่วยัท างานทีเ่ป็นก าลงัส าคญัของประเทศชาตต่ิอไป     ซึง่ทางคณะครุศาสตร ์ มหาวทิยาลยั

ราชภฏัมหาสารคาม ไดม้นีโยบายพฒันาดา้นการเรยีนการสอน และพฒันานกัศกึษาใหถ้งึพรอ้มดว้ยองค์

ความรู ้ทกัษะและทศันคตทิีด่ใีนวชิาชพีคร ูในขณะเดยีวกนัยงัส่งเสรมิใหน้กัศกึษาท ากจิกรรมเพื่อใหม้ี

ทกัษะชวีติ ควบคู่กบัการมคีุณธรรม จรยิธรรม อนัเป็นจุดมุง่หมายทีส่ าคญัยิง่ของมหาวทิยาลยั  ดงันัน้ 

จติสาธารณะ หรอืจติส านึกสาธารณะ เป็นสิง่ทีม่คีวามจ าเป็น อนัจะเป็นประโยชน์ ในทุกระดบัของสงัคม 

ถา้หากไดม้กีารพฒันาใหเ้กดิขึน้ไดอ้ย่างเขม้แขง็ ตัง้แต่บุคคลในระดบัครอบครวั โรงเรยีน ชุมชน     

ยอ่มส่งผลดใีนระดบัของสงัคมทีส่งูขึน้เป็นล าดบัต่อไปในอนาคตดว้ย 

เครื่องมือและวิธีด าเนินการวิจยั 

 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

              1.เพื่อสรา้งโปรแกรมการพฒันาจติสาธารณะส าหรบันกัศกึษา 

              2.เพื่อศกึษาผลการใชโ้ปรแกรมการพฒันาจติสาธารณะส าหรบันกัศกึษา 

ขอบเขตการวิจยั 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

  โปรแกรมการพฒันาจติสาธารณะส าหรบันกัศกึษาเป็นโปรแกรมทีจ่ดัท าเพื่อใชใ้นการ

สอดแทรกและพฒันานกัศกึษาดา้นจติสาธารณะในรายวชิาการบรหิารจดัการในหอ้งเรยีน รหสัวชิา 

1011107 ซึง่เป็นรายวชิาพืน้ฐานทางการศกึษาของคณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
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 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายของการพฒันา 

  การวจิยัเรือ่งโปรแกรมการพฒันาจติสาธารณะส าหรบันกัศกึษา    มกีลุ่มเป้าหมายในการ

ทดลองใชโ้ปรแกรมการพฒันา คอื นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏั

มหาสารคาม โดยการเลอืกแบบเจาะจง ทีผู่ว้จิยัเป็นผูส้อนในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554          

รวมทัง้สิน้ 42 คน  

 วิธีด าเนินการวิจยั 

       ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัโดยใชก้ารวจิยักึง่ทดลอง  แบ่งการวจิยัเป็น 2 ระยะ คอื  

         ระยะท่ี 1 สร้างโปรแกรมการพฒันาจิตสาธารณะส าหรบันักศึกษา        

   ผูว้จิยัด าเนินการสรา้งโปรแกรมการพฒันาจติสาธารณะส าหรบันกัศกึษาดงันี้ 

   1.  ศกึษาแนวคดิทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัจติสาธารณะ 

           ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั             

จติสาธารณะและการพฒันาจติสาธารณะ  ผูว้จิยัท าการวเิคราะห์ขอ้มลูโดยการสรา้งขอ้สรปุจากการ

วเิคราะหเ์นื้อหา (Content  Analysis)  จากขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมไดน้ ามาหาขอ้สรปุเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลู

พืน้ฐานในการศกึษาโปรแกรมการพฒันาจติสาธารณะของนกัศกึษา  สรปุเป็นกรอบแนวคดิเบือ้งตน้ใน

ประเดน็ของโปรแกรมการพฒันาจติสาธารณะของนกัศกึษา 

    2.  สรา้งโปรแกรมการพฒันาจติสาธารณะของนกัศกึษาและน าเสนอผูเ้ชีย่วชาญ

พจิารณา 

     ผูว้จิยัน ากรอบแนวคดิการวจิยัเบือ้งตน้ทีไ่ดม้าก าหนดแนวทางในการสรา้ง

โปรแกรมการพฒันาจติสาธารณะของนกัศกึษา ก าหนดองคป์ระกอบของโปรแกรมการพฒันา  น าเสนอ

รา่งรปูแบบการพฒันาจติสาธารณะนักศกึษาใหผู้เ้ชีย่วชาญพจิารณา  ซึง่เป็นการน าโปรแกรมการพฒันา

และวธิกีารพฒันามาตรวจสอบคุณภาพในการประเมนิโดยใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิในดา้นของความ

เหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการน าไปใช ้  
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     ผูเ้ชีย่วชาญในการประเมนิโปรแกรมการพฒันาจติสาธารณะนกัศกึษาไดแ้ก่ 

      1.  ดร.จ าเนียร  พลหาญ  สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏั

มหาสารคามเชีย่วชาญทางดา้นการพฒันาบุคลากร 

      2. ดร.ปรดีา  ล ามะนา  ผูอ้ านวยการเชีย่วชาญ สาขาการบรหิารและพฒันา

การศกึษา เชีย่วชาญดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

      3. ดร.จ าปา  จนัทะสอน  ผูอ้ านวยการช านาญการพเิศษ สาขาการบรหิารและ

พฒันาการศกึษาเชีย่วชาญดา้นการพฒันาบุคลากรและหลกัสตูรฝึกอบรม 

      4. ผศ.ดร.วนัทนา  อมตารยิกุล  สาขาสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลอสีาน วทิยาเขตขอนแก่น  เชีย่วชาญดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

      5. ดร.จริาพร  อมรไชย   พยาบาลวชิาชพี วช.8 เชีย่วชาญดา้นการพฒันา

บุคคลากรทางการศกึษาและหลกัสตูรฝึกอบรม 

    เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน 

     เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิประกอบดว้ย แบบประเมนิโปรแกรมการพฒันาจติ

สาธารณะส าหรบันกัศกึษา   มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ทีผู่ว้จิยั

พฒันาขึน้โดยศกึษารายละเอยีดของโปรแกรมการพฒันาจติสาธารณะของนกัศกึษา  ก าหนดประเดน็

ส าคญัในการประเมนิจากขอ้มลูทีไ่ด ้ น าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา ความ

เหมาะสม และความชดัเจนของขอ้ค าถาม ปรบัปรงุแกไ้ขขอ้ค าถามตามทีผู่เ้ชีย่วชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะ 

จดัท าเป็นแบบประเมนิฉบบัสมบรูณ์ 

               การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

       ผูว้จิยัน าแบบประเมนิโปรแกรมการพฒันาจติสาธารณะส าหรบันกัศกึษาทีไ่ดพ้รอ้ม

รา่งโปรแกรมการพฒันาจติสาธารณะไปใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิในดา้นของความเหมาะสมและความ

เป็นไปไดใ้นการน าไปใช ้     โดยผูว้จิยัประสานงานกบัผูเ้ชีย่วชาญและเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง 

   การวิเคราะหข้์อมลู 

    การวเิคราะหข์อ้มลูทีร่วบรวมไดจ้ากแบบประเมนิความเหมาะสมและความเป็นไปได้

ในการน าไปใช ้ ผูว้จิยัน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูทีม่ลีกัษณะแบบตรวจสอบรายการ  วเิคราะหโ์ดย
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หาค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและน าค่าเฉลีย่มาแปลความหมายโดยใชเ้กณฑด์งันี้  (บุญชม  

ศรสีะอาด.    2545  :  160-162) 

4.51 – 5.00  หมายความว่า  มคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นการน าไปใช ้ ในระดบัมากทีสุ่ด 

3.51 – 4.50  หมายความว่า  มคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นการน าไปใช ้ ในระดบัมาก 

2.51 – 3.50  หมายความว่า  มคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นการน าไปใช ้ ในระดบั     ปานกลาง 

1.51 – 2.50  หมายความว่า  มคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชใ้นระดบัน้อย 

1.00 – 1.50  หมายความว่า  มคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นการน าไปใช ้ในระดบัน้อยทีสุ่ด 

 ระยะท่ี 2   ศึกษาผลการใช้โปรแกรมการพฒันาจิตสาธารณะของนักศึกษา 

  การด าเนินการในขัน้ตอนน้ีเป็นการน าโปรแกรมการพฒันาจติสาธารณะของนกัศกึษาทีไ่ด้

ผ่านการประเมนิและปรบัปรุงโปรแกรมแลว้น าไปทดลองใชก้บักลุ่มเป้าหมาย ซึง่ด าเนินการระหว่างวนัที ่ 

1 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 – 31 มกราคม พ.ศ. 2555 

  กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการพฒันา ไดแ้ก่ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏั

มหาสารคาม โดยการเลอืกแบบเจาะจง ทีผู่ว้จิยัเป็นผูส้อนในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554 รวมทัง้สิน้  

42   คน   

  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิผลการใชโ้ปรแกรมการพฒันาจติสาธารณะของนกัศกึษา

ประกอบดว้ย 

   1.  แบบประเมนิพฤตกิรรมของนกัศกึษา 

   2.  แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อโปรแกรมการพฒันาจติสาธารณะ 

   3.  แบบสมัภาษณ์นกัศกึษาในการเขา้รว่มโปรแกรมการพฒันาจติสาธารณะ 
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  การหาคณุภาพเครื่องมือ 

   ผูว้จิยัไดด้ าเนินการหาคุณภาพเครือ่งมอืดงันี้ 

    1.  แบบประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา 

      1.1 แบบประเมนิพฤตกิรรมของนกัศกึษา  มลีกัษณะเป็นแบบประเมนิตนเองชนิด

ประมาณค่า 5 ระดบั ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้โดยศกึษารายละเอยีดการพฒันาจติสาธารณะ  มาก าหนด

ประเดน็ส าคญัในการประเมนิจากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษา   

     1.2  เขยีนค าถามใหค้รอบคลุมประเดน็เหล่านัน้  แลว้น าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ

ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา ความเหมาะสม และความชดัเจนของขอ้ค าถาม ปรบัปรงุแกไ้ขขอ้

ค าถามตามทีผู่เ้ชีย่วชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะ และน ามาหาค่า IOC โดยก าหนดจากขอ้ทีม่คีวามคดิเหน็

ของผูเ้ชีย่วชาญในระดบัมากกว่า  .5  

     1.3  ปรบัปรุงแกไ้ขตามทีผู่เ้ชีย่วชาญเสนอแนะน าแบบประเมนิตนเองไปทดลอง

ใช ้(Try - out) กบันกัศกึษาทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน  

     1.4  วเิคราะหห์าคุณภาพของแบบประเมนิตนเองโดยการหาค่าความเชื่อมัน่ของ

แบบประเมนิตนเองดว้ยวธิกีารหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า ตามวธิขีองครอนบาค (Cronbach)  (บุญชม    

ศรสีะอาด.  2545 : 96) มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.89 

     1.5 จดัท าเป็นแบบประเมนิพฤตกิรรมของนกัศกึษาฉบบัสมบูรณ์และน ามาใชใ้น

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

  การวิเคราะหข้์อมลู 

   ผูว้จิยัน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูทีม่ลีกัษณะแบบตรวจสอบรายการ  วเิคราะหโ์ดย

หาค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและน าค่าเฉลีย่มาแปลความหมายโดยใชเ้กณฑด์งันี้  (บุญชม  

ศรสีะอาด.  2545 : 160-162) 

    4.51 – 5.00  หมายความว่า  มรีะดบัพฤตกิรรมในระดบัมากทีสุ่ด 

    3.51 – 4.50  หมายความว่า  มรีะดบัพฤตกิรรมในระดบัมาก 

    2.51 – 3.50  หมายความว่า  มรีะดบัพฤตกิรรมในระดบัปานกลาง 
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    1.51 – 2.50  หมายความว่า  มรีะดบัพฤตกิรรมในระดบัน้อย 

    1.00 – 1.50  หมายความว่า  มรีะดบัพฤตกิรรมในระดบัน้อยทีสุ่ด 

        2. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อโปรแกรมการพฒันาจิตสาธารณะ 

                       2.1 แบบประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อโปรแกรมการพฒันา             

จติสาธารณะ  มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามชนิดประมาณค่า 5 ระดบั ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้โดยศกึษา

รายละเอยีดของโปรแกรมการพฒันาจติสาธารณะ  มาก าหนดประเดน็ส าคญัในการประเมนิจากขอ้มลูที่

ไดจ้ากการศกึษา  จงึเขยีนค าถามใหค้รอบคลุมประเดน็เหล่านัน้  

                      2.2  แลว้น าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา ความเหมาะสม 

และความชดัเจนของขอ้ค าถาม ปรบัปรงุแกไ้ขขอ้ค าถามตามทีผู่เ้ชีย่วชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะ และน ามา

หาค่า IOC โดยก าหนดจากขอ้ทีม่คีวามคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญในระดบัมากกว่า .5  

                    2.3  ปรบัปรุงแกไ้ขตามทีผู่เ้ชีย่วชาญเสนอแนะน าแบบประเมนิตนเองไปทดลองใช ้

(Try - out) กบันกัศกึษาทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน  

   2.4  วเิคราะหห์าคุณภาพของแบบประเมนิตนเองโดยการหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบ

ประเมนิตนเองดว้ยวธิกีารหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า ตามวธิขีองครอนบาค (Cronbach) (บุญชม  ศรี

สะอาด.  2545 : 96) มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.85 

   2.5  จดัท าเป็นแบบประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อโปรแกรมการพฒันาจติ

สาธารณะ 

                   การวิเคราะห์ข้อมลู 

   ผูว้จิยัน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูทีม่ลีกัษณะแบบตรวจสอบรายการ  วเิคราะหโ์ดย

หาค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและน าค่าเฉลีย่มาแปลความหมายโดยใชเ้กณฑด์งันี้  (บุญชม  

ศรสีะอาด.  2545 : 160-162) 

    4.51 – 5.00  หมายความว่า  มรีะดบัความพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด 

    3.51 – 4.50  หมายความว่า  มรีะดบัความพงึพอใจในระดบัมาก 

    2.51 – 3.50  หมายความว่า  มรีะดบัการความพงึพอใจในระดบัปานกลาง 
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    1.51 – 2.50  หมายความว่า  มรีะดบัการความพงึพอใจในระดบัน้อย 

                    1.00 – 1.50  หมายความว่า  มรีะดบัการความพงึพอใจในระดบัน้อยทีสุ่ด 

            3.  การสมัภาษณ์นักศึกษาในการเข้าร่วมโปรแกรมการพฒันาจิตสาธารณะ 

   ผูว้จิยัด าเนินการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ธิสีุ่มอยา่งง่าย (Sample Sampling) โดยท าการ

จบัสลากทัง้หมด 5 คน 

    เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู                 

    ผูว้จิยัใชแ้บบสมัภาษณ์  โดยก าหนดขอ้ค าถามส าหรบัการสมัภาษณ์โดยใชค้ าถาม

แบบปลายเปิด  (Open-ended)  เกีย่วกบัการเขา้รว่มโปรแกรมพฒันาจติสาธารณะส าหรบันกัศกึษา โดย 

ก าหนดประเดน็ส าคญัจากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาหลกัการแนวคดิทฤษฎกีารพฒันาจติสาธารณะ  แลว้

เขยีนค าถามใหค้รอบคลุมประเดน็เหล่านัน้  แลว้น าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา 

ความเหมาะสม และความชดัเจนของขอ้ค าถาม ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ค าถามตามทีผู่เ้ชีย่วชาญไดใ้ห้

ขอ้เสนอแนะ จดัท าเป็นสมัภาษณ์ฉบบัสมบรูณ์ 

   การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

                     ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์นกัศกึษาดว้ยตนเอง โดย

ใชแ้บบสมัภาษณ์ทีเ่ตรยีมไว ้โดยการจดบนัทกึ ใชเ้ครือ่งบนัทกึเสยีง  ช่วงวนัทีใ่ชใ้นการการสมัภาษณ์

ตัง้แต่15 - 28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2555  

           การตรวจสอบและการวิเคราะหข้์อมลู 

                     ผูว้จิยัด าเนินเกบ็รวบรวมขอ้มลูและด าเนินการตรวจสอบขอ้มลูจากการสมัภาษณ์โดย

การสรา้งขอ้สรุปจากเนื้อหาการสมัภาษณ์   และใชว้ธิกีารตรวจสอบขอ้มลูแบบสามเสา้  จากการ

วเิคราะหข์อ้มลูโดยการถอดแถบบนัทกึเสยีงและการจดบนัทกึระหว่างการสมัภาษณ์ และวเิคราะห์

เนื้อหา  (นิศา  ชโูต.    2548  :  227 ;  อคนิ รพพีฒัน์และคณะ.    2546  :  225 -226  ;  สุภางค ์       

จนัทวานิช. 2549  :  144-160) 
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   ผลการวิเคราะหข้์อมูล  

          จากการวเิคราะหข์อ้มลูผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวจิยัดงันี้ 

 

 ระยะท่ี 1 สร้างโปแกรมการพฒันาจิตสาธารณะส าหรบันักศึกษา 

  โปรแกรมการพฒันาจติสาธารณะส าหรบันกัศกึษา ประกอบดว้ย 

 

 

 

   

    

   

    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 การลงมือปฏิบตัิจริง 

 

หน่วยที่ 6 กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ พฒันาสติ 

หน่วยที่ 7  กิจกรรมโครงการพฒันาตน 

หน่วยที่ 8  กิจกรรมจิตอาสาพฒันาวดั 

หน่วยที่ 9   กิจกรรม หนึง่หมูเ่รียนหนึง่โครงการเพื่อ

ผู้อื่น 

 

 

หน่วยที่ 4  การสร้างแนวคิดเชิงบวก 

หน่วยที่ 5  การยอมรับนบัถือตนเอง 

 

    การให้ความรู้ 

การสะท้อนผลการ

พฒันา 

 

หน่วยที่  10  สะท้อนผลการพฒันา 

การสร้างความ

ตระหนกั 

หน่วยที่ 1   ความรู้จิตสาธารณะ 

หน่วยที่ 2   การให้ความส าคญัตอ่สิง่แวดล้อม 

หนว่ยที่ 3 การยดึหลกัธรรม   
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ระยะท่ี 2 ผลการทดลองใช้โปรแกรมการพฒันาจิตสาธารณะส าหรบันักศึกษา 

1.ผลการประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา 

     1.1ด้านความรบัผิดชอบต่อตนเอง 

      ผลการประเมนิพฤตกิรรมของนกัศกึษาพบว่าพฤตกิรรมของนกัศกึษาโดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก  จติสาธารณะดา้นความรบัผดิชอบต่อตนเองโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   เมือ่พจิารณาราย

ขอ้พบว่า การตัง้ใจศกึษาหาความรู ้ การประพฤตติน เหมาะสมเวน้การกระท าทีก่่อใหเ้กดิความเสื่อมเสยี  

อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ความสามารถในการใหก้ าลงัใจต่อตนเอง  ความรูส้กึว่าตนมคีุณค่าต่อผูอ้ื่น  อยูใ่น

ระดงัทีม่คี่าเฉลีย่ในล าดบัน้อยทีสุ่ด 

    1.2 ด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

     ผลการประเมนิพฤตกิรรมของนกัศกึษาดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม พบว่าจติ

สาธารณะดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมือ่พจิารณารายขอ้พบว่า การอาสาท า

กจิกรรมเพื่อสงัคม  ปฏบิตัติามกฎระเบยีบวนิยัของสถานศกึษา อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด และปฏบิตัติาม

กฎหมาย เช่น ขบัรถจกัรยานยนตส์วมหมวกนิรภยั เป็นตน้ อยูใ่นระดบัมาก  มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด 

      2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อโปรแกรมการพฒันาจิต

สาธารณะ 

    จากตารางผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อโปรแกรมการพฒันา      

จติสาธารณะในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณารายขอ้พบว่า ผลทีไ่ดร้บัจากการเขา้รว่มโปรแกรม

การพฒันาความรูด้า้นจติสาธารณะ การพฒันาพฤตกิรรมของตนเองต่อส่วนรวม การพฒันาเจคตดิา้นจติ

สาธารณะอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 

     3.  ผลการสมัภาษณ์นักศึกษาในการเข้าร่วมโปรแกรมการพฒันาจิตสาธารณะ 

    จากการทดลองใชโ้ปรแกรมการพฒันาจติสาธารณะ  ผูว้จิยัไดท้ าการสมัภาษณ์

นกัศกึษาหลงัจากเขา้รว่มโปรแกรมการพฒันาจติสาธารณะจ านวน 5 คน ผลปรากฏดงันี้ 

     1.  เนื้อหาองคค์วามรูเ้รือ่งจติสาธารณะ จติสาธารณะเป็นการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง

เพื่อใหเ้กดิประโยชน์กบัผูอ้ื่นหรอืส่วนรวมโดยเรายอมเสยีสละเวลา ทรพัยส์นิส่วนตัวโดยไมห่วงัสิง่ตอบ
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แทน ไดม้โีอกาสในการท าประโยชน์เพื่อผูอ้ื่น ไดท้ างานเป็นทมีกบัเพื่อนรว่มชัน้ ไดร้่วมมอืรว่มใจในการ

ท าประโยชน์สุขแก่สงัคม 

     2.  กจิกรรมทีใ่ชใ้นการพฒันา กจิกรรมมคีวามเหมาะสมเป็นการจดักจิกรรมทีด่ ี

เพราะไมเ่พยีงแต่พฒันาความรูส้ตปิญัญาอยา่งเดยีวยงัช่วยขดัเกลาจติใจในดา้นคุณธรรมจรยิธรรมและ

ยงัช่วยปลกูฝงัวฒันธรรมดใีหก้บันกัศกึษา ท าใหต้ระหนักถงึความเสยีสละเวลาส่วนตวัเลก็น้อยเพื่อไปท า

ประโยชน์ใหก้บัส่วนรวม ความสามคัคแีละการท างานเป็นทมี และความรบัผดิชอบต่อหน้าทีข่องตนเองที่

ไดร้บัมอบหมาย และไดเ้สนอแนะว่าควรมกีจิกรรมอื่นๆเพิม่เพื่อท าประโยชน์ดา้นจติสาธารณะใหก้บัคน

กลุ่มใหญ่ เช่น การระดมทุนเพื่อการศกึษากบัวดัหรอืเดก็ยากไร ้กจิกรรมน าความรูสู้่ชุมชน 

     3.  ระยะเวลาการด าเนินการพฒันา มคีวามเหมาะสมดที าใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรู ้

วางแผน คดิงานและแกป้ญัหาเฉพาะหน้าได ้คนทีเ่ป็นครนูอกจากเก่งแลว้จ าเป็นจะตอ้งมจิติสาธารณะ

ดว้ย แต่บางกจิกรรมทีน่กัศกึษาอยากจะเพิม่การท าซ ้าเพื่อใหเ้กดิทกัษะเพิม่มากขึน้   

     4.  สถานทีจ่ดักจิกรรม  สถานทีก่ารท ากจิกรรมมคีวามเหมาะสมมาก  ส่วนใหญ่

นกัศกึษาเป็นผูเ้ลอืกเองตามความสะดวกและเหมาะสม      

     5.  สื่อทีใ่ชใ้นการพฒันา มคีวามเหมาะสม การไหวพ้ระสวดมนตเ์ป็นเอกลกัษณ์ที่

ตอ้งปฏบิตัทิุกสปัดาหท์ าใหน้กัศกึษามสีมาธ ิไดท้ัง้บุญกุศล และการเขยีนสมดุบนัทกึไดอารสี่งทุก

สปัดาหท์ าใหน้กัศกึษาไดรู้ว้่าตนเองไดท้ าอะไร เพื่อประโยชน์อะไรใหแ้ก่ส่วนรวมบา้ง   ขอ้เสนอแนะใน

บางกจิกรรมกเ็น้นการบรรยายและแสดงบทบาทสมมต ิซึง่ควรจะมกีารใชส้ื่ออเิลคทรอนิคสป์ระกอบดว้ย

จะดมีาก 

     6.  ผลของพฤตกิรรมจติสาธารณะหลงัจากใชโ้ปรแกรมการพฒันาจติสาธารณะ  

นกัศกึษาม ีจติสาธารณะเพิม่ขึน้จากการท ากจิกรรมต่างๆและโปรแกรมการพฒันาจติสาธารณะสามารถ

ปลกูฝงัคุณธรรมจติสาธารณะใหก้บันกัศกึษาไดเ้ป็นอย่างดที าใหน้กัศกึษารูจ้กัตระหนกัถงึความความ

รบัผดิชอบต่อหน้าที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย เป็นสิง่ทีม่คีวามจ าเป็น อนัจะเป็นประโยชน์ ในทุกระดบัของ

สงัคม ถา้หากไดม้กีารพฒันาใหเ้กดิขึน้ไดอ้ย่างเขม้แขง็ ตัง้แต่บุคคลในระดบัครอบครวั ทัว่โลก ยอ่ม

ส่งผลดใีนระดบัทีส่งูขึน้เป็นล าดบั และทีส่ าคญัที่สุดการสรา้งและปลกูฝงัจติส านึกทีด่ ี     
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 สรปุและอภิปรายผล 

  สรปุผลการวิจยั 

   การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อสรา้งโปรแกรมการพฒันาจติสาธารณะส าหรบั

นกัศกึษา          2)  เพื่อศกึษาผลการใชโ้ปรแกรมการพฒันาจติสาธารณะส าหรบันกัศกึษา    กลุ่ม

ตวัอยา่งไดแ้ก่ นกัศกึษาประดบัปรญิญาตร ีภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554 จ านวน 42 คน โดยการ

เลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครือ่งมอืทีใ่ชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูไดแ้ก่ แบบประเมนิพฤตกิรรม

ของนกัศกึษา มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 0.89  แบบประเมนิความพงึพอใจต่อการเขา้รว่มโปรแกรมการ

พฒันา มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 0.85  และแบบสมัภาษณ์นกัศกึษา  

   ผลการวจิยัพบว่า โปรแกรมพฒันาจติสาธารณะของนกัศกึษาประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน 

คอื 1) การใหค้วามรู ้2)  การสรา้งความตระหนกั 3)  การลงมอืปฏบิตัจิรงิ  และ4) การสะทอ้นผลการ

พฒันา  โปรแกรมการพฒันาจติสาธารณะประกอบดว้ย 10 หน่วยการเรยีน  คอื  1) ความรูจ้ติสาธารณะ  

2)  การใหค้วามส าคญัต่อสิง่แวดลอ้ม  3) การยดึหลกัธรรม  4)  การสรา้งแนวคดิเชงิบวก 5)  การ

ยอมรบันบัถอืตนเอง  6)  กจิกรรมไหวพ้ระสวดมนตพ์ฒันาสต ิ 7)  กจิกรรมโครงการพฒันาตน          

8)  กจิกรรมจติอาสาพฒันาสาธารณะสถาน  9)  กจิกรรมหน่ึงหมูเ่รยีนหนึ่งโครงการเพื่อผูอ้ื่น           

10) สะทอ้นผลการพฒันา   ผลการประเมนิโปรแกรมการพฒันาโดยผูเ้ชีย่วชาญโดยรวมมคีวาม

เหมาะสมในระดบัมาก  และความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก  ผลการประเมนิพฤตกิรรมของนกัศกึษา

พบว่า พฤตกิรรมจติสาธารณะดา้นความรบัผดิชอบต่อตนเองโดยรวม อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  พจิารณา

รายขอ้พบว่า การตัง้ใจศกึษาหาความรู ้การประพฤตตินใหเ้หมาะสมเวน้การกระท าทีก่่อใหเ้กดิความ

เสื่อมเสยี อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  ผลการประเมนิความพงึพอใจต่อการเขา้รว่มโปรแกรมการพฒันาโดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก พจิารณารายขอ้พบว่าการพฒันาความรูด้า้นจติสาธารณะ พฒันาพฤตกิรรมของ

ตนเองต่อส่วนรวม พฒันาเจตคตดิา้นจติสาธารณะ  อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  และผลการสมัภาษณ์นกัศกึษา

พบว่า  นกัศกึษามกีารพฒันาตนเองในดา้นจติสาธารณะเพิม่ขึน้ ตระหนกัถงึผลกระทบของการกระท า

ของตนเองต่อส่วนรวม 
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  อภิปรายผลการวิจยั 

             จากผลการวจิยัโปรแกรมการพฒันาจติสาธารณะส าหรบันกัศกึษามขีอ้คน้พบทีน่่าสนใจ

เหน็ควรน ามาอภปิรายดงันี้ 

 1.  โปรแกรมการพฒันาจติสาธารณะของนกัศกึษา  

      จากผลการวจิยัพบว่า โปรแกรมการพฒันาจติสาธารณะของนกัศกึษา

ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คอื 1) การใหค้วามรู ้2)  การสรา้งความตระหนกั 3)  การลงมอืปฏบิตัจิรงิ  และ

4) การสะทอ้นผลการพฒันา  ซึง่การพฒันานกัศกึษาใหเ้ป็นบุคคลทีม่จีติสาธารณะนัน้จะตอ้งด าเนินการ

ใหค้วามรูเ้พื่อเป็นขอ้เทจ็จรงิพืน้ฐานในการตรกึตรอง พจิารณาเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจ าวนัซึง่

สอดคลอ้งกบั  อกัษร สวสัด.ี  (2542 : 26) ไดใ้หค้ าอธบิายว่า ความรู ้เป็นพฤตกิรรมขัน้ตน้ทีผู่เ้รยีนรู้

เพยีงแต่เกดิความจ าได ้โดยอาจจะเป็นการนึกไดห้รอืโดยการมองเหน็ ไดย้นิ จ าได ้ความรูใ้นชัน้นี้ไดแ้ก่ 

ความรูเ้กี่ยวกบัค าจ ากดัความ ความหมาย ขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑ ์โครงสรา้งและวธิแีกไ้ขปญัหา และการ

สรา้งความตระหนกัเป็นพฤตกิรรมภายในและสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดซึง่ส่งผลต่อพฤตกรรมภายนอกในดา้นจติ

สาธารณะโดยจะตอ้งจดัรปูแบบวธิกีารการจดัการเรยีนรูใ้หน้กัศกึษาไดฝึ้กแสดงบทบาทสมมตกิบั

สถานการณ์จ าลองซึง่สอดคลอ้งกบั ปกรณ์ สุปินานนท ์  (2554 : เวปไซต)์   การสรา้งคุณลกัษณะจติ

สาธารณะตอ้งสรา้งมาจากขา้งในตวัเดก็ ใหเ้ดก็เกดิความตระหนกัจนก่อเกดิความใส่ใจทีอ่ยากช่วยเหลอื

สงัคม  การสรา้งคุณลกัษณะจติสาธารณะจงึไมใ่ช่มแีต่เฉพาะในกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน เพราะเราสามารถ

สรา้งกจิกรรมการเรยีนการสอนทีส่อดแทรกใหเ้ดก็มจีติสาธารณะไดใ้นหน่วยการเรยีนของรายวชิาต่าง ๆ 

และสอดคลอ้งกบั สุพกัตร ์ พบิลูย ์ (2555 : เวปไซต)์ ไดก้ล่าวถงึการใหน้กัเรยีนท ากจิกรรมเพื่อสงัคม

และสาธารณประโยชน์ เป็นความมุง่หวงัทีจ่ะสรา้งจติสาธารณะ และคุณลกัษณะแฝงอื่น ๆ อกีมากมาย 

โดยการผ่านการท ากจิกรรม ในการสรา้งจติสาธารณะสถานศกึษาจะตอ้งคดิกจิกรรม ทีม่คีวามเป็นไปได ้

งา่ย และสะดวกในการปฏบิตั ิแต่ใหผ้ลด ี การลงมอืปฏบิตัจิรงิคอืสิง่ทีน่กัศกึษาจะน าขัน้การใหค้วามรู ้

การสรา้งความตระหนกั มาประมวลและลงมอืปฏบิตัจิรงิในสถานการณ์จรงิ ซึง่จะส่งผลต่อพฤตกิรรมจติ

สาธารณะในระยะยาว สอดคลอ้งกบั นเรศวรวชิาการ (2553 : เวปไซต)์ ไดก้ล่าวว่าการพฒันาจติ

สาธารณะ ท าไดโ้ดยการพฒันาพฤตกิรรม อาจจดักระท าไดท้ัง้ทีพ่ฤตกิรรมโดยตรง หรอืจดักระท าที่

ความรูค้ดิ ความรูส้กึ เพื่อใหพ้ฤตกิรรมเกดิการเปลีย่นแปลงกไ็ด ้ เปลีย่นทีค่วามรูส้กึแลว้ส่งผลไปเปลีย่น

ทีพ่ฤตกิรรม กรณทีีไ่มส่ามารถควบคุมสภาพแวดลอ้มไดเ้ปลีย่นทีพ่ฤตกิรรมโดยตรงและสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ ลลัธรมิา เกือ้สกุล (2547 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษากลยทุธก์ารสื่อสารของกองทพัเพื่อสรา้ง

จติส านึกสาธารณะเรือ่งสทิธมินุษยชนดา้นสิง่แวดลอ้ม พบว่า กลยทุธก์ารสื่อสารทีก่องทพับกใชเ้พื่อสรา้ง

จติส านึกสาธารณะเรือ่งสทิธมินุษยชนดา้นสิง่แวดลอ้มสามารถน ามาใชไ้ดจ้รงิและกลยทุธห์ลกัคอืการให้
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เรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิและการใชก้ารฝึกอบรมชีแ้จง โดยมกีารใชก้ลยทุธใ์นรปูแบบ  ต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

การพุดแบบทหาร การใชเ้หตุผล การใหร้างวลั การสัง่สอน ส่วนแนวทางในการพฒันาจติส านึก

สาธารณะเรือ่งสทิธมินุษยชนดา้นสิง่แวดลอ้มควรเน้นในเรือ่งของการใหค้วามรูเ้พิม่มากขึน้เป็นหลกัและ

ควรมกีารประเมนิผลใหม้ากขึน้กว่าเดมิ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเสาวนีย ์ฉตัรแกว้ (2551 : 

บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการศกึษาจติส านึกสาธารณะเรือ่งการรณรงคป์ระชาสมัพนัธส์รา้งจติส านึกสาธารณะ

ของประชาชนผ่านองคก์รภาครฐัองคก์รธุรกจิเอกชนและองคก์รไมแ่สวงหาก าไร พบว่ากลุ่มพนัธมติรซึง่

มแีกนกลางเป็นองคก์รภาครฐัและองคก์รธุรกจิเอกชน ใหค้วามส าคญักบัประเดน็การอนุรกัษ์พลงังาน

และสิง่แวดลอ้ม มากทีสุ่ดในการรณรงคป์ระชาสมัพนัธส์รา้งจติส านึกสาธารณะของประชาชน ขณะที่

กลุ่มพนัธมติรซึง่มแีกนกลางเป็นองคก์รไมแ่สวงหาก าไรใหค้วามส าคญักบัประเดน็การอาสาท าดเีพื่อ

สงัคมมากทีสุ่ด ทัง้นี้รปูแบบการรณรงคท์ีก่ลุ่มองคก์รพนัธมติรทุกกลุ่ม นิยมเลอืกใชม้ากทีสุ่ดคอื การจดั

กจิกรรมสาธารณะประโยชน์ นอกจากนี้ พบว่า กลุ่มพนัธมติรซึง่มแีกนกลางเป็นองคก์รภาครฐัยงันิยม

รณรงคด์ว้ยรปูแบบการละเล่นและการแสดง ขณะทีก่ลุ่มพนัธมติรซึง่มแีกนกลางเป็นองคก์รธุรกจิเอกชน

นิยมจดักจิกรรม การประกวดและมอบรางวลั ส่วนกลุ่มพนัธมติรซึง่มแีกนกลางเป็นองคก์รไมแ่สวงหา

ก าไรนิยมจดักจิกรรม การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารอกีดว้ย  

  2.  การทดลองใช้โปรแกรมการพฒันาจิตสาธารณะส าหรบันักศึกษา 

    จากผลแบบประเมนิพฤตกิรรมของนกัศกึษาพบว่านกัศกึษามพีฤตกิรรมจติสาธารณะ

ดา้นความรบัผดิชอบต่อตนเองโดยรวม อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  พจิารณารายขอ้พบว่า การตัง้ใจศกึษาหา

ความรู ้และการประพฤตตินใหเ้หมาะสมเวน้การกระท าทีก่่อใหเ้กดิความเสื่อมเสยี อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 

เนื่องจากการสรา้งความตระหนกัรูใ้นหน้าทีข่องตนเอง ความรบัผดิชอบต่อตนเอง การสรา้งแนวคดิเชงิ

บวกใหก้บัตนเอง  ความสามารถในการใหก้ าลงัใจต่อตนเอง  และการเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาไดเ้ลอืก

แนวทางการลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเองและท างานกนัเป็นทมีในแต่ละกจิกรรมของหน่วยการเรยีนท าให้

นกัศกึษาไดเ้กดิพฤตกิรรมดงักล่าวอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด   

ประกาศคณูุปการ 

  งานวจิยัน้ีจดัท าขึน้ดว้ยความมุง่หมายทีต่อ้งการพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์อง

นกัศกึษาในดา้นจติสาธารณะ  และงานวจิยัส าเรจ็สมบรูณ์ไดด้ว้ยความกรณุาและความช่วยเหลอือยา่งดี

จาก ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ  คณบดคีณะครศุาสตรท์ีใ่หค้ าแนะน าทีม่คีุณค่า และเป็นประโยชน์ในการวจิยั    

อาจารย ์ดร.จ าเนียร  พลหาญ ประธานสาขาการบรหิารการศกึษา ทีไ่ดใ้หค้ าแนะน าและการเอาใจใส่

ดแูลใหผู้ว้จิยัไดล้งมอืปฏบิตังิานวจิยัชิน้น้ีประสบความส าเรจ็     
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  ขอขอบคุณ ผศ.ดร.วนัทนา อมัตารยิกุล ดร.ปรดีา ล ามะนา  ดร.จ าปา จนัทะสอน         
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บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันากจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสทว์ชิาเคม ี เรื่อง พนัธะโคเวเลนต ์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  และเปรยีบเทยีบ

คะแนนสอบก่อนและหลงัเรยีน ของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยดว้ยกจิกรรมการเรยีนรู้แบบเวบ็เควสทท์ีพ่ฒันาขึน้  ประชากร คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีก่ าลงัศกึษา

อยู่ในภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา 2554 โรงเรยีนสารคามพทิยาคม จ านวน 8 หอ้งเรยีน รวม 400  คน  กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4/7 จ านวน 50  

คน  ซึง่ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้5 ข ัน้ตอน   2) กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ

เวบ็เควสทว์ชิาเคม ีเรื่อง  พนัธะโคเวเลนต์  ทีม่อีงคป์ระกอบดงันี้  บทน า  (Introduction)  ภารกจิ (Task)  กระบวนการ (Process) ข ัน้ชีแ้หล่งความรู ้(Resources) 

ประเมนิผล (Evaluation)  และสรุป (Conclusion)  และ 3)  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง พนัธะโคเวเลนต์  เป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4  ตวัเลอืก 

จ านวน  30  ขอ้  

 จากผลการวจิยัพบวา่ กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสทว์ชิาเคม ีเรื่อง พนัธะโคเวเลนต ์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4  ที่พฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพเท่ากบั    
82.63/80.13  และนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสทว์ชิาเคมี  เรื่อง  พนัธะโคเวเลนต ์มคีะแนนสอบหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิี่ระดบั .05    
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to 1) develop webquest  learning activity  in 

chemistry instruction on the topic  of covalent  bond for mathayomsuksa 4 students and         

2) to compare students’ achievement  before and after learning  through webquest learning 

activity.  The Subjects were mathayomsuksa 4/7 students of 2011 academic year from 

Sarakhampittakhom school selected by using cluster random sampling technique.  The 

instruments consisted of 1)  a set of  webquest  learning activity in chemistry instruction on the 

topic of covalent  bond  for mathayomsuksa 4 students  2)  webquest’s activities by using  

5E’s of  inquiry  approach with 5 patrs including introduction, task. process, resources, 

evaluation and conclusion   and  3) a multiple choices achievement test.  

The research findings were as follows:  the efficiency of the developed webquest  

learning activity in chemistry instruction on the topic of covalent  bond for mathayomsuksa 4 

students was 82.63/80.13 and  the post test scores of the students learned via webquest  

learning activity was statistically higher than those pre test scores at the significant level of .05   

  

Keyword : learning activity, webquest, covalent  bond,  achievement     
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บทน า 

 การศกึษาเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัในการพฒันาประเทศ ประเทศทีป่ระชากรไดร้บัการศกึษาอย่างมคีุณภาพย่อมก่อใหเ้กดิความเจรญิในทุก ๆ ดา้น    

กระบวนการจดัการศกึษาตอ้งส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพ  เน้นความส าคญัในการใหค้วามรูส้่งเสรมิทกัษะดา้นวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี  (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2545 : 18)  เพราะวทิยาศาสตรม์บีทบาทส าคญัยิง่ในสงัคมโลกปจัจุบนัและอนาคต วทิยาศาสตรเ์กีย่วขอ้งกบัชวีติของทุกคน        

ทัง้ในการด ารงชวีติประจ าวนัและในงานอาชพีต่างๆ  เครื่องมอืเครื่องใชเ้พื่ออ านวยความสะดวกในชวีติและในการท างาน ลว้นเป็นผลของความรูว้ทิยาศาสตร์

ผสมผสานกบัความคดิสรา้งสรรคแ์ละศาสตร์อื่น ความรูว้ทิยาศาสตร์ชว่ยใหเ้กดิองคค์วามรูแ้ละความเขา้ใจในปรากฏการณ์ธรรมชาตมิากมาย  มผีลใหเ้กดิการพฒันา

ทางเทคโนโลยอีย่างมาก ในทางกลบักนัเทคโนโลยกีม็สี่วนส าคญัมากทีจ่ะชว่ยใหม้กีารศกึษาคน้ควา้ความรูท้างวทิยาศาสตร์ต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ (สสวท., 2546 : 1)  

 จากการศกึษาผลการจดัการเรยีนการสอนวชิาวทิยาศาสตรใ์นระยะเวลาทีผ่า่นมาพบวา่ยงัไม่ประสบความส าเรจ็เท่าทีค่วร  โดยเฉพาะวชิาเคมซีึง่เป็นวชิา

ทีส่ าคญัแขนงหนึ่งของวทิยาศาสตรท์ีม่คีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการด ารงชวีติของมนุษยแ์ละการพฒันาประเทศ (สุนนัทา วบิูลยจ์นัทร์และคณะ, 2545)  โดยพจิารณาได้

จากขอ้มลูผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัชาตขิองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ทีพ่บวา่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยู่ในระดบัต ่า (สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ, 

2551) และจากงานวจิยัทีศ่กึษาเกีย่วกบัความเขา้ใจในเนื้อหาวชิาเคมพีบวา่นกัเรยีนมคีวามเขา้ใจคลาดเคลื่อนในแนวคดิต่างๆ เชน่  แนวคดิเรื่องกรด-เบส  (จติตมิาส 

สุขแสวง, 2549)  แนวคดิเรื่องสมดุลเคม ี(เยาวเรศ  ใจเยน็และคณะ, 2550)  และแนวคดิเรื่องพนัธะเคม ี (ฑฆิมัพร  โตส าล,ี 2552)  เป็นตน้  ทัง้นี้เนื่องจากรปูแบบ 

ของเนื้อหาวชิาเคมทีีม่ลีกัษณะเป็นนามธรรม ท าใหน้กัเรยีนยากต่อการท าความเขา้ใจเนื้อหาเหล่านัน้  เนื้อหาทีม่มีากแต่มรีะยะเวลาในการเรยีนน้อย  ท าใหน้กัเรยีน 

ไม่สามารถท าความเขา้ใจและทบทวนเนื้อหาทีเ่รยีนใหล้กึซึง้ รวมถงึนกัเรยีนไม่สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาย่อย ๆ แต่ละเนื้อหาใหส้มัพนัธ์กนัได้ (Gilbert, 2006 และ 

Sirhan, 2007)   รวมทัง้สภาพการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนทัว่ๆ ไป  มกัจะพบปญัหาวา่นกัเรยีนบางส่วนเบื่อหน่ายเพราะการสอนของครทูีซ่ ้าซาก  การทีใ่หน้กัเรยีน 

35-40 คนมานัง่เรยีนในหอ้งเรยีนเดยีวกนั  เรยีนวชิาเดยีวกนัโดยการสอนดว้ยวธิเีดยีวกนัจะท าใหก้ารเรยีนการสอนได้ผลดนีัน้ย่อมเป็นไปไม่ได้  เพราะนกัเรยีนแต่ละ

คนย่อมมคีวามแตกต่างกนัทัง้ในเรื่องความสามารถในการเรยีน วธิกีารสอน ความสนใจและสิง่ทีช่อบ ดงันัน้วธิกีารสอนของครจูงึเป็นปญัหาหนึ่งทีค่วรไดร้บัการ

ปรบัปรุงพฒันา (อนนัต์ ชา้งต่อ, 2545 :4)  อกีประการหนึ่งการใชส้ื่อในรปูแบบสื่อสิง่พมิพ์เป็นหลกัท าใหก้ารเรยีนการสอนขาดลกัษณะทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดใ้ชเ้วลา

อย่างเตม็ทีก่บัผูส้อน ผูเ้รยีนมเีวลาเรยีนอย่างจ ากดัท าใหก้ารอภปิราย การซกัถาม/โตต้อบกบัผูส้อนเป็นไปได้ไม่เตม็ที่  ซึง่ส่งผลให้ผูเ้รยีนบางส่วนไม่สามารถบรรลุ

วตัถุประสงคต์ามทีต่ ัง้ไวไ้ด้ (ถนอมพร  เลาหจรสัแสง, 2546: 23) 

  ในปจัจุบนัซึง่เป็นสงัคมยุคสารสนเทศทีม่สีรรพสิง่มากมายใหเ้รยีนรูไ้ดไ้ม่รูจ้กัหมดสิน้ด้วยระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก คอื อนิเทอรเ์น็ต  

ไดเ้ขา้มามบีทบาทส าคญัต่อการเรยีนรูใ้นรปูแบบใหม่ทีเ่รยีกวา่ อเีลริน์นิ่ง (e – Learning)  ซึง่ไดร้บัความสนใจและน าไปใชใ้นการเรยีนการสอนอย่างแพร่หลาย         

ดว้ยระบบสื่อประสมทีอ่อกแบบไวอ้ย่างชาญฉลาด (Multimedia Intelligent System)  จงึสามารถจดัสภาพแวดลอ้มของการเรยีนรูใ้นลกัษณะเสมอืนจรงิ มปีฏสิมัพนัธ์

กบัผูเ้รยีน (Interaction)  อกีทัง้ผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน หรอืผูเ้รยีนกบัผูส้อนสามารถตดิต่อสื่อสารและแลกเปลีย่นองคค์วามรู้ไดอ้ย่างทัว่ถงึ นอกจากนี้ผูเ้รยีนยงัสามารถศกึษา

เนื้อหาและเรยีนรู้ไดต้ามก าลงัความสามารถของตนเอง และไดบ่้อยครัง้เท่าทีต่นตอ้งการ  แต่อย่างไรกต็ามการจดัการเรยีนรูร้ปูแบบอเีลริน์นิ่งจะไม่สมบูรณ์หากขาด

ระบบหรอืรปูแบบในการจดักระบวนการการเรยีนการสอน Dodge และ March ไดส้รา้งรปูแบบในการจดักระบวนการดงักล่าว ซึง่เรยีกว่าเวบ็เควสท ์ (Web Quests)  

หมายถงึ  Web – Based  Inquiry – Oriented Activity  อนัเป็นกระบวนการทีส่นบัสนุนให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูใ้นระดบัวเิคราะห์ สงัเคราะห ์และประเมนิค่า โดยเน้น

การตัง้ประเดน็หรอืปญัหาทีศ่กึษา เพื่อน าไปสู่การคน้หาค าตอบ และสรุปประมวลความรู้ จนกระทัง่เกดิเป็นองคค์วามรูต่้อไป (Dodge, 2001 : 58)  ท าใหร้ปูแบบการ

จดัการเรยีนการสอนแบบเวบ็เควสทน์ี้ไดเ้ขา้มามบีทบาทในการผสมผสานเทคโนโลยแีละความคดิทางการศกึษา (Educational Concept) เขา้ดว้ยกนั  โดยมุ่งเน้น

ความสามารถในการรวบรวมแหล่งขอ้มลูออนไลน์ต่างๆ กบั การเรยีนการสอนแบบเน้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง (Student – Centered)  และการเรยีนการสอนผา่น

กจิกรรม (Activity-based Learning) เขา้ไวด้ว้ยกนัอย่างมปีระสทิธภิาพตามที่ Sunal and Hass (2002 ;  อา้งถงึใน Vanguri และคณะ, 2004)  ไดใ้หค้ านิยามไวว้า่ 

“...WebQuest เป็นกจิกรรมการจดัการเรยีนการสอนแบบแกป้ญัหา (Problem Solving Activities)  ใหแ้ก่ผูเ้รยีนโดยรวบรวมแหล่งขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ต  สื่อการเรยีน

การสอนในคอมพวิเตอร์ และแหล่งขอ้มูลอื่นๆ เขา้ไวด้้วยกนั...”  เวบ็เควสท์  (Web Quest) หรอืบทเรยีนการแสวงรูบ้นเวบ็เป็นนวตักรรมทีส่ามารถน าไปใชจ้ดักจิกรรม

การเรยีนรูไ้ดทุ้กกลุ่มสาระ (สมศร ีตัง้มงคลเลศิ. 2547)  เนื่องจากเวบ็เควสทเ์ป็นการเรยีนการสอนทีเ่น้นการสบืเสาะการเรยีนรู ้แบบสบืสวนสอบสวน  เน้นใหผู้เ้รยีนมี

ทกัษะขัน้สงูในการสบืคน้ขอ้มลูต่างๆ ทีม่อียู่บนระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต มกีระบวนการเรยีนรูท้ีเ่ป็นขัน้ตอน มกีารออกแบบใหก้จิกรรมบนบทเรยีนเป็นตวัเรา้ความ

สนใจใหผู้เ้รยีนเกดิความใฝรู่้ และตอ้งการสบืเสาะคน้หาขอ้มลู ท าให้ผูเ้รยีนสามารถคน้ควา้ต่อเนื่องไปได้ตามความสนใจของผูเ้รยีนแต่ละคน (โอภาส  เกาไศยาภรณ์, 

2548 : 17)  การเรยีนรูโ้ดยใชเ้วบ็เควสทน์ัน้ จะม ี“งาน” เป็นตวัก าหนด ซึง่งานเหล่านัน้ออกแบบมาใหน้กัเรยีนสามารถใชค้วามคดิสรา้งสรรคข์องตนเอง  และพฒันา

ศกัยภาพในการแกป้ญัหา ไม่มกีารก าหนดค าตอบสุดทา้ยของงานไวล้่วงหน้า  ทัง้นี้กเ็พื่อใหน้กัเรยีนมอีสิระในการด าเนินการในกระบวนการต่างๆ อนัเป็นทีม่าของการ

คน้หาค าตอบในปญัหาหนึ่งๆ (Kenton Letketman, 2007 ; อา้งถงึในจรยิา สมประสงค,์ 2552 : 7) 

 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะใชก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสทเ์พื่อเป็นแนวทางในการแกป้ญัหา โดยมุ่งศกึษาพฒันาเวบ็เควสท ์ ศกึษาหาวธิกีาร

จดัการเรยีนรูผ้า่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เพิม่ความสนใจของผูเ้รยีนโดยใชภ้าพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวประกอบการสรา้งความเข้าใจในเนื้อหาวชิาเคมใีหม้ากยิง่ขึน้ 

เน้นกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั  สนบัสนุนให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดด้้วยตนเองและเป็นไปตามความสามารถของแต่ละคน 

โดยนกัเรยีนทีเ่รยีนอ่อนสามารถค้นควา้หาความรูเ้พิม่เตมิได้  และนกัเรยีนทีเ่รยีนเก่งยงัสามารถศกึษาหาความรูพ้ฒันาเพิม่เตมิไดอ้กีอย่างไม่จ ากดั  บทบาทหน้าทีข่อง

ครคูอืเป็นผูช้ว่ยเหลอืใหค้ าแนะน าและช่วยแก้ไขปญัหาในกจิกรรมการเรยีนการสอนใหลุ้ล่วงไปไดด้ว้ยด ี ซึง่ผูว้จิยัมคีวามมุ่งหวงัวา่กจิกรรมการเรยีนรูท้ี่ผูว้จิยัพฒันาขึน้

นี้จะสามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัการเรยีนการสอนในปจัจุบนัไดเ้ป็นอย่างด ี   
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วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1. เพื่อพฒันากจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสท์วชิาเคม ีเรื่อง พนัธะโคเวเลนต ์ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีม่ปีระสทิธภิาพ   
2. เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนสอบของนกัเรยีนก่อนและหลงัเรยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสทว์ชิาเคม ีเรื่อง พนัธะโคเวเลนต์ ระดบัชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่4                  
 
สมมติฐานการวิจยั 
 นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสทว์ชิาเคม ีเรื่อง พนัธะโคเวเลนต์ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 มคีะแนนสอบหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรในการศกึษา คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4  ปีการศกึษา 2554  โรงเรยีนสารคามพทิยาคม  อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม                   

จ านวน 8  หอ้งเรยีน    รวม  400  คน   

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4/7  ภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา 2554  โรงเรยีนสารคามพทิยาคม  อ าเภอเมอืง               

จงัหวดัมหาสารคาม  จ านวน 50  คน  หอ้งเรยีนสายวทิย ์–คณิต  ซึง่ไดม้าจากการสุ่มหอ้งเรยีนแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยวธิกีารจบัฉลาก 

 ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 

  ตวัแปรต้น ( Independent  variables)   

     ไดแ้ก่  กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสทว์ชิาเคม ี เรื่อง  พนัธะโคเวเลนต ์ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4      

  ตวัแปรตาม (Dependent  variable)   

     ไดแ้ก่  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน     

 ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง   

 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทดลอง  ท าการทดลองในภาคเรยีนที ่2  ของปีการศกึษา 2554  โดยใชเ้วลาในการสอน 12 ชัว่โมง  รวม  4  สปัดาห ์

   

        ลกัษณะของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

 กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสทว์ชิาเคม ีเรื่องพนัธะโคเวเลนต์  ประกอบด้วยแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ตอน           

โดยใชก้จิกรรมการเรยีนรู้แบบเวบ็เควสทว์ชิาเคม ีเรื่องพนัธะโคเวเลนต์  ในขัน้ตอนของการส ารวจและคน้หา ท าการเรยีนการสอน ในชัน้เรยีนปกตผิสมผสานกบั         

การเรยีนบนเวบ็  นกัเรยีนจะท าอธบิายผล น าเสนอและสรุปผลการเรยีนในชัน้เรยีน   ในการเรยีนนกัเรยีนสามารถเรยีนตามขัน้ตอนและกระบวนการทีเ่ตรยีมไว ้          

โดยมคีรผููส้อนจดักจิกรรมและชีแ้นะแนวทางการเรยีนรูต้ามขัน้ตอน นอกจากนี้นกัเรยีนยงัสามารถท ากจิกรรมผา่นเวบ็นอกเวลาเรยีนไดด้ว้ยตนเองตลอดเวลา   

 

วิธีด าเนินการวิจยั 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้  ประกอบด้วย 

1. แผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิาเคม ีเรื่อง พนัธะโคเวเลนต์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรยีนรู้แบบกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้         

5 ขัน้ตอน  จ านวน 4  แผน   

2. กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสท ์เรื่อง พนัธะโคเวเลนต์  มบีทเรยีนดงันี้ 

บทเรยีนที ่1 เรื่อง การเกดิพนัธะโคเวเลนต์ 

บทเรยีนที ่2 เรื่อง รปูร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ 

บทเรยีนที ่3 เรื่อง  สมบตับิางประการของสารโคเวเลนต์ 

  3.1  เรื่อง  สภาพขัว้กบัการละลายน ้าไดข้องสารโคเวเลนต์  

  3.2  เรื่อง  แรงยดึเหนี่ยวระหวา่งโมเลกุลโคเวเลนต์ 

3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีน และหลงัเรยีนรายวชิาเคม ีเรื่อง พนัธะโคเวเลนต ์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4   จ านวน 1 ฉบบั                  

เป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ  4 ตวัเลอืก  จ านวน  30  ขอ้  

วิธีด าเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจยั 

 1.  การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้รายวิชาเคมี  เรื่อง  พนัธะโคเวเลนต์  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4  มขี ัน้ตอนการสรา้งและหาคุณภาพดงันี้ 

  1.1 ศกึษาแนวคดิ  ทฤษฎี  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการจดัการเรยีนรูว้ชิาเคม ี หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช  2544  

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542   

  1.2  วเิคราะหห์ลกัสตูร ค าอธบิายรายวชิา ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั ขอบขา่ยเนื้อหารายวชิาเคม ีชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 เรื่อง  พนัธะโคเวเลนต์   
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99#.E0.B9.82.E0.B8.A3.E0.B8.87.E0.B9.80.E0.B8.A3.E0.B8.B5.E0.B8.A2.E0.B8.99.E0.B8.AA.E0.B8.B2.E0.B8.98.E0.B8.B4.E0.B8.95.E0.B8.A1.E0.B8.AB.E0.B8.B2.E0.B8.A7.E0.B8.B4.E0.B8.97.E0.B8.A2.E0.B8.B2.E0.B8.A5.E0.B8.B1.E0.B8.A2.E0.B8.82.E0.B8.AD.E0.B8.99.E0.B9.81.E0


  1.3  จดัท าแผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาเคม ี เรื่อง พนัธะโคเวเลนต ์ โดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ตอน  เสนอ

อาจารยท์ีป่รกึษาตรวจสอบความถกูตอ้งและเหมาะสม  ท าการแก้ไขปรบัปรุงตามค าแนะน า 

  1.4  ใหผู้เ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน ประเมนิความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยค่าดชันีความสอดคลอ้ง (index of consistency : IOC)    

พบวา่ ค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.95    

 2.  การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบเวบ็เควสท ์รายวิชาเคมี เรื่อง พนัธะโคเวเลนต์    ท าการออกแบบบทเรยีนเวบ็เควสท ์ 5  ขัน้ตอน   ดงันี้ 

 2.1 วิเคราะห์ (Analyze)   ท าการวเิคราะหห์ลกัสตูรเนื้อหา (Course Analysis)  ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 สาระการเรยีนรู้

วทิยาศาสตร์ รายวชิาเคม ี  เพื่อก าหนดวตัถุประสงคบ์ทเรยีน (Tutorial Objectives)   วเิคราะหเ์นื้อหาและกจิกรรม (Content Activities Analysis)  เน้นกระบวนการ

สบืเสาะและสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง   น าเนื้อหาและบทเรยีนที่ผา่นการวเิคราะห์แลว้จดัท าเป็นแผนโครงสรา้งการเรยีงล าดบัเนื้อหาแลว้น าเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา  

เพื่อพจิารณาตรวจสอบความถกูตอ้งและให้ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหาวชิาเคมตีรวจสอบความเหมาะสม และปรบัปรุงแก้ไขตามทีผู่เ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหาเสนอแนะมา   

 2.2 ออกแบบ (Design)   จากเนื้อหาและกจิกรรมทีว่เิคราะห์ได ้ ท าการออกแบบเขยีนผงังาน (Flowchart) เพื่อก าหนดชอ่งทางสื่อสารภายในกจิกรรม

การเรยีนรู ้  เขยีนบตัรเรื่อง (Storyboard) ตามเนื้อหาทีส่รา้งไว ้ แล้วน าเสนออาจารยท์ีป่รกึษาตรวจสอบความถกูตอ้ง และใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ตรวจสอบความถกูตอ้งและเหมาะสม  ปรบัปรุงงานทัง้หมดตามค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา และผูเ้ชีย่วชาญดา้นโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 2.3 พฒันา (Develop)  พฒันาสื่อกจิกรรมที่ประกอบดว้ยขอ้มลูทีเ่ป็นตวัหนงัสอื (Text)  ภาพประกอบ (Image)  ภาพเคลื่อนไหว (animation)  แล้ว

น ามาพฒันาเป็นกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสท์ ตามผงังานและบตัรเรื่องที่ไดอ้อกแบบไว ้ ไดก้จิกกรมการเรยีนรู้แบบเวบ็เควสทว์ชิาเคม ีเรื่อง พนัธะโคเวเลนต ์  

น ากจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสทไ์ปเสนอใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพของกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เคสวท ์   

 2.4 น าไปใช้/ทดลองใช้ (Implement/Tryout)  น ากจิกรรมการเรยีนรู้แบบเวบ็เควสทท์ี่พฒันาเสรจ็เรยีบรอ้ยไปทดลองใช้ (Tryout) กบันกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่4 ภาคเรยีนที่  1 ปีการศกึษา 2554  จ านวน 50 คน  ทีไ่ม่ใชก่ลุ่มตวัอย่าง ผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตของโรงเรยีนสารคามพทิยาคม อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัมหาสารคาม  ขณะทดลองสงัเกตวา่มสี่วนใดของกจิกรรมการเรยีนรู้แบบเวบ็เควสท ์ ทีย่งัมขีอ้บกพร่อง แลว้จงึน าขอ้บกพร่องมาปรบัปรุงแกไ้ข อกีครัง้หนึ่ง 

 2.5  ประเมินและปรบัปรุงแก้ไข (Evalution) ปรบัปรุงแกไ้ขกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสท์ ใหม้คีวามสมบูรณ์มากขึน้ ก่อนน าไปทดลองใชจ้รงิกบั

นกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างต่อไป   

 3.  การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาเคมี เรื่อง พนัธะโคเวเลนต์  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 

  3.1  ศกึษาเอกสาร  หลกัสตูร  ขอบขา่ยเนื้อหา  วธิวีดัผลประเมนิผลและวธิกีารสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน   

  3.2   น าผลการวเิคราะหเ์นื้อหาและผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัจากแผนการจดัการเรยีนรู้ มาสร้างตารางวเิคราะห์ขอ้สอบ แสดงจ านวนขอ้สอบตามระดบั

พฤตกิรรมทีต่อ้งการวดั 

  3.3  เขยีนขอ้ค าถามของแบบทดสอบให้ครอบคลุมเนื้อหาของแต่ละหน่วยย่อย  เป็นแบบแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก  ไดข้อ้ค าถาม 44 ขอ้ 

    3.4  น าแบบทดสอบทีส่รา้งขึน้เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาระหวา่งขอ้ค าถามของแบบทดสอบกบัผลการเรยีนรูท้ี่

คาดหวงั (IOC)  คดัเลอืกขอ้สอบเฉพาะทีม่คี่าดชันีความสอดคลอ้งเฉลีย่ 0.60 ขึน้ไป     

  3.5  น าแบบทดสอบที่ผา่นการคดัเลอืกแล้วไปทดลองใชก้บันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนสารคามพทิยาคม ทีเ่คยเรยีนเนื้อหารายวชิาเคม ี 

เรื่อง พนัธะโคเวเลนตม์าแล้วจ านวน 50 คน    

  3.6  น าผลการทดสอบมาวเิคราะหเ์พื่อคดัเลอืกขอ้สอบทีม่คี่าความยากง่ายในชว่ง 0.20 – 0.80  และมคี่าอ านาจจ าแนก 0.20 ขึน้ไป  พบวา่ขอ้สอบที่

คดัเลอืกแลว้มคี่าความยากง่ายอยู่ระหวา่ง 0.36 – 0.78   และมคี่าอ านาจจ าแนกระหวา่ง 0.32 – 0.72   เมื่อคดัเลอืกไว ้30 ขอ้ แล้ววเิคราะหห์าค่าความเชือ่มัน่

แบบทดสอบทัง้ฉบบั โดยใชส้ตูร  KR – 20 ของคเูดอร ์รชิารด์สนั (Kuder-Richardson formula 20)  พบวา่แบบทดสอบมคี่าความเชือ่มัน่ 0.82 

  3.7  จดัพมิพ์แบบทดสอบใหเ้ป็นฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปใชท้ดลองกบักลุ่มตวัอย่างต่อไป   

  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.  นกัเรยีนเขา้สู่กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสทร์ายวชิาเคม ี เรื่อง พนัธะโคเวเลนต ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4   http://teacher.spk.ac.th/chembond/   
แนะน ากจิกรรมการเรยีนรู้แบบเวบ็เควสทใ์ห้กลุ่มตวัอย่างทราบ  พรอ้มอธบิายถงึวธิกีารเรยีนรู ้และแนวปฏบิตัใินการท ากจิกรรมการเรยีนรู้  รวมทัง้วธิกีารวดัและ
ประเมนิผลการเรยีน   

2.  นกัเรยีนทดลองใชก้จิกรรมการเรยีนรู้แบบเวบ็เควสท ์โดยศกึษาเกีย่วกบัประมวลรายวชิา  ค าชี้แจงการใชบ้ทเรยีน และขัน้ตอนการท ากจิกรรม   
3.  ท าการทดสอบก่อนเรยีน (Pretest)    
4.  นกัเรยีนท าการเรยีนรูด้้วยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสทร์ายวชิาเคม ี เรื่องพนัธะโคเวเลนต ์ จนครบทัง้ 4 บทเรยีน  ในแต่ละบทเรยีนครจูะท า

การประเมนิโดยการตรวจใบกจิกรรม  ประเมนิผลการด าเนินงาน  ประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ และประเมนิผลงานกลุ่ม  น าคะแนนที่ไดม้าท าการวเิคราะหค์่า
ทางสถติเพื่อหาค่าประสทิธภิาพของกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เคสวท์ 

5.  ท าการทดสอบหลงัเรยีน (Posttest) ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน น าคะแนนที่ไดม้าวเิคราะหห์าค่าทางสถติ ิ
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. หาประสทิธภิาพของกจิกรรมการเรยีนรู้แบบเวบ็เคสวท์ โดยการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีนทุกคน จากการตรวจใบกจิกรรม    

ประเมนิผลการด าเนินงาน   ประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละ ประเมนิผลงานของกลุ่ม  และคะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีนทุกคนเมื่อเรยีนจบบทเรยีนแลว้ท า

แบบทดสอบหลงัเรยีน คดิเป็นรอ้ยละเพื่อหาค่า E1/E2 

2. เปรยีบเทยีบคะแนนสอบก่อนและหลงัเรยีน ของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสทว์ชิาเคม ีเรื่อง พนัธะโคเวเลนต ์ระดบัชัน้ 
มธัยมศกึษาปีที ่4   โดยใช ้t-test (dependent samples)              

 

 

ผลการวิจยั 

 
ตอนท่ี  1    วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบเวบ็เควสทวิ์ชาเคมี เรื่อง พนัธะโคเวเลนต์  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ตามเกณฑ์ 80/80 

ตาราง  1  ประสทิธภิาพของกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสท์ วชิาเคม ีเรื่อง พนัธะโคเวเลนต์    

จ านวนนักเรียน 
ระหว่างเรียน หลงัเรียน 

E1 / E2 
คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย 

50 70 58.00 30 24.04 82.86 / 80.13 

จากตาราง 1  พบวา่ ประสทิธภิาพของกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสทว์ชิาเคม ีเรื่อง พนัธะโคเวเลนต์  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 มคี่าประสทิธภิาพ  

E1/E2  เท่ากบั  82.86 /80.13  เมื่อเทยีบกบัเกณฑท์ี่ตัง้ไว ้80/80 แสดงวา่  กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสทว์ชิาเคม ีเรื่อง พนัธะโคเวเลนต์  มปีระสทิธภิาพตาม

เกณฑท์ีก่ าหนดไว ้

ตอนท่ี 2   เปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลงัเรียนของนักเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบเวบ็เควสทวิ์ชาเคมี  เรื่อง  พนัธะโคเวเลนต์  ชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี 4                  

ตาราง 2   ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนสอบก่อนและหลงัเรยีนของนกัเรยีน ทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสท ์ 

คะแนนสอบ คะแนนเตม็ X  S.D. df t 

ก่อนเรยีน 30 9.00 2.29 
49  46.718* 

หลงัเรยีน 30 24.04 3.17 

 * ค่า  t  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05  (ค่าวกิฤตของ  t  ทีร่ะดบั  .05  ,  df  49 =  1.67) 
 

 จากตาราง 2 พบวา่ นกัเรยีนด้วยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสทว์ชิาเคม ี เรื่อง  พนัธะโคเวเลนต ์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4                 

มคีะแนนเฉลีย่จากการทดสอบก่อนเรยีนเท่ากบั  9.00  คะแนน  มคีะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนพบวา่มคีะแนนเฉลีย่  24.04  จากคะแนนเตม็  30  คะแนน ค่า  t  ที่ได้ 

จากการค านวณเท่ากบั 46.718 มากกวา่ค่าวกิฤตของ  t  จากตาราง (t = 1.67) แสดงวา่ นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสทว์ชิาเคม ี เรื่อง   

พนัธะโคเวเลนต ์มคีะแนนสอบหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   

 

สรปุและอภิปรายผล 
จากการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสทว์ชิาเคม ี เรื่อง  พนัธะโคเวเลนต ์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  เมื่อน ามาจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ล้วสามารถสรุป

ผลได้ ดงันี้ 
1. กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสทว์ชิาเคม ีเรื่อง พนัธะโคเวเลนต ์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4  ทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ  E1/E2  เท่ากบั  82.63/80.13  

ตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้คอื  80/80    
  2. นกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยกจิกรรมการเรยีนรู้แบบเวบ็เควสทว์ชิาเคม ี เรื่อง  พนัธะโคเวเลนต์ มคีะแนนสอบหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญั 

ทางสถติทิี่ระดบั .05    
 
อภิปรายผล 

1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบเวบ็เควสทวิ์ชาเคมี เรื่อง พนัธะโคเวเลนต์  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีผู้วิจยัพฒันาขึ้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากบั  82.63/80.13 หมายความวา่ รอ้ยละของคะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีนทุกคน จากการตรวจใบกจิกรรม  ประเมนิผลการด าเนินงาน  คุณลกัษณะ           
อนัพงึประสงค ์ และผลงานกลุ่มไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 82.63  และรอ้ยละของคะแนนเฉลี่ยของนกัเรยีนทุกคนเมื่อเรยีนจบบทเรยีนแล้วท าแบบทดสอบหลงัเรยีนได้
คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 80.13 แสดงใหเ้หน็วา่กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสทว์ชิาเคม ี เรื่อง พนัธะโคเวเลนต์  ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมยศ  ทพิยเ์ทีย่งแท้ (2546)  ซึง่พบวา่การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนผา่น อนิเตอรเ์น็ต วชิาวทิยาศาสตร์ เรื่อง
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เครื่องใชไ้ฟฟ้ามปีระสทิธภิาพ 81.50/84.25   สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภาวณิี   ธนนาทธนะชน (2550)  พบวา่การใชบ้ทเรยีนอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อพฒันาคุณภาพ    
การเรยีนการสอนรายวชิาเคม ี พบวา่ มปีระสทิธภิาพสงูกวา่เกณฑท์ีก่ าหนด (E1/E2 = 75/75)   ที่เป็นเช่นนี้ผู้วจิยัมีความเห็นดงันี้ 

1.1  กระบวนการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบเวบ็เควสท์ ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ไดถ้กูออกแบบ วางแผน และพฒันาบทเรยีนอย่างเป็นระบบ                

ตามหลกัการส าคญัในการออกแบบบทเรยีนแสวงรู้ เพื่อส่งเสรมิประสบการณ์เรยีนรูแ้ก่นกัเรยีนของวสนัต์  อตศิพัท์ (2546 : 52-61)  ทัง้ 5 ขัน้ตอน  คอื  1) จดัหา         

หวัเรื่องทีเ่หมาะสมกบัการสรา้งบทเรยีนแสวงรู้  2)จดัหาแหล่งสนบัสนุน แหล่งการเรยีนรู้   3) ออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอน   4) พฒันาโปรแกรม  5) ทดลองใช้

และปรบัปรุง ทัง้จากการตรวจสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญและน าไปทดลองใช ้(try out)  เพื่อปรบัปรุงขอ้บกพร่องจนท าใหก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสทท์ีส่รา้งขึน้มี

ประสทิธภิาพ 82.63/80.13  สามารถน าไปใชเ้พื่อส่งเสรมิการเรยีนรูข้องนกัเรยีนไดเ้ป็นอย่างด ี  

1.2  กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนมีล าดบัการเรียนอย่างเป็นระบบขัน้ตอน  ซึง่จะเหน็ไดว้า่กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสท์มกีารแบ่ง 

เนื้อหาจากบทเรยีนหลกัเป็นหน่วยการเรยีนรู้ย่อยๆ ไวอ้ย่างชดัเจนไดแ้ก่ ขัน้น า (Introduction)   ข ัน้ภาระงาน (Task) ขัน้กระบวนการ (Process) ขัน้แหล่งเรยีนรู้ 

(Resources) ขัน้ประเมนิผล (Evaluation) และขัน้สรุป (Conclusion)  ไม่วา่นกัเรยีนจะท ากจิกรรมการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนกบัเพื่อนสมาชกิหรอืเรยีนรูด้้วยตนเองเพยีง

คนเดยีว  นกัเรยีนกส็ามารถท ากจิกรรมตามขัน้ตอนได้โดยไม่จ ากดัเวลาและสถานที่  (วสนัต์ อตศิพัท์. 2546 : 52-55) ส่งผลใหง้านทีน่ักเรยีนไดร้บัมอบหมายส าเรจ็

ลุล่วงได ้   

1.3  การใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือ  โดยผูว้จิยัไดใ้ชก้จิกรรมกลุ่มทีเ่น้นให้ผูเ้รยีนร่วมกนัสบืคน้ขอ้มลูตามภารกจิทีไ่ด้รบัมอบหมาย ในกจิกรรมไดเ้ปิด

โอกาสใหน้กัเรยีนไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนัผา่นทางบอรด์อภปิรายกลุ่ม  น าผลการสบืคน้ที่ไดม้าวเิคราะหค์วามหมายและประเมินความถกูตอ้งร่วมกนั 

ซึง่ผลจากการปฏบิตังิานร่วมกนัดงักล่าวนี้เองท าให้นกัเรยีนส่วนมากส่งงานตรงตามก าหนดเวลาทุกครัง้ และผลงานของนกัเรยีนมคีวามสะอาด เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย  

และจากการบนัทกึเวลาเรยีนของนกัเรยีนยงัพบวา่นกัเรยีนขาดเรยีนน้อยลง  และเขา้เรยีนตรงเวลาด้วยความกระตอืรอืรน้  ทัง้นี้เนื่องจากนกัเรยีนแต่ละคนถกูก าหนด

บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  ประกอบกบักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่เป็นตวัเรา้ความสนใจใหน้กัเรยีนเกดิความใฝรู่ ้และการไดม้ปีฏสิมัพนัธก์บัแหล่งเรยีนรูต่้างๆ บน

อนิเทอรเ์น็ต  มกีารโต้ตอบทีห่ลากหลายทัง้กบัเพื่อนสมาชกิและกบัครูผูส้อน ท าใหน้กัเรยีนมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัภิารกจิใหส้ าเรจ็ลุล่วงตามที่ไดร้บัมอบหมายตาม 

ตามความสามารถทีจ่ะเรยีนรูข้องนกัเรยีนแต่ละคน  (โอภาส  เกาไศยาภรณ์, 2548 : 17)   ซึง่จดัวา่เป็นการสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลไดเ้ป็นอย่างดี 

1.4  การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน  จะเหน็ไดว้า่ในการเรยีนด้วยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสทน์ี้มกีารประเมนิทีห่ลากหลาย  ทัง้จาก

การตรวจใบกจิกรรม  ประเมนิผลการด าเนินงาน  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  และผลงานของกลุ่ม  เป็นการประเมนิผลในสภาพจรงิในรปูแบบของการประเมนิเชงิมติ ิ 

(Rubrics)  ทีม่กีารวางเกณฑต่์างๆ ทีช่ดัเจนและแจง้ให้นกัเรยีนทราบไวบ้นเวบ็  ซึง่นกัเรยีนสามารถศกึษาเป็นแนวทางในการปรบัปรุงพฤตกิรรมและพฒันาคุณภาพ

ของกระบวนการท างานของตนเองได้ตลอดเวลา  จดัเป็นการประเมนิผลเป็นศนูยก์ลางตามองคป์ระกอบหนึ่งในการจดัสภาพแวดลอ้มใหม่ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้อง         

มารก์าเรต็ รลี (Riel, 2000)  ทีก่ล่าววา่ “การประเมนิตอ้งเป็นการน าไป สู่การพฒันาทีด่กีวา่”    
 

         2.  นกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสทว์ชิาเคม ี เรื่อง  พนัธะโคเวเลนต ์มคีะแนนสอบหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทาง 
สถติทิี่ระดบั .05   ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อนุสรา  เสนไสย  (2550 )  ซึง่พบวา่ผลการเรยีนการสอนแบบสบืสอบร่วมกนัการใชบ้ทเรยีนเวบ็เควสท ์มผีลต่อ
คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนฟิสกิส์หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อน  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01  และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนทีเ่รยีนโดย
จดัการเรยีนการสอนแบบสบืสอบร่วมกบัการใชบ้ทเรยีนเวบ็เควสท ์ มคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนฟิสกิสส์งูกวา่กลุ่มทีเ่รยีนด้วยวธิกีารสอนแบบปกต ิ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของปิยะรตัน์  คญัทพั (2545)  ทีพ่บวา่ การเรยีนการสอนด้วยเวบ็เควสทท์ าใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรู ้ และพฒันา
ทกัษะการคดิขัน้สงู ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนในเนื้อหาวชิา และความสามารถในการใชค้อมพวิเตอรห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01  และสอดคลอ้งกบัผลวจิยัของจุรยีร์ตัน์ สงิหส์มบตั ิ (2551) ทีพ่บวา่บทเรยีนบนเครอืขา่ยแบบเวบ็เควสท์ เรื่อง กรด-เบส ท าใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
สงูขึน้ ดงันัน้ การเรยีนการสอนโดยใชบ้ทเรยีนบนเครอืขา่ยแบบเวบ็เควสท์ จงึเป็นวธิหีนึ่งทีม่คีวามเหมาะสมทีจ่ะน าไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนในกลุ่มสาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตรซ์ึง่เป็นการสนบัสนุนวา่กจิกรรมการเรยีนรู้แบบเวบ็เควสทว์ชิาเคม ี เรื่องพนัธะโคเวเลนต์  สามารถน าไปใชจ้ดัการเรยีนการสอนเพื่อส่งเสรมิความรู้
ความสามารถของนกัเรยีน  แลว้ท าใหม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนสงูขึน้  ทีเ่ป็นเชน่นี้อาจเนื่องมาจาก 

2.1  นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นและมุ่งมัน่ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบเวบ็เควสท์  ซึง่เป็นนวตักรรมที่แปลกใหม่ในการเรยีนรูข้อง

นกัเรยีน ท าใหน้กัเรยีนมคีวามรูส้กึทีด่ ี มเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีน นกัเรยีนจงึมคีวามพยามยามในการเรยีนรู ้ ส่งผลใหเ้กดิความเขา้ใจในบทเรยีนนัน้ๆ ไดด้ว้ยตนเอง  

สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของเพรสคอตต์ (Prescott. 1961: 14-16)    ทีว่า่ความสนใจและเจตคตขิองนกัเรยีน เป็นองคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

2.2  ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวท่ีมีอยู่อย่างหลากหลายบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต  สามารถเรา้ความสนใจใหแ้ก่นกัเรยีน  ส่งผลใหน้กัเรยีนเกดิ

การเรยีนรูเ้พิม่ขึน้และเรยีนรูไ้ดอ้ย่างรวดเรว็  ตลอดจนสามารถจดจ าเนื้อหาในบทเรยีนนัน้ๆ ได้  สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Lewis (2004) ทีก่ล่าววา่การใชภ้าพ           

และภาพเคลื่อนไหวในการเรยีนการสอนวชิาเคมจีะชว่ยใหน้กัเรยีนมองเหน็ภาพในระดบัจุลภาคท าใหม้องเหน็เป็นรปูธรรมได้ชดัเจนยิง่ขึน้ 

2.3  การสร้างองคค์วามรู้ใหม่จากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัระหว่างเพ่ือนสมาชิก ทัง้จากกจิกรรมทีไ่ดร้บัมอบหมายและภาระงานกลุ่ม  

รวมทัง้การพดูคุยสอบถามปญัหากบัครผููส้อนผา่นกระดานถามตอบ และชอ่งทางอื่นๆ ท าใหน้กัเรยีนมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรยีนกบับทเรยีน และนกัเรยีนกบัครูผูส้อน

ตลอดการเรยีน  นกัเรยีนไดม้สี่วนร่วมในการเรยีนรูอ้ยู่ตลอดเวลา สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของถนอมพร เลาหจรสัแสง (2545: 91-118)  ทีว่า่บทเรยีนออนไลน์ท าใหเ้กดิ

ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รยีนกบัครผููส้อน และกบัเพื่อนๆได้  บทเรยีนออนไลน์ทีอ่อกแบบมาอย่างดจีะเอือ้ใหเ้กดิปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รยีนกบัเนื้อหาไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ  นอกจากนี้ยงัพบวา่ในการสบืเสาะบนเวบ็ท าใหน้กัเรยีนไดร้บัขอ้มลูทีม่คีวามหลากหลาย  ขอ้มลูบางเรื่องมคีวามลกึซึง้จนท าใหน้กัเรยีนเกดิความขดัแยง้

ในแนวความคดิ การทีค่รูผูส้อนไดต้ดิตามและเขา้ไปชว่ยแก้ไขใหค้ าปรกึษาในขณะทีน่กัเรยีนก าลงัมปีญัหาความไม่เขา้ใจอยู่นัน้ ส่งผลใหน้กัเรยีนมคีวามพยายามทีจ่ะ

ศกึษาและท ากจิกรรมใหม้คีวามถกูตอ้งสมบูรณ์ทีสุ่ด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของแจ่มจนัทร์ วงัแพน (2546 : 129) ไดท้ าการศกึษาประสทิธภิาพและผลการเรยีนรู้ 

วชิาการวจิยัและทฤษฎเีทคโนโลยกีารศกึษาจากบทเรยีนบนเวบ็ หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศกึษา พบวา่ บทเรยีนบนเวบ็ทีม่ขีอ้มลู
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ป้อนกลบัแบบอธบิายค าตอบ และบทเรยีน บนเวบ็ทีม่ขีอ้มลูป้อนกลบัแบบเฉลยค าตอบมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 82.43/80.76  และ 81.18/80.11 ตามล าดบั ซึง่สงูกวา่

เกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ และนกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่  .01 

2.4  การจดัการเรียนการสอนใช้เวลาทัง้ในห้องเรียนและนอกเวลาเรียน นกัเรยีนทีเ่รยีนอ่อนสามารถกลบัไปศกึษาทบทวนได้  นักเรยีนทีเ่รยีนเก่ง

สามารถคน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิไดอ้กีอย่างไม่มขีดีจ ากดั  สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของแคร์รอล (Carroll. 1963: 723-733) ทีว่า่ เวลาและคุณภาพของการสอนมอีทิธพิล

โดยตรงต่อปรมิาณความรูท้ีน่กัเรยีนจะไดร้บั และยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎผีลผลติทางการศกึษา (A Theory of Educational Productivity) ของแวกซแ์มน; และวอลเบริก์ 

(Waxman; & Walberg. 1986: 211-219) ทีว่า่ ระยะเวลาที่นกัเรยีนใชใ้นการเรยีน จะส่งผลต่อการเรยีนทัง้ทางตรงและออ้ม  และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของขา่น (Khan. 

1997: 12) ทีว่า่การเรยีนการสอนผา่นเวบ็ ท าใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย โดยส่งเสรมิและสนบัสนุนการเรยีนรูอ้ย่างมากและในทุกทาง   

ข้อเสนอแนะ 

   1. เนื่องจากการจดัการเรยีนรูด้ว้ยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสทน์ัน้ เป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูอ้ย่างอสิระด้วยตนเอง เพยีงแต่ครูผูส้อน

ไดก้ าหนดกรอบในการศกึษาไว ้ เพื่อเป็นตวัชว่ยให้ผูเ้รยีนได้รบัความรูใ้นเรื่องนี้อย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ในคาบการเรยีนรูแ้ต่ละครัง้ครผููส้อนควรดแูลนกัเรยีนอย่าง

ใกลช้ดิในคาบเรยีน กระตุน้ และตอบขอ้ซกัถามของนกัเรยีนเมื่อเกดิขอ้สงสยั เพื่อใหน้กัเรยีนเขา้ใจ และสามารถปฏบิตักิจิกรรมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. ในการจดัการเรยีนรูด้ว้ยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสทน์ัน้นกัเรยีนตอ้งท ากจิกรรมกลุ่ม ดงันัน้ครผููส้อนตอ้งคอยเสนอแนะใหส้มาชกิในกลุ่มทุก

คนมสี่วนร่วม และมกีารปรกึษาหารอืกนัภายในกลุ่ม หรอืระหวา่งกลุ่มใหม้ากขึน้ เพราะจะท าใหน้กัเรยีนทุกคนประสบผลส าเรจ็ในการเรยีนมากยิง่ขึน้ 

3. ในการจดัการเรยีนรูด้ว้ยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสท์ เรื่องพนัธะโคเวเลนตเ์ป็นเรื่องทีม่คีวามเป็นนามธรรมท าใหย้ากต่อการท าความเขา้ใจ ซึง่

ในการจดัการเรยีนรูด้งักล่าวครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งกระตุน้ใหน้กัเรยีนศกึษาเชือ่มโยงหลกัการความคดิรวบยอดจากภาพ และแบบจ าลองทีม่ใีนอนิเทอรเ์นตโดยเพื่อชว่ยให้

นกัเรยีนมองเหน็ภาพความสมัพนัธ์แล้วปรบัมาเป็น ความรูค้วามเขา้ใจของตนเองได้ 

4.  ในการจดัการเรยีนการสอนครัง้แรกดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสท ์นกัเรยีนมกัจะไม่ศกึษาวธิกีารใชก้จิกรรม  ซึง่อาจท าใหก้ารท ากิจกรรม

ไม่เป็นไปล าดบัขัน้ตอน ดงันัน้ครูผูส้อนตอ้งอธบิาย และใหน้กัเรยีนท าความเขา้ใจส่วนประกอบต่างๆ อย่างละเอยีดก่อนเพื่อนกัเรยีนจะไดป้ฏบิตัไิดต้ามเกณฑก์าร

ประเมนิทีต่ ัง้ไว ้

5. จากการจดัการเรยีนการสอนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสท ์ นกัเรยีนส่วนหนึ่งไม่ปฏบิตักิจิกรรมตามทีก่ าหนดเพราะไปเขา้เวบ็อื่นๆ 

นอกเหนือจากเวบ็ของบทเรยีนทางการศกึษา และบางคนยงัเขา้เวบ็ทีเ่ป็นเกมสอ์อนไลน์  ดงันัน้ครผููส้อนตอ้งคอยดแูล แนะแนวทางอย่างใกลช้ดิและครผููส้อนควรให้

เพื่อนเตอืนเพื่อน  โดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิผลงานกลุ่มมาเป็นเครื่องมอืในการควบคุมอกีทางหนึ่งดว้ย 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรมกีารวจิยัเพื่อพฒันากจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสทใ์นวชิาวทิยาศาสตร์ทีม่เีนื้อหาเกีย่วกบัทฤษฎ ีแบบจ าลอง เชน่  โครงสร้างอะตอม  

ปิโตรเลยีมและพอลเิมอร ์ เป็นตน้ 

 2.  ควรมกีารวจิยัเพื่อพฒันาและน ากจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสทไ์ปใชใ้นทุกๆ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
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Understanding the Cooperative Learning Dimension 

Mayureesirin Siriwan 

 

ABSTRACT 

 

This article is aimed at presenting and discussing cooperative learning which is still a trend of 

learning and teaching extensively used in educational areas at all grade levels in many 

countries. The article content consists of definitions, common characteristics, components, 

types, methods, and advantages and disadvantages of cooperative learning. 

 

1) Introduction  

 

Cooperative learning is a very useful teaching method and still extensively used in 

educational areas at all grade levels from kindergarten through college (Slavin, 1995). In 

order to understand how to manage cooperative learning effectively in the classroom, 

teachers should know the process of cooperative learning. First, the definition and common 

characteristics of cooperative learning are discussed. This is followed by components of 

cooperative learning, types of cooperative learning, and methods of cooperative learning. 

Finally, advantages and some disadvantages of cooperative learning will be presented.  

 

2) Details of Cooperative Learning 

 

In order to understand the cooperative learning dimension, the definition of 

cooperative learning, common characteristics of cooperative learning,  components of 

cooperative learning, types of cooperative learning, methods of cooperative learning, and 

advantages and some disadvantages of cooperative learning are presented, respectively.  

 

1) Definition of cooperative learning  

 One of the best approaches to discuss the definitions of cooperative learning is to list 

the main characteristics as defined by different scholars. Available definitions of cooperative 

learning proposed by scholars are illustrated as follows:  

Richards et al. (1985,) define cooperative learning as “an approach to teaching and 

learning in which classrooms are organised so that students work together in small 

cooperative teams. Such an approach to learning is said to increase students’ learning.” 

Johnson & Johnson (1994b) define cooperative learning as “a learning type for 

students with different learning abilities in small groups of 4-6, who help and support  each 

other to reach the goal of target work. It is a learning activity concerned with the combination 

and integration between learners’ social skills and their academic abilities.” 
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Slavin (1995, p. 2) defines cooperative learning as“a learning type in which  

heterogeneous teams of students – made up of high, average, and low achievers, boys and 

girls, and students of different ethnic groups –  work to assist and support each other in a 

small group to achieve the same target goal based on each member’s responsibility”.  

Johnson & Stane (2000, pp. 9-16) view cooperative learning as“learning in which 

the students help and support each other in learning in small groups”.  

Keyser (2003, p. 1) defines cooperative learning as “one variety of active learning  

which structures students into groups with defined roles for each student and a task for the 

group to accomplish. 

Cooperative learning is a successful teaching strategy in which small teams, each  

with students of different levels of ability, use a variety of learning activities to improve their 

understanding of a subject. Each member of a team is responsible not only for learning what 

is taught but also for helping teammates learn, thus creating an atmosphere of achievement 

(Cooperative Learning, (n.d.). 

 

Based on the available definitions of cooperative learning proposed by the scholars 

above, cooperative learning can be broadly defined as any classroom learning situation in 

which students with different learning ability levels, gender, and ethnicity learn and work 

together in small structured groups towards attaining a shared or common goal. It is a 

successful teaching strategy focusing on student group work and social interaction in small 

group activities to accomplish target goals in learning. 

  

2) Common characteristics of cooperative learning 

 In cooperative learning, students work with their peers in small groups to achieve a 

shared or common goal. The goal is reached through interdependence among all group 

members rather than working alone (Johnson & Johnson, 1994a). Cooperative learning group 

activities vary in duration, depending on the task to be accomplished. Arends (1989) indicates 

that cooperative learning has the following essential characteristics: students work in teams to 

master academic materials; teams are made up of high, average, and low achievers; teams are 

made up of racially and sexually mixed group of students; and reward systems are group 

oriented rather than individually oriented. 

Besides, Borich (1992); Johnson & Holubec (1993); Slavin (1995); Veeman et al. 

(2002) ascertain that the common characteristics of cooperative learning focus on small group 

learning to facilitate the arrangements of group tasks and activities. In small groups of 3-6, 

group members whose language ability is heterogeneous, i.e. high-medium-and low-ability 

learners, males and females, and learners of different ethnicity, work together. Low-and 

medium-ability learners clearly benefit from working cooperatively with high-ability peers. 

Learning in heterogeneous groups may benefit low-ability learners by allowing them to 

observe the strategies of high-ability learners. Similarly, high-ability learners may learn new 

strategies by teaching other learners in the group. If learners want to succeed as a group, they 

will encourage, help and support each other to achieve the goal of target language that a 

teacher intends them to accomplish. Groups are recognised or rewarded on the basis of the 

individual learning of the members. 
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3. Components of cooperative learning: 

Arends (1989) states that there are two important components in all cooperative 

learning methods: a cooperative incentive structure, and a cooperative task structure. 

According to Slavin (1983a), the critical features of cooperative incentive structure is that 

two or more individuals are interdependent for a reward they will share if they are successful 

as a group. Cooperative task structures are situations in which two or more individuals are 

allowed, encouraged, or required to work together on some task, coordinating their efforts to 

complete the task. Slavin (1983a); Grabe & Kaplan, 1996) affirm that cooperative learning 

components comprise allowing varying options for grouping students; teaching social and 

interactive skills explicitly; fostering a sense of cohesiveness among group members; 

promoting shared leadership within groups; emphasising the perspectives of various members 

of the group; and using structured tasks to promote cooperation and learning. That is to say, 

components of cooperative learning mentioned are parts of both incentive structures and task 

structures. 

Generally, there are five essential components of cooperative learning (Johnson & 

Holubec 1993; Davidson 1994; Johnson & Johnson 1987, 1994a). These include: 

  1. Positive interdependence: Each group member depends on and is accountable to 

the others to accomplish a shared goal or task. Group members realise that they are connected 

to each other in a way where one cannot succeed unless everyone succeeds. They need  each 

other for support, explanation, and guidance. Without the help of one member, the group is 

not able to reach the target. 

2. Individual and group accountability: Although learners work together in a 

cooperative group, each student is held accountable for individual learning. Individual learner 

performance is assessed and the outcome is reported and celebrated by the individual as well 

as group members. 

3. Face-to-face interaction: This method promotes each other’s success. Group 

members promote one another’s learning by praising, encouraging, supporting, sharing or 

assisting each other to learn. Members explain, discuss, and teach what they know to group 

members. Group members are strategically seated in order to encourage ‘eye-to-eye, knee-to-

knee’ interaction. Through group building activities, promotive behaviour is facilitated. 

4. Interpersonal and small group skills: Groups cannot function effectively if members 

do not have and use the needed social skills. Members are encouraged and helped to improve 

and practice leadership, decision making, conflict management skills and communication. 

 5. Group processing: Group processing is an assessment of how groups are 

functioning to achieve their goals or tasks. Groups need specific time to discuss how well 

they are achieving their goals and maintaining effective working relationships among 

members. 
  

 In summary, there are five essential elements of cooperative learning. They are 

positive interdependence (a sense of sink or swim together), individual accountability (each 

of us has to contribute and learn), interpersonal skills (communication, trust, leadership, 

decision-making, and conflict resolution), face-to-face interaction, and group processing 

(reflecting on how well the team is functioning and how to function even better). All 

cooperative learning elements apparently stress group and individual responsibility for 
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accomplishing the task. Students should be encouraged for the group outcome. They should 

be engaged in solving problems together and supporting each other to achieve the goal of the 

target language. 

 

 4. Types of cooperative learning  

 Johnson & Johnson (1998) assert that three types of cooperative learning can be used 

in the classroom: formal cooperative learning groups, informal cooperative learning groups, 

and cooperative base groups. Students often feel helpless and discouraged, especially when 

facing a difficult class. What follow are details of each type of cooperative learning. 

 1. Formal cooperative learning groups. Formal cooperative learning groups may last 

for one class period to several weeks to complete any course requirement such as solving 

problems, reading complex text material, writing an essay or report, conducting a survey or 

experiment, learning vocabulary, or answering questions at the end of a chapter. In formal 

cooperative learning groups, teachers introduce the lesson, assign students to small groups, 

give students the materials they need to complete the assignment, and assign students’ roles. 

The teacher explains the task, teaches any concepts or procedures the students need in order 

to complete the assignment, and structures the cooperation among students. Students work on 

the assignment, until all group members have successfully understood and completed it. 

While the students work together, the teacher moves from group to group systematically 

monitoring their interaction. The teacher intervenes when there are problems in working 

together. After the assignment is completed, the teacher evaluates the academic success of 

each student and has the group process how well they functioned as a team. In working 

cooperatively, students realise that they 1) are mutually responsible for each other’s learning 

and 2) have a stake in each other’s success.  

 2. Informal cooperative learning groups. These groups are temporary, ad hoc groups 

that last from a few minutes to one class period that are used during a lecture, demonstration, 

or film to focus student attention on the material to be learned, set a mood conductive to 

learning, help set expectations as to what will be covered in a class session, ensure that 

student cognitively process the material being taught, and provide closure to an instructional 

session. 

 3. Cooperative base groups. These are long-term cooperative learning groups that may 

last for one semester or year with stable membership that give each member the support, 

help, encouragement, and assistance he or she needs to make academic progress including 

attend class, complete all assignments or learn, and develop cognitively and socially in 

healthy ways. 

 In summary, the three types of cooperative learning consist of formal cooperative 

learning groups, informal cooperative learning groups, and cooperative base groups. All three 

types can be applied in a wide variety of instructional situations. They all focus on learning or 

working together in small groups and the support for each member’s learning success. 
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  5. Cooperative learning methods 

 All cooperative learning methods have the same principles, i.e. that students work 

together in small groups to learn and they are responsible for their teammates’ learning as 

well as their own (Richards et al., 1985; Slavin, 1995; Grabe & Kaplan, 1996). What follow 

are major cooperative learning methods proposed by scholars:  

1) Student Team Learning (STL) (Richards et al., 1985; Slavin, 1995; Grabe & 

Kaplan, 1996). STL consists of three central concepts: team rewards, individual 

accountability, and opportunities for success.  Student Team Learning is divided into four 

principal models as follow: 

1.1 Student Team-Achievement Division (STAD) (Arends, 1989; Slavin,  

1995). STAD can be adapted to most subjects and grade levels. It is most appropriate for 

teaching well-defined objectives with single right answers, such as mathematical 

computations and applications, language usage and mechanics, geography and map skills, 

and scientific facts and concepts. The aim of STAD is to motivate students to encourage and 

help one another to master skills presented by the teacher. Students work together after the 

teacher’s lesson, help each other by discussing approaches to solve the problems. They may 

quiz each other on the content they are studying. They teach their teammates and assess their 

strengths and weaknesses to help them succeed on the quizzes. 

1.2 Teams-Games-Tournaments (TGT) (Slavin, 1995). TGT uses the same  

teacher presentation and teamwork that STAD does, and it can also be applied to most 

subjects and grade levels as STAD, but adds a dimension of excitement contributed by the 

use of games. Teammates help one another prepare for the games by studying worksheets and 

explaining problems to one another. But when students are competing, their teammates 

cannot help them, ensuring individual accountability. 

1.3 Team Assisted Individualisation (TAI) (Slavin, 1995). TAI is specifically  

designed to teach mathematics to grade 3-6. In TAI, teammates check each other’s work 

against answer sheets and help one another with any problems. Final unit tests are taken 

without teammate help and scored by student monitors.  TAI has many motivational 

dynamics of STAD and TGT. Students encourage and help one another to succeed because 

they want their teams to succeed. 

1.4 Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) (Slavin, 1995).  

This newest of the STL methods is a comprehensive programme for teaching reading and 

writing in the upper elementary grades. In CIRC, students are assigned to teams composed of 

pairs of students from different reading groups. While the teacher is working with one 

reading group, students in the other groups are working in their pairs engaging in activities, 

including reading to each other, predicting how stories will end, summarizing stories to each 

other, writing responses to stories, and practicing spelling, decoding, and vocabulary. 

Students work in teams to understand the main idea and master other comprehension skills 

2)  The Learning Together Method (LT) (Johnson & Johnson, 1991 cited in Grabe & 

Kaplan, 1996; Slavin, 1995). LT emphasises the importance of working together on a project 

through team building activities, discussions, and teacher support. The methods of LT 

involve students working in four or five member heterogeneous groups on assignment sheets. 

The groups hand in a single sheet, and receive praise and rewards based on the group product. 
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3). Jigsaw (Arends, 1989; Slavin, 1995; Aronson et al., 1978; Tierney & Readence, 
2000). According to this method, students are assigned to five or six member teams which 
are suitable to work on, exchange ideas on, discuss or argue about academic material that 
has been broken down into sections. Each member of the team reads his or her section. 
Next, members of different teams who have studied the same   section meet in “expert 
groups” to discuss the section. Then, the students return to their teams and take turns 
teaching their teammates about their section. Since the only way students can learn 
sections other than their own is to listen carefully to their teammates, they are motivated to 
support and show interest in one another’s work. 

4). Jigsaw II (Slavin, 1995).  In Jigsaw II, students work in four or five member  

teams, but instead of  each student being assigned a separate section, all students read a 

common narrative, such as a book chapter, a short story, or a biography.  Each student 

receives a topic on which to become an expert. Students with the same topics meet in expert 

groups to discuss them, then return to their teams to teach what they have learned to their 

teammates. 

5). Group Investigation (GI) (Arends, 1989; Sharan & Sharan, 1992, cited in Grabe & 

Kaplan, 1996; Slavin, 1995). GI proposes a large project in which each subgroup investigates 

one part of the larger theme. Each subgroup is responsible for planning, carrying out the 

study, and reporting back to the class. In this method, students form their own two - six 

member   groups. The groups choose topics from a unit being studied by the entire class, 

break these topics into individual tasks, and carry out the activities necessary to prepare 

group reports. Each group then presents or displays its findings to the entire class. 

6). The Structural Approach (SA) (Kagan, 1992). The SA teaches students a variety of 

means for organising and presenting information to others. These structures are the building 

blocks for larger activities, encouraging different types of cooperation. 

 From the cooperative learning methods mentioned above, it can be summarised that 

cooperative learning, in general,  comprises five or six major methods, and all cooperative 

learning methods have the same directions that focus on the use of cooperative group work, 

group goals and group success. Students work together in small groups, learning from each 

other, helping and fostering each other’s learning, and exchanging knowledge among 

themselves. A group’s success depends upon individual learning of all group members.  

 

6. Advantages and disadvantages of cooperative learning 

6.1 Advantages of cooperative learning 

The remarkable advantages of cooperative learning are that it leads to more  

motivation, intellectual curiosity, caring for others, and  psychological health. The results of 

the research reveal that cooperative learning is a very useful aid to learning in many fields, 

not just language. Advantages of cooperative learning are as follows: 

Cooperative learning encourages the students to be in unity and to learn how  

to live in a society (Slavin, 1995; Johnson & Stane, 2002). It also develops students 

interpersonal, social skills and cooperative interaction (Richards et al., 1985; Slavin, 1995; 

Johnson & Johnson, 1998; Veeman et al., 2002; McDonough, 2004);  problem solving 

(Slavin, 1995);  academic achievement and facilitation of each other’s learning (Slavin, 1995; 

Ghaith, 1998; Gillies, 2004); greater effort to achieve the target goal, long-term retention and 
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achievement, more positive relationships among students, and great psychological health 

(Johnson & Holubec, 1993); interpersonal skills and responsibility (Gillies, 2004), heightened 

self-esteem and creativity (Johnson & Johnson, 1998) is more relaxing and less threatening 

(Richards et al., 1985; Slavin, 1995; Johnson & Stane, 2000);. In cooperative learning 

methods, group members are more likely to develop an improvement of communication skills 

and negotiation of meaning than with the teacher (Legutke & Thomas, 1991; Johnson & 

Holubec, 1993; Doughty & Pica, 1986 cited in Lynch, 1996). Furthermore, cooperative 

learning enhances individual accountability (Johnson & Holubec, 1993; Slavin, 1995). 

Cooperative learning activities also provide learners with more time to speak the target 

language than teacher-fronted activities, promote learner autonomy and self-directed 

learning, and give instructors opportunities to work with individual learners (Long & Porter, 

1985 cited in Iwashita, 2000; Harmer, 2001 cited in McDonough, 2004). In addition, 

cooperative learning is beneficial since it increases the amount of student participation in the 

classroom, reduces the need for competitiveness, and reduces the teacher’s dominance in the 

classroom (Richards et al., 1985).  
 

To summarise, cooperative learning, a remarkable and beneficial type of learning, 

gives many advantages in many ways and provides opportunities for students to attain the 

target goal. Cooperative learning effectively increases motivation for learning and self-

esteem, fosters positive feelings towards groupmates, and increases performance on tests of 

comprehension, reasoning and problem solving. In cooperative learning, students spend a 

great deal of time practicing the target language with other students. Besides, cooperative 

learning promotes learner-learner interaction in the classroom, supports interpersonal and 

social skills, and it would appear to lead to success with the target goal. 

 6.2 An important disadvantage of cooperative learning 

While both the motivational theory and the cognitive theory support the  

achievement advantages of cooperative learning, there is, however, one important and 

observable weak point of cooperative learning. That is, if it is not properly constructed, a 

cooperative learning method can allow for the “free-rider” effect (Slavin, 1983). This means 

that while some group members do all or most of the work and learning, others in the group 

go along for the ride - doing nothing. The free-rider effect is most likely to occur when the 

group has a single task, as group members are asked to hand in a single report, complete a 

single worksheet, or produce one project. Such assignments can create a situation for students 

with less skill to be ignored by other group members. For example, in a complex math 

problem-solving, students who are poor in math could be ignored, and then there is little 

incentive for the more active participants in the problem-solving activity to take time to 

explain what they are doing to the less active group members. 

 However, this problem could be eliminated in cooperative learning in two principal 

ways (Slavin, 1983). The first way is to make each group member responsible for a unique 

part of the group’s task, as in Jigsaw, Group Investigation, and related methods. The second 

way is to have students be individually accountable for their learning, for example, in the 

Student Team Learning (STL). 
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Conclusion 

Cooperative learning - the instructional use of small groups through which the 

students work together to maximise their own and each other’s learning – is widely applied in 

every major subject and with students at all grade levels and in all types of schools in many 

countries. The purposes of cooperative learning are to promote the development of higher 

levels of critical and creative thinking, essential communication skills, group interaction and 

social skills, improved motivation, positive self-esteem and mutual respect, and tolerance for 

individual differences. In classrooms where cooperative learning methods are practiced, 

students pursue learning in small groups. Rather than working as individuals in competition 

with every other individual in the classroom, students are given the responsibility of creating 

a learning group where group members participate in meaningful ways. Cooperative learning 

requires that students work together to achieve the target learning goals, which they may not 

achieve individually. Research results in the field of cooperative learning reveal that students 

that are involved in main cooperative learning methods appear to achieve learning outcomes 

and superior academic achievement in the cooperative classroom, when compared with those 

conducted with the traditional whole-class methods. Cooperative learning methods should be 

employed, applied and designed in the classroom.  
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ABSTRACT 

School violence takes place every day, every hour, with various forms, from the 

psychological to the physical violence. In results from psychological damages to physical 

damage, pupil can act dangerously, even to kill someone. Consultancy work (social 

work) for groups of students, who commit acts of violence or has been the violent, such 

as sharing with the children, listening and being with them make the most appropriate 

choice for them to escape the current feeling in an impasse. In our research, we have used 

the survey method with a questionnaire and in-depth interviews. 

INTRODUCTION 

Every year, the World Health organization (WHO) has show the statistics to warn 

about violence in the world. In Vietnam, currently there is no in-depth research about 

aggressive behavior of teenagers in the school environment, despite the violence, 

aggression in schools between students with students, students with teachers; but 

newspapers have reflected quite a lot about it. School violence is understood as acts of 

aggression with other students in the school environment. Within the class, it is difficult 

to get statistics of how many acts of violence, aggression occurred daily. It can be said 

that, the phenomenon of aggression between students takes place anytime, anywhere and 

at any level. Forms of violence are very diverse, from the irritated, teased, taunted, 
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ridiculed, or rumors to defame, boycott, isolate someone to the threat, rob furniture, beat 

victim ... Recently, we have heard and watched several cases related to violence like 

alarm signals for the whole society to pay more attention to this situation. 

RESULTS 

The Women Studies Center, Vietnam National University , Ha Noi, has carried out 

a study on 771 high school students in three provinces and cities including Hanoi, Bac 

Ninh and Thai Binh (Research project Vietnam National University, 2010, the aggressive 

behavior of students in high schools). The results have shown that 4.5% of the students 

have committed acts of aggression frequently with friends and others; 95.3% of the 

students sometimes quarrel. 

Many researches have also shown the consequences of school violence issues. 

Research on 771 high school students show they also highly is affected school violence 

phenomenon. 95.3% of the students who had behavior bullying friends felt guilty for 

their actions and they also fear they may have bullying behavior at some point again. 

87% of the students who have ever been violent or have witnessed acts of violence were 

worried and scared. 

In the process of psychological support at the Centre of Research Child and 

Adolescents Psychology Nguyen Khac Vien, Ha Noi, Viet Nam, we have met them once 

aggressive and also met victims of aggression. Sharing with the children about feelings 

and their intention, the students who make violence actively with other people said that 

because of inhibited feeling, urgent and need to show the supremacy to friend, so that 

need to use violence to suppress others. Although achieved what they wanted was 

"flexing", intimidation or physical damage one still felt anxious and uneasy. However, as 

has been repeatedly proved to be "senior" can not be silent or withdraw in the later time. 

Thus, it is the cycle of the continued aggression. Conversely, victims who have felt 

bullied do not believe in life, do not believe in justice and always intend to revenge, 

despite knowing that if they express any discomfort, they will be threatened. 
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School violence takes place every day, and every hour in various forms, from the 

psychological to the physical violence. In results from psychological damages to physical 

damage, pupils can take very dangerous acts, even to kill someone. Consultancy work 

(social work) for groups of students, who commit acts of violence or had been the 

violence, includes sharing with the children, listening to and being with them to make the 

most appropriate choice for them to escape the current feelings in an impasse. 

Through the conversation, they have the same choice way to join life skills 

classes, emotional release, healthier life, find out their strengths in order to promote 

training. Perform the test related to the type of nervous system and temperaments; the test 

of trend capability ... They find the way to promote the potentials available. For example, 

there are talented children who participate in art, dance classes, messagin, singing, 

learning the MC, athletic ability suchas, the karate, chess ...etc. 

Social work students are very important in the school environment. In particular, 

social work students who have been committing acts of violence or being victims of 

violence,  are equal important. Coming to these activities, they are confided, shared and 

expressed their thinking, their feelings and overcome anxiety; anxiety to have more stable 

lives. Therefore, in Vietnam, recently the Ministry of Education and Training has become 

more interested in the psychological care for children through the staff development 

program in school social work and school psychologists. 
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ABSTRACT 

 

in Vietnam,  Training under the credit system is applied about 20 years. we make 

attention to the  skills of the counselors, who are supporting daily and hourly 

students . Based on well-known theories and practice in Vietnamese universities about 

the role of academic adviser, we found that  the counselors have tree importance 

hightlights: performance tasks of lecturers; assistance the department board and other 

relative parts in management of students and support students by all questions. In the 

results of us research, we suppose that, three necessary skills of academic adviser are: 

skill make connections with students; skill exploit and use information; skill set up 

working plan.   

 
1. Introduction 

 

Training under the credit system is intelligent form of training has been applied in many 

countries around the world. However, in Vietnam,  this form of training is applied 

about 20 years . Until now, to increase the quality of training, they usually only talk 

about the learning facilities, the general staff, the documents, etc. But, they have no 

notice  to a staff team   are supporting students daily, hourly. There is a team of academic 

adviser . To discuss the effectiveness of counseling for students, we make attention to 

the counseling skills of the counselor. By the mentor good advice for students, which is 

exactly how they helped students improve themselves at the highest level, 

demonstrating the effectiveness of most training. In this article we talk about the role of 

academic adviser and then will discuss more clearly about the counseling 

skills of academic advisors in the process of training credits at universities in 

Vietnam today.  In our researchs, we have used methods survey by questionnaire and in-

depth interviews. 

 

2. Traning of credit 

 

Now away, in Vietnam has more than 20 schools universities, in which is used system 

training credit, although the difficulties encountered appear during this renovational 

process . The difference in year training and credit institutions is: students are required to 
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complete planning studies semester for each course and accordance with the own 

capacity and specific conditions with the help of the head teacher or counselor. 

This is the main renovation in higher education and training in Vietnam when discussing 

the important role of academic advisors for students. Assess the importance of academic 

advisors in helping students improve themselves and have a positive career orientation, 

currently, the Ministry of Education and Training Vietnam is on a more complete rules 

and regulations to specify the functions and duties of the adviser. 

 

3. The role of academic adviser 

 

Most universities use the term academic Adviser (or academic advising) for people 

working in academic advisors. Counselor is defined as: "CVHT who work in schools, 

help students choose the proper courses suitable for them to achieve success as well as 

training objectives.". 7 In Vietnam, the counselor shall be understood as a counselor 

positions defined by the school. Dpartment head apoint academic advisors for specialized 

classes as authorized by the Principal. A counselor can charge a student or a class with a 

course or courses, but not more than 200 students.  8 With the requirements of academic 

advice is advice and support to maximize student learning, selection of appropriate 

course to meet graduation targets and the ability to find suitable employment; monitoring 

academic achievement of students to help students adjust in time or make a right choice 

in the learning process; manage, guide and direct the the class is assigned to manage. 

Counselor must be the lecturer.  9 

Based on systems theory and practice of foreign countries and practice in Vietnamese 

universities today, the role of counselor in training credits, we found that  the counselors 

have tree importance role are: 

a-rform tasks as prescribed the lecturer of the Ministry of Education and Training. 

b-ovide support to the dean and other units involved in the management of students. 

c-nitoring the situation of the class students promptly recommend to the Department on 

how to deal with situations incurred in the training process. Helping students all the 

problems in learning and in life as advice on emotions and life; career, sharing 

wonderings of the children. 

Research of Women Studies Center, in 2011 about "Current situation of academic 

advisors in the Universities of Vietnam", in National University of Hanoi over 450 

academic advisors said that more than 80% of academic advisors were interviewed to 

understand their role. However, only 45% of them said that he had done rightly the roles, 

55% of advisers remaining self-assessment is not completed their assigned tasks. 

This also correlates with the assessment of students, more than 70% for that academic 

advisors of them did not help anything for they, even students who have not met 

academic advisors. 

 

The cause of the dissatisfaction of academic advisors and students that result from the 

academic advisors have to do too much. At the request of the Ministry of Education and 

Training of Vietnam, the task of academic advisors is to advise about learning research 

383



and employment for students. However, in most institutions of higher education in our 

country, the additional work as guidance on administrative procedures, on the cultural 

activities, sports, activities associations, etc. .... Therefore, the quality of work is not 

achieve as desired efficient. 

 

4. The skill of academic adviser 

 

With the importance of such academic advisors, they need counseling skills to support 

the best students. Erlier research in 2010 of Women Studies Center of National 

University of Hanoi, on the activities of academic advisors in the University (on results 

of 450 lecturer and 550 students) have shown that, in order to do the job counselor for 

students, learning mentor should have certain counseling skills. Specifically: Skill set 

relationships with students; skills exploit information; skills make plan for the action. In 

more detail: 

A - Skill establish relationships with students is understood that Consultant is a 

psychological support for individuals (students). 85% of academic advisors, said that 

establishing relationships with students means creating closeness, intimacy in 

communication through the initial asking; through clothing; voice, creating comfortable 

atmosphere to meet students ... Counselor can introduce yourself; talk with students about 

issues related to school ...Through established relationships with students, academic 

advisors to determine the needs of students so more convenient in the consultation 

process. 

 

B - Skill exploit information that the academic advisors use their skills in understanding 

and sharing the problems students are facing. 85.6% surveyed academic advisors said 

that counselor skills needed to talk, ask questions, listen feelings and wishes of the 

children. Students often find academic advisors for advice solving problems related to  

plan of study, courses, test scores, submit articles, course registration for next semester or 

issues related to choose a career, industry after graduation ...  

For every problem, the counselor should listen to the aspirations of the children,  

needs to show these questions, the question of constructive feedback, openness to 

understand the problem of what they are.  

 

Students often find academic advisors order to be consulted to solve problems related 

to study plan, subjects, test scores, submission, course registration for next semester or 

issues related to choose a career, specialist after graduation ... For every 

problem, counselor should listen to the aspirations of the children, needs to show the 

questions of active feedback, opening talk to understand what they are. 

 

C – Making of action plan is process, in which counselor use skills to plan action with 

students to solve issues. More than 60% academic advisors has along with students to list 

problems, solutions, analysis and selection execution plan to solve problems. 83.2% of 

interviewed students said that, the purpose of consultancy is to provide students to find 
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solutions for problems, what they are facing in school, in life. Therefore, what they would 

expect that after meeting completed the academic advisors they solved like. This requires 

that the counselor needs to get an action plan for students to follow the process and 

action. 

 

5. Conclutions 

 

Thus, in the process of training credits in Vietnam, all activities of the training system is 

gradually improving from the construction of subject system, learning process, the 

building models academic advisors to students is one of the basic requirements, through 

which students are most in supporting the learning process at university and it is essential 

that teachers have the skills to work with them. 

But also arising of problems in implementing of the provisions on the functions and 

duties of the adviser like the additional work so quality of their work not achieve as 

desired efficient. 
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ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
ในเขตเทศบาลต าบลเกษตรวิสยั  อ าเภอเกษตรวิสยั  จงัหวดัร้อยเอด็ 

The Factors Influenced to the People’s Political Participation 
In Kaset Wisai  District Municipality, Kaset Wisai  District, Roi Et Province. 

 

อาชญัวชิญ ์ ชุมพงษ์ศกัดิ ์1 

Archanwit Choompongsak 
          

บทคดัย่อ 
 

               การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการมสีว่นรว่มทางการเมอืงของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเกษตร
วสิยั  ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการมสีว่นร่วมทางการเมอืงของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเกษตรวสิยั  อ าเภอเกษตร
วสิยั  จงัหวดัรอ้ยเอด็  และเพื่อศกึษาปญัหา  อุปสรรค  และแนวทางในการแกป้ญัหาการมสีว่นร่วมทางการเมอืงของ
ประชาชน กลุ่มตวัอย่างเป็นประชาชนทีม่อีายตุัง้แต่  18  ปีขึน้ไป  ทีม่สีทิธิเ์ลอืกตัง้  จ านวน  400  คน  ซึง่ไดม้าจากการ
สุม่แบบแบ่งชัน้ภมู ิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวมรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามมคี่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ตัง้แต่ 0.2269  ถงึ 0.8522   และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.8932  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
ไดแ้ก่  การแจกแจงความถี ่  รอ้ยละ  ค่าเฉลีย่  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  และการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณู (Multiple 
Regression Analysis)  
 
ผลการวิจยัพบวา่   
 1. ประชาชนมสีว่นร่วมการเมอืงโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง(  = 2.59, S.D. = 0.51)    โดยกจิกรรมทีม่ี
สว่นร่วมมากทีส่ดุไดแ้ก่  การไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้  รองลงมา ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืง การจดัตัง้และเป็น
สมาชกิพรรคการเมอืง   การชุมนุมทางการเมอืง   และการมสีว่นร่วมทางการเมอืงของประชาชนตามรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 
2550 อยู่ในระดบัน้อยทีส่ดุ 

 2. ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการมสีว่นร่วมทางการเมอืงของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเกษตรวสิยั  
อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ไดแ้ก่ ปจัจยัการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารทางการเมอืง   การศกึษา   อาย ุ และการ
ด าเนินงานของภาครฐั โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคณูเท่ากบั 0.53 ตวัแปรอสิระร่วมสามารถอธบิายการผนัแปรได้
รอ้ยละ 28.4  
เขยีนเป็นสมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐานไดด้งันี้ 

 Y = 1.272 +.327(INF)-.386(EDU) + .005(AGE) +.046(GOV) 
Z = .498(INF) -.176(EDU) +.138(AGE) +.118(GOV) 

 ค าส าคญั : ปจัจยัทีม่อีทิธพิล การมสีว่นร่วมทางการเมอืงของประชาชน 

 

1 รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ วทิยาลยักฎหมายและการปกครอง มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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ABSTRACT 

 The objective of this research was aimed to study  the people’s political  participation; to study the 
factors Influenced  to the People’s Political  Participation including study problems, threat and suggestion about 
increasing the people’s political  participation  in  Kaset  Wisai  District Municipality, Kaset  Wisai  District, Roi 
Et  Province. The sample was the people who were 18 years old or up, living in Kaset  Wisai  District  
Municipality area and had a right for voting the representative consist of 400 persons, they were selected by 
stratified random sampling. The instrument for collecting data was the rating scale questionnaire with the 
discrimination power between 0.2269 to 0.8522 and reliability at 0.8932. The statistics for analysis were 
frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and testing the hypothesis Multiple Linear 
Regression Analysis. (MRA) 
 Results of the Research were as follow:  
 1. The political participation of people in the Kaset  Wisai  District Municipality Area, Kaset  Wisai 
District,  
Roi Et  province as overall was in moderated level ( =2.59,S.D.= 0.51), sorting the arithmetic mean from 
highest to lowest; the political activity participation, the party making and political affiliations, the political 
gatherings and the political participation under the Constitution of 2550 B.E. in the least. 
 2. The factors influenced political participation of people in the Kaset  wisai Sub-district Municipality 
Area, Kaset Wisai District, Roi Et Province were the perception of political information, education, age and the 
operations of government with the multiple correlation coefficient was 0.53 and the independent variables 
explained 28.4 percent. The regression equation in the form of raw scores and standardized scores can be 
written as follows: 

Y   = 1.272 +.327(INF)-.386(EDU) +.005(AGE) +.046(GOV) 
Z   = .498(INF) -.176(EDU) +.138(AGE) +.118(GOV) 

 
บทน า 

 
            รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 และ 2550 ไดว้างรากฐานส าคญัของระบบประชาธปิไตย
แบบมสีว่นร่วม (Participatory  Democracy) โดยมเีจตนารมณ์ทีช่ดัเจนในการสง่เสรมิใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วมทาง
เมอืง แมว้่าประเทศไทยจะใหค้วามส าคญักบัการมสีว่นร่วมทางการเมอืงกต็าม  แต่สภาพความเป็นจรงิยงัมปีญัหาและ
อุปสรรคอกีมากมาย   
ดงัจะเหน็ไดจ้ากผลการวจิยัของสถาบนัวจิยัพระปกเกลา้ พบว่า  ปญัหาการมสีว่นร่วมของประชาชนของประเทศไทยใน
ระยะ 60  ปีทีผ่่านมา ไดแ้ก่ 1) ประชาชนมขีอ้จ ากดัในการเขา้มามสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ  เนื่องจากประชาชนขาดการ
รบัรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและความส าคญัของการมสีว่นร่วม  2) ทศันคตแิละความเชื่อของประชาชนทีว่่าผูเ้ป็นขา้ราชการนัน้
คอืนายของประชาชน  จงึไมค่วรเขา้ไปมสีว่นร่วมทางการเมอืง  3) ประชาชนไม่เขา้ร่วมกระบวนการการมสีว่นร่วม
ทางการเมอืงเน่ืองจากการขาดความรูแ้ละทกัษะการน ากระบวนการมสีว่นร่วมไปปฏบิตั ิ  เพราะในอดตีประชาชนเป็น
เพยีงผูร้บัฟงัและเจา้หน้าทีข่องรฐัไม่ตอ้งรบัฟงัประชาชน (ถวลิวด ีบุรกีุล. 2552 : 99) ผลการศกึษาของฉตัรระว ี ปรสิทุธิ
ญาณ (2549 : 12-13) ซึง่พบว่า สภาพปญัหาและอุปสรรคการมสีว่นร่วมของประชาชนในการบรหิารงานขององคก์ร
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ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ ประชาชนทัว่ไปไมม่คีวามรูค้วามสามารถในการร่างขอ้บญัญตั ิ การออกเสยีงประชามตใิน
ระดบัทอ้งถิน่มน้ีอยมาก  แมว้่าจะมกีารบญัญตัไิวใ้นกฎหมายของพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 
(ฉบบัที ่12) พ.ศ.2546  กต็าม  แต่มไีม่กีแ่ห่งทีท่ าการลงประชามตใินระดบัทอ้งถิน่ของประเทศไทย ในระดบัภมูภิาคของ
ประเทศไทยกพ็บปญัหาเช่นกนั โดยเฉพาะการมสีว่นร่วมทางการเมอืงของประชาชนเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในการ
เลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร(ส.ส.) ทัง้ 3 ครัง้ ไดแ้ก่ เลอืกตัง้วนัที ่3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554,23 ธนัวาคม พ.ศ. 2550  
และ 6            พ.ศ. 2548       จ านวนประชาชนทีไ่ปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือมจี านวนต ่ากว่าทุก
ภาคของประเทศไทยทัง้ 3 ครัง้  จงัหวดัรอ้ยเอด็เป็นจงัหวดัทีไ่ดช้ื่อว่ามปีระวตัคิวามเป็นมาทางการเมอืงยาวนาน  ตัง้แต่
สมยันายถวลิ อุดล (3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2452 – 4 มนีาคม พ.ศ. 2492) เป็นหวัหน้าเสรไีทย  จงัหวดัรอ้ยเอด็   และเป็น
นกัการเมอืงต าแหน่งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัรอ้ยเอด็ 2 สมยั จงัหวดัรอ้ยเอด็เคยมปีรากฏการณ์การใชเ้งนิซือ้
เสยีงในการเลอืกตัง้ทีม่คีวามรุนแรงมากเป็นพเิศษ  จนมกีารเรยีกขานกนัว่า “โรครอ้ยเอด็” ในสภาพปจัจุบนัการไปใชส้ทิธิ
เลอืกตัง้ของประชาชนในเขตจงัหวดัรอ้ยเอด็  มจี านวนผูม้าใชส้ทิธเิลอืกตัง้อยูใ่นอนัดบักลุ่มต ่าทีส่ดุของประเทศ  
(ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้. 2554)  เช่นเดยีวกนัเทศบาลต าบลเกษตรวสิยั อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็  
ทีม่รีะดบัการมสีว่นร่วมทางการเมอืงและระดบักจิกรรมในชมุชนทีล่ดต ่าลงเรื่อยๆ  จากสภาพปญัหาดงักล่าวผูว้จิยัจงึสนใจ
ทีจ่ะศกึษาเรื่องนี้ขึน้  
 
ค าถามในการวิจยั 
 ปจัจยัอะไรทีม่อีทิธพิลต่อการมสีว่นร่วมทางการเมอืงของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเกษตรวสิยั  อ าเภอเกษตร
วสิยั  จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 การศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยัมุ่งศกึษาการมสีว่นร่วมทางการเมอืง ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการมสีว่นร่วมทางการเมอืง 
และศกึษาปญัหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะแนวทางในการแกป้ญัหาการมสีว่นร่วมทางการเมอืงของประชาชน   
 
ขอบเขตการวิจยั 

การวจิยัน้ีเป็นการศกึษาถงึปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการมสีว่นร่วมทางการเมอืงของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
เกษตรวสิยั อ าเภอเกษตรวสิยั  จงัหวดัรอ้ยเอด็  ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยั  ดงันี้  

1.  พืน้ท่ีในการศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเกษตรวสิยั อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
จ านวน 8,703 คน (รายงานสถติปิระชากรสทิธเิลอืกตัง้ ณ เดอืน ธนัวาคม พ.ศ. 2553 
 2.  ประชากร คอื ประชาชนทีม่สีทิธิเ์ลอืกตัง้อายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป ในเขตเทศบาลต าบลเกษตรวสิยั  อ าเภอ
เกษตรวสิยั  จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
 3.  กลุ่มตวัอยา่ง คอื ประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นเขตเทศบาลต าบลเกษตรวสิยั  อ าเภอเกษตรวสิยั  จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
การวจิยัครัง้นี้ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง (Sample size) จากประชากรในเขตเทศบาลต าบลเกษตรวสิยั อ าเภอเกษตรวสิยั  
จงัหวดัรอ้ยเอด็  โดยใชส้ตูรของทาโร ยามาเน่(Taro Yamane) 
 4. ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี ประกอบไปดว้ย   
  4.1 ตวัแปรอิสระ (Independent variables) จากการศกึษาปจัจยัตาม แนวคดิ ทฤษฏแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
จงึทราบว่า   มตีวัแปรทีม่ผีลต่อการมสีว่นร่วมทางการเมอืง ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา  อาชพี ความรูค้วามเขา้ใจทาง
การเมอืง การรบัรูข้อ้มลูขา่วสารการเมอืง ทศันคตทิางการเมอืง ความรูส้กึเป็นสว่นหนึ่งทางการเมอืง   การด าเนินงาน
ของภาครฐั และผลตอบแทนกลุ่มการเมอืง 
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4.2  ตวัแปรตาม (Dependent variable) คอืการมสีว่นร่วมทางการเมอืงของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
เกษตรวสิยั แบ่งเป็น ดา้นการใชส้ทิธเิลอืกตัง้ ดา้นการเขา้รว่มกจิกรรมทางการเมอืง ดา้นการชุมนุมเคลื่อนไหวทาง
การเมอืง ดา้นการจดัตัง้และเป็นสมาชกิพรรคการเมอืง และดา้นการมสีว่นร่วมทางการเมอืงของประชาชนตามรฐัธรรมนูญ 
พ.ศ. 2550     

  
วิธีด าเนินการวิจยั 

1. วิจยัระยะท่ี 1  การมีส่วนรว่มและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนรว่มทางการเมือง 
1.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 1.1.1   ประชากร 
 ประชากรในการวจิยัครัง้นี้  คอืประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเกษตรวสิยั  อ าเภอเกษตรวสิยั  จงัหวดัรอ้ยเอด็  
ทีม่อีายุ 18 ปี ขึน้ไป ทีม่สีทิธแิละมชีื่ออยู่ในบญัชรีายชื่อผูม้สีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้  จ านวน 8,703 คน (รายงานสถติิ
ประชากรและจ านวนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ ณ เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2553) ดงันี้ 
 1.1.2   กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่  ประชาชนทีม่ภีมูลิ าเนาในเขตเทศบาลต าบลเกษตรวสิยั  อ าเภอ
เกษตรวสิยั  จงัหวดัรอ้ยเอด็    โดยก าหนดกลุ่มตวัอย่างตามขัน้ตอนดงันี้ 
 ขัน้ตอนท่ี  1  ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากประชากรในเขตเทศบาลต าบลเกษตรวสิยั  อ าเภอเกษตร
วสิยั  จงัหวดัรอ้ยเอด็  โดยใชส้ตูรของทาโร ยามาเน่(Taro Yamane) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ไดก้ลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 400 คน 
 ขัน้ตอนท่ี 2  ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบชัน้ภมูติามสดัสว่น (Proportional Stratified Random Sampling) 
โดยใชจ้ านวนประชากรในแต่ละอ าเภอเป็นเกณฑใ์นการก าหนดสดัสว่นเทยีบกบัจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 400 คน  
 ขัน้ตอนท่ี 3  ใชว้ธิกีารเลอืกสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัสลาก   
 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)  ทีผู่ศ้กึษาสรา้งขึน้ตามแนวคดิทฤษฎ ี เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดย
ครอบคลุมวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคดิของการวจิยั ดงัต่อไปนี้ 
 ตอนท่ี   1  แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัสว่นบุคคล   
 ตอนท่ี   2  แบบสอบถามวดัความรูค้วามเขา้ใจในการมสีว่นร่วมทางการเมอืง   
 ตอนท่ี   3  แบบสอบถามเกีย่วกบัการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารการเมอืง   
 ตอนท่ี   4  แบบสอบถามเกีย่วกบัทศันคตทิางการเมอืง         
 ตอนท่ี   5  แบบสอบถามเกีย่วกบัความรูส้กึเป็นสว่นหนึ่งทางการเมอืง   
 ตอนท่ี   6    แบบสอบถามเกีย่วกบัการด าเนินงานของภาครฐั  
 ตอนท่ี  7  แบบสอบถามเกีย่วกบัผลตอบแทนจากกลุ่มการเมอืง 
 ตอนท่ี   8 แบบสอบถามเกีย่วกบัการมสีว่นร่วมทางการเมอืงของประชาชน  
 ตอนท่ี  9 ปญัหาและขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการมสีว่นร่วมทางการเมอืง  
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การสรา้งเครือ่งมือวิจยัและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 เครื่องมอืทีใ่ช ้ในการวจิยั ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามทีจ่ดัท าขึน้เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
โดยมวีธิกีารสรา้งแบบสอบถาม  ดงันี้ 
 1. ศกึษาเอกสาร  ต ารา  ทฤษฎ ี และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 2. ก าหนดกรอบแนวคดิและเนื้อหาตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัเพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้มลูในการสรา้ง
แบบสอบถาม 
 3. ร่างแบบสอบถาม  น าเสนอทีป่รกึษาวทิยานิพนธพ์จิารณาความครบถว้นและครอบ คลุมเน้ือหา  ภาษาและ
รปูแบบ  เมื่อไดร้บัขอ้เสนอแนะจากทีป่รกึษาวจิยัแลว้  น าร่างแบบสอบถามมาท าการปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
 4. น าแบบสอบถามการหาความเทีย่งตรง (Validity) ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้เสนอผูท้รงคุณวุฒ/ิ
ผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน  เพื่อท าการตรวจสอบความถูกต้องแม่นตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) ของค าถามในแต่ละขอ้
ว่าค าถามต่างๆในแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้น้ีตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัหรอืไม่เพยีงใด โดยหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congurence : IOC)  
 5. น าแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจแกข้องผูเ้ชีย่วชาญ  ปรบัปรุง  แกไ้ขแลว้เสนอคณะกรรมการโครงการ
วทิยานิพนธต์รวจพจิารณาอกีครัง้ 
 6. น าแบบสอบถามทีป่รบัปรุงตามขอ้ 1.2.5  ทีผ่่านการปรบัปรุงแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้ ไปทดลองใช ้ (Try-out) 
กบัเทศบาลต าบลเกษตรวสิยั  อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็  ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 คน แลว้น ามาหาค่า
อ านาจจ าแนกรายขอ้ดว้ยวธิหีา Corrected-Item Total correlation  ไดค้่าระหว่าง  0.2269  ถงึ 0.8522   และหาค่าความ
เชื่อมัน่ดว้ยวธิสีมัประสทิธิอ์ลัฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค(Cronbach)  ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั  0.8932   

 7. น าแบบสอบถามทัง้หมดมาท าการปรบัปรุงแลว้มาจดัพมิพเ์ป็นแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์  น าไปใชเ้กบ็
รวบรวมขอ้มลูต่อไป  
 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล   

 ขัน้ตอนในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูประกอบดว้ย 
 1   ขัน้เตรยีม 

    1.1  ประสานงานกบัเทศบาลต าบลเกษตรวสิยั  อ าเภอเกษตรวสิยั  จงัหวดัรอ้ยเอด็เพื่อแจง้ใหท้ราบและขอ
ความร่วมมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
    1.2  ผูว้จิยัท าความเขา้ใจกบัผูช้่วยวจิยั  4  แผนกๆ ละ 1 คน จ านวน 4 คนเกีย่วกบัวธิกีารเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู 
 2   ขัน้ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  ระหว่าง วนัที ่ 15  กุมภาพนัธ ์จนถงึ 15 
มนีาคม  พ.ศ. 2555   ระยะเวลาจ านวน  1 เดอืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

390



การวิเคราะหข์้อมูล   
 ในการวจิยัครัง้นี้  ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมมาจดัหมวดหมูแ่ละบนัทกึขอ้มลูแต่ละขอ้ แลว้น าไปวเิคราะห์
ดว้ยคอมพวิเตอรโ์ปรแกรมส าเรจ็รปู  
 สถติทิีใ่ชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื ไดแ้ก่ หาอ านาจจ าแนกรายขอ้โดยใช้ Corrected-Item Total  
correlation   หาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัโดยใชส้มัประสทิธิแ์อลฟ่าของ Cronbach  สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก ่ 
ค่าความถี ่  ค่ารอ้ยละ  ค่าเฉลีย่ ( )  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  สถติทิดสอบ ไดแ้ก่  การวเิคราะหถ์ดถอยพหคุณู 
(Multiple  Regression Analysis)  เพื่ออธบิายความสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระตัง้แต่สองตวัขึน้ไป  ทีม่ผีลต่อตวัแปรตาม  
โดยการคดัเลอืกตวัแปรอสิระเขา้สมการทลีะตวั(Stepwise) 
 
2.  การวิจยัระยะท่ี 2  ศึกษาปัญหา/อปุสรรคและแนวทางการแก้ไขการมีส่วนรว่มทางการเมือง 
 เป็นการน าขอ้มลูคนืสูชุ่มชน  น าผลการวจิยัในระยะที ่ 1 ไปน าเสนอและเพิม่เตมิในประเดน็ต่าง ๆ ทีย่งัขาด
ความสมบรูณ์   พรอ้มศกึษาปญัหา  อุปสรรค  และแนวทางการแกไ้ขปญัหาการมสีว่นร่วมทางการเมอืงของประชาชน 
โดยศกึษาเชงิคุณภาพดว้ยการจดัสนทนากลุ่ม(Focus Group) และการสมัภาษณ์บุคคล 

2.1 ประชากรเป้าหมาย  เลอืกแบบเจาะโดยก าหนดคุณสมบตัขิองตวัอย่าง เช่น ผูน้ าชุมชน  แกนน า  
และ 

คณะกรรมการหมู่บา้น  จ านวน  18  คน  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ชุดค าถามทีใ่ชใ้นการสนทนากลุ่ม(Focus group) 
โดยมวีธิกีารในการสรา้งเครื่องมอืชุดค าถามในการสนทนาดงันี้  1)ศกึษาเอกสาร ต ารา ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 2)
ก าหนดกรอบแนวคดิและเน้ือหาตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัเพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้มลูในการสรา้งชุดค าถาม  3)ร่างชุด
ค าถามสนทนากลุ่ม ก าหนดหวัขอ้ ประเดน็สนทนา และจดัล าดบัค าถาม น าเสนอทีป่รกึษาวจิยัพจิารณาเพื่อท าการ
ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ แลว้น าไปใช ้   ขัน้ตอนการด าเนินงาน  ผูว้จิยัมขี ัน้ตอนในการด าเนินการจดัการสนทนา
กลุ่ม ดงัต่อไปนี้ 
 2.2 ขัน้เตรยีมการ  ประสานงานกบัประชากรเป้าหมาย  ผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม คอื ผูน้ าชุมชน  
ผูใ้หญ่บา้น  กรรมการ  แกนน าหรอืตวัแทนหมู่บา้น ทัง้ 13 หมูบ่า้น รวมเป็น 18 คน  

 2.3 ขัน้ด าเนินการ  โดยผูว้จิยัเป็นผูน้ าการสนทนากลุ่ม(Focus Group) โดยมวีธิกีารด าเนินการสนทนา
กลุ่มดงันี้  ตรวจสอบความพรอ้มเรื่องสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้มรอบ ๆ บรเิวณ  สรา้งบรรยากาศใหเ้กดิความคุน้เคยระหว่าง
นกัวจิยัหรอืผูน้ าสนทนากบัผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม เพื่อใหม้ปีฏสิมัพนัธก์นัใหม้ากทีส่ดุ หรอืมุง่ใหบ้คุคลในกลุ่มไดม้กีาร
อภปิรายโตแ้ยง้กนั  ใหผู้ร้่วมสนทนาไดพ้ดูแสดงความคดิเหน็ตามประเดน็ทีผู่ว้จิยัตัง้ไวโ้ดยเรยีงจากค าถามทีเ่ป็นเรื่อง
ทัว่ๆ ไป แลว้จงึน าเขา้สูป่ระเดน็ชุดค าถามในการสนทนากลุ่ม  เวลาในการจดัสนทนากลุ่ม ประมาณ 2 ชัว่โมง  หลงัจาก
การจดัสนทนากลุ่มแลว้เสรจ็  ผูว้จิยัจะท าการสมัภาษณ์บุคคล โดยผูใ้หข้อ้มลูคอื  ผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม  ใชว้ธิสีุม่แบบ
เจาะจง   
 2.4   ขัน้การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  หลงัจากการจดัสนทนากลุ่มแลว้ ผูว้จิยัท าการถอดคดัลอกขอ้ความ
การสนทนากลุ่มจากเครื่องบนัทกึเสยีง  โดยการวเิคราะหเ์ชงิคณุภาพ โดยการวเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) แลว้
น าเสนอเชงิพรรณนา ซึง่มขี ัน้ตอนดงันี้  1) จดักลุ่มประเดน็ของสาระ (Grouping) ทีผู่ร้่วมสนทนากลุ่มไดต้อบตาม
กระบวนการในการจดัสนทนากลุ่ม   2)   อธบิาย ขยายความ เรยีบเรยีงเน้ือความ (Explanation)  3) ตคีวามในประโยค
ค าพดูบางค า (Interpretative)  4) พรรณนาความ (Descriptive) 
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ผลการวิจยัพบว่า 

 ระยะท่ี 1    ประชาชนมีส่วนรว่มการเมืองโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง   
 โดยกจิกรรมทีม่สีว่นร่วมมากทีส่ดุไดแ้ก่  การไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้  รองลงมา  ไดแ้ก่  การเขา้รว่มกจิกรรมทางการ
เมอืง  การจดัตัง้และเป็นสมาชกิพรรคการเมอืง   การชมุนุมทางการเมอืง   และการมสีว่นร่วมทางการเมอืงของประชาชน
ตามรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550 อยู่ในระดบัน้อยทีส่ดุ 
 ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการมสีว่นร่วมทางการเมอืงของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเกษตรวสิยั อ าเภอเกษตรวสิยั 
จงัหวดัรอ้ยเอด็ ไดแ้ก่ ปจัจยัการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารทางการเมอืง   การศกึษา   อายุ และการด าเนินงานของภาครฐั โดยมี
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคณูเท่ากบั 0.53 ตวัแปรอสิระร่วมสามารถอธบิายการผนัแปรไดร้อ้ยละ 28.4 
 ระยะท่ี 2 ปัญหา อปุสรรค และแนวทางในการแก้ปัญหาการมีส่วนรว่มทางการเมอืงของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเกษตรวิสยั อ าเภอเกษตรวิสยั   จงัหวดัรอ้ยเอด็ มีดงัน้ี 

1)ปญัหาการไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้  คอื  การซือ้สทิธขิายเสยีงในการเลอืกตัง้  หลงัการเลอืกตัง้เกดิการแตกแยกทาง
ความคดิในชมุชน  2 )ปญัหาดา้นการเขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืง  ประชาชนมสีว่นร่วมในการพฒันาทอ้งถิน่ระดบัน้อย  
เกดิจากการขาดเวทกีารแสดงความคดิเหน็  รวมถงึรฐัใหก้ารสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจการมสีว่นร่วมอย่างเป็นรปูธรรม
ตามระบอบประชาธปิไตย  3 )ปญัหาดา้นผูน้ าและคณะผูบ้รหิาร ระดบัทอ้งถิน่และระดบัชาต ิ ทีจ่ะขบัเคลื่อนการเมอืงการ
ปกครองแบบประชาธปิไตยในทอ้งถิน่  4 )ปญัหาการจดัตัง้พรรคและการเป็นสมาชกิพรรคเป็นเรื่องผลประโยชน์  ไมไ่ด้
เป็นการเขา้มาเพื่อประโยชน์ของสว่นร่วมของประเทศ  5) ความรูค้วามเขา้ใจในสทิธเิสรภีาพตามรฐัธรรมนูญยงัมน้ีอย  
รวมทัง้ทกัษะในการเขา้ร่วมกระบวนการการมสีว่นร่วมทางการเมอืงยงัมน้ีอย สง่ผลต่อการรวมกลุ่มกจิกรรมรว่มแสดง
ความคดิเหน็   

 
อภิปรายผล 

 จากผลการวจิยั  ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการมสีว่นร่วมทางการเมอืงของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเกษตรวสิยั  
อ าเภอเกษตรวสิยั  จงัหวดัรอ้ยเอด็  ทีไ่ดจ้ากเครื่องมอืการวจิยัเป็นแบบสอบถาม  การจดัสนทนากลุ่ม  และการสมัภาษณ์
บุคคล  มปีระเดน็ทีน่่าสนใจพอทีจ่ะน ามาอธบิาย  เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยัไดด้งันี้    
 1. ประชาชนมสีว่นร่วมการเมอืงโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง(  = 2.59, S.D. = 0.51) เน่ืองจากการมสีว่นร่วม
ทางการเมอืงของประชาชน  ถอืเป็นกระบวนการทางการเมอืงตามระบอบประชาธปิไตย  การทีป่ระชาชนมสีว่นร่วมอยูใ่น
ระดบัปานกลางนัน้ ยงัเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประชาธปิไตย  เป็นระดบัทีไ่ม่เพยีงพอต่อการบรรลุตามเจตนารมณ์ของ
รฐัธรรมนูญในการปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุ  สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สม
พศิ สขุแสน (2552  : 109)  ไดศ้กึษาเรื่อง การมสีว่นร่วมทางการเมอืงของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงอุตรดติถ ์ พบว่า  
การมสีว่นร่วมทางการเมอืงของประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า  ดา้นการ
ไปใชส้ทิธิเ์ลอืกตัง้อยูใ่นระดบัมาก  สว่นดา้นการมสีว่นร่วมโดยตรงตามรฐัธรรมนูญ  การเคลื่อนไหวทางการเมอืง  และ
ดา้นการมสีว่นร่วมทางการเมอืงอย่างจรงิจงัอยู่ในระดบัต ่า  แต่ไม่สอดคลอ้งกบั  ปิยพร ถติยป์ระเสรฐิ (2548 : บทคดัย่อ) 
ไดศ้กึษาการมสีว่นรว่มทางการเมอืงของประชาชน : กรณีศกึษาเฉพาะชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์  ผลการศกึษา
พบว่า  การมสีว่นร่วมทางการเมอืงของประชาชนอยู่ในระดบัต ่า  ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการมสีว่นร่วมทางการเมอืงของ
ประชาชนคอื  ปจัจยัทางดา้นเศรษฐกจิ และสงัคม  ซึง่ประชาชนสว่นใหญ่มฐีานะทางเศรษฐกจิและสงัคมอยูใ่นระดบัปาน
กลางถงึต ่า ตอ้งใชเ้วลาหาเลีย้งชพี ยงัสง่ผลต่อความสนใจในการตดิตามขา่วสารทางการเลอืกตัง้ในระดบัต ่า และทีส่ าคญั
คอืตอ้งมกีารจงูใจไม่ว่าจะเป็นเงนิทองสิง่ของ หรอืมผีลประโยชน์แทน ถงึจะเขา้มามสีว่นร่วมทางการเมอืง  
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 2.   ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการมสีว่นร่วมทางการเมอืงของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเกษตรวสิยั อ าเภอเกษตร
วสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ไดแ้ก่ ปจัจยัการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารทางการเมอืง   การศกึษา   อายุ และการด าเนินงานของภาครฐั  

 2.1 ปจัจยัการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารทางการเมอืงเป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการมสีว่นร่วมทางการเมอืง กล่าวคอื สือ่
การเผยแพร่ประชาสมัพนัธท์างดา้นการมสีว่นร่วมทางการเมอืงของภาครฐัยงัมน้ีอย ไม่เอือ้ต่อความเขา้ใจของประชาชน 
และขาดรายละเอยีดขัน้ตอนหรอืวธิกีารทีจ่ะน าไปการปฏบิตัไิดจ้รงิ   เช่น การร่วมประชาพจิารณ์สามารถท าเองไดห้รอืไม่   
ถา้ไม่ไดต้อ้งท าอย่างไร ท าประชาพจิารณ์ในโครงการทีม่ผีลกระทบต่อประชาชนไดห้รอืไม่  ขอบเขตการจดัตัง้เวทแีสดง
ความคดิเหน็  และอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการสง่เสรมิการมสีว่นร่วมทางการเมอืง ผลดงักล่าวท าใหก้ารมสีว่นร่วมทางการ
เมอืงของประชาชนไมบ่รรลุผล  ดงันัน้การรบัรูข้อ้มลูขา่วสารจงึมคีวามส าคญัในการสรา้งความเข้าใจใหแ้ก่ประชาชน  
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอกวทิย ์ ธรีวโิรจน์ (2553 : บทคดัยอ่) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง ปญัหาการมสีว่นร่วมทางการเมอืงของ
ประชาชน: กรณีศกึษา เทศบาลเมอืงนางรอง จงัหวดับุรรีมัย ์ จากการศกึษาพบว่า การรบัรูข้อ้มลูขา่วสารของประชาชน
สง่ผลต่อปญัหาการมสีว่นร่วมทางการเมอืงของประชาชนเนื่องจากประชาชนขาดความรู ้ อนัเนื่องมาจากขาดการ
ประชาสมัพนัธจ์ากภาครฐั และเหตุผลจากรฐัทีย่งัไม่เลง็เหน็ความส าคญัในการมสีว่นร่วมทางการเมอืงของประชาชน    

2.2  การศกึษาเป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการมสีว่นร่วมทางการเมอืง  อาจเน่ืองจากการศกึษาท าใหป้ระชาชนมี
ความรูค้วามเขา้ใจมากขึน้ รูแ้ละเขา้ใจถงึผลของการมสีว่นรว่มทางการเมอืงว่ามผีลกระทบต่อประเทศชาตแิละตนเองมาก
น้อยเพยีงใด  รบัรูข้อ้มลูคดิวเิคราะหย์่อมดกีว่าผูม้กีารศกึษาน้อย  ซึง่สอดคลอ้งกบั  อะเลค็ค อนิเคเลส (Alex Inkeles. ; 
อา้งองิใน, สมพศิ คลา้ยวงษ์. 2543 : 20)  กล่าวว่า “การไดร้บัการศกึษาทีส่งูจะมคีวามส าคญัอย่างมากต่อบทบาทของ
ประชาชนและการเขา้มามสีว่นรว่มทางการเมอืงสงูขึน้ได ้  

2.3  อายุเป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการมสีว่นร่วมทางการเมอืงของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเกษตรวสิยั  
อ าเภอเกษตรวสิยั  จงัหวดัรอ้ยเอด็  กล่าวคอื  ผูท้ีม่อีายุสงูแสดงใหเ้หน็ถงึบทบาทความรบัผดิชอบต่อสงัคม  เน่ืองจาก
ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืงสว่นใหญ่จะเป็นหวัหน้าครอบครวัเป็นตวัแทนในการเขา้ร่วมประชุมทัง้ระดบัหมู่บา้น  
ชุมชน  และทอ้งถิน่ มบีทบาททีจ่ะพฒันาชมุชน  ทอ้งถิน่ของตน  ซึ่งสอดคลอ้งกบั  ประยรู  พุทธชาด (2553 : 172) ได้
ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการมสีว่นร่วมของก านนั ผูใ้หญ่บา้น ในการด าเนินงานตามโครงการพฒันาคุณภาพชวีติของ
ประชาชนระดบัหมู่บา้น จงัหวดัชายแดนภาคใต ้  อ าเภอไมแ้ก่น  จงัหวดัปตัตานี  จากผลการศกึษาพบว่า  อายมุผีลต่อ
การมสีว่นร่วมในการด าเนินงานตามโครงการพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนระดบัหมู่บา้น จงัหวดัชายแดนภาคใต ้  

2.4 การด าเนินงานของรฐั  เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการมสีว่นร่วมทางการเมอืงของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลเกษตรวสิยั  อ าเภอเกษตรวสิยั  จงัหวดัรอ้ยเอด็  เน่ืองมาจากประชาชนมคีวามคาดหวงัต่อนโยบายของรฐัทัง้ใน
ระดบัทอ้งถิน่และระดบัชาต ิ ว่าจะสามารถด าเนินงานไดม้ากน้อยเพยีงใด  ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการด าเนินงาน
ของรฐัเพยีงใด   สามารถดแูลปากทอ้งของประชาชนไดห้รอืไม่  และสง่ผลต่อทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ   
สอดคลอ้งกบั  สมพศิ สขุแสน (2552  : 109)  ทีศ่กึษาเรื่อง การมสีว่นร่วมทางการเมอืงของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืง
อุตรดติถ ์  พบว่า  ดา้นความพอใจในนโยบายและการบรหิารงาน  ประชาชนมคีวามพอใจในนโยบายและการบรหิารงาน
ของรฐับาลหรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ความพอใจดงักล่าวจะท าใหล้ดการต่อตา้นทางการเมอืงและยงัใหก้ารสนบัสนุนในดา้น
ต่างๆ มากยิง่ขึน้   
 3.  ปญัหาอุปสรรค และแนวทางในการแกไ้ขการมสีว่นร่วมการเมอืงของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล        
เกษตรวสิยั  อ าเภอเกษตรวสิยั  จงัหวดัรอ้ยเอด็  ผลจากการวจิยั  จงึชีใ้หเ้หน็ว่า ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเกษตร
วสิยั อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็    ขาดเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้ และขาดแหล่งการเรยีนรู ้ ในรปูแบบต่าง ๆ ไดแ้ก ่ 
สภากาแฟ  การชุมนุมระดบัหมูบ่า้น  ระดบัชุมชน  และระดบัชาต ิ   รวมถงึขาดการสง่เสรมิการมสีว่นร่วมทางการเมอืง
จากภาครฐัเองกต็าม  ทัง้ขาดการสง่เสรมิสนบัสนุนแหล่งการเรยีนรูด้า้นประชาธปิไตยเพื่อใหเ้กดิการรบัรูเ้รยีนรูถ้งึการมี
สว่นร่วมทางการเมอืง  เพราะการมแีหล่งการเรยีนรู ้  การรวมกลุ่ม  ร่วมชมุนุม  ร่วมแสดงความคดิเหน็  และร่วม
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แลกเปลีย่นเรยีนรู ้  เป็นแรงผลกัดนัใหป้ระชาชนตระหนกัและเขา้ใจถงึความเป็นระบอบประชาธปิไตย  น าไปสู่
กระบวนการมสีว่นร่วมทางการเมอืงทีส่งูยิง่ขึน้ไป  ซึง่สอดคลอ้งกบั  ส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนการมสีว่นรว่ม
ทางการเมอืง (2551 : 10 – 11)  ทีก่ล่าวไวว้่า  สงัคมทีป่ระชาชนมสีว่นร่วมทางการเมอืงต ่าแสดงว่า สงัคมนัน้มคีวามเป็น
ประชาธปิไตยต ่า ถา้มรีะดบัการมสีว่นรว่มทางการเมอืงสงูแสดงว่าสงัคมนัน้มกีารพฒันาทางการเมอืงในระบอบ
ประชาธปิไตยสงู อกีทัง้บ่งบอกถงึอุดมการณ์  เจตคตทิางการเมอืงของประชาชนในชาต ิ   
 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 

 1) ควรศกึษาเกีย่วกบักระบวนการการจดัการศกึษาในระบบและนอกระบบเพื่อสง่เสรมิการมสีว่นร่วมทางการเมอืง
ตามระบอบประชาธปิไตย    2)  ควรศกึษาวฒันธรรมของชมุชนเพื่อเป็นแนวทางในการสง่เสรมิการมสีว่นร่วมทางการ
เมอืงตามระบอบประชาธปิไตย  3) ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรมกีารวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (Action Research) เกีย่วกบัการ
พฒันาวถิทีางความประชาธปิไตย  เพื่อหาแนวทางใหป้ระชาชนเกดิการซมึซบัความเป็นประชาธปิไตย  4)  สรา้งและ
ศกึษา“ศนูยก์ารเรยีนรูป้ระชาธปิไตยของชมุชน”  เพื่อเป็นจุดศนูยก์ลางแหง่การเรยีนรูข้องชมุชน  เสรมิสรา้งความเป็น
ประชาธปิไตยผสมผสานแบบแผนการด าเนินชวีติของคนในชุมชน   
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Participation of Community Council Members in Making Strategic Development Plan for the Kalasin Town 
Municipality, Kalasin Province 
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31/2  boonkwang road  Kalasin Town Municipality, Kalasin Province 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were to survey the participation of community council members in making the strategic development plan of the Kalasin Town 
Municipality, Kalasin Province, compare the level of the participation of the members in making the strategic development plan of the Kalasin Town Municipality 
regarding gender, age, occupation, educational background and voting area, and find suggestions for the participation in the strategic development plan. The 
sample subjects were 186 members of 36 community councils in the Kalasin Town Municipality. They were selected by Krejcie Morgan method, the stratified 
random sampling and simple random sampling techniques. The instrument was a questionnaire with .67-.1.00 reliability values. The  research statistics used 
were frequency, mean, percentage, standard deviation, t-test (Independent Sample and F-test (ANOVA). The research findings were summarized as follows: 
1. The average level of the participation of the community council members in making the strategic development plan was moderate. Three moderate-rate 

–levels of the participation were administration, decision making and evaluation. One highest-rate-level of the participation was public benefit 
management. 

2. The average level of the participation of the community council members in making the strategic development plan regarding the different genders, 
educational backgrounds and voting areas was not significantly different at the .05 level. Whereas, the average level of the participation of the community 
council members in making the strategic development plan regarding the different occupations was significantly different at the .05 level. 

3. In regard to suggestions, they are concluded that a good model of the participation in a strategic development plan of community should be developed 
and promoted. Professional skills and knowledge of community leaders should be trained and developed. The outcomes of the implementation of the 
strategic development plan should be publicized widely to people in community. Welfare services and reward should be provided regularly to members of 
the community councils.  

 
1.  INTRODUCTION  

  Accordance with the National Constitution of Thailand 2007, it states that public administration emphasizes on the benefits and happiness of Thais. 
Public Sector Management Act of 2002 and Royal Decree of 2003 focuses on principles of good governance; transparency, honesty, and participation, for 
effective and efficient administration of Thailand. Therefore, people are provided opportunity to participate in making policies and decision on politics including 
checking government authorities. It is obvous tha the 5th National Economic and Social Development Plan focuses on public participation in local development, 
and local government organization takes an important role for the participatory development based on needs and problems of people in community 
(Thawilwadee Burikul. 2007:1) 

Analysis of needs and problems is necessary for  
local development plan which consists of goal, mission and strategies for the development. Public participation is also important for a local development plan and 
future administration of Ministry of Interior, Thailand. There are two types of development plans: strategic development plan and three-year-development plan 
(Handbook of Local Development Plan, Department of Local Administration. 2003: 65).  
Regarding the assessment of 53 indicators, it indicated that there were 30 indicators (56.60%) for the achievement of the strategic development plan of the 
Kalasin Town Municipality. There were 224 projects for three-year-development plan in 2010, The budget was managed for only 140 projects which it may 
caused by low chance of public participation in making the development plan. 
A researcher is a government officer and she works for Strategic Development Plan Division of the Kalasin Town Municipality, Kalasin Province. Therefore, she 
is interested in  studying the participation of community council members in the Kalasin Town Municipality in making a strategic development plan. The author 
expects that the data will be useful to make and improve an effective and efficient strategic development plan. 
 

2.  MATERIALS AND METHODS 
Objectives 

1. to survey the participation of community council in making the strategic development plan for the Kalasin Town Municipality, Kalasin Province,  
2. To compare the level of the participation of community council members in making the strategic development plan for the Kalasin Town Municipality 

regarding gender, age, occupation, educational background and voting area   
3. To find suggestions for the participation in the strategic development plan. 

Hypotheses 
1. The participation of community council members in making the strategic development plan for the Kalasin Town Municipality, Kalasin Province is 

moderate. 
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2. The levels of the participation of community council members in making the strategic development plan for the Kalasin Town Municipality regarding 
different genders, ages, occupations, educational backgrounds and voting areas are different.   

 
Scope 
Population and Samples  
 Population was 360 members of 36 community Councils in the Kalasin Town Municipality, Kalasin Province. 
Samples were 186 members of 36 community Councils in the Kalasin Town Municipality, Kalasin Province selected by Krejcie and Morgan method (Krejcie and 
Morgan. (…………) cited by Somkiat Kiatcharoen. 2009: 55). 
Variables   
 Independent variables are general data of the respondents: gender, age, occupation, educational background and voting area. 
 Dependent variables are participation of the community council members in making a strategic development plan of the Kalasin Town Municipality, Kalasin 
Province. 
Expected Outcomes 

1. Results of the research are useful to improve the participation of the council members in making the strategic development plan. 
Research Methodology 
 Population and Samples  
 Population was 360 members of 36 community Councils in the Kalasin Town Municipality, Kalasin Province. 
Samples were 186 members of 36 community Councils in the Kalasin Town Municipality, Kalasin Province selected by Krejcie and Morgan method (Krejcie and 
Morgan. (…………) cited by Somkiat Kiatcharoen. 2009: 55). 
Instrument 
The 3-part-questionnaire was used to survey the  participation of community council members in making the strategic development plan of the Kalasin Town 
Municipality, Kalasin Province. The questionnaire consisted of 3 parts: personal information, participation of the community council members in 4 areas of the 
strategic development plan and suggestions.  
8 Steps of research instrument design and development 

 - Study on literatures and research related to  
 -Write a draft questionnaire regarding the research framework 
 -Propose the draft questionnaire to thesis advisors for questionnaire correction 
 -Propose the corrected questionnaire to the experts for assessment of content validity and language accuracy  
 -Assess the IOC index of the questionnaire by the experts (0.67-1.00) 
 - Try the questionnaire out on 40 sample subjects 
 -Assess reliability (.89) and correlation efficiency (.29-.15) of the questionnaire (Boonchom Srisa-ard. 2002: 102). 
 -Make the complete questionnaire for data collection 
Data Collection 
 The data were collected by mailing a 3-part-questionnaire to 360 members of 36 community councils in the Kalasin Town Municipality, Kalasin Provinc 

Data Analysis 
The data were analyzed by computer program. The frequency and percentage were used to analyze the personal information of the respondents. The 
arithmetic mean and standard deviation were used to analyze the level of the participation in making the strategic development plan. T-test and F-test were 
used to determine whether there was any significant difference among gender, educational background,  occupation and voting area. The statistical significance 
was set at the .05 level. The content analysis and descriptive presentation were employed for a research report.  

 
3.  RESULTS 

 The results of this research were summarized as follows: 
1. Regarding the personal data, the finding  

showed that 58.60 % of the respondents were male, 34.90% of them were businessmen and businesswomen, 35.50% of them got primary education and 
36.56% of them were in the voting area 3. 
 2. The finding indicated that the average level of the participation of the community council members in making the strategic development plan of the 
Kalasin Town Municipality was moderate. Three moderate-rate-levels of the participation were administration, decision making and evaluation. One highest-rate-
level of the participation was public benefits.    
 3.  The findings showed that the average level of the  participation regarding the different genders, occupations, educational backgrounds and voting areas 
was not significantly different at the .05 level. Whereas, the average level of the public participation regarding the different voting areas was significantly different 
at the .05 level. 
 4.  In regard to suggestions, they are concluded that a good model of the participation in making a strategic development plan in community should be 
developed and promoted. Professional skills and knowledge of community leaders should be trained and developed. The outcomes of the implementation of the 
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strategic development plan should be publicized widely to people in community. Welfare services and reward should be provided regularly to members of the 
community councils.  
 

4.  CONCLUSIONS AND DISCUSSION 
 This paper discusses only the participation of the community council members in making the strategic plan of the Kalasin Town municipality, Kalasin 
Province. 
      1. The finding indicated that the average level of the participation of the members in making the strategic development plan was moderate. The result may 
be caused by  lack of chance of all members for the strategic development plan. Most of the operation plan is usually managed by the chief executives of the 
Kalasin Town Municipality. Moreover, most of the members are not encouraged to participate in making the strategic development, and the development plan is 
not publicized widely to people in community. Khanitha Srinont (2000:78-79) claimed that     the average level of the participation of community council members 
of  the Nonthaburi Town Municipality in the development plan was moderate. Sudarat Arsachai (2008: Abstract) asserted that the average level of the 
participation of people in the Nong So Sub-District Municipality in the development plan  was moderate.  
 2. The finding indicated that the average level of the participation of the members in making the strategic plan regarding gender, occupation, educational 
background was significantly different. 
  2.1. The average level of the participation of the members in making the strategic plan regarding the different genders was significantly different. The 
result may be caused by the equality of both males and females. Suparb Niamtakhab (2007) claimed that the opinion of people towards the development plan of 
the Kham Kaenkaew Sub-District Municipality regarding the genders was not significantly different. . Sudarat Arsachai (2008: Abstract) asserted that the opinion 
of people towards the development plan of the Nong So Sub-Disrtict Municipality regarding the different genders was not significantly different. 
  2.2. The average level of the participation of the members in management, decision making and evaluation of the strategic plan regarding the different 
occupations and educational backgrounds was significantly different at the .05 level. The result may be caused by the different needs and problems of the 
different occupations. Ngamta Sukprasert (2000: 68) claimed that the participation of people in the administration of Samet Sub-District Administrative 
Organization regarding the different occupations was significantly different at the .05 level. Khanitha Srinont (2000: 78-79) and Jirasak Srijaichareon (2000: 72-
75) asserted that the participation of the community council members in the making the development plan regarding the different occupations was significantly 
different at the .05 level. Naparat Chareonrat (2002: 79-80) asserted that the participation of people in the development of Chaing Mai Town Municipality 
regarding the different occupations was significantly different at the .05 level. Koufman. (1949 : 7)  stated that the occupation of people significantly related to the 
development of community at the .05 level. 
  2.3. The average level of the participation of the community council members in making the strategic plan regarding the educational background was 
not significantly different at the .05 level. The result may be cause by the equality of all members from different educational background. Suparb Niamtakhab 
(2007) asserted that the average opinion of people in the Khiankaew Sub-District Municipality towards the problems of the participation in the development plan 
regarding the different educational background was not significantly different at the .05 level.  2.4.  The participation of the community council members in 
making the strategic development plan regarding the different voting areas was significantly different at the .05 level. The result may be caused by   the different 
status of people in each area. The voting area 1 is a business center, and most of people in this area are well being. Whereas, the voting area 2 is a farming 
area, and most of people have low income. 
 
Suggestions 

1. Application  
1. The community council members should be provided completely and more opportunity to share  idea of the strategic development plan. 
2. The members should be motivated in the development plan by reward or promotionใ 
3.  The community council members with various occupation should be provided completely and more opportunity to share  idea of the strategic 

development plan. 
4. Public hearing on the development plan should be organized for people in community.  
5. There should be key leaders for community-based development 
6. The meeting on the management of the development plan should be held monthly for the community council members  
7. The development plan should be publicized widely through various channels. 

Future Research 
1. A further study should focus on the factors related to the participation in making a strategic development plan. 
2. A comparative in-dept study should be conducted on the participation of the different town municipalities in making a strategic development plan. 
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ABSRTACT 

 The objectives of the research were to survey the motivation for the performance of 
officers of the Somdet Sub-District Administrative Organizations, Somdet District, Kalasin 
Province, compare the level of the motivation for the performance of the officers, and find the 
suggestions for motivational improvement. The sample subjects were 190 officers from 8 
Somdet Sub-District Administrative Organizations, Somdet District, Kalasin Province. They were 
selected by Taro Yamane method and simple random sampling technique. The instrument was 
a questionnaire with.95 reliability value. The statistics used were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test (Independent Samples) and F-test.  
 Results of the research were as follows: 
 1.1 The research finding showed that the average level of the motivation of the officers 
for the performance was moderate. Five high-rate-levels of the motivation were achievement    
( =3.83), status ( =3.69), work itself ( =3.68), personal life ( =3.67), and relations with 
superior, subordinates and peers ( =3.51). Nine moderate-rate-levels of the motivation were 
recognition ( =3.45), responsibility, ( =3.45), policies and administration ( =3.44), security  
( =3.39), supervision ( =3.36), working conditions ( =3.33), advancement ( =3.17) and 
compensation ( =2.93)  
 1.2 The finding indicated that the average level of the motivations of the officers 
regarding the different genders and compensations was significantly different at the.05 level. 
The motivations of female officers for the performance were higher than those of the male 
officers. Whereas, the motivations of the officers regarding the different ages and different 
educational backgrounds were not significantly different at the 0.05 level.  
 1.3 In regard to the suggestions, they are concluded that the superior should adopt the 
principles of good governance for the administration. The salary or compensation should be 
suitable to the current situation. The position promotion should be fair and transparent, the work 
and responsibilities should be assigned clearly and appropriately. The office equipment should 
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be sufficient for the officers. The best officers should be rewarded. The officers should be 
always motivated by the superiors. 
 

2. Introduction 
 Key principles of the administration are enhancing the motivation of personnel in 
organizations for the excellent performance, improving the relations of personnel with 
organizations and strengthening the unity of personnel, ensuring security and providing 
possibility of occupational growth. The principles are important factors affecting the effective 
and efficient performance of the officers (Nara Somprasong. 2001: 120). Motivation is important 
for the achievement of organization. It is obvious that administrative staff takes an important 
role in enhancing and motivating subordinates to develop themselves and work for the 
achievement of organization (Ratree Patanarangsan. 2011 : 253). 
 A researcher is an officer of the Phasawey Sub-District Administrative Organization, 
Somdet District, Kalasin Province, and she was interested in studying the motivation factors in 
the efficient performance of the officers of Sub-District Administrative Organizations in Somdet 
District, Kalasin Province. The author expects that the data will be useful to develop the 
administrative system and improve the motivations of the officers for the efficient and effective 
performance. 
 2.1 Objectives 
  2.1.1 To survey the motivation for the performance of officers of the Somdet Sub-
District Administrative Organization, Somdet District, Kalasin Province 
  2.1.2 To compare the level of the motivation for the performance of the officers 
regarding gender, age, educational background and status 
  2.1.3 To find suggestions for motivational improvement  
 2.2 Hypotheses 
  2.2.1 The average level of the motivations of the officers for the performance is 
moderate. 
  2.2.2 The average level of the motivations of the officers for the performance 
regarding the different genders, ages, educational backgrounds and work positions is 
significantly different. 
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3. Material and Method 
 The research focuses on two-factor theories of motivation: motivation factors and 
maintenance factors consisting of 14 items (Frederick Herzberg. 1959: 45-49). 
 3.1 Population and Samples  
  The Population was 359 officers from 8 sub-district administrative organizations in 
Somdet District, Kalasin Province. Samples were 190 officers of sub-district administrative 
organizations in Somdet District, Kalasin Province. They were selected by Tora Yamane 
method, stratified random sampling and simple random sampling techniques (Yamane.1967: 
725).The research was conducted during October to December 2011. 
 3.2 Variables  
  Independent variables were gender, age, educational background and work 
position. Dependent variable was motivation for the performance of the officers of the Somdet 
Sub-District Administrative Organizations in Somdet District, Kalasin Province consisting of 
motivation factors and maintenance factors of Frederick Herzberg: achievement, recognition,  
Work itself, responsibility, advancement, salary and compensation, possibility of growth, 
relations with superior, subordinates and peers, status, policies and administration, working 
conditions, personal life, security and supervision.  
 3.3 Instruments 
 The 3-part-questionnaire consisted of part 1: personal information, part 2: motivations 
for the performance of the officers, part 3: suggestion.7 Steps of research instrument; design 
and development; Study on literatures and research related to, Write a draft questionnaire 
regarding the research framework, Propose the draft questionnaire to thesis advisors for 
questionnaire correction, Propose the corrected questionnaire to the experts for assessment of 
content validity and language accuracy, Assess the IOC index of the questionnaire by the 
experts (0.67-1.00),Try the questionnaire out on 40 sample subjects, Assess reliability (.95) and 
correlation efficiency (.29-.15) of the questionnaire (Boonchom Srisa-ard. 2002: 102).and Make 
the complete questionnaire for data collection, 

Data Collection 
 The data were collected by mailing a 3-part-questionnaire to 190 officers of sub-district 
administrative organizations in Somdet District, Kalasin Province, and 95% of the complete 
questionnaires were returned.  
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Data Analysis 
 The data were analyzed by computer program. The frequency and percentage were 
used to analyze the personal information of the respondents. The arithmetic mean and standard 
deviation were used to analyze the level of the motivation of the officers for the performance. T-
test was used to determine whether there was any significant difference between genders, and 
F-test was used to determine whether there was any significant difference among age, 
educational background, worked position. The Sheffe method was employed to pair 
comparison. The statistical significance was set at the.05 level. Cronbach’s Alpha was 
determined by SPSS program to ascertain the reliability of a questionnaire. The content 
analysis and descriptive presentation were employed for a research report.  
 

4. Results 
  The results of this research were summarized as follows: 
  4.1 Regarding the personal data, the finding showed that 60 % of the respondents 
were male, 43.16% of them were 25-30 years old, 41.05% of them were 31-45 years old, and 
15.79% of them were over 45 years old. 74.21% of them got bachelor degree. 47.37% of them 
were temporary officers, 37.37% of them were government officers, and 15.26% of them were 
labors. 
  4.2 The finding indicated that the average level of the motivation of the officers for the 
performance was moderate. Five high-rates –levels of the motivation for the performance were 
status, work itself, personal life, relations with superior, subordinates and peers. Nine moderate-
rate-levels of the motivation were recognition, responsibility, policies and administration, 
security, supervision, working conditions, advancement, salary and compensation, and 
achievement.  
  4.3 The finding indicated that the average level of the motivation of the officers 
regarding the different genders, educational backgrounds was significantly different at the.05 
level. The average level of the motivation of the male officers was higher than that of the 
female officers. Whereas, the average level of the motivation of the officers regarding the 
different ages, work statuses was not significantly different at the.05 level. 
  4.4 Regarding the suggestions, they are concluded that the superiors should adopt the 
principles of good governance for the administration. The salary or compensation should be 
suitable to the current situation. The position promotion should be fair and transparent, the work 
and responsibilities should be assigned clearly and appropriately. The office equipment should 
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be sufficient for the officers. The best officers should be rewarded. The officers should be 
always motivated by the superiors. 

5. Discussion 
 This paper discusses only the motivation factors related to the performance of the 
officers of sub-district administrative organizations in Somdet District, Kalasin Province. 
 1. The result indicated that the average level of the motivation for the performance of the 
officers was moderate. The result may be caused by the policies and administration, working 
conditions, advancement, possibility of growth and salary. The possibility of growth is weak and 
few work positions are available. Therefore, the officers feel secure in their job. Most of the 
budget was spent on public services. Therefore, office equipment is not sufficient for the 
officers and working condition is not good. 
 The administration policies were not practical, and the policies were flexible and 
changeable. The policies may be changed based on a new executive council. Regarding the 
quality of superiors, most of the superiors were lack of vision and leadership, and they did not 
employ the principles of good governance for the administration. In addition, few officers were 
provided opportunity to develop their professional skills and knowledge, and most of the officers 
were not put on the right job. Therefore, the motivations of the officers for the performance 
were moderate due to these problems.  
 2. The result indicated that the average level of the motivation of the male officers was 
significantly higher than that of the females. The result may be caused by chief executives. 
Most of the executives gave precedence to the male officers rather than the females. As a 
result, the average level of the motivation of the females was lower than that of the males. The 
average levels of the motivation of the officers regarding the age and educational background 
and status were not significantly different. The results may be caused by the equality for all 
officers. The executives emphasize on knowledge and work efficiency rather than their ages, 
and they provided the officers with the financial support to further study including short training 
courses.  

Conclusion and Suggestions 
 The research provides suggestions for the waste management as follows: The 
superiors should emphasize on the equality for all officers, and provide the subordinates with 
occupational advancement. The salary or compensation should be suitable to the current 
situation. The position promotion should be fair and transparent for all officers, the work and 
responsibilities should be assigned clearly and appropriately. The office equipment should be 
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sufficient for the officers. The best officers should be rewarded. The officers should be always 
motivated by the superiors. 
 Future research should emphasize on a comparative in-depth study of the factors 
affecting the motivations of officers for the performance of another sub-district administrative 
organizations in Kalasin province. 
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บทคดัยอ่ 

 การวจิยัเรื่องภูมปิญัญาชาวบา้นในการดแูลสขุภาพทีป่รากฏในคมัภรีย์าใบลานอสีานมวีตัถุประสงคเ์พื่อ

ปรวิรรตคมัภรีย์าใบลานอสีานฉบบัหมอคุณจอม ทีอุ่ทยานการศกึษาวดัปฐมแพงศร ีบา้นกุดลงิ ต าบลร่องค า อ าเภอร่อง

ค า จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ศกึษาภูมปิญัญาชาวบา้นในการดแูลสขุภาพทีป่รากฏในคมัภรีย์า  ใบลานอสีาน และเผยแพร่องค์

ความรูภ้มูปิญัญาชาวบา้นในการดแูลสขุภาพทีป่รากฏในคมัภรีย์าใบลานอสีานในรปู ICT ของมหาวทิยาลยัราชภฏั

มหาสารคาม  

 ผลการวจิยัพบว่า คมัภรีย์าใบลานอสีาน มจี านวน 79 แผ่น 81 หน้าลาน บนัทกึดว้ยอกัษรธรรมโบราณดว้ย

ภาษาอสีานสัน้ ๆ ไดใ้จความชดัเจน กล่าวถงึ อาการของโรค ต ารบัยา การเกบ็ยา การปรงุยา   

การป้องกนั บ าบดั และวธิกีารรกัษาโรค จ านวน 7 กลุ่มอาการ ไดแ้ก่  กลุ่มโรคระบบห ูตา คอ จมกู  

ระบบหายใจ กลุ่มโรคทางเดนิอาหาร กลุ่มโรคทางเดนิปสัสาวะ กลุ่มโรคไหลเวยีนของเลอืด ลม น ้าเหลอืง   

กลุ่มโรคผวิหนงั กลุม่โรคมะเฮง็ และกลุ่มโรคอื่น ๆ ใชต้ ารบัยา 87 ขนาน มสีมุนไพร 616 ชนิด จ าแนกเป็นพชืวตัถุ  

527 ชนิด  สตัวว์ตัถุ 37 ชนิด และธาตุวตัถุ 52 ชนิด 

   คมัภรีย์าใบลานอสีานแสดงใหเ้หน็ภูมปิญัญาชาวบา้นในการเกบ็ยาเพื่อใหไ้ดย้าตามทีก่ าหนด และสงวนพนัธุ์

ของพชืมใิหเ้สือ่มสญู ภูมปิญัญาในการปรุงยาเพื่อใหไ้ดย้าทีม่ฤีทธิด์ ีและปรุงแต่งรสยาใหร้บัประทานไดง้่ายขึน้  ภูมิ

ปญัญาวธิดีแูลรกัษาสขุภาพ  2 แบบ ไดแ้ก่ แบบที ่1 กรณีทีค่นไขป้ว่ยเน่ืองจากร่างกายเสือ่มสภาพใหร้กัษาดว้ยการใช้

สมุนไพร แบบที ่2 ดแูล รกัษาสขุภาพของคนไขท้ีป่ว่ยทางดา้นร่างกายและจติใจดว้ยสมุนไพร คาถา และพธิกีรรม เพื่อ

ฟ้ืนฟูสขุภาพอนามยัของผูค้นทัง้ในดา้นสภาวะจติและสขุภาพกายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were three folds: 

 1) Khamphi Bai-Lan “Khun Chom Version” at education park Wat Pathompangsree, Ban Kut Ling, 

Rong Kham sub-district, Rong Kham district, Kalasin province; 2) to study the wisdom of local I-san medicine 

for health care as appeared in I-san medical palm leaf manuscript; and 3) to propagate the knowledge part of 

the wisdom of local I-san medicine for health care as appeared in I-san medical palm leaf manuscript in ICT 

format of Rajabhat Mahasarakham university. 

 The result of the research revealed that Khamphi Bai-Lan has 79 pages 81 palm- leaves pages 

precisely recorded in I-san Language by using ancient Dharma consonants referring to symptoms, medical 

recipes, medical reservation, medical preparation, prevention, treatment and treatment methods of seven 

symptoms such as diseases of the ear, eye, throat and nose, diseases of respiratory system, diseases of 

digestive system, diseases of genitourinary system, diseases of circulatory system, blood plasma, skin 

disease, cancer and other diseases by using 87 medical recipes, 616 kinds of herbs classified as 527 kinds 

of plants substances, 37 kinds of animal substances and 52 kinds of element substances. 

 Khamphi Bai-Lan revealed the wisdom of local I-san medicine in medical reservation in order to get 

the fined medicine and to preserve medical plants, the wisdom of effective medical preparation, the medical 

preparation for good taste and easily taken, 2 patterns of health care; the first one is to cure physical illness 

by herbs and the second one is to cure both physical and mental conditions by herbs, spell and ceremonies 

to review the health, sanitation of people both mental and physical conditions effectively. 

บทน า   
  ปจัจบุนัสงัคมไทยไดใ้หค้วามส าคญักบัการรกัษาสขุภาพมากขึน้ มคีนไม่น้อยไดห้นัมาใชบ้รกิารเพื่อสขุภาพ 
ขณะเดยีวกนัการบ าบดัรกัษาโรคยุคปจัจุบนัไดป้ระยุกตใ์ช ้การบ าบดั รกัษาโรคแบบวถิชีาวบา้นเขา้มาเป็นสว่นหนึ่งใน
การดแูลสขุภาพใหแ้ก่คนไข ้เชน่ การรบัประทานอาหารชวีจติ การนวดแผนโบราณ การใชย้าสมุนไพร เป็นตน้ 
นอกจากเป็นการน าวถิกีารแพทยโ์บราณพืน้บา้นมาใชแ้ลว้ยงัเป็นการเพิม่พนูรายไดใ้หแ้ก่ชาวบา้น ชุมชน ทอ้งถิน่และ
ประเทศไทยอกีดว้ย   
 กระแสเรื่องการดแูลสขุภาพจงึเป็นแรงบนัดาลใจใหค้ณะผูว้จิยัเลง็เหน็ความส าคญัของคมัภรีย์า ใบลานอสีานที่
ไดร้วบรวมต ารายาของหมอชาวบา้นในอดตีไวจ้ านวนมากทีบ่นัทกึองคค์วามรูท้ีล่ ้าค่าในการบ าบดัดแูล รกัษาโรคต่าง ๆ 
ดว้ยภาษาอสีานโบราณยากทีค่นไทยรุ่นใหมจ่ะเขา้ใจ และนบัวนัปราชญช์าวบา้นทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญดา้นภาษา
อสีานโบราณ และหมอชาวบา้นมจี านวนลดลงตามอายขุยั ตลอดจนสมุนไพรทีม่อียูใ่นปา่ธรรมชาตกิ าลงัจะสญูหายไป
ตามจ านวนพืน้ทีป่า่ของไทยทีล่ดลงไปทุกวนั  
 ดงันัน้การปรวิรรตคมัภรีย์าใบลานอสีานทีบ่นัทกึไวด้ว้ยภาษาอสีานโบราณเป็นภาษาไทยปจัจบุนัท าใหค้นไทย
สามารถอ่านเขา้ใจไดโ้ดยง่าย และสามารถสบืคน้ภูมปิญัญาชาวบา้นในการดแูลสขุภาพตามวถิทีอ้งถิน่ว่า ในคมัภรีย์าใบ
ลานอสีานมคีวามรู ้วธิคีดิ และวธิปีฏบิตัใินการป้องกนับ าบดัรกัษาโรคใดไวบ้า้ง อนัจะเป็นแนวทางในการอนุรกัษ์ 
พฒันาและสบืทอดองคค์วามรูใ้นการดแูลสขุภาพตามภูมปิญัญาชาวบา้นอสีานใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่อย่าง
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เหมาะสม  ตลอดจนองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ะเผยแพรใ่นรปูของ ICT ของมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามอนัจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิง่ต่อวงการแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลอืกในการดแูลสขุอนามยัของผูค้นทัง้ในด้านสภาวะจติและ
สขุภาพร่างกายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนสรา้งชมุชนใหพ้ึง่พาตนเอง เสรมิสรา้งชุมชนเขม้แขง็มัน่คงบนฐาน
ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
  การวจิยัครัง้นี้ใชว้ธิกีารศกึษาเชงิคุณภาพ (Qualitative methods) แบบมสีว่นรว่ม (PAR – Participatory 
Action Research) มขีัน้ตอน ดงันี้ 
  1.ระยะก่อนการวจิยั  (Pre-research  phase) ไดแ้ก่ ส ารวจขอ้มลูคมัภรีย์าใบลานในภาคอสีานทีว่ดัหรอื
สถาบนัต่าง ๆ ไดเ้กบ็บนัทกึไว ้คดัเลอืกคมัภรีย์าใบลานอสีานทีย่งัไมไ่ดป้รวิรรต มเีน้ือหาและภาษาสมบรูณ์ทีส่ดุจ านวน 
1 ผกู ปรวิรรตคมัภรีย์าใบลานจากตวัอกัษรอสีานโบราณเป็นภาษาไทยปจัจุบนั ส ารวจและคดัเลอืกหมอชาวบา้นที่
ไดร้บัการยอมรบัจากประชาชนในจงัหวดัมหาสารคาม กาฬสนิธุ ์และรอ้ยเอด็ 
 โดยใชเ้ทคนิค Snow Ball สอบถามขอ้มลูเรื่องภาษา ต ารบัยา วธิกีารบ าบดั รกัษา และฟ้ืนฟูผูป้ว่ยทัง้ในอดตีและ
ปจัจบุนั 
  2. ระยะของการวจิยั (Research  phase) ไดแ้ก่  สอบถามหมอชาวบา้นทีป่ระชาชนใหค้วามเชือ่ถอื ศรทัธา
และยอมรบั โดยใชว้ธิกีารเลอืกพืน้ทีแ่บบเจาะจง (Purposive Sampling)  สมัภาษณ์เชงิลกึ (Indepth  interview)  
บนัทกึ (Field notes) และถ่ายภาพ เกบ็ขอ้มลูสมุนไพรในทอ้งถิน่ทีค่มัภรีย์าใบลานกล่าวถงึ  
จดัเวทชีาวบา้นครัง้ที ่1 สนทนากลุ่ม  (Focus group) เพื่อสอบถามชื่อโรค  และอาการของโรค ตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของภาษาทีป่รวิรรต และสบืคน้ภูมปิญัญาชาวบา้นในการดแูลสขุภาพต่อไป           
  3.ระยะการจดัท าแผน (Planning  phase) มขีัน้ตอน ดงันี้  จดัเวทชีาวบา้น ครัง้ที ่2 ประชมุหมอชาวบา้น  
นกัวชิาการ นกัภาษาศาสตรใ์นทอ้งถิน่ ตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษา การเกบ็ยา และปรงุยาทีป่รากฏในคมัภรีย์า
ใบลานอสีาน  วเิคราะหอ์งคค์วามรูภู้มปิญัญาชาวบา้นในการดแูลสขุภาพตามประเดน็ทีค่น้หา (Topic ) แลว้อธบิาย
ความ ตคีวาม สรุปความ และรายงานผลการวจิยัแบบพรรณนาวเิคราะห ์(Descriptive Analysis) 
  4. ระยะการน าแผนไปปฏบิตั ิ(Implementation Phase) ไดแ้ก่ จดัท าสารสนเทศภูมปิญัญาชาวบา้นในการ
ดแูลสขุภาพทีป่รากฏจากเอกสารใบลานเผยแพรใ่นรปู  ICT ของมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม และรปูแบบต่าง ๆ 
 

สรปุผล  

              คมัภรีย์าใบลานอสีานบนัทกึการป้องกนั บ าบดั และรกัษาโรคต่าง ๆ ตามวถิทีอ้งถิน่ดว้ยตวัอกัษรธรรม

อสีานโบราณ มตี ารบัยา 331 ขนาน รกัษาผูป้ว่ยดว้ยโรคต่าง ๆ 8 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มโรคระบบห ูตา คอ จมกู  กลุ่มโรค

ระบบหายใจ  กลุ่มโรคระบบทางเดนิอาหาร กลุ่มโรคทางเดนิปสัสาวะ  กลุ่มโรคระบบไหลเวยีนของเลอืด-ลม-น ้าเหลอืง 

กลุ่มโรคผวิหนงั กลุม่โรคมะเฮง็ และกลุ่มโรคอื่น ๆ สมุนไพรทีใ่ชร้กัษาม ี616 ชนิด แบ่งเป็นพชืวตัถุ  527 ชนิด สตัว์

วตัถุ 57 ชนิด และธาตุวตัถุ 52 ชนิด  
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อภิปรายผล 

 จากการวเิคราะหค์มัภรีย์าใบลานอสีานแสดงใหเ้หน็ภมูปิญัญาของชาวบา้นในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

              1. ภมิูปัญญาในการเกบ็ยา ไดแ้ก่ ประการแรก คอื ภูมปิญัญาในการสงวนพนัธุข์องตน้ยามใิหเ้สือ่มสญู  

ในคมัภรีย์าใบลานบนัทกึว่า พชืสมุนไพรชนิดเดยีวกนัแต่ใชส้ว่นต่าง ๆ เป็นยารกัษาโรคแตกต่างกนั  เช่น  มะขาม 

ยอดใชร้กัษาอาการทอ้งผกู เมลด็ใชย้าขบัปสัสาวะ ใบใชร้กัษาโรคน่ิวและยาปวดศรีษะ เปลอืกใชร้กัษาอาการปวดเมื่อย

ตามร่างกาย รากใชเ้ป็นยารกัษาโรคด่อย หรอือาการกลา้มเน้ือหมดแรง เป็นตน้  ดงันัน้ชาวบา้นจงึเลอืกเกบ็ยาเฉพาะ

ตามความตอ้งการโดยไมต่อ้งตดัหรอืถอนตน้ไม ้ประการทีส่อง คอื ภูมปิญัญาทีจ่ะไดต้วัยาทีม่ฤีทธิด์ ี คมัภรีย์าใบลาน

ระบุวธิเีกบ็สมุนไพร ตามสถานทีก่ าหนด เช่น เครอืฝาก(กาฝาก)จบัไมม้อนจะไดพ้ชืสมุนไพรรกัษาโรคนิ่ว เกบ็สมุนไพร

ใหถู้กชนิด หรอืถูกสว่น เช่น ผกัหวานบา้นใชร้กัษาโรคเจบ็เสยีดทอ้ง และโรคแสบหมากโหก (กรดไหลยอ้น) เกบ็พชืให้

ถูกส ีเช่น กา้งปลาแดงใชร้กัษาอาการไข ้ กา้งปลาขาวใชร้กัษาโรคตา เกบ็สมุนไพรตามทศิ เชน่ รากเอน็อา้ใหเ้กบ็ทาง

ทศิตะวนัออก การเกบ็สมุนไพรเช่นน้ีพบ ระยะเวลาในการเกบ็ยาจะเกีย่วขอ้งกบัสารส าคญัหรอืปรมิาณตวัยาในพชืแต่

ละเวลาจะแตกต่างกนั  

            2.ภมิูปัญญาในการปรงุยา คมัภรีย์าใบลานอสีานระบุการปรุงยาไว ้ เช่น ตม้ ดอง ฝน  แช่  ป ัน้เป็น

ยาลกูกลอน  เผา  หลาม (บรรจสุมุนไพรในกระบอกไมไ้ผแ่ลว้น าไปเผา) ป้ิง (ย่างไฟ) ลาบ ดอง ยยี่อง (ขยี)้ คุลกิา 

(คลุกเคลา้) เป็นตน้ ซึง่การปรุงยาแต่ละขนานก าหนดสดัสว่นของการใชส้มุนไพรไวอ้ย่างคร่าว ๆ  ดงันัน้การปรุงยาจงึ

เป็นเรื่องทีห่มอชาวบา้นจะตอ้งใชค้วามรอบรู ้ความช านาญ และระมดัระวงัเป็นพเิศษ เช่น  สมุนไพรบางชนิดมพีษิ การ

ปรุงยาตอ้งรูจ้กัการท าใหพ้ษิมคีวามพอด ีอาท ิน ้าเกีย้ง (ยางตน้รกั)  ใชร้กัษาโรคคะยอื (หดืหอบ) เน่ืองจากยางน ้าเกีย้ง

มพีษิ บางคนจะมอีาการแพแ้ละคนัเมื่อสมัผสัร่างกาย หรอืเขา้ใกล ้ 

หมอชาวบา้นมกัจะเอาน ้าเกีย้งไปเผาไฟ หรอืสตุ เสยีก่อนเพื่อใหย้างน ้าเกีย้งมพีษิอ่อนลงและมสีรรพคุณเป็นยา 

 3. ภมิูปัญญาในการรบัประทานยา  ในคมัภรีย์าใบลานอสีานบางขนานระบุว่า การใหย้าคนไขต้อ้งพจิารณา

วยัของคนไข ้อาท ิการรกัษาโรคนิ่วถา้เป็นผูใ้หญ่ใหก้นิยา10 ปบุ (ค า) เดก็ใหก้นิ 3 ปุบ ซึง่การใหค้นไขร้บัประทานยา

ตามวยัน้ีสอดคลอ้งกบัต าราแพทยแ์ผนปจัจุบนั เน่ืองจากคนไขใ้นวยัเดก็น ้าหนกัตวัน้อย ร่างกายยงัอ่อนแอ การใช้

ปรมิาณยาทีม่ากจะสง่ผลเสยีต่อร่างกาย  สว่นในกรณีทีค่นไขเ้ป็นผูใ้หญ่จะสามารถทนทานต่อฤทธิย์าในปรมิาณทีม่าก

ได ้ การทีก่ าหนดใหค้นไขร้บัประทานยาตามเวลา  เช่น การรกัษาโรคลงทอ้ง ใหร้บัประทานยา 2  เวลา คอื 

รบัประทานยาก่อนงาย (ก่อนอาหารเชา้) และก่อนเพล (ก่อนอาหารกลางวนั)   เน่ืองจากช่วงนี้ร่างกายก าลงัทอ้งว่าง 

เมื่อยาเขา้ไปสูก่ระเพาะอาหารยาจะดดูซมึเขา้สูก่ระแสเลอืดไดเ้รว็จะสง่ผลต่อการรกัษาไดด้ ีและยาบางขนานตอ้งใหก้นิ

พรอ้มกบัอาหารเพื่อทีป้่องกนัการระคายเคอืงต่อหลอดลมและกระเพาะอาหาร เช่น ลาบกบ รกัษาโรคอาเจยีนทีเ่กดิจาก

การทีร่่างกายไดร้บัยาพษิ หรอืยาเบื่อเมา  

นบัว่าเป็นภูมปิญัญาของชาวบา้นทีใ่ชอ้าหารเป็นยาและใชย้าเป็นอาหาร 

 4.ภมิูปัญญาในการดแูลป้องกนับ าบดัและรกัษาโรค ในคมัภรีย์าใบลานอสีานแสดงวถิใีนการดแูลรกัษา

และบ าบดัโรค 2 ลกัษณะ ไดแ้ก ่ลกัษณะแรก คอื การรกัษาและบ าบดัผูป้ว่ยทีส่ขุภาพไมแ่ขง็แรง  เจบ็ปว่ย หรอืร่างกาย

เสือ่มเป็นไปตามธรรมชาต ิชาวบา้นนิยมใชก้ารบ าบดัและรกัษาดว้ยวธิธีรรมชาต ิกล่าวคอื ใชส้มุนไพรประเภทพชื สตัว ์

และธาตุทีม่ใีนทอ้งถิน่ เช่น พรกิ พรกิไทย ขงิ ขา่ กระเทยีม ใบแมงลกั  หญา้หนวดแมว บอระเพด็ ซึง่ สมุนไพรเหล่าน้ี

รกัษาโรคสามญัได ้เช่น อาการสะอกึ เป็นลมในกระเพาะหรอืล าไส ้อาการทอ้งผกู อาการทอ้งร่วง คมัภรีย์าใบลานอสีาน
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ผกูนี้นบัว่าเป็นคู่มอืการดแูลรกัษาสขุภาพของชาวบา้นทีไ่ดเ้ลอืกสรรสมุนไพรใกลต้วัในการรกัษาโรคได้ เป็นภูมปิญัญา

ในการดแูลรกัษาและบ าบดัผูป้ว่ยทางร่างกายและจติใจ กล่าวคอื คนไขท้ีป่ว่ยโรครา้ยแรง เรือ้รงั หรอืมอีาการแสบ รอ้น

บรเิวณบาดแผล ทุรนทุรายจากพษิของโรค หมอชาวบา้นจะใชส้มุนไพรรกัษาอาการเจบ็ปว่ยดา้นร่างกาย ขณะเดยีวกนั

กจ็ะใช ้คาถา พธิกีรรม ความเชือ่ และศรทัธาทางศาสนา สรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูป้ว่ย สง่ผลใหผู้ป้ว่ยบรรเทา หรอื

หายจากโรคหรอืมอีายยุนื  

  5. ภมิูปัญญาในการควบคมุคณุธรรม หรอืจรรยาหมอชาวบ้านในการประกอบวิชาชีพ ในคมัภรีย์าใบ

ลานสอนคุณธรรมและควบคมุจรรยาบรรณของหมอชาวบา้น 2 ประการ ไดแ้ก่ ประการแรก คอื หมอชาวบา้นจะตอ้ง

ไหวค้ร ูเชื่อว่าการไหวค้รแูลว้ระลกึถงึคุณครทูีป่ระสาทวชิาทางการแพทยใ์หแ้ก่ตน จะท าใหก้ารรกัษาบงัเกดิผลดี  

นอกจากนี้หมอชาวบา้นจะไม่เรยีกค่ารกัษาแพงเกนิไปเพราะจะเป็นการซ ้าเตมิความทุกขแ์ละความล าบากใหแ้ก่คน

ยากไรแ้ละญาตมิากยิง่ขึน้ ดงันัน้ในคมัภรีย์าใบลานจงึระบุเงนิคา่รกัษาเอาไวเ้พยีงเลก็น้อย สว่นคนไขร้ายใดมคีวาม

ประสงคจ์ะจ่ายค่ารกัษาใหม้ากกว่านี้ใหร้บัไดต้ามก าลงัศรทัธาของเขา หากหมอชาวบา้นคนใดจ าเป็นตอ้งรกัษาคนไขท้ี่

ปว่ยหนกั จงึก าหนดใหใ้ชค้ายหลวง (คายใหญ่) หากคนไขไ้ม่หายหรอืมคีนตายอยา่เอาค่ารกัษา หากหมอชาวบา้นคน

ใดละเมดิกฎขอ้น้ีเชื่อว่าจะท าใหฤ้ทธิย์าเสือ่ม ชาวบา้นจะไมม่าใชบ้รกิารอกีซึง่จะมผีลเสยีต่ออาชพีของหมอชาวบา้น

ต่อไป คุณธรรมของหมอชาวบา้นทีป่รากฏในคมัภรีย์าใบลานอสีานน้ีสอดคลอ้งกบัจรรยาเภสชักรรมไทย คมัภรีย์าใบ

ลานอสีานจงึเป็นเสมอืนคู่มอืการดแูลสขุภาพของชาวบา้นและเป็นต าราทางการแพทยแ์ผนไทยฉบบัชาวบา้นทีร่วบรวม

องคค์วามรูท้างการแพทยแ์ผนไทยแบบองคร์วม นอกจากน้ีคมัภรีย์าใบลานอสีานยงัใหค้วามรูใ้นการป้องกนั บ าบดัและ

รกัษาผูป้ว่ยดว้ยการแพทยแ์บบองคร์วม ดว้ยการใชค้าถา การประกอบพธิกีรรมทางศาสนามาเป็นพลงัจติ สรา้งสมาธ ิ

สรา้งศรทัธา  

ความเชื่อมัน่ในการรกัษา 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมกีารอบรมการอ่านอกัษรอสีานโบราณเพื่ออนุรกัษ์และขยายองคค์วามรูใ้นคมัภรีย์าใบลานอสีานใน

กลุ่มบุคลากรทางการแพทยท์างเลอืกและแพทยแ์ผนไทย กลุ่มเยาวชน นกัศกึษาและประชาชนทีส่นใจ ก่อนที่

ผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องอกัษรอสีานโบราณ และหมอชาวบา้นอสีานทีม่อีายุมากจะชราภาพ และสิน้ชวีติไปจนหมด 

 2. ควรจดัท าสารานุกรมสมุนไพรอสีานและวธิกีารรกัษาสขุภาพแบบองคร์วมทีป่รากฏในคมัภรีย์าใบลานอสีาน

เพื่อประโยชน์ทางการศกึษาดา้นภาษาศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ดา้นการแพทยท์างเลอืกและแพทยแ์ผนไทยต่อไป  
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มนธดิา ค ากอ้น1,วทิยา เจรญิศริิ2 ทรงศกัดิ ์จรีะสมบตัิ3  และยุภาพร ยุภาศ4 

Montida Kamkon,1 Witaya Charoensiri,2 Songsak Jeerasombat3 and Yupaporn Yupas4 
 

บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูส้งูอายุต่อการบรกิารเบีย้ยงัชพี
ผูส้งูอายุของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ์ และศกึษาขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาการ
ใหบ้รกิารเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ 
ไดแ้ก่ ผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีจากเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ จ านวน 342 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified 
Random Sampling) เครื่องมอืทีใ่ช้ ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คอื แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
จ านวน 35 ขอ้ มคี่าอ านาจจ าแนก รายขอ้ตัง้แต่ .31 ถงึ .77 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .95 สถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติทิดสอบค่า t-test (Independent Samples) และการวเิคราะหค์วามแปรปรวน
ทางเดยีว F-test (One-way ANOVA) ผลการวจิยัพบว่า 
 

  1. ผู้สูงอายุมคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารเบี้ยยงัชพีของเทศบาลเมืองกาฬสนิธุ์ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก เรยีงค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นความสุภาพและการ
ช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั ด้านสถานที่และสิง่แวดล้อม ด้านทางเลือกในการปรึกษาหารือ ด้านความเข้าใจในการแก้ไข
ขอ้ผดิพลาด ดา้นประสทิธภิาพ และความคุม้ค่า ดา้นก าหนดขอ้มลูข่าวสารและการเปิดเผย และดา้นมาตรฐานของการ
บรกิาร  
  2. ผู้สูงอายุที่มเีพศต่างกนัและอาศยัอยู่ในชุมชนต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารเบี้ยยงัชพีของ
เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยรวมและรายดา้นทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 
  3. ข้อเสนอแนะต่อการบรกิารเบี้ยยงัชีพของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ์ คือ 
เจา้หน้าที ่ควรมคีวามสภุาพเรยีบรอ้ย ยิม้แยม้แจ่มใส เอาใจใสต่่อผูส้งูอายุอย่างใกลช้ดิ และใหบ้รกิารดว้ยความกระชบั 
รวดเรว็ โดยตรงถึงบ้านหรือมบีริการรบั-ส่ง ให้มกีารประชาสมัพนัธ์ข่าวสารการจ่ายเบี้ยยงัชพีและอื่น ๆ ทุกชุมชน 
ตลอดทัง้ใหเ้จา้หน้าทีศ่กึษาระเบยีบกฎหมายใหช้ดัเจน และเมื่อมขีอ้ผดิพลาดใด ๆ ควรรบีแกไ้ขปญัหาโดยเรว็ 
 
ค าส าคญั : ความพงึพอใจ ผูส้งูอายุ เบีย้ยงัชพี 

                                                           
1 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ABSTRACT 
 
 This research aims to study and compare the satisfaction of elders in elderly allowance service of 
Kalasin Municipality, Mueang district, Kalasin province including the useful suggestions to improve the elderly 
allowance service. The samples used in this study consisted of 342 elders who had received the allowance 
service from Mueang Kalasin Municipality selected through, stratified random sampling. The instruments used 
for collecting data were a five rating scale questionnaire of 35 items, with item discrimination between .31 to 
.70 and .95 of reliability. The statistics used for analyzing data were frequency, percentage, means, standard 
deviation, t-test (Independent Samples) and F-test (One-way ANOVA) for hypothesis test. The research 
results were found as follows : 
  1.  The satisfaction of elders in elderly allowance services of Mueang Kalasin Municipality, 
Mueang district, Kalasin province was rated at a high level, considerly as a whole and in each aspect it’s 
shown difference from high to low is : the courtesy and support, the location and environment, the options for 
consultation, the understanding of error correct, the efficiency and economy, the given information and 
disclosure and the standards of service, respectively. 
  2.  The satisfaction of elders in elderly allowance services of Mueang Kalasin Municipality, 
Mueang district, Kalasin province classified by their gender and resident as a whole and in all aspects was 
not different by statistical significant differened at .05 level. 
  3. The useful suggestions were found that; the officers should be polite, friendly and 
conscientious to elders closely. The giving service should be provided in a compact way. The information 
about allowance payments should be announced communities, the officers should learn regulation and 
understanding clearly, if there were any errors they would be fixed on immedialely. 
Keywords : Satisfaction, Elders, Elderly allowance 
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บทน า 
 

 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดใ้หค้วามส าคญักบัการกระจายอ านาจการปกครองไปสู่ทอ้งถิน่ 
ก าหนดไวใ้นหมวด 5 แนวนโยบายพืน้ฐาน แห่งรฐั สว่นที ่3 แนวนโยบายดา้นการบรหิารราชการแผ่นดนิ มาตรา 78 ขอ้ 3 ที่
ก าหนดใหต้้องกระจายอ านาจให้ทอ้งถิน่พึ่งตนเองและตดัสนิใจในกจิการของท้องถิ่นไดเ้อง พฒันาเศรษฐกจิทอ้งถิ่น 
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดโครงสร้างพื้นฐาน สารสนเทศในท้องถิ่นให้ทัว่ถึงและเท่าเทียมกนัทัว่
ประเทศ รวมทัง้พฒันาจงัหวดัทีม่คีวามพรอ้มให้เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ขนาดใหญ่ โดยค านึงถงึเจตนารมณ์
ของประชาชนในจงัหวดันัน้ นอกจากนัน้ในหมวด 14 จ านวน 10 มาตรา ตัง้แต่มาตรา 281 ถงึมาตรา 290 ไดแ้สดงให้
เหน็ว่ารฐัจะตอ้งใหค้วามเป็นอสิระแก่ทอ้งถิน่ตามหลกัแห่งการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถิน่ 
โดยองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ทัง้หลายย่อมมอีสิระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบรหิาร การบรหิารงาน
บุคคล การเงนิและการคลงั และมอี านาจหน้าทีข่องตนเองโดยเฉพาะโดยรฐับาลเป็นผูก้ ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่เท่าทีจ่ าเป็นภายในกรอบของกฎหมาย และเพื่อกระจายอ านาจใหแ้ก่ทอ้งถิน่เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง (รฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550. 2550 : 22,112-116) 
 ในเนื้อหาของรฐัธรรมนูญมสีาระส าคญัใน 4 แนวทางหลกั ไดแ้ก่ แนวทางทีห่นึ่ง การคุม้ครอง ส่งเสรมิ และการ
ขยายสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนอย่างเตม็ที่ แนวทางทีส่อง ไดแ้ก่ ลดการผูกขาดอ านาจรฐั เพิม่อ านาจประชาชน และ
สง่เสรมิการกระจายอ านาจ แนวทางทีส่าม การท าใหก้ารเมอืงมคีวามโปร่งใส มคีุณธรรม และจรยิธรรม และ แนวทางที่
สี ่ ไดแ้ก่ การท าใหอ้งคก์รตรวจสอบมอีสิระ เขม้แขง็ และท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุเป็นงาน
สวสัดกิารสงัคมอย่างหนึ่งและเป็นนโยบายทีร่ฐับาลไดก้ าหนดขึน้ เพื่อเป็นการใหส้วสัดกิารแก่ผูส้งูอายุ และระบบการ
จดับรกิารทางสงัคม เพื่อตอบสนองความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของประชาชน รวมทัง้การป้องกนั แกไ้ขปญัหาและน าสูก่าร
พฒันาสงัคม ในดา้นผูส้งูอายุไดก้ าหนดใหบุ้คคลซึง่มอีายุเกนิหกสบิปีบรบิูรณ์และไม่มรีายไดเ้พยีงพอแก่การยงัชพี  มี
สทิธไิดร้บัสวสัดกิาร สิง่อ านวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะอย่างสมศกัดิศ์รแีละความช่วยเหลอืทีเ่หมาะสมจากรฐั และ
เพื่อให้ผู้สูงอายุมสีทิธไิด้รบัเบีย้ยงัชพีเป็นรายเดอืนอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรมจากรฐั  เมื่อเกดิการกระจายอ านาจการ
ปกครองและการถ่ายโอนภารกจิสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เพื่อการกระจายอ านาจการบรหิารใหป้ระชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วม ภารกจิหลกัของการปกครองและการบรหิาร จงึอยู่ทีก่ารจดัการดา้นสวสัดกิารสงัคมของทอ้งถิน่บทบาทของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในบรบิทของการจดัสวสัดกิารสงัคม ถอืว่าเป็นงานในการพฒันาคุณภาพชวีติทีจ่ าเป็น จงึมี
ความส าคญัเป็นอย่างยิง่ไม่เฉพาะดว้ยเป็นภารกจิในหน้าทีต่ามกฎหมายเท่านัน้ แต่เป็นภารกจิหน้าทีค่วามสมัพนัธท์าง
สงัคมของผูอ้ยู่ในบทบาทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นทีพ่งึมต่ีอญาตพิี่น้องและคนในชุมชนของตน  (รฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550. 2550 : 22-25)  
 ประกอบกบัในรายละเอยีดของการกระจายอ านาจตามพระราชบญัญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 ในหมวด 1 มาตรา 12 ได้ก าหนดอ านาจในการจดับรกิาร
สาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หมวด 2 มาตรา 16 (10) การสงัคมสงเคราะหแ์ละการพฒันาคุณภาพชวีติ 
เดก็ สตร ีคนชรา ผูด้อ้ยโอกาส และในมาตรา 30 ไดก้ าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่คีวามพรอ้มในการรบัถ่าย
โอนอ านาจภารกจิใหด้ าเนินการภายใน 4 ปี และให้ด าเนินการแล้วเสรจ็ภายใน 10 ปี ส าหรบัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ ทีย่งัขาดความพรอ้ม แผนการกระจายอ านาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 ไดก้ าหนดแนวทาง
การกระจายอ านาจใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการถ่ายโอนภารกจิไดก้ าหนดไว ้6 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน (2) ดา้นงานส่งเสรมิคุณภาพชวีติ (3) ดา้นการจดัระเบยีบชุมชนสงัคมและการรกัษาความสงบ (4) ดา้นการ
วางแผนส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว (5) ด้านการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ และ
สิง่แวดลอ้ม (6) ดา้นศลิปวฒันธรรม ซึง่จะเหน็ไดว้่าภารกจิดา้นงานสง่เสรมิคุณภาพชวีตินัน้ ไดแ้บ่งเป็นกลุ่มภารกจิ คอื 
(1) การสง่เสรมิอาชพี (2) งานสวสัดกิารสงัคม ซึง่ไดแ้ก่ การสงัคมสงเคราะห์พฒันาคุณภาพชวีติเดก็ สตร ีคนชราดอ้ย
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โอกาส (3) งานนันทนาการ เช่น การส่งเสรมิกฬีา การจดัสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ (4) ดา้นการศกึษาทัง้ในและนอก
ระบบ (5) การสาธารณสุข (6) การปรบัปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเกีย่วกบัทีอ่ยู่อาศยั โดยระบุชดัเจนว่าใน
ด้านงานสวสัดกิารสงัคมและการจดัการศกึษานัน้ เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องท า  โดยได้มกีาร
ก าหนดระยะเวลาในการถ่ายโอนงานดงักล่าวเป็น 2 ช่วง คอื ในช่วง 4 ปีแรก (พ.ศ.2544-2547) ช่วงทีส่องระยะเวลา 1 
-10 ปี (พ.ศ. 2544-2553) ผลการถ่ายโอนงานในช่วง 4 ปีแรกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดร้บัการถ่ายโอนงานไปแลว้ 
เช่น การสงเคราะหเ์บีย้ยงัชพีผูส้งูอายุไดร้บัมอบภารกจิการถ่ายโอนในปีงบประมาณ 2544 - 2545 (ฐติริตัน์ ดศิโยธนิ. 
2550 : 4) 
 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์เป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่บีทบาทหน้าทีใ่นการใหบ้รกิารสาธารณะ รวมถงึ
จะตอ้งปฏบิตัหิน้าทีต่ามภารกจิทีไ่ดร้บัการถ่ายโอนในการกระจายอ านาจใหอ้งคก์รปกครองทอ้งถิน่ ในปี พ.ศ. 2542 
การด าเนินงานสวสัดกิารสงัคมดา้นเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ เริม่ด าเนินงานมผีูส้งูอายุไดร้บัเบีย้ยงัชพี จ านวน 550 คน จ่าย
เบีย้ผูส้งูอายุปีละ2 ครัง้ ๆ ละ 6 เดอืน ๆ ละ 300 บาท เป็นเงนิ 1,800 บาทต่อครัง้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 คณะรฐัมนตรี
มมีตเิหน็ชอบ ใหป้รบัเพิม่เงนิสงเคราะหเ์บีย้ยงัชพีจาก 300 บาท เป็น 500 บาท กรมสง่เสรมิสว่นทอ้งถิน่ไดจ้ดัสรร
งบประมาณใหก้บัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เพิม่ขึน้เรื่อย ๆ แต่กย็งัไม่เพยีงพอจากจ านวนผูอ้ายุทีเ่พิม่ขึน้ทุกปี 
กระทรวงมหาดไทย จงึออกระเบยีบว่าดว้ย หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ. 2552 โดยก าหนดคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธจิะไดร้บัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายตุอ้งเป็นผูม้คีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะ
ตอ้งหา้ม คอื 1) มสีญัชาตไิทย 2) มภีูมลิ าเนาอยู่ในเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามทะเบยีนบา้น 3) มอีายุหกสบิปี
บรบิรูณ์ขึน้ไป ซึง่ไดล้งทะเบยีน และยื่นค าขอรบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุต่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4)ไม่เป็นผูไ้ดร้บั
สวสัดกิาร หรอืสทิธปิระโยชน์อืน่ใดจากหน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิหรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ไดแ้ก ่ผูร้บัเงนิ
บ านาญ เบีย้หวดั บ านาญพเิศษ หรอืเงนิอื่นใดในลกัษณะเดยีวกนั ผูส้งูอายุทีอ่ยูใ่นสถานสงเคราะหข์องรฐัหรอืองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ผูไ้ดร้บัเงนิเดอืน ค่าตอบแทน รายไดป้ระจ าหรอืผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นทีร่ฐัหรอืองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่จดัใหเ้ป็นประจ า ยกเวน้ผูพ้กิารและผูป้ว่ยเอดส ์กระทรวงมหาดไทย. 2552 : 6) ปจัจุบนัเทศบาล
เมอืงกาฬสนิธุม์ผีูส้งูอายทุีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นมสีทิธจิะไดร้บัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุจากเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์เป็นจ านวน 
2,322 คน (เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ.์ 2554 : ไมม่เีลขหน้า) 
 ในดา้นการใหบ้รกิารสาธารณะ การบรกิาร จงึถอืไดว้่าเป็นสิง่ส าคญัอย่างยิง่ต่อการด าเนินงาน ในดา้นต่าง ๆ 
เพราะการบรกิาร คอื การใหค้วามช่วยเหลอืหรอืการด าเนินการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น ทัง้ในงานของภาคราชการและ
ภาคธุรกจิเอกชน การพฒันาคุณภาพการบรกิารต้องท าพร้อมกนัทัว่ทัง้องค์กร เนื่องจากการพฒันาคุณภาพและการ
สร้างความเป็นเลิศ ในการบรกิารเป็นปจัจยัส าคญัอย่างยิ่งที่บุคลากรทุกคนในองค์กร ต้องถือเป็นความรบัผดิชอบ
ร่วมกนั มฉิะนัน้ ผูม้าใชบ้รกิารกจ็ะไม่เกดิความพงึพอใจและประทบัใจ โดยเฉพาะการบรกิารประชาชน ตรงตามความ
ตอ้งการของผูม้าใชบ้รกิารใหถู้กต้องสมบูรณ์ครบถ้วน ผูใ้ชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจ (ส านักงานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ. 2549 : 4)  
 ถงึแมว้่าผูป้ฏบิตังิานหรอืผูเ้กีย่วขอ้งมคีวามพยายามทีจ่ะใหบ้รกิารเป็นอย่างดเีพยีงใดกต็าม จากการรวบรวม
สถติ ิเรื่องรอ้งเรยีนของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์และของส านกังานทอ้งถิน่จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 ถงึ ปี พ.ศ. 2554 พบว่า ยงัมกีารรอ้งเรยีนเกีย่วกบัเรื่องเบีย้ยงัชพีอยู่บ่อยครัง้ โดยเรื่องทีร่อ้งเรยีน
สว่นมากเป็นเรื่องเกีย่วกบัการเลอืกปฏิบตักิารรบัเบีย้ยงัชพี ความไม่เป็นธรรมในการรบัเบีย้ยงัชพีเจา้หน้าทีป่ฏบิตัต่ิอ
ผูส้งูอายุไม่เท่าเทยีมกนั (เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ.์ 2554 : ไม่มเีลขหน้า) 
 ผูว้จิยัในฐานะทีเ่ป็นผู้ปฏบิตัิงานในส านักงานเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์  อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ไดม้สี่วน
ร่วมในการประสานงานและอื่น ๆ เกีย่วกบัเบีย้ ยงัชพีผูส้งูอายุ จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาความพงึพอใจของผูส้งูอายุต่อ
การบรกิารเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดม้าปรบัปรุงและพฒันาในการใหบ้รกิารเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุของเทศบาล
เมอืงกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์ใหต้อบสนองความพงึพอใจสงูสดุของผูส้งูอายุทีร่บัเบีย้ยงัชพีต่อไป 
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วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจของผูส้งูอายุต่อการบรกิารเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์อ าเภอ
เมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูสู้งอายุต่อการบรกิารเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์อ าเภอ
เมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์จ าแนกตามเพศ และชุมชนทีอ่ยู่อาศยั  
 3. เพื่อศกึษาขอ้เสนอแนะของผูส้งูอายุต่อการบรกิารเบีย้ยงัชพีของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ผูส้งูอายุทีร่บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุมคีวาม พงึพอใจต่อการบรกิารเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์
อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์อยู่ในระดบั ปานกลาง 
 2. ผูส้งูอายุทีร่บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุทีม่เีพศต่างกนั และชุมชนทีอ่ยู่อาศยัแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการบรกิาร
เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตการวิจยั 
 1. ตวัแปรอสิระ (Independent variables) ไดแ้ก่ ขอ้มลูทัว่ไปของผูส้งูอายุทีร่บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุทัง้ 38 ชุมชนในเขต
พืน้ทีเ่ทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 2. ตวัแปรตาม (Dependent variable) ไดแ้ก่ ความพงึพอใจของผูส้งูอายุต่อการบรกิารเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุของ
เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์ตามกรอบหลกัการปฏบิตัริาชการเพื่อบรกิารประชาชน 7 ดา้น คอื 
ดา้นมาตรฐานของการบรกิาร ดา้นก าหนดขอ้มูลข่าวสารและการเปิดเผย ดา้นทางเลอืกในการปรกึษาหารอื ดา้นความ
สภุาพและการช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั ดา้นความเขา้ใจในการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด ดา้นประสทิธภิาพและความคุม้ค่า ดา้นสถานที่
และสิง่แวดลอ้ม  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey research) 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1. ประชากร ได้แก่ ผู้สงูอายุที่รบัเบี้ยยงัชพีของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ์  ประจ าปี
งบประมาณ 2554 จ านวน 2,322 คน (เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ.์ 2554 : ไม่มเีลขหน้า)  
 2. กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูส้งูอายุทีร่บัเบีย้ยงัชพีของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2554 จ านวน 342 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการค านวณโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ 
(Yamane,Taro. 1973 : 727) ไดม้าโดยการสุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling โดยการจบัสลาก จากรายชื่อผูส้งูอายุในแต่ชุมชน โดยกระท าตามขัน้ตอน ดงันี้ 
 2.1 ก าหนดกลุ่มตวัอย่างจากประชากร 
 2.2 จ าแนกจ านวนประชากรแยกเป็นชุมชน 
 2.3 ท าการเทยีบบญัญตัไิตรยางศต์ามสดัสว่นของกลุ่มตวัอย่าง 
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เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ จ านวน 1 ฉบบั แบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี้ 
  ตอนที ่1 สอบถามขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบเลอืกตอบ 
  ตอนที ่2 สอบถามความพงึพอใจของผูส้งูอายุทีร่บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งระดบัความพงึพอใจของผูส้งูอายุ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 
ตามวธิกีารของลเิคริท์ (Likert) ม ี5 ระดบั คอื มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ 
  ตอนที ่3 วเิคราะหข์อ้เสนอแนะของผูส้งูอายุต่อการบรกิารเบีย้ยงัชพีของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์
 ขัน้ตอนการสรา้งและหาคุณภาพของเครื่องมอืผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
  1. น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อพิจารณาหาดชันีความสอดคล้อง
ระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ของการศกึษาและความเที่ยงตรงเรื่องเนื้อหา (Content Validity) ความถูกต้อง 
รูปแบบแบบสอบถาม (Format) และใช้ภาษา (Wording) เพื่อความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of item-Objective Congruence หรอื IOC) 
  2. น าแบบสอบถามมาตรวจสอบ ปรบัปรุงแกไ้ข ตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญโดยปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษา
การวจิยั และพจิารณาหาดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ของการศกึษา โดยวธิกีารหาค่า IOC 
(Index of Item-objective congruence) พบว่าทุกขอ้มคี่า IOC ตัง้แต่ .67 ขึน้ไป 
  3. น าแบบสอบถามทีผ่่านการปรบัปรุงไปทดลองใช ้(Try out) กบัผูส้งูอายุทีร่บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุของเทศบาลเมอืง
กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 40 คน แลว้น ามาหาอ านาจจ าแนกรายขอ้ ดว้ยค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่าย (Item total Correlation) ไดค้่าความเชื่อมัน่ตัง้แต่ .31 ถงึ .77 และหาค่าความเชื่อมัน่ของ
แบบสอบถาม (Reliability) โดยการหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (coefficient Alpha) ตามวธิขีองครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความ
เชื่อมัน่ ทัง้ฉบบัเท่ากบั .95  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูระหว่างวนัที ่15 ตุลาคม 2554 ถงึวนัที ่30 ตุลาคม 2554 โดยมรีายละเอยีด 
ดงันี้ 
  1. คดัเลอืกผูช้่วยผูว้จิยัซึง่ผูว้จิยัขอความร่วมมอืจากประธานชุมชน ทัง้ 38 ชุมชน เป็นผูช้่วยผูว้จิยั 
  2. นัดประชุมผูช้่วยผูว้จิยัทัง้ 38 หมู่บา้น ในวนัที ่18 ตุลาคม 2554 เพื่อชีแ้จงวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูล เช่น 
การชีแ้จงเกีย่วกบัการตอบแบบสอบถาม และการกรอกขอ้มลู ซึง่ผูช้่วยผูว้จิยัเขา้ใจดทีุกคน 
  3. ผูว้จิยัแจกแบบสอบถามใหผู้ช้่วยผูว้จิยัแต่ละชุมชน จ านวน 342 ชุด เพื่อใหเ้กบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างของ
แต่ละชุมชน ระหว่างวนัที่ 1-5 ตุลาคม 2554 โดยผูว้จิยันัดเกบ็แบบสอบแบบถามส่งคนืหลงัจากแจกแบบสอบถาม
ภายใน 5 วนั  
  4. ผูว้จิยัตดิต่อขอรบัแบบสอบถามคนืผูช้่วยผูว้จิยัดว้ยตนเอง โดยไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืครบตามจ านวน 
342 ชุด คดิเป็นรอ้ยละ 100 
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การวิเคราะหข์้อมูล 
 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนืมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วน ามาวเิคราะหข์อ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปในการ
วเิคราะหต์ามล าดบั ดงันี้ 
  ตอนที ่1 การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูส้งูอายุทีต่อบแบบสอบถามใชก้ารแจกแจงความถี ่และหาค่ารอ้ยละ 
  ตอนที ่2 ความพงึพอใจของผูส้งูอายุต่อการบรกิารเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์วเิคราะหโ์ดยการค านวณหาค่าเฉลีย่ ( ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรวม เป็นรายดา้น 
และรายขอ้ และการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูส้งูอายุต่อการบรกิารเบีย้ยงัชพีผู้สงูอายุของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์
อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์ทีม่เีพศต่างกนัใช ้t-test (Independent Samples) และชุมชนทีอ่ยู่อาศยัต่างกนัวเิคราะหโ์ดย
ใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว F-test (One–Way ANOVA) 
  ตอนที่ 3 ประมวลความคดิเหน็และขอ้ เสนอแนะของผูสู้งอายุต่อการบรกิารเบี้ยยงัชพี น ามาวเิคราะห์เนื้อหาและ
เรยีงล าดบัความถีใ่นแต่ละประเดน็แลว้น าเสนอโดยการพรรณนาความ 
 

ผลการวิจยั 
 
ผลการวจิยัมดีงันี้ 
 1. ผูสู้งอายุมคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารเบีย้ ยงัชพีของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก เรยีงค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นความสุภาพและการช่วยเหลอื
เกื้อกูลกนั ดา้นสถานที่และสิง่แวดลอ้ม ด้านทางเลอืกในการปรกึษาหารอื ด้านความเขา้ใจในการแก้ไขขอ้ผดิพลาด 
ดา้นประสทิธภิาพและความคุม้ค่า ดา้นก าหนดขอ้มลูขา่วสารและการเปิดเผย และดา้นมาตรฐานของการบรกิาร  
 2. ผูส้งูอายุทีม่เีพศต่างกนัและอาศยัอยู่ในชุมชนต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารเบีย้ยงัชพีของเทศบาลเมอืง
กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ์ โดยรวมและรายดา้นทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 
 3. ขอ้เสนอแนะต่อการบรกิารเบีย้ยงัชพีของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์คอื เจา้หน้าที่
ควรมีความสุภาพเรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ต่อผู้สูงอายุอย่างใกล้ชดิ และการให้บริการด้วยความกระชบั 
รวดเรว็ โดยตรงถงึบา้นหรอืมบีรกิารรบั-สง่ ใหม้กีารประชาสมัพนัธข์่าวสารการจ่ายเบีย้ยงัชพีและอื่น ๆ อยู่บ่อย ๆ ให้
ทัว่ถงึทุกชุมชน ตลอดทัง้ใหเ้จา้หน้าทีศ่กึษาระเบยีบกฎหมายใหช้ดัเจน และเมื่อมขีอ้ผดิพลาดใด ๆ ตอ้งรบีแกไ้ขปญัหา
โดยเรว็ 
 

อภิปรายผลการวิจยั 
 จากการวจิยัครัง้นี้ มขีอ้คน้พบทีเ่ป็นประเดน็ส าคญัสมควรน ามาอภปิรายดงันี้ 
  1. สมมติฐานที ่1 ความพงึพอใจต่อการบรกิารเบี้ยยงัชพีของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์อยู่ในระดบัปานกลาง ผลการศกึษา พบว่า  
   1.1 ผู้สูงอายุมีความพงึพอใจต่อการบรกิารเบี้ยยงัชีพของเทศบาลเมืองกาฬสนิธุ์ อ าเภอเมือง จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมุตฐิานทีต่ัง้ไว้ ทัง้นี้ อาจเป็นเพราะว่า ในการด าเนินใหบ้รกิาร
เบี้ยยงัชพีของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ์ นัน้ เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ์  โดยคณะผู้บริหาร
ทอ้งถิน่ทีจ่ะใหก้ารช่วยเหลอืใหผู้ส้งูอายุมสีวสัดกิารและการเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ จงึมนีโยบายซึง่ไดแ้ถลงต่อสภาเทศบาลเมอืง
กาฬสนิธุ ์เมื่อวนัเขา้รบัต าแหน่งนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ์ ว่าจะให้การช่วยเหลอืผู้สงูอายุดว้ยการสนับสนุนการ
สร้างความมัน่คงในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยจดัเบี้ยยงัชีพส าหรบัผู้สูงอายุ ตามที่ระเบียบก าหนด รวมทัง้ส่งเสริมการน า
ศกัยภาพของผู้สูงอายุมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและถ่ายทอดภูมิปญัญาท้องถิ่น โดยเทศบาลได้มีค าสัง่แต่งตัง้และ
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มอบหมายหน้าทีใ่หพ้นกังานเทศบาลและเจา้หน้าทีร่บัผดิชอบการด าเนินงานเกีย่วกบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุไวอ้ย่างชดัเจน 
โดยไดม้กีารวางแผนและก าหนดแนวทางการด าเนินงานไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อใหพ้นกังานและเจา้หน้าทีไ่ด้ด าเนินการเป็น
ประจ าทุก ๆ เดอืน นอกจากนัน้คณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ยงัไดก้ าชบัให้พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์ไดต้ัง้ใจปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็
ศกัยภาพ ดว้ยความเตม็ใจ ยิม้แยม้แจ่มใส มคีวามเสมอภาคโดยไม่เลอืกปฏบิตัิ ในการใหบ้รกิารขัน้พืน้ฐาน กบัทุกคน
เพื่อใหก้ าลงัใจแก่ผูส้งูอายุ ทัง้ยงัขอความร่วมมอืและก าชบัใหด้แูลผูส้งูอายุทีด่อ้ยโอกาส โดยเฉพาะกลุ่มทีม่อีายุมากและ
สุขภาพไม่แขง็แรง ไม่สามารถเดินทางไปมาได้สะดวก ได้แจ้งความจ านงว่าประสงค์จะให้พนักงานเทศบาลหรือ
เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารเบีย้ยงัชพีไดใ้นช่องทางใดบ้างเพื่อความสะดวก เช่น น าส่งเบีย้ยงัชพีถงึบ้าน หรอืจะโอนเขา้บญัชี
ธนาคารของผูส้งูอายุรายนัน้ ๆ ซึง่ในการด าเนินงานแต่ละครัง้ไดม้กีารสรุปและประเมนิผลผลการปฏบิตังิานแต่ละครัง้
ว่ามปีญัหาอุปสรรค มขีอ้พกพร่องในประเดน็ใดทีส่มควรน าไปปรบัปรุงในครัง้ต่อ ๆ ไป แลว้เสนอต่อคณะผูบ้รหิารได้
รบัทราบเป็นระยะ ๆ เท่าทีผ่่านมากไ็ดด้ าเนินการมาดว้ยความเรยีบรอ้ยดว้ยดเีสมอมาไดร้บัค าชมเชยจากผู้สงูอายุอยู่
เสมอ ด้วยเหตุนี้ จงึท าให้ผู้สูงอายุมคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารเบี้ยยงัชพีของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึง่สอดคลอ้งกบัอรอนสนั หาระสาร (2550 : 47) ทีไ่ดศ้กึษาความพงึพอใจ
ของผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัสวสัดกิารจากองคก์ารบรหิารสว่นต าบล กรณีศกึษาต าบลบา้นฉาง จงัหวดัระยอง พบว่า ความ พงึ
พอใจของผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัสวสัดกิารและไดร้บับรกิารจากองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นฉาง โดยภาพรวม  อยู่ในระดบั
มาก และยงัสอดคลอ้งกบัสุดใจ เปลีย่นพล (2550 : บทคดัย่อ) ทีไ่ดท้ าการศกึษา เรื่องความพงึพอใจของประชาชนต่อ
การให้บรกิารของเทศบาลต าบล โคกกรวด อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา ที่พบว่า ระดบัความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการใหบ้รกิารของเทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
และยงัสอดคลอ้งกบั ลคัณา แสนภกัด ี(2550 : บทคดัย่อ) ไดท้ าการศกึษาเรื่องความพงึพอใจประชาชนต่อการใหบ้รกิารของ
เทศบาลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ที่พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิารของ
เทศบาลต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากและสอดคลอ้งกบัอมรรตัน์ วงค์
ไชยสทิธิ ์(2550 : 3, 81) ที่ได้ศกึษาความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของเทศบาลต าบล สบปราบ 
อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล าปาง พบว่า ความ พงึพอใจของประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และยงัสอดคล้อง
กบัเนณัฐชา         จรีพฒันพงศ์ (2553 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาการด าเนินงานสวสัดกิารสงัคม ดา้นเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ
ขององค์การบรหิารส่วนต าบล ยางตลาด อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ผลการศกึษา พบว่า ผูสู้งอายุ เหน็ว่ามกีาร
ด าเนินงานสวสัดกิารสงัคมดา้นเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล ยางตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
   1.2 ผู้สูงอายุมีความพงึพอใจต่อการบรกิารเบี้ยยงัชีพของเทศบาลเมืองกาฬสนิธุ์ อ าเภอเมือง จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ทีผ่ลการวจิยัเป็นเช่นนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ในการใหบ้รกิารเบีย้ยงัชพีของเทศบาล
เมอืงกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุน์ัน้ พนกังานเทศบาลและเจา้หน้าทีผู่เ้กีย่วขอ้งไดไ้ดต้ัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัหิน้าที่
อย่างเตม็ศกัยภาพ ดว้ยความ เตม็ใจ ยิม้แยม้แจ่มใส มคีวามเสมอภาคโดยไม่เลอืกปฏบิตัใินการใหบ้รกิารขัน้พืน้ฐานกบั
ทุกคน ดงัที่ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งต้น ดว้ยเหตุนี้ จงึท าใหผู้้สงูอายุมคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารเบี้ยยงัชพีของเทศบาล
เมอืงกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ซึง่สอดคลอ้งกบั  อรอนสนั หาระสาร (2550 : 47) 
ทีไ่ดศ้กึษาความพงึพอใจของผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัสวสัดกิารจากองคก์ารบรหิารสว่นต าบล กรณีศกึษาต าบลบา้นฉาง จงัหวดั
ระยอง ทีพ่บว่า ความพงึพอใจของผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัสวสัดกิารและไดร้บับรกิารจากองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นฉาง ทุก
ดา้นอยู่ในระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบัเนณัฐชา จรีพฒันพงศ์ (2553 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาการด าเนินงานสวสัดกิาร
สงัคมดา้นเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุขององคก์ารบรหิาร สว่นต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์ผลการศกึษา 
พบว่า ผูส้งูอายุ เหน็ว่ามกีารด าเนินงานสวสัดกิารสงัคมดา้นเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลยางตลาด 
ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก 
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  2. สมมตฐิานที ่2 ผูส้งูอายุทีร่บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ ทีม่เีพศ และชุมชนที่อยู่อาศยัแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจ
ต่อการบรกิารเบีย้ยงัชพีผู้สงูอายุของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์แตกต่างกนั  ผลการศกึษา 
พบว่า ผูส้งูอายุ ทีม่เีพศ และชุมชนทีอ่ยู่อาศยัแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุของเทศบาล
เมอืงกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมุตฐิาน ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า ในการ
ใหบ้รกิารเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์ไดม้คี าสัง่
แต่งตัง้และมอบหมายหน้าทีใ่หพ้นกังานเทศบาลและเจา้หน้าทีผู่เ้กีย่วขอ้งรบัผดิชอบเกีย่วกบั การด าเนินงานบรกิารเบีย้
ยงัชพีผูส้งูอายุไวอ้ย่างชดัเจน โดยไดม้กีารวางแผนงาน ก าหนดแนวทางการด าเนินงานทีช่ดัเจน เพื่อใหพ้นักงานและ
เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการเป็นประจ าทุก ๆ เดอืน ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ ทัง้นี้ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวขอ้งกไ็ด้มคีวามพยายามและ
ตัง้ใจทีจ่ะใหบ้รกิารเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุดว้ยความเตม็ใจ โดยไม่เลอืกปฏบิตัวิ่าผูส้งูอายุจะเป็นชายหรอืหญงิ หรอืจะอาศยั
อยู่ชุมชนใด ๆ ในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์    กจ็ะปฏบิตัเิป็นแนวเดยีวกนั ดว้ยเหตุนี้ จงึท าใหผู้ส้งูอายุทีม่เีพศ และ
อาศยัอยู่ในชุมชนทีต่่างกนั จงึมคีวามพงึพอใจ ต่อการบรกิารเบีย้ยงัชพีของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์ไม่แตกต่างกนัซึง่สอดคลอ้งกบั เนณฐัชา  จรีพฒันพงศ ์(2553 : บทคดัย่อ) ทีไ่ดศ้กึษาการด าเนินงานสวสัดกิาร
สงัคมดา้นเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์ผลการศกึษา 
พบว่า ผูส้งูอายุ ทีม่เีพศ แตกต่างกนั เหน็ว่ามกีารด าเนินงานสวสัดกิารสงัคมดา้นเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุขององคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล ยางตลาด ไม่แตกต่างกนัและสอดคลอ้งกบั ฐติริตัน์ ดศิโยธนิ (2550 : บทคดัย่อ) ทีไ่ดศ้กึษาบทบาทองคก์าร
บรหิารสว่นต าบลทีม่ต่ีอการจดัสวสัดกิารผูส้งูอายุในชุมชน กรณีศกึษาจงัหวดัหนองคาย พบว่า ประชากรทีม่เีพศ ต่างกนัมี
ผลต่อบทบาทการจดัสวสัดกิารผูส้งูอายุ ในชุมชนไม่แตกต่างกนั 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวิจยัไปใช้ 
 จากการวจิยัครัง้นี้พบว่า ผูส้งูอายุมคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารเบีย้ยงัชพีของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาในประเดน็ทีม่คีวามพงึพอใจ น้อยกว่าขอ้อื่น ๆ ในแต่ละ
ดา้น คอื 
  1. ดา้นมาตรฐานของการบรกิาร เจา้หน้าที่ควรใหบ้รกิารอย่างยิม้แยม้แจ่มใสอยู่เสมอ และเจา้หน้าที่ใหบ้รกิารอย่าง
รวดเรว็ 
  2. ดา้นก าหนดขอ้มลูขา่วสารและการเปิดเผยเจา้หน้าทีค่วรตดิป้ายชื่อขณะปฏบิตังิาน เป็นประจ า 
  3. ดา้นทางเลอืกในการปรกึษาหารอื ส านกังานควรจดัใหม้ตีูแ้สดงความคดิเหน็ 
  4. ดา้นความสภุาพและการช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั เจา้หน้าทีค่วรมมีนุษยสมัพนัธ ์
  5. ดา้นความเขา้ใจในการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด เจา้หน้าทีค่วรชีแ้จงเหตุผลเมื่อบรกิารใหไ้ม่ตามระยะเวลา 
  6. ดา้นประสทิธภิาพและความคุม้ค่า เจา้หน้าทีค่วรคอยดแูลผูส้งูอายุอย่างใกลช้ดิ 
  7. ดา้นสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม ควรจดับรกิารหอ้งน ้าอย่างเพยีงพอ 
 ดงันัน้ ผูบ้รหิารและผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ ควรน าไปเป็นขอ้สารสนเทศในการวางแผน ในการปรบัปรุง
และพฒันาบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง ใหส้ามารถด าเนินงานในประเดน็ดงักล่าว ใหม้ปีระสทิธภิาพใหม้ากขึน้และเกดิประโยชน์สูงสุด กบั
ผูส้งูอายุ ทัง้นี้ เพื่อใหผู้ส้งูอายุ มคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารเบีย้ยงัชพีของเทศบาล เมอืงกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุใ์ห้
มากทีส่ดุ 
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The village committee’s opinion towards the operation according to the development  
 strategy plan of Songpuey sub-district municipality, Namon district, Kalasin 
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บทคดัย่อ 
  

                 การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อ 1) เพื่อศกึษาระดบัความคดิเหน็ของคณะกรรมการหมูบ่า้นต่อ

การด าเนินงานตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลสงเปลอืย  อ าเภอนามน  จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 2) 

เพื่อเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของคณะกรรมการหมู่บา้น  ต่อการด าเนินงานตามยทุธศาสตรก์ารพฒันา ของ

เทศบาลต าบลสงเปลอืย  อ าเภอนามน  จงัหวดักาฬสนิธุ์  จ าแนกตาม ประเภทของคณะกรรมการหมูบ่า้น 

และหมูบ่า้นทีอ่ยูอ่าศยั และ 3) เพื่อศกึษาขอ้เสนอแนะต่อการด าเนินงานตามยทุธศาสตรก์ารพฒันา ของ

เทศบาลต าบลสงเปลอืย  อ าเภอนามน  จงัหวดักาฬสนิธุ ์ กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ไดแ้ก่ 

คณะกรรมการหมูบ่า้นในเขตเทศบาลต าบลสงเปลอืย อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ ์จาก 16 หมูบ่า้น หมูบ่า้น

ละ 8  คน รวมจ านวน 128 คน จ าแนกตามประเภท  และหมูบ่า้นทีอ่ยูอ่าศยั ไดแ้ก่   คณะกรรมการหมูบ่า้น

โดยต าแหน่ง และมาจากการเลอืก  โดยใชว้ธิสีุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง   เครือ่งมอืทีใ่ชค้อืแบบสอบถามมาตรา

ส่วนประมาณค่าซึง่มคีวามเชื่อมัน่  .94  สถติทิีใ่ชไ้ดแ้ก่  ค่าความถี ่ ค่ารอ้ยละ  ค่าเฉลีย่   ส่วนเบีย่งแบน

มาตรฐาน   และทดสอบสมมตฐิานโดยการวเิคราะห ์โดยใช ้t – test (Indepent-Samples) และ F – test ( 

One  - way  ANOVA) โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

            ผลการวิจยั พบว่า   

                1.   ความคดิเหน็ของคณะกรรมการหมูบ่า้นต่อการด าเนินงานตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ

เทศบาลต าลบสงเปลอืย  อ าเภอนามน  จงัหวดักาฬสนิธุ ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เมือ่จ าแนกเป็นราย

ดา้น 5 ดา้น  

1นกัศกึษาปรญิญาโท  สาขา รฐัประศาสนศาสตร ์ วทิยาลยักฎหมายและการปกครอง มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 
2P.h.D.,D.P.A. (รฐัประศาสนศาสตร)์ อาจารย ์วทิยาลยักฎหมายและการปกครอง มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 
3D.P.A (รฐัประศาสนศาสตร)์ อาจารย ์วทิยาลยักฎหมายและการปกครอง มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 
4M.P.A. (รฐัประศาสนศาสตร)์ อาจารย ์วทิยาลยักฎหมายและการปกครอง มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 
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พบว่า  อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น  เรยีงล าดบัจากค่าเฉลีย่มากไปน้อยไดแ้ก่  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้น
การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม   ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นชุมชนและสงัคม  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้น
คุณภาพชวีติ   ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน   ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิาร 
การเมอืงและพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่                 
             2.   ผลการเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ของคณะกรรมการหมู่บา้นต่อการด าเนินการตาม
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลสงเปลอืยอ าเภอนามน  จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ทีม่ปีระเภทของ
คณะกรรมการหมูบ่า้น  และหมูบ่า้นทีอ่ยูอ่าศยั  โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั ทางสถติทิีร่ะดบั  .05 
 3.  ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัความคดิเหน็ของคณะกรรมการหมูบ่้านต่อการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
การพฒันาของเทศบาลต าลบสงเปลอืย อ าเภอนามน  จงัหวดักาฬสนิธุ ์ จ าแนกเป็นรายดา้นไดแ้ก่   แผน
ยทุธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ควรมกีารสรา้งถนนใหเ้ป็นถนนคอนกรตีทุกสาย  ควรสรา้งทางระบายน ้า
ตามถนนภายในหมู่บา้น  และ ควรมกีารขยายเขตไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมูบ่า้น แผน
ยทุธศาสตรด์า้นชุมชนและสงัคม  ควรเพิม่การส่งเสรมิอาชพีใหป้ระชาชนมากขึน้ และควรแกไ้ขปญัหาความ
ยากจนแก่ประชาชน  แผนงานพฒันาดา้นสงัคม  ควรเพิม่การช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาส และควรส่งเสรมิอาชพี
ใหผู้พ้กิาร  แผนยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  ควรมกีารส่งเสรมิการศกึษาก่อนวยัเรยีน  
ควรส่งเสรมิการศกึษานอกระบบใหม้ากขึน้ และ ควรส่งเสรมิการกฬีาและภูมปิญัญาทอ้งถิน่  แผนยทุธศาสตร์
ดา้นการเมอืง การบรหิารและพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่  พบว่า  ส่งเสรมิใหม้เีวทกีารมสี่วนรว่มประชาชนในการ
พฒันาทอ้งถิน่   รณรงคก์ารใชส้ทิธเิลอืกตัง้ของประชาชนทุกครัง้ทีม่กีารเลอืกตัง้  จดัโครงการอบรมประชาชน
เกีย่วกบัการเมอืง   และจดัอบรมใหแ้ก่บุคลากรทอ้งถิน่  
 ค าส าคญั : ความคิดเหน็ 
 

ABSTRACT 
  The  subject  and  propose  of  this  learning  are  for  to  learn, to  compare  and  
to  advise  the  feedback  and  idea  of  village  committee  according  to Tombon  Song  
Pruey  municipality, Ampore  Namon,Karasin province’s development  strategic  plam. The  sample 
used  for  study  was  the  village  committee  living  in  the  area  of  the  Songpuey  sub - district  
municipality, Namon  district,Kalasin province consists of 128 persons; they were selected by 
purposive sampling. The instrument for collecting data was the five rating scale 
questionnaire with .94 of reliability. The statistics for analysis were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, and hypothesis were tested by t-test (Independent Samples) 
and F-test (One-way ANOVA) with statistical significant at .05 levels.  
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   The research results were found as follows;  

  1. The village committee’s opinion towards the operation according to the 
development strategy plan of Songpuey sub-district municipality, Namon district, Kalasin 
province as overall and all aspects were moderate level, it’s shown each aspect; the 
education, religion and culture, the community and society, the quality of life, the 
infrastructure, the administration, politics and the local employees, respectively. 
              2. The village committee’s opinion towards the operation according to the 
development strategy plan of Songpuey sub-district municipality, Namon district, Kalasin 
province classified by kind of village committee and village living as overall wasn’t 
different by statistical significant at .05 levels. 
  3. The useful suggestions were found as follows; all roads must be concrete 
roads, construct the drainage along the road within village, increase and repair of 
electrical power within village, promote the occupation to people increasingly, solve the 
poverty for people, help the disadvantaged person, promote occupation for the disabled 
person, promote the pre-school, promote the non-formal education, promote the local 
culture and wisdom, promote the public participation in local development, campaign the 
election all times, training people about politics, and training for local employees. 
 

บทน า  
          การปกครองของไทยไดร้บัการปรบัเปลีย่นและพฒันามาตามล าดบั   โดยรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ.  2550  มาตรา  281  บญัญตัใิหร้ฐัจะตอ้งใหค้วามเป็นอสิระแก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ตามหลกัแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถิน่  และส่งเสรมิใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัท าบรกิารสาธารณะและมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจแกไ้ข
ปญัหาในพืน้ที ่  ในดา้นอ านาจหน้าทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้  มาตรา  283  บญัญตัใิหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่  มอี านาจหน้าทีโ่ดยทัว่ไปในการดูแลและจดัท าบรกิารสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในทอ้งถิน่   และมคีวามเป็นอสิระในการก าหนดนโยบาย   การบรหิาร   การจดับรกิารสาธารณะ   
การบรหิารงานบุคคล  การเงนิและการคลงั  และมอี านาจหน้าทีข่องตนเองโดยเฉพาะ   โดยตอ้งค านึงถงึ
ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาของจงัหวดัและประเทศเป็นส่วนรวมดว้ย   และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ยอ่มไดร้บัการส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้คีวามเขม้แขง็ในการบรหิารงานไดโ้ดยอสิระและตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ   สามารถพฒันาระบบการคลงัทอ้งถิน่ให้
จดับรกิารสาธารณะใหค้รบถว้นตามอ านาจหน้าที ่ จดัตัง้หรอืรว่มกนัจดัตัง้องคก์ารเพื่อการจดัท าบรกิาร
สาธารณะตามอ านาจหน้าที ่  เพือ่ใหเ้กดิความคุม้ค่าเป็นประโยชน์  และใหบ้รกิารแก่ประชาชนอย่างทัว่ถงึ 
(กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่. 2543 : 10) 
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           กระทรวงมหาดไทยในฐานะผูก้ ากบัดแูลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดป้ระกาศใชร้ะเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  พ.ศ.  2548   และไดย้กเลกิ
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าและการประสานแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  
พ.ศ.  2546   โดยระเบยีบดงักล่าวมสีาระส าคญัใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ก าหนดแนวทางการพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ซึง่แสดงวสิยัทศัน์   พนัธะกจิและจดุมุง่หมายเพื่อการพฒันาในอนาคตโดย
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตแิผนบรหิารราชการแผ่นดนิ  ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
จงัหวดั   อ าเภอ  และแผนชุมชน  โดยใหค้วามส าคญักบัการมสี่วนรว่ม   ของประชาชน   เพื่อการวางแผน
เป็นการพจิารณาและก าหนดแนวทางการปฏบิตังิาน  ใหบ้รรลุเป้าหมายทีป่รารถนาเปรยีบเสมอืนเป็นสะพาน
เชื่อมโยงระหว่างปจัจบุนักบัอนาคต   เป็นการคาดการณ์สิง่ทีย่งัไมเ่กดิขึน้  ฉะนัน้การวางแผนจงึเป็น
กระบวนการทางสตปิญัญาทีพ่จิารณา  ก าหนดแนวทางการด าเนินงานทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัอนาคต  เพื่อให้
องคก์ารบรรลุผลทีป่รารถนา  การวางแผนจงึมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการคาดการณ์ต่างๆ  ในอนาคตและตดัสนิใจ
เลอืกแนวทางการด าเนินงานทีด่ทีีสุ่ดโดยผ่านกระบวนการคดิก่อนท า (กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่. 2543 
: 10-11) 
           ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  พ.ศ.  2548  
จงึก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จดัท าแผนพฒันาสามปี  เป็นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่โดยสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาอนัมลีกัษณะเป็นการก าหนด
รายละเอยีดแผนงานโครงการพฒันาทีจ่ดัท าขึน้ส าหรบัปีงบประมาณแต่ละปี  ซึง่มคีวามต่อเนื่องและเป็นแผน
กา้วหน้าครอบคลุม  โดยมกีารทบทวนเพื่อปรบัปรงุเป็นประจ าทุกปี  แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา จงึมลีกัษณะ
เป็นการเปลีย่นแปลงแผนไปสู่การปฏบิตัจิรงิ  โครงการหรอืกจิกรรมสามารถตอบสนองต่อวตัถุประสงคข์อง
แนวทางการพฒันา  และสามารถบรรลุตามวสิยัทศัน์การพฒันาทีต่ ัง้ไว ้ เพื่อเป็นเครือ่งมอืในการจดัท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และเพื่อใหก้ระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชนอย่างแทจ้รงิ  (กรมส่งเสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่. 2543 : 11) 
          แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาถอืไดว้่ามคีวามส าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ในการบรหิารงานขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่เพื่อแก้ไขปญัหาและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนใหอ้ยูด่มีสีุขโดยเป็นการ
ก าหนดรายละเอยีดวธิดี าเนินงานและแนวทางการพฒันาอยา่งเป็นระบบเพื่อสามารถบรรลุผลส าเรจ็ดงัที่
มุง่หวงัไว ้ทัง้นี้ในการจดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันานัน้ตอ้งอาศยัหลกัวชิาของศาสตรแ์ขนงต่างๆทัง่
สงัคมศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรโ์ดยมกีารคดิอยา่งมเีหตุมผีลและเป็นระบบอาศยัขอ้มูลต่างๆเป็นเครือ่งมอืใน
การวเิคราะหท์ัง้ผลดผีลเสยี ปจัจยัภายนอกและภายในและทัง้น้ีตอ้งค านึงถงึสภาพแวดลอ้มและผลกระทบ
ต่างๆทีอ่าจจะเกดิขึน้เพื่อก าหนดเป็นยทุธศาสตรก์ารพฒันาทีส่มบรูณ์ที่สุดและมคีวามสอดคลอ้งกบันโยบาย
และสามารถน านโยบายทคีณะผูบ้รหิารก าหนดน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาทอ้งถิน่ได ้ (กรมส่งเสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่. 2543 : 12) 
            การวางแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันามคีวามส าคญัต่อเทศบาลต าบลสงเปลอืยอยา่งยิง่ ทัง้นี้เนื่องจาก
แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาเป็นแผนพฒันาทีมุ่ง่ไปสู่สภาพการณ์ทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ในอนาคตเป็นกรอบใน
การก าหนดทศิทางการพฒันาของเทศบาลต าบลสงเปลอืยใหมุ้ง่ไปสู่สภาพการณ์อนัพงึประสงคไ์ดอ้ย่างเท่าทนั
การเปลีย่นแปลง โดยสามารถจดัสรรทรพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ การจดัท าแผน
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงึเป็นการก าหนดทศิทางการพฒันา ของเทศบาลต าบลสงเปลอืย ทีต่้องก าหนดถงึ

426



สภาพพืน้ทีท่ีต่อ้งการพฒันา และแนวทางทีจ่ะท าใหบ้รรลุถงึสภาพการณ์นัน้ฉะนัน้ การจดัท าแผนยทุธศาสตร์
การพฒันาของเทศบาลต าบลสงเปลอืยจงึเป็นการก าหนดทศิทางในอนาคตของเทศบาล โดยก าหนดตาม
สภาพการณ์ทีเ่ป็นจรงิเพื่อก าหนดความตอ้งการ แนวทางแกไ้ขปญัหา และแนวทางการพฒันาดา้นต่าง ๆ 
ตามอ านาจหน้าที ่โดยการรวบรวมและวเิคราะห ์ขอ้มลูรอบดา้น  และเป็นระบบหาจุดอ่อน จดุแขง็ โอกาส 
และอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อทีจ่ะใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการบรหิารราชการของเทศบาลต าบลสงเปลอืย 
 
ลกัษณะของแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
   เทศบาลต าบลสงเปลอืย  อ าเภอนามน  จงัหวดักาฬสนิธุ ์ เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บั
การจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537   และไดร้บัการ
ประกาศยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบญัญตัสิภาต าบลและ
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และมาตรา  7 แห่งพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรือ่งการจดัตัง้องคก์ารบรหิารส่วนต าบลสงเปลอืย อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ ์เป็น
เทศบาลต าบลสงเปลอืย ประกาศ ณ วนัที ่12  ตุลาคม พ.ศ. 2552  และบรรดาขอ้บญัญตั ิแผนพฒันาต่างๆ
ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลสงเปลอืยทีไ่ดบ้งัคบัใชอ้ยู่ก่อนแลว้คงใชบ้งัคบัไดต่้อไป  จนกว่าจะมกีารตราเทศ
บญัญตัใินเรือ่งนัน้ขึน้มาใหม่  
             ดงันัน้ ตามอ านาจหน้าทีข่องเทศบาลต าบลสงเปลอืยในการพฒันาต าบลยงัคงด าเนินการตาม
แผนพฒันาของเทศบาลต าบลสงเปลอืยอยา่งต่อเนื่องทัง้ในดา้นเศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรม  โดย
ก าหนดการบรหิารใหม้คีวามโปรง่ใสและเกดิประโยชน์สงูสุดแก่ทอ้งถิน่  แผนพฒันาสามปีเป็นการด าเนินงาน
น าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาไปสู่การปฏบิตั ิ การจดัท าแผนยุทธศาสตรข์องเทศบาลต าบลสงเปลอืย ถอืเป็น
หวัใจหลกัของการก าหนดแผนพฒันาและการด าเนินงานตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  พ.ศ.  2548  คณะผูบ้รหิาร
เทศบาลต าบลสงเปลอืยไดม้กีารก าหนดนโยบายพฒันาต าบลเพื่อสามารถน าแผนงานไปสู่การปฏบิตัโิดยวาง
เป็นแนวทางแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันามาตัง่แต่ที่ไดแ้ถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลสงเปลอืยวนัที ่18 
มนีาคม 2553 โดยมแีผนงานทัง้หมดจ านวน 5 ดา้น ซึง่ประกอบดว้ย  5  ยทุธศาสตร ์ ไดแ้ก่  ยทุธศาสตรก์าร
พฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นชุมชน และสงัคม  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้น
คุณภาพชวีติ  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้น
การเมอืง การบรหิาร และการพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่ ซึง่เทศบาลต าบลสงเปลอืยไดม้กีารจดัประชาคมหมูบ่า้น 
โดยมคีณะกรรมการหมูบ่า้นเขา้รว่มในการจดัท าแผนทุกครัง้และจดัท าฐานขอ้มลูข่าวสารการจดัท าแผนพฒันา
ต าบลมาโดยตลอด   การด าเนินการตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลสงเปลอืยมาเป็นเวลา  5  ปี   
แต่เทศบาลต าบลสงเปลอืยยงัไมเ่คยมกีารศกึษาหรอืวจิยัความคดิเหน็ของคณะกรรมการหมู่บา้นต่อการ
ด าเนินงานตามยทุธศาสตรก์ารพฒันา ของเทศบาลต าบลสงเปลอืย   อ าเภอนามน  จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
(เทศบาลต าบลสงเปลอืย. 2553  : 24)   
           ดว้ยเหตุผลด าเนินงานตามยุทธศาสตรก์ารพฒันา ของเทศบาลต าบลสงเปลอืย  อ าเภอนามน  
จงัหวดักาฬสนิธุ ์เพื่อน าผลของการวจิยัไปเป็นขอ้สนเทศในการปรบัปรงุการด าเนินงานตามยุทธศาสตรก์าร
พฒันา  ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ต่อไปดงักล่าว  ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะวจิยัความคดิเหน็ของคณะกรรมการ
หมูบ่า้นต่อการ 
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วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
            1.  เพื่อศกึษาระดบัความคดิเหน็ของคณะกรรมการหมู่บา้นต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตรก์าร
พฒันา ของเทศบาลต าบลสงเปลอืย  อ าเภอนามน  จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
             2.  เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ของคณะกรรมการหมูบ่า้น  ต่อการด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา ของเทศบาลต าบลสงเปลอืย  อ าเภอนามน  จงัหวดักาฬสนิธุ์  จ าแนกตาม ประเภท
ของคณะกรรมการหมูบ่า้น และหมูบ่า้นทีอ่ยูอ่าศยั 
              3.  เพื่อศกึษาขอ้เสนอแนะต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตรก์ารพฒันา ของเทศบาลต าบลสง
เปลอืย  อ าเภอนามน  จงัหวดักาฬสนิธุ ์
         
สมมติฐานการวิจยั 
 1.ความคดิเหน็ของคณะกรรมการหมู่บา้นต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาล
ต าบลสงเปลอืย  อ าเภอนามน  จงัหวดักาฬสนิธุ ์ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
              2. คณะกรรมการหมูบ่า้นทีม่ ี  ประเภทของคณะกรรมการหมูบ่า้น และหมูบ่า้นทีอ่ยูอ่าศยัแตกต่าง
กนั  มคีวามคดิเหน็ต่อการด าเนินงานตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลสงเปลอืย  อ าเภอนามน  
จงัหวดักาฬสนิธุ ์ แตกต่างกนั 
        
ขอบเขตการวิจยั 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     1.1 ประชากร  คอื  คณะกรรมการหมูบ่า้นโดยต าแหน่งและจากการเลอืกในเขตเทศบาลต าบลสง
เปลอืย   อ าเภอนามน  จงัหวดักาฬสนิธุ ์ จาก 16 หมูบ่า้น หมูบ่า้นละ10  คน รวมจ านวน 160  คน 
                  1.2  กลุ่มตวัอย่าง  คอื  คณะกรรมการหมูบ่า้น โดยต าแหน่งและมาจากการเลอืก ในเขต
เทศบาลต าบลสงเปลอืย  อ าเภอนามน  จงัหวดักาฬสนิธุ ์ จ านวน 128  คน  จากกลุ่มประชากรโดยวธิกีาร
ค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ   ทาโร ่ ยามาเน่  (Yamanc  Taro.  1973  : 727) 
 2.  ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
      2.1  ตวัแปรอิสระ  (Independent  Variables)  ไดแ้ก่  ขอ้มลูทัว่ไปของคณะกรรมการหมู่บา้น ไดแ้ก่ 
        2.1.1   ประเภทของคณะกรรมการหมูบ่า้น 
                    1) โดยต าแหน่ง 
                    2)  จากการเลอืก 
         2.1.2   หมูบ่า้นทีอ่ยู่อาศยั 
                 1) หมูท่ี ่1  บา้นสงเปลอืย   
                 2) หมูท่ี ่2   บา้นสงเปลอืย                       
                 3) หมูท่ี ่3  บา้นเหล่างิว้   
                 4) หมูท่ี ่4   บา้นหวังวั            
                 5) หมูท่ี ่5 บา้นหวังวั   
                 6) หมูท่ี ่6 บา้นดงสว่าง                                                                
                 7) หมูท่ี ่7 บา้นหนองน้อย  
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                 8) หมูท่ี ่8 บา้นหนองแวง         
                 9) หมูท่ี ่9  บา้นสงเปลอืย   
               10) หมูท่ี ่10  บา้นหนองยาง                                                                               
               11)หมูท่ี1่1 บา้นเปลอืยหอม 
               12) หมูท่ี ่12  บา้นโพธิท์อง 
               13) หมูท่ี ่13  บา้นนาใต ้  
               14) หมูท่ี ่14  บา้นนาเหนือ 
               15) หมูท่ี ่15 บา้นจนัทรเ์จรญิ  
               16) หมูท่ี ่16 บา้นท่างาม 
           2.2  ตวัแปรตาม  (Dependent   Variable)  ไดแ้ก่  ความคดิเหน็ของคณะกรรมการหมู่บา้นต่อการ
ด าเนินงานตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลสงเปลอืย   5  ยทุธศาสตร ์ (เทศบาลต าบลสง
เปลอืย.  2553  :  24 )  ไดแ้ก่ 

2.2.1  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  
2.2.2  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นชุมชน และสงัคม2.2.3  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้น 

คุณภาพชวีติ 
2.2.4  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษาศาสนา และวฒันธรรม 
2.2.5  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืง การบรหิาร และการพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่  

         
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 ขอ้สนเทศทีไ่ดจ้ากการวจิยัสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูในการปรบัปรงุหรอืประยกุตก์ารด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลสงเปลอืย   อ าเภอนามน  จงัหวดักาฬสนิธุ ์  ใหต้อบสนองต่อความ
ตอ้งการของประชาชนและบรรลุเป้าหมายของการพฒันาอยา่งแทจ้รงิต่อไป 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
 มวีธิดี าเนินการวจิยั ดงันี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
       1.1 ประชากร  ไดแ้ก่  คณะกรรมการหมู่บา้นในเขตเทศบาลต าบลสงเปลอืย อ าเภอนามน จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์  จาก  16  หมูบ่า้น ๆ ละ 10 คน รวมจ านวน  160  คน (เทศบาลต าบลสงเปลอืย 2550) 
       1.2 กลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่   คณะกรรมการหมูบ่า้น 160 คนในเขตเทศบาลต าบลสงเปลอืย   อ าเภอ
นามน  จงัหวดักาฬสนิธุ ์  จากกลุ่มประชากรโดยใชว้ธิกีารค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ  ทาโร ่ ยามาเน่  ( 
Yamane , Taro.  1973 : 727 )  ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 114.28  คน ปดัขึน้เป็น 115 คน ไดห้มูบ่า้นละ 7.19 
คนแต่เพื่อใหม้คีวามสมบรูณ์ในการวจิยัและครอบคลุมหมูบ่า้นแต่ละหมูบ่า้นเท่าๆ กนัไปตามหลกัการทาง
คณติศาสตรแ์ละสถติวิจิยั  จงึก าหนดกลุ่มตวัอยา่งเป็น  เป็นหมูบ่า้นละ 8 คน รวมเป็น 128  คน 

2. เคร่ืองมือการวิจยั 
         1. ประเภทของเครือ่งมอื  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด 
        2. ส่วนประกอบของ  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3  ตอน คอื 
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     ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไปของคณะกรรมการหมูบ่า้นเกีย่วกบั   ประเภทของ
คณะกรรมการหมูบ่า้น และหมูบ่า้นทีอ่ยูอ่าศยั  เป็นแบบสอบถามปลายปิด 
      ตอนที ่2  เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัระดบัความคดิเหน็ของของคณะกรรมการหมูบ่า้นต่อการ
ด าเนินงานตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลสงเปลอืย อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ ์ซึง่แบ่ง
คะแนนออกเป็น 5 ระดบั ตามวธิขีองลเิคริท์  คอื มากทีสุ่ด  มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด  เป็น
แบบสอบถามปลายปิด 
        ตอนที ่ 3  เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการด าเนินงานตามยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ของเทศบาลต าบลสงเปลอืย อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ ์ตามความคดิเหน็ของคณะกรรมการหมูบ่า้น มี
ลกัษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิด 

3. ขัน้ตอนในการสร้างเครื่องมือ 
        1.  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  และทฤษฏแีนวคดิเกีย่วกบัการด าเนินงาน ตาม
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา  
         2.  ก าหนดขอบเขตและขอ้ค าถามของแบบสอบถามทัง้แบบปลายปิดและปลายเปิด ใหค้ลอบคลุม
กรอบแนวคดิ วตัถุประสงค ์และองคป์ระกอบ เพื่อให้ทราบความคดิเหน็ของคณะกรรมการหมูบ่า้น           
        3. น ารา่งแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา  เพื่อตรวจและใหค้ าแนะน าส าหรบัแกไ้ขและ
ปรบัปรงุ 
        4. น าแบบสอบถามทีแ่กไ้ขปรบัปรงุแลว้ เสนออาจารยท์ีป่รกึษาอกีครัง้หนึ่ง  เพื่อพจิารณาอนุญาตให้
ด าเนินการต่อไป 
 
4.  การหาคณุภาพของแบบสอบถาม 
        1. น าแบบสอบถามทีป่รบัปรงุแลว้เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และความ
เทีย่งตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาทีใ่ชเ้พื่อใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิา และเพื่อความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม ประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน 
        2. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดว้ยการน าแบบสอบถามขอ้ทีม่คี่า IOC ตัง้แต่ .67 ขึน้ไป  
ทดลองใช ้(Try – Out) กบัคณะกรรมการหมูบ่า้นในเขตเทศบาลต าบลนามน อ าเภอนามน  จงัหวดักาฬสนิธุ ์  
จ านวน  40  คน ซึง่มคีุสมบตัอิยา่งเดยีวกนักบัตวัอยา่ง แลว้น ามาหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ โดยการหาค่า 
สมัประสทิธิส์มัพนัธอ์ยา่งงา่ยระหว่างรายขอ้กบัโดยรวม (Item Total Correlation) ไดค้่าระหว่าง 0.29 ถงึ 
0.51  และหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใชก้ารวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 
(Alpha Coefficient) ทัง้ฉบบัตามวธิกีารของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรสีะอาด. 2545 : 102) ไดค้่า
เท่ากบั 0.94 
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5. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
  ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูผูว้จิยัไดก้ าหนดขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 
        1.  ขอหนงัสอืแนะน าตวัผูว้จิยัและขออนุญาตเกบ็ขอ้มลูจากบณัฑติมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
        2.  ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูโดยการนดัหมายกบักลุ่มตวัอยา่งทางโทรศพัท ์ 
         3.  รวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม 
แลว้น าไปด าเนินการตามขัน้ตอนการวจิยัต่อไป 
 
6.  การวิเคราะหข้์อมลู 
          1.  วเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ค่าความถี ่(Freguency) 
ละค่ารอ้ยละ (Percentage) 
          2.  วเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัระดบัการด าเนินงานตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลสง
เปลอืย อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ตามความคดิเหน็ของคณะกรรมการหมู่บา้นโดยการวเิคราะหค์่าเฉลีย่ 
(Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
      3.  วเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัการเปรยีบเทยีบการด าเนินงานตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาล
ต าบลสงเปลอืย อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุต์ามความคดิเหน็ของคณะกรรมการหมูบ่า้น โดยเปรยีบเทยีบ
จ าแนกตามประเภทของคณะกรรมการหมูบ่า้น และหมู่บา้นทีอ่ยูอ่าศยั  
 
7. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

ในการวเิคราะหข์อ้มลูผูว้จิยัไดน้ าหลกัสถติมิาประกอบการวเิคราะห ์ ดงันี้ 
         1. สถติพิืน้ฐานเพื่ออธบิายขอ้มลูทัว่ไปของประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั สถติทิีใ่ชค้อื การแจกแจงความถี ่ 
(Freguency)  และค่ารอ้ยละ (Percentage) 
          2. สถติทิีใ่ชใ้นการวดัระดบัการด าเนินงาน สถติทิีใ่ชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  

3. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานเพื่อเปรยีบเทยีบระดบัการด าเนินงานตามยุทธศ์าสตรก์ารพฒันา
ของเทศบาลต าบลสงเปลอืย อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ ์ตามความคดิเหน็ของคณะกรรมการหมูบ่า้น  
จ าแนก ตาม ประเภทของคณะกรรมการหมูบ่า้น สถติทิีใ่ชไ้ดแ้ก่ t – test (Independent Samples)  และพืน้ที่
ทีอ่ยูอ่าศยั  สถติทิีใ่ชไ้ดแ้ก่ F – test  โดยก าหนดนัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05  และหากพบความแตกต่าง 
จะเปรยีบเทยีบความแตกต่าง โดยการทดสอบรายคู่ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ (Scheffe’) 
 
สรปุผล 
        จาการศกึษาความคดิเหน็ของคณะกรรมการหมูบ่า้นต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ
เทศบาลต าบลสงเปลอืย  อ าเภอนามน   จงัหวดักาฬสนิธุ ์ สรปุผลการศกึษา  ดงันี้ 
      1.  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของคณะกรรมการหมูบ่า้น ต าบลสงเปลอืย  อ าเภอนามน   จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 
จ านวน  128  คน   พบว่า   ผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามประเภทของคณะกรรมการหมู่บา้น   ส่วนใหญ่
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เป็นคณะกรรมการโดยต าแหน่ง  จ านวน  70  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  54.69   คณะกรรมการหมูบ่า้นมาจากการ
คดัเลอืก  จ านวน  58  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  45.31   
       2.  ความคดิเหน็ของคณะกรรมการหมู่บา้นต่อการด าเนินงานตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาเทศบาล
ต าบลสงเปลอืย  อ าเภอนามน   จงัหวดักาฬสนิธุ ์  โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เมื่อจ าแนกเป็นรายดา้น  
พบว่า  อยูใ่นระดบัปลานกลางทุกดา้น  จ านวน  5  ดา้น  เรยีงล าดบัจากค่าเฉลีย่มากไปน้อย  ไดแ้ก่  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นชุมชนและสงัคม    
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคุณภาพชวีติ    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน   ยทุธศาสตรก์าร
พฒันาดา้นการบรหิาร การเมอืงและพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่       
       3.   ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของคณะกรรมการหมูบ่า้นต่อการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์
การพฒันาของเทศบาลต าบลสงเปลอืย  อ าเภอนามน   จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ทีม่ปีระเภทของคณะกรรมการ
หมูบ่า้นทีแ่ตกต่างกนั  โดยรวมไมแ่ตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
       4.  ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของคณะกรรมการหมูบ่า้นต่อการด าเนินการตามยทุธศาสตรก์าร
พฒันาของเทศบาลต าบลสงเปลอืย   อ าเภอนามน   จงัหวดักาฬสนิธุ ์  ทีม่หีมูบ่า้นทีอ่าศยัอยูแ่ตกต่างกนั  
โดยรวมไมแ่ตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
       5.  ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัความคดิเหน็ของคณะกรรมการหมูบ่า้นต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพฒันาของเทศบาลต าบลสงเปลอืย   อ าเภอนามน  จงัหวดักาฬสนิธุ ์ จ าแนกเป็นรายดา้น 
       แผนยทุธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  พบว่า  ควรมกีารก่อสรา้งถนนใหเ้ป็นถนนคอนกรตีทุกสาย  
ควรสรา้งทางระบายน ้าตามถนนภายในหมู่บา้น และควรมกีารขยายเขตไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมูบ่า้น 
       แผนยทุธศาสตรด์า้นชุมชนและสงัคม  พบว่า  ควรเพิม่การส่งเสรมิอาชพีใหป้ระชาชนมากขึ้น  และ
ควรแกไ้ขปญัหาความยากจนแก่ประชาชน   
       แผนยทุธศาสตรด์า้นคุณภาพชวีติ  พบว่า   ควรเพิม่การช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาส  และควรส่งเสรมิ
อาชพีใหผู้พ้กิาร        
       แผนยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม พบว่า  ควรมกีารส่งเสรมิการศกึษาก่อวยัเรยีน   
ควรส่งเสรมิการศกึษานอกระบบใหม้ากขึน้  และควรส่งเสรมิการกฬีาและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
   
อภิปรายผล 
 จากการศกึษาความคดิเหน็ของคณะกรรมการหมูบ่า้นต่อการด าเนินงานตามยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ของเทศบาลต าบลสงเปลอืย  อ าเภอนามน   จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ผูศ้กึษาไดอ้ภปิรายผล  ตามสมมตฐิาน
การศกึษา  ดงันี้ 
 สมมติุฐานท่ี 1  ความคดิเหน็คณะกรรมการหมู่บา้นต่อการด าเนินงานตามยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ของเทศบาลต าบลสงเปลอืย   อ าเภอนามน   จงัหวดักาฬสนิธุ ์  อยูใ่นระดบัปานกลาง จากผลการศกึษา
พบว่า  ความคดิเหน็คณะกรรมการหมู่บา้นต่อการด าเนินงานตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลสง
เปลอืย   อ าเภอนามน   จงัหวดักาฬสนิธุ ์ จ านวน 5 ยุทธศาสตร ์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ผลการศกึษา
เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้  และผูศ้กึษาไดน้ ามาอภปิรายเป็นรายดา้นผลเรยีงล าดบัจากรายดา้นทีม่รีะดบั
ความคดิเหน็จากน้อยทีสุ่ดไปหามากทีสุ่ด ปรากฏดัง้นี้    
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         1. แผนยทุธศาสตรด์า้นการเมอืง การบรหิารและพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่  พบว่า ความคดิเหน็ของ
คณะกรรมการหมูบ่า้นต่อการด าเนินงานตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลสงเปลอืย   อ าเภอ
นามน  จงัหวดักาฬสนิธุ ์  ดา้นการบรหิาร การเมอืงและพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
เมือ่จ าแนกเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้  เรยีงล าดบัจากค่าเฉลีย่มากไปน้อย ไดแ้ก่ การ
ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ก่ประชาชน  การใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ การพฒันาระบบการบรหิาร
จดัการทีด่ ี และการพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่         

ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า ในดา้นการจดัอบรมใหค้วามรูด้า้นการเมอืงแก่ประชาชนจะมน้ีอยใน
ปีงบประมาณ 2554 และการส่งเจา้หน้าทีเ่ขา้อบรมเพื่อเพิม่และพฒันาความรูท้ าไดไ้มท่ัว่ถงึทุกต าแหน่งงาน 
เป็นเหตุใหเ้หน็ว่าการท างานของบุคลากรทอ้งถิน่ไมค่่อยมปีระสิทธภิาพเท่าทีค่วร 
         2. แผนยทุธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  พบว่า  ความคดิเหน็ของคณะกรรมการหมูบ่า้นต่อการ
ด าเนินงานตายุทธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลสงเปลอืย  อ าเภอนามน  จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน  เมือ่จ าแนกเป็นรายขอ้  พบว่า  อยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้  เรยีงล าดบัจากค่าเฉลีย่มาก
ไปน้อย  ไดแ้ก่  การก่อสรา้ง ถนน  ภายในหมู่บา้น  การก่อสรา้งระบบประปา ภายในหมูบ่า้น   การก่อสรา้ง
รางระบายน ้าและท่อระบายน ้าภายในหมูบ่า้น   การปรบัปรงุซ่อมแซมสะพานไม ้ภายในหมูบ่า้น  การ
ปรบัปรงุซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมูบ่า้น   การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมูบ่า้น   การ
ปรบัปรงุซ่อมแซมระบบประปา ภายในหมูบ่า้น การก่อสรา้งสะพานไม ้ภายในหมู่บา้น และ การปรบัปรงุ
ซ่อมแซมถนน ภายในหมูบ่า้น            

ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า ในปีงบประมาณ 2554 มกีารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานน้อย  สาเหตุมาจาก
การงประมาณของเทศบาลต าบลสงเปลอืยมน้ีอยประกอบกบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลไมเ่ขา้มาตามจ านวนทีต่ ัง้
รบัไวใ้นเทศบญัญตัขิองปี 2554 
          3. แผนยทุธศาสตรด์า้นคุณภาพชวีติ พบว่า  ความคดิเหน็ของคณะกรรมการหมูบ่า้นต่อการ
ด าเนินงานตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลสงเปลอืย  อ าเภอนามน  จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ดา้นการ
พฒันาดา้นคุณภาพชวีติ  โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง   เมือ่จ าแนกเป็นรายขอ้  พบว่า  อยูใ่นระดบัมาก  1  
ขอ้  ไดแ้ก่  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัภายในหมูบ่า้น  อยูใ่นระดบัปานกลาง  6  ขอ้  เรยีงล าดบัจาก
ค่าเฉลีย่มากไปน้อย  ไดแ้ก่  การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยภายในหมูบ่า้น การอบรมใหค้วามรูแ้ก่ประชาชน
เกีย่วกบัโรคตดิต่อ   การควบคุมและป้องกนัโรค การสุขภาพทีด่ขีองประชาชน  การมสี่วนรว่มดา้นสาธรณสุข
ของประชาชน   การพฒันาและสรา้งเสรมิคุณภาพชวีติในสงัคมของประชาชน     และการส่งเสรมิและ
สนบัสนุนการสงเคราะหข์องประชาชน          
          ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า การด าเนินงานดา้น อปพร. ไมเ่ป็นรปูธรรม การอยูเ่วรยามในการดแูละรกัษา
ความสงบเรยีบรอ้ยในตอนกลางคนืไม่ประสบความส าเรจ็มบีา้งไมม่บีา้ง  ส่วนดา้นการใหค้วามรูเ้กีย่วกบั
โรคตดิต่อต่างๆ ยงัขาดความรว่มมอืจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งและไมก่ารอบรมใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนใน
ปีงบประมาณ 2554   
         4. แผนยทุธศาสตรด์า้นชุมชนและสงัคม  พบว่า  ความคดิเหน็ของคณะกรรมการหมู่บา้นต่อการ
ด าเนินงานตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลสงเปลอืย  อ าเภอนามน  จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ดา้น
ชุมชนและสงัคม  โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง   เมือ่จ าแนกเป็นรายขอ้  พบว่า  อยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้  
เรยีงล าดบัจากค่าเฉลีย่มากไปน้อย  ไดแ้ก่ การจดัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มภายในหมูบ่า้น   การ
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ส่งเสรมิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงภายในหมูบ่า้น การแกไ้ขความยากจนของประชาชน  การส่งเสรมิพฒันา
อาชพีของประชาชน    และการพฒันาการเรยีนรูใ้นชุมชนของประชาชน      

ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า  การอุดหนุนและส่งเสรมิอาชพีของประชาชนไมเ่ป็นไปอยา่งต่อเนื่องและใน
ปีงบประมาณ 2554 ไมไ่ดต้ัง้จา่ยเพื่อการอุดหนุนส่งเสรมิของกลุ่มอาชพีใดเลย 
           5. แผนยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม พบว่า ความคดิเหน็ของคณะกรรมการ
หมูบ่า้นต่อการด าเนินงานตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลสงเปลอืย   อ าเภอนามน  จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์ การพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง    เมือ่จ าแนกเป็น
รายขอ้  พบว่า  อยูใ่นระดบัมาก  1  ขอ้  ไดแ้ก่  การส่งเสรมิการศกึษาก่อนระดบัวยัเรยีน    อยูใ่นระดบัปาน
กลาง  4  ขอ้  เรยีงล าดบัจากค่าเฉลีย่มากไปน้อย  ไดแ้ก่  การส่งเสรมิศาสนา วฒันธรรม จารตีประเพณ ี การ
ส่งเสรมิการกฬีาและกจิกรรมนันทนาการ   การส่งเสรมิภมูปิญัญาทอ้งถิน่ของประชาชน   และการส่งเสรมิ 
สนบัสนุนการศกึษาในระบบและนอกระบบ        

ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า  การส่งเสรมิการเรยีนและงานประเพณบีุญบ่องไฟสาเหตุเพราะกลวัวยัรุน่ดื่ม
สุราแลว้มกีารชกต่อยกนั   การใหทุ้นการศกึษาแก่เดก็มอียา่งต่อเนื่องทุกปี แต่ในปีงบประมาณ 2554  ไดม้ี
การตดังบประมาณในการอุดหนุน  
        สอดคลอ้งกบั  วสิตูร  จงชวูณชิย ์ (2549 :95)   ไดศ้กึษาความคดิเหน็ของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลบรบอืต่อการบรหิารงานของเทศบาลต าบลบรบอื   อ าเภอบรบอื   จงัหวดัมหาสารคาม   พบว่า   
ประชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานของเทศบาลต าบลบรบอื  โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง        
        สอดคลอ้งกบั   ธดิารตัน์  ฆารสนิธุ ์ (2549 :  72)  ทีไ่ดศ้กึษาความคดิเหน็ของพฒันางานเทศบาลต่อ
ปญัหาการบรหิารงานของเทศบาลต าบลในพืน้ทีจ่งัหวดักาฬสนิธุ ์ ผลการวจิยัพบว่า  ความคดิเหน็ของ
พนกังานเทศบาลต่อปญัหาการบรหิารงานของเทศบาลต าบลในเขตจงัหวดักาฬสนิธุป์ระกอบดว้ย   ปญัหา
ดา้นการบรหิารงานดา้นบุคลากร  ดา้นงบประมาณ  ดา้นวสัดุอุปกรณ์และดา้นการบรหิารจดัการ   
       ไมส่อดคลอ้งกบั  อรรถพล  แกว้มนตร ี (2547  : 47)  ไดศ้กึษาการด าเนินงานตามบทบาทของเทศบาล
เมอืงรอ้ยเอด็  4  ดา้น  ไดแ้ก่  การพฒันาสิง่แวดลอ้มและการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ ดา้นการพฒันา
เศรษฐกจิ  ดา้นการพฒันาสงัคม  ดา้นการพฒันาการเมอืงและการใหบ้รกิาร  พบว่า  ดา้นการพฒันาสงัคม  
โดยรวมมกีารปฏบิตังิานอยู่ในระดบัมาก  ไม ่  
        สอดคลอ้งกบั  สมมาศ  โชคชยัวฒันากร  (2548 : 86)  ไดท้ าการวจิยัความคดิเหน็ของสมาชกิสภา
เทศบาลต่อการด าเนินงานของเทศบาลในเขตจงัหวดัมหาสารคาม  พบว่า  สมาชกิสภาเทศบาลมคีวาม
คดิเหน็ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลในเขตเทศบาลในจงัหวดัมหาสารคามอยู่ในระดบัมาก  และ
จ าแนกเป็นรายดา้น  พบว่า มกีารด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก   
     สมมติุฐานท่ี 2  คณะกรรมการหมู่บา้นทีม่ปีระเภท  และหมูบ่า้นทีอ่าศยัอยู ่ แตกต่างกนั   มรีะดบัความ
คดิเหน็ต่อการด าเนินงานตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลสงเปลอืย   อ าเภอนามน   จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์ แตกต่างกนั ผลการศกึษา พบว่า คณะกรรมการหมูบ่า้นทีม่ปีระเภท  และหมูบ่า้นทีอ่าศยัอยู ่ ที่
แตกต่างกนั   มรีะดบัความคดิเหน็ต่อการด าเนินงานตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลสงเปลอืย   
อ าเภอนามน   จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้และผลการศกึษามดีงันี้ 
          1. คณะกรรมการหมูบ่า้นทีม่ปีระเภทของคณะกรรมการหมู่บา้นแตกต่างกนั มรีะดบัความคดิเหน็ต่อ
การด าเนินงานตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลสงเปลอืย   อ าเภอนามน  จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 
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โดยรวมและรายดา้นพบว่า คณะกรรมการหมูบ่า้นทีม่ปีระเภทของคณะกรรมการหมูบ่า้นแตกต่างกนั มรีะดบั
ความคดิเหน็ต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลสงเปลอืย   อ าเภอนามน  
จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ไมแ่ตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
           2. คณะกรรมการหมูบ่า้นทีม่หีมูบ่า้นทีอ่าศยัอยู่ที ่แตกต่างกนั มรีะดบัความคดิเหน็ต่อการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลสงเปลอืย   อ าเภอนามน  จงัหวดักาฬสนิธุ ์ โดยรวมไม่แตกต่าง
กนั  พบว่า คณะกรรมการหมูบ่า้นทีม่หีมูบ่า้นทีอ่าศยัอยู่ที่ แตกต่างกนั มรีะดบัความคดิเหน็ต่อการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลสงเปลอืย   อ าเภอนามน  จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ไมแ่ตกต่างกนัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05  ผลการศกึษาไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้  
            ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า  แต่ละหมูบ่า้นทีไ่ดร้บัการบรกิารต่อการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตรก์าร
พฒันาของเทศบาลต าบลสงเปลอืยในจ านวน 5 แผนยทุธศาสตร ์มคีวามเท่าเทยีมกนัทัง้ 16 หมูบ่า้น จงึท าให้
ความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั    
          สอดคลอ้งกบั สมมาศ   โชคชยัวฒันากร  (2548:86)   ความคดิเหน็สมาชกิสภาเทศบาล  ทีม่เีพศ  และ
ดบัการศกึษาแตกต่างกนั  ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลในจงัหวดัมหาสารคาม  พบว่า  สมาชกิสภา
เทศบาลทีม่เีพศ  และระดบัการศกึษาแตกต่างกนั  มคีวามคดิเหน็ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลใน
จงัหวดัมหาสารคามไมแ่ตกต่างกนั   
        สอดคลอ้งกบั  วสิตูร  จงชวูณชิย ์ (2549: 95)   ไดศ้กึษาความคดิเหน็ของประชาชนในเขตต าบลบรบอื  
ต่อการบรหิารงานของเทศบาลต าบลบรบอื  อ าเภอบรบอื  จงัหวดัมหาสารคาม  พบว่า  ประชาชนทีม่เีพศ  
อาย ุ ระดบัการศกึษาและอาชพีต่างกนั   มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานของเทศบาลต าบลบรบอื   โดยรวม
และรายดา้นทัง้  9  ดา้น  ไมต่กต่างกนั     
         สอดคลอ้งกบั   ธดิารตัน์   ฆารสนิธุ ์ (2549: 97)   ทีไ่ดศ้กึษาความคดิเหน็ของพนกังานเทศบาลต่อ
ปญัหาการบรกิารงานของเทศบาลต าบลในเขตจงัหวดักาฬสนิธุ ์ ผลการวจิยัพบว่า  พนกังานเทศบาลทีม่เีพศ  
อาย ุ  และระดบัการศกึษา  แตกต่างกนั  ม ี ความคดิเหน็ต่อปญัหาการบรหิารงานของเทศบาลต าบลในเขต
จงัหวดักาฬสนิธุ ์ โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั    
         สอดคลอ้งกบั   ประมวล  เภตรา  (2550 : 97)   ทีไ่ดศ้กึษาความคดิเหน็ของคณะกรรมการชุมชนต่อ
การพฒันาของเทศบาลต าบลเกษตรวสิยั  อ าเภอเกษตรวสิยั  จงัหวดัรอ้ยเอด็  พบวา่  การพฒันาของเทศบาล
ต าบลเกษตรวสิยั    อ าเภอเกษตรวสิยั   จงัหวดัรอ้ยเอด็   และความคดิเห็นของคณะกรรมการชุมชนทีม่ ี  
เพศ    อาย ุ  และระดบัการศกึษาแตกต่างกนัต่อการพฒันาเทศบาลต าบลเกษตรวสิยั   อ าเภอเกษตรวสิยั  
จงัหวดัรอ้ยเอด็  พบว่า  คณะกรรมการทีม่เีพศ    และระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็โดนรวมไม่
แตกต่างกนั      
 
ข้อเสนอแนะ 
      1.  ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ 
      จากผลการศกึษาความคดิเหน็ของคณะกรรมการหมูบ่า้นต่อการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์
การพฒันาเทศบาลต าบลสงเปลอืย   อ าเภอนามน  จงัหวดักาฬสนิธุ ์  ในครัง้นี้มขีอ้เสนอแนะทีส่ามารถ
น าไปใชก้ารด าเนินงานตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ได ้  ดงันี้ 
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          1.1  ยทุธศาสตรด์า้นการเมอืง การบรหิารและพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่  ตามความคดิเหน็ของ
คณะกรรมการหมูบ่า้นเป็นค่าทีม่รีะดบัความคดิเหน็ทีน้่อยกว่าทุกดา้น ขอ้เสนอแนะ  คอื ควรใหม้กีารส่งเสรมิ
ใหม้เีวทกีารมสี่วนรว่มของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิ่นอยา่งต่อเนื่องและมากขึน้    ควรมกีารรณรงคก์ารใช้
สทิธเิลอืกตัง้ของประชาชนทีม่กีารเลอืกตัง้อยา่งทัว่ถงึ  ควรมกีารจดัอบรมประชาชนเกีย่วกบัการเมอืงอย่าง
สม ่าเสมอ   และควรมกีารจดัอบรมใหแ้ก่บุคลากรทอ้งถิน่เพิม่พูนความรูม้ากขึน้     
 1.2  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  ตามความคดิเหน็ของคณะกรรมการหมูบ่า้นเป็น
ค่าทีม่รีะดบัความคดิเหน็ทีน้่อยล าดบัสอง  ขอ้เสนอแนะ คอื ควรมกีารก่อสรา้งและปรบัปรงุถนนใหเ้ป็นถนนที่
สญัจรสะดวกและปลอดภยั  ควรสรา้งทางระบายน ้าตามถนนภายในหมู่บา้น   ควรขยายเขตไฟฟ้าและควร
ตดิตัง้ไฟฟ้าส่องทางเพิม่ตามจดุเสีย่ง     
           1.3  ยทุธศาสตรด์า้นคุณภาพชวีติ ตามความคดิเหน็ของคณะกรรมการหมู่บา้นเป็นค่าทีม่รีะดบัความ
คดิเหน็ทีน้่อยล าดบัทีส่าม ขอ้เสนอแนะ คอื  ควรมกีารเพิม่การช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาสใหท้ัว่ถงึ  และควร
ส่งเสรมิอาชพีใหผู้พ้กิารใหเ้หมาะสมและต่อเนื่อง            
            1.4  ยทุธศาสตรด์า้นชุมชนและสงัคม  ตามความคดิเหน็ของคณะกรรมการหมูบ่า้นเป็นค่าทีม่รีะดบั
ความคดิเหน็ทีน้่อยล าดบัทีส่ ี ่ขอ้เสนอแนะ คอื ควรมกีารส่งเสรมิอาชพีใหป้ระชาชนยงัทัว่ถงึและเหมาะสม  
ควรแกไ้ขปญัหาความยากจนแก่ประชาชนยงัทัว่ถงึส่งเสรมิใหป้ระชาชนมงีานท า 
           1.5  ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ตามความคดิเหน็ของคณะกรรมการหมูบ่า้น
เป็นค่าทีม่รีะดบัความคดิเหน็ทีม่ากกว่าดา้นอื่น ขอ้เสนอแนะ คอื ควรมกีารส่งเสรมิการศกึษาก่อน 
วยัเรยีนใหท้ัว่ถงึและเพยีงพอต่อเดก็  ควรขยายศกึษานอกระบบมายงัเขตเทศบาล ควรสนบัสนุนกฬีาเยาวชน
ใหเ้พยีงพอและควรส่งเสรมิภมูปิญัญาทอ้งถิน่ใหต่้อเน่ือง         
 
     2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาในครัง้ต่อไป 
          การศกึษาเรือ่งความคดิเหน็ของคณะกรรมการหมูบ่า้นต่อการด าเนินงานตามยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ของเทศบาลต าบลสงเปลอืย   อ าเภอนามน   จงัหวดักาฬสนิธุ ์  ครัง้ต่อไปควรเน้นศกึษายทุธศาสตรก์าร
พฒันาดา้นการเมอืง  การบรหิาร และการพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่  จากการศกึษาครัง้นี้พบว่าเป็นดา้นทีน่่าจะ
ไดร้บัการแกไ้ขและพฒันามาทีสุ่ดเพราะมคี่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง  (  )  น้อยกว่าทุกดา้น       
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดล้อมโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบล
หลบุ อ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธุ์ 

The participation of citizens in environmental management using the principles of good 
governance of LUB Sub-district municipality Maung District Kalasin Province. 
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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใช้
หลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลหลุบ เพื่อเปรยีบเทยีบการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการ
สิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลหลุบ จ าแนกตามเพศ  อาย ุ ระดบัการศกึษา และ
หมูบ่า้นทีอ่าศยัอยู ่ เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคลในการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์และ ศกึษา
ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของ
เทศบาลต าบลหลุบ ตวัอยา่งเป็นประชาชนผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ในเขตเทศบาลต าบลหลุบ จ านวน 387 คน ซึง่
ไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่ง โดยใชก้ารสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครือ่งมอืทีใ่ชเ้กบ็รวมรวม
ขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน คอื Independent t-test และการวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดยีว (One Way ANOVA); F-test  
 ผลการวิจยั พบว่า 
 1) ประชาชนมสี่วนรว่มในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลหลุบ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้น
ประชาชนมสี่วนรว่มอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น เรยีงค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย คอื การมสี่วนรว่มในการ
ตดัสนิใจ  รองลงมาคอื การมสี่วนรว่มในการด าเนินการ   การมสี่วนรว่มในการและประเมนิผล   และการมี
ส่วนรว่มในการรบัประโยชน์   
 2) ประชาชนทีม่เีพศ อายุ และระดบัการศกึษาต่างกนัมสี่วนรว่มในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใช้
หลกัธรรมาภบิาลของ เทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์ไมแ่ตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
ส่วนประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นหมูบ่า้นต่างกนัมสี่วนรว่มในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของ 
เทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบั .05  และ ปจัจยัส่วนบุคคลไม่มี

                                                           
1 นกัศกึษาปรญิญาโท สาขา รฐัประศาสนศาสตร ์วทิยาลยักฎหมายและการปกครอง มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 
2 ปร.ด. (การบรหิารการศกึษา) อาจารย ์วทิยาลยักฎหมายและการปกครอง มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 
3 D.P.A. (Public Administration) อาจารย ์พเิศษ วทิยาลยักฎหมายและการปกครอง มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 
4 4M.P.A. (รฐัประศาสนศาสตร)์ อาจารย ์วทิยาลยักฎหมายและการปกครอง มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 
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ความสมัพนัธก์บัการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของเทศบาล
ต าบลหลุบ  
 3) ขอ้เสนอแนะ ประชาชนเหน็ว่า ควรมกีารสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนก่อนด าเนิน
โครงการ ส่งเสรมิใหป้ระชาชนเขา้รว่มประชุมอยา่งจรงิจงั มโีครงการทีช่ดัเจน จดัหาถงัขยะใหเ้พยีงพอกบั
ความตอ้งการ การจดัใหม้พีืน้ทีส่วนสาธารณในชุมชน การมสี่วนรว่มในการด าเนินโครงการ การด าเนินงาน
ตอ้งมคีวามจดัเจนและโปรง่ใส ส่งเสรมิใหทุ้กครอบครวัรกัษาความสะอาดรว่มกนั ฝึกอบรมใหค้วามรูก้บั
ประชาชน และเจา้หน้าทีด่า้นสิง่แวดลอ้มคอยใหค้ าปรกึษาแนะน าประชาชน โครงการใดทีด่ าเนินการไปแลว้
หรอืก าลงัด าเนินการอยู่นัน้ไมด่หีรอืไมคุ่ม้ค่ากค็วรยกเลกิ เปิดโอกาสใหป้ระชนชนเขา้ไปเป็นกรรมการในเรือ่ง
ต่างๆ มากขึน้ และรายผลการด าเนินโครงการใหป้ระชาชนทราบ 
 ค าส าคญั : การมีส่วนร่วม 
 

ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were aimed to study the involvement of citizens in 
environmental management using the principles of good governance of LUB Sub-district municipality 
Maung District Kalasin Province. To compare the participation of citizens in environmental 
management using the principles of good governance of LUB Sub-district municipality, To study the 
relationship between the personal participation of citizens in environmental management using the 
principles of good governance of LUB Sub-district municipality, and to do about the involvement of 
local people. Environmental management using the principles of good governance of LUB Sub-
district municipality. Population in the study as the voters LUB Sub-district municipality. The sample 
of 387 people selected samples using simple random sampling. Questionnaire was tool to collect the 
data. The data were statistically analyzed using frequency, percentage, mean and standard 
deviation. The statistics used to test the hypothesis Independent t-test (Independent sample) and 
one-way ANOVA; F-test 
 The results showed that:  
  1) Public was participation in environmental management using the principles of good 
governance of LUB Sub-district municipality the overall moderate level. Considering each aspect it’s 
shown that; the decided, the implementation, the evaluation, the advantage, respectively.  
 2) People of different gender, age and educational level, participation in environmental 
management using the principles of good governance of LUB Sub-district municipal not difference. 
However, People living in difference villages were participated in environmental management using 
the principles of good governance of LUB Sub-district municipality, differences was statistically 
significant at the 0.05, and the personal factors not related to public participation in environmental 
management using the principles of good governance of LUB Sub-district municipality. 
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 3. The recommendation of LUB Sub-district municipality with the participation of citizens in 
environmental management using the principles of good governance of LUB Sub-district municipality. 
Participation in decision-making, the question that should be public opinion before the project. 
Encourage people to attend the meeting seriously. The project is clear. Supply bins to meet the 
demand. Should provide a public garden in the community. The expert must be transparent 
encourage all the family together, keep clean, trained to educate the public and environmental 
officials are counseling, projects are implemented or in progress, it is not worth it to be canceled, 
allow people to be doing more of such issues, and results of the project with the public. 
 

บทน า 
 จากการขยายตวัทางเศรษฐกจิ สงัคมและอุตสาหกรรม รวมทัง้การเพิม่ขึน้ของจ านวนประชากรท าใหเ้กดิ
กระแสบรโิภคนิยม ในการด ารงชวีติประจ าวนั และจากการใชจ้า่ยทรพัยากรทีม่อียู่อยา่งฟุ่มเฟือย ท าใหเ้กดิการ
ท าลายสิง่แวดลอ้มอยา่งมากมาย น ามาซึง่ปญัหาต่างๆ เช่น ปญัหาน ้าในแมน่ ้าล าคลองเน่าเสยี ปญัหาอากาศเป็น
พษิ ปญัหาฝุน่ละอองฟุ้งกระจายในอากาศ ปญัหาเสยีงดงัเกนิขนาด ปญัหาการพงัทลายของหน้าดนิ เป็นตน้ 
ทัง้หมดน้ีลว้นแต่เป็นปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากการกระท าของมนุษยท์ัง้สิน้ เพราะมนุษยไ์ดใ้ชท้รพัยากร
ทัง้ทางธรรมชาตแิละทีผ่ลติขึน้มาอย่างสิน้เปลอืง ฟุ่มเฟือย และไรซ้ึง่ระเบยีบแบบแผน เช่น ปญัหาน ้าเน่าเสยีเกดิ
จากการทีโ่รงงานอุตสาหกรรมปล่อยน ้าเสยีลงสู่แม่น ้าล าคลองโดยไมม่กีารบ าบดัหรอืมกีระบวนการบ าบดัแต่
ไมไ่ดม้าตรฐานสากล หรอืไมก่ป็ระชาชนไดป้ล่อยน ้าเสยีจากการเหลอืใชเ้พื่อการอุปโภคบรโิภคลงสู่แมน่ ้าล า
คลอง ทัง้สองประการคอืสาเหตุหลกัของการท าใหเ้กดิมลภาวะน ้าเสยีมากทีสุ่ด นอกจากนี้ โรงงานอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมการก่อสรา้ง การคมนาคมทีค่บัคัง่ และสถานบนัเทงิยงัเป็นสาเหตุหลกัทีก่่อใหเ้กดิปญัหามลภาวะ
ทางอากาศและมลภาวะทางเสยีง ส่วนการใชส้ารเคมอีย่างแพรห่ลายในภาคการเกษตรนัน้ กน็ ามาซึง่ปญัหาเสื่อม
คุณภาพของดนิ รวมทัง้การตดัไมท้ าลายป่ากเ็ป็นสาเหตุประการส าคญัของการเกดิอุทกภยั และการพงัทลายของ
หน้าดนิประการหนึ่ง (บุญสม วจิารจนัทร.์ 2550 : 1) 
 ในระยะเวลา 20 ปีทีผ่่านมา เทศบาลต าบลหลุบ มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งมากมายในหลายดา้น เช่น การ
ขยายตวัของชุมชน โดยเฉพาะทีพ่กัอาศยั โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเลก็ (โรงสขีา้ว) สถานีบรกิารน ้ามนั ตลาด
คา้ชุมชน ศูนยจ์ าหน่ายรถมอืสอง อู่ซ่อมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์ การก่อสรา้งถนน การขุดดนิ ขนดนิ และถม
ดนิเพื่อการก่อสรา้ง เป็นต้น ทัง้หมดน้ี ลว้นแต่เป็นสาเหตุของการเกดิมลภาวะหรอืสิง่แวดลอ้มเป็นพษิทัง้สิน้ และ
นบัวนัจะทวคีวามรุนแรงมากขึน้ โดยเฉพาะชุมชนในบา้นหลุบ หมูท่ี่ 6 หมูท่ี ่7 บา้นดอนเจา้ปู ่หมูท่ี ่13 และบา้น
โนนสว่าง หมูท่ี ่12 ทีม่ลีกัษณะเป็นชุมชนหนาแน่น หากปล่อยทิง้ปญัหาเหล่าน้ีไว ้เชื่อว่าอกีไมเ่กนิ 10 ปี ชุมชน
ในเขตเทศบาลต าบลหลุบทัง้ 16 หมูบ่า้น จะประสบกบัปญัหาสิง่แวดลอ้มเป็นพษิในขัน้วกิฤตอยา่งแน่นอน 
(เทศบาลต าบลหลุบ. 2552 : 10) 
 เทศบาลต าบลหลุบ ในฐานะทีเ่ป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่คีวามใกลช้ดิกบัชุมชน และยงัมหีน้าที่
ตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552 และ พระราชบญัญตักิ าหนดแผน
และขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 
2549 ในการดแูล บ ารงุและรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในเขตชุมชนหรอืทอ้งถิน่ จงึถอืเป็นภารกจิ
หลกัส าคญัยิง่ ทีต่อ้งด าเนินการจดัการสิง่แวดลอ้มใหด้เีพื่อรองรบักบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปไดอ้ย่าง
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เหมาะสม ไมก่่อใหเ้กดิปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้ม ซึง่ในการจดัการสิง่แวดลอ้มของเทศบาลต าบลหลุบนัน้ จะไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายไดห้ากไมไ่ดร้บัความรว่มมอืหรอืการมสี่วนรว่มของประชาชนในชุมชน เพราะประชาชน
ถอืว่าเป็นทัง้ตน้เหตุหรอืผูท้ีก่่อใหเ้กดิปญัหาสิง่แวดลอ้มและเป็นผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากปญัหานัน้เอง ดงันัน้ การ
มสี่วนรว่มของประชาชนในกระบวนการจดัการสิง่แวดลอ้มของเทศบาล เช่น การรบัรูส้ถานการณ์ การวางแผน 
การด าเนินการ และการตดิตามประเมนิผล จงึนบัว่ามคีวามส าคญัยิง่ แต่ทีผ่่านมา พบว่า ประชาชนยงัขาดการ
ตื่นตวัหรอืเลง็เหน็ความส าคญัของการเขา้มามสี่วนรว่มกบัเทศบาลต าบลหลุบในการจดัการสิง่แวดลอ้มในวาระ 
หรอืโอกาสต่างๆ ทัง้น้ี อาจมสีาเหตุหรอืปจัจยัทีอ่าจท าใหไ้มส่ามารถเขา้มามสี่วนรว่มของประชาชนในหลาย
ประการ เช่น ประชาชนอาจคดิว่าไมใ่ช่หน้าทีข่องตนทีจ่ะตอ้งมามสี่วนรว่มในการแก้ไขปญัหา คดิว่าเป็นหน้าที่
ของเทศบาล หรอื หน่วยงานของรฐัมากกว่า หรอืประชาชนอาจจะขาดช่องทางในการเขา้มามสี่วนรว่ม ขาดขอ้มลู
ขา่วสารทีช่ดัเจน เป็นตน้(วรรณด ีมยัยะ. 2551 : 1 - 3) 
 จากปญัหาทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการ
สิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ใน 4 ขัน้ตอนตาม
แนวคดิขัน้ตอนการมสี่วนรว่มของ โคเฮนและอฟัฮอฟ (Cohen &Uphoff. 1980 : 219) คอื การมสี่วนรว่มในการ
ตดัสนิใจการมสี่วนรว่มในการด าเนินงาน การมสี่วนรว่มในการรบัประโยชน์และการมสี่วนรว่มในการประเมนิผล 
เพื่อหาแนวทางการส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชนและเพื่อใหก้ารจดัการสิง่แวดลอ้มเทศบาลต าบลหลุบ
ประสบผลส าเรจ็ อนัจะน ามาซึง่คุณภาพชวีติที่ด ีและสภาพแวดลอ้มทีด่ขีองประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหลุบ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของเทศบาล
ต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของ 
เทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยจ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศกึษา และหมู่บา้นทีอ่าศยั
อยู ่
 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคลในการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการ
สิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 4. เพื่อศกึษาขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรร
มาภบิาลของเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 

สมมติฐานการวิจยั 
 1. ประชาชนทีม่เีพศ อาย ุระดบัการศกึษา และหมู่บา้นทีอ่าศยัอยู ่แตกต่างกนั มสี่วนรว่มในการจดัการ
สิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุแ์ตกต่างกนั 
 2. เพศ อาย ุระดบัการศกึษา และหมูบ่า้นทีอ่าศยัอยูข่องประชาชน มคีวามสมัพนัธก์บั 
การมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ การด าเนินการ การรบัประโยชน์ และการประเมนิผลในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดย
ใชห้ลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์
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ขอบเขตการวิจยั 
ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดแ้บ่งขอบเขตของการวจิยัไวด้งันี้ 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การวจิยัครัง้นี้ มุง่ศกึษาการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดย
ใชห้ลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์ใน 4 ขัน้ตอนตามแนวคดิขัน้ตอนการมี
ส่วนรว่มของ โคเฮนและอฟัฮอฟ (Cohen &Uphoff. 1980 : 219) ดงันี้ 
  1.1 การมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ 
1.2 การมสี่วนรว่มในการด าเนินการ 
 1.3 การมสี่วนรว่มในการรบัประโยชน์ 
 1.4 การมสี่วนรว่มในการประเมนิผล  
 2. ขอบเขตดา้นพืน้ที ่คอื พืน้ทีท่ีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์จ านวน 16 หมูบ่า้น 
 3. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  3.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ประชาชนทีม่สีทิธิเ์ลอืกตัง้ในเขตเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอ
เมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์รวมทัง้สิน้ จ านวน 11,235 คน (ส านกัทะเบยีนทอ้งถิน่เทศบาลต าบลหลุบ. 
2554) แยกเป็นเพศชาย 5,667 คน เพศหญงิ จ านวน 5,568 คน  
  3.2 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ประชาชนทีม่สีทิธิเ์ลอืกตัง้ในเขตเทศบาลหลุบ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์รวมทัง้สิน้ จ านวน 387 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยวธิกีารค านวณตามสตูรของ ทาโรยามาเน่ 
(Taro Yamane, 1973 : 727) 
 4. ขอบเขตดา้นตวัแปร ทีใ่ชใ้นการวจิยัการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกั
ธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์ใน 4 ขัน้ตอนตามแนวคดิขัน้ตอนการมสี่วน
รว่มของ โคเฮนและอฟัฮอฟ (Cohen &Uphoff. 1980 : 219) ดงันี้ 
ตวัแปรอสิระคอื 
ปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา และหมูบ่า้นทีอ่าศยัอยู่ 
ตวัแปรตาม คอื การมสี่วนร่วมของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบล
หลุบ ไดแ้ก่ การมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ การมสี่วนรว่มในการด าเนินการการมสี่วนรว่มในการรบัผลประโยชน์
และการมสี่วนรว่มในการประเมนิผล  
 5. ขอบเขตด้านระยะเวลา การศกึษาครัง้นี้ใชร้ะยะเวลาในการศกึษาประมาณ 2 เดอืนตัง้แต่เดอืน
สงิหาคม 2554 –เดอืนกนัยายน 2554ไดแ้ก่ หลกันิตธิรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปรง่ใส หลกัการมสี่วนรว่ม 
หลกัความรบัผดิชอบ 
และหลกัความคุม้ค่า 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 จากการวจิยัจะไดข้อ้สนเทศใหก้บัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งซึง่สามารถน าไปใชป้ระกอบการวางแผนพฒันาการ
จดัการสิง่แวดลอ้มไดเ้ป็นอย่างด ี 
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วิธีการด าเนินการวิจยั 
 มวีธิดี าเนินการวจิยั ดงันี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ประชาชนทีม่สีทิธิเ์ลอืกตัง้ในเขตเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์จ านวน 16 หมูบ่า้น ซึง่มปีระชากรจ านวน 11,235 คน  
 1.2 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ประชาชนผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ในเขต
เทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืงจงัหวดักาฬสนิธุ ์จ านวน 387 คน โดยการค านวณตามสตูรของ ทาโร ยามาเน่ 
(Taro Yamane, 1973 : 727)  
 
2. เคร่ืองมือการวิจยั 
 2.1 ลกัษณะเครือ่งมอื 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอืแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผู่ศ้กึษาสรา้งขึน้เองจาก
การศกึษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และจดัเกบ็ดว้ยตนเอง เพื่อรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูบรรยาย
เชงิพรรณนา (Descriptive) ในรปูของตารางตามวตัถุประสงค ์ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ตอนดงันี้ 
ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา และหมูบ่า้นทีอ่าศยัอยู่
จ านวน 4 ขอ้ 
 ตอนที ่2 การมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของเทศบาล
ต าบลหลุบ 4 ขัน้ตอน คอื การมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ การมสี่วนรว่มในการด าเนินงาน การมสี่วนรว่มในการรบั
ประโยชน์และการมสี่วนรว่มในการประเมนิผล มจี านวนทัง้สิน้ 24 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด
แบบเลอืกตอบ โดยใชม้าตรวดัแบบสากลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิ
เคริท์ (Likert) แบ่งออกเป็น 5 ระดบัตวัเลอืก ก าหนดใหค้ะแนนกลุ่มตวัอยา่งเลอืกตอบ คอื มากทีสุ่ด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด  
 ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะของประชาชนต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์เกีย่วกบัการมสี่วนรว่มใน
การจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลจ านวน 4 ขอ้ 
 2.2. ขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมอื 
 มขีัน้ตอนในการสรา้งเครือ่งมอื ดงันี้ 
  1. ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
  2. การก าหนดขอบเขตค าถามใหค้รอบคลุมกรอบแนวความคดิ วตัถุประสงค ์และองคป์ระกอบทีท่ าให้
ทราบถงึระดบัการมสี่วนรว่มของประชาชนในการใชห้ลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดักาฬสนิธุแ์ลว้น ามาเป็นขอ้มลูในการสรา้งแบบสอบถาม ทัง้แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด 
 3. น ารา่งแบบสอบถามเสนอกรรมการทีป่รกึษาเพื่อตรวจสอบ แกไ้ขและเสนอแนะ ปรบัปรงุเพื่อความ
เหมาะสม และถูกตอ้งของแบบสอบถาม 
 4. น าแบบสอบถามทีป่รบัปรงุแลว้เสนอผูเ้ชีย่วชาญใหพ้จิารณา และท าการตรวจสอบความเทีย่งตรงของ
เนื้อหา ภาษา การวดัผลและประเมนิผล และพจิารณาความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์โดยวธิี
หาค่าดชันี ความสอดคลอ้ง  
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(Item-Objective Congruence Index หรอื IOC) ตามวธิขีองโรวเินลล ีและแฮมเบลิตนั (Rovinelli and 
Hambleton) (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 2539:243) 
 5. น าแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบของผูเ้ชีย่วชาญ โดยน าขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ IOC ตัง้แต่ .67 ไปทดลอง
ใช ้( Try out) กบัประชากรผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ ทีม่อีายตุัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป ทีอ่าศยัอยูใ่นเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์ทีไ่มใ่ชก้ลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้น การวจิยัในครัง้นี้ จ านวน 30 คน แลว้น ามาหาค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ โดยการหาค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธอ์ย่างง่ายระหว่างรายขอ้กบัโดยรวม (Item Total Correlation) 
ไดค้่าระหว่าง 0.29 ถงึ 0.51 และหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใชก้ารวเิคราะหค์่า
สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) ทัง้ฉบบัตามวธิกีารของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรสีะอาด. 2543 
: 102) ไดค้่าเท่ากบั 0.89 
 6. จดัพมิพเ์ป็นแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์และน าไปเกบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 
 
3. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ผูว้จิยัด าเนินการเป็นขัน้ตอน ดงันี้ 
 3.1. ขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ไปถงึกลุ่มตวัอย่าง ซึง่เป็น
ประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในเขตเทศบาลต าบลหลุบ เพื่อขอความรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม 
 3.2. น าหนังสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม พรอ้มแบบสอบถามไปยงักลุ่ม
ตวัอยา่ง ซึง่เป็นประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในเขตเทศบาลต าบลหลุบอ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 3.3. รวบรวมแบบสอบถามทัง้หมดทีไ่ดร้บัคนืจากกลุ่มตวัอยา่ง ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ แลว้
น าไปด าเนินการตามขัน้ตอนการจดักระท าขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู  
 
 
4. การวิเคราะหข้์อมลู 
 เมือ่ไดร้บัแบบสอบถามคนื ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้ 
 4.1 น าแบบสอบถามทีเ่กบ็รวบรวมได ้จ านวน 387ฉบบั มาตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม
ทุกฉบบั 
 4.2 น าแบบสอบถามการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของ
เทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์มาใหน้ ้าหนกัคะแนนแต่ละขอ้จากอ านาจการจ าแนกรายขอ้ ใน
แบบสอบถามก าหนดไว ้5 คะแนน ดงันี้ (บุญชม ศรสีะอาด. 2543 : 100) 
 มากทีสุ่ด  มคี่าเท่ากบั 5 คะแนน 
 มาก  มคี่าเท่ากบั 4 คะแนน 
 ปานกลาง มคี่าเท่ากบั 3 คะแนน 
 น้อย  มคี่าเท่ากบั 2 คะแนน 
 น้อยทีสุ่ด  มคี่าเท่ากบั 1 คะแนน 
 4.3 น าแบบสอบถามทีล่งคะแนนเรยีบรอ้ยแลว้ไปประมวลผลขอ้มลูดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร ์โปรแกรม
คอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู พรอ้มทัง้ก าหนดเกณฑก์ารใหค้วามหมายค่าเฉลีย่ ดงันี้(บุญชม ศรสีะอาด. 2543 : 100) 
 4.51- 5.00 หมายถงึ ระดบัมากทีสุ่ด 
 3.51- 4.50  หมายถงึ   ระดบัมาก 
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 2.51- 3.50 หมายถงึ ระดบัปานกลาง 
 1.51- 2.50 หมายถงึ ระดบัน้อย 
 1.00 - 1.50 หมายถงึ ระดบัน้อยทีสุ่ด 
 
5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถติใินการวจิยั ดงันี้ 
 5.1 วเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใชส้ถติคิ่าความถี ่(Frequency) และค่ารอ้ยละ
(Percentage) 
 5.2. วเิคราะหร์ะดบัการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของ
เทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์สถติทิีใ่ช ้ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 5.3. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ 
 5.3.1 จ าแนกประชาชนตามเพศ สถติทิีใ่ช้ คอื Independent t-test 
 5.3.2 จ าแนกประชาชนตามอาย ุระดบัการศกึษา และหมูบ่า้นทีอ่าศยัอยู ่สถติทิีใ่ช ้ไดแ้ก่ การวเิคราะห์
ความแปรปรวนทางเดยีว (One Way ANOVA) ; F-test กรณพีบความแตกต่างผูศ้กึษาจะทดสอบรายคู่โดย
วธิกีารของ LSD (Least Significant Difference) 
 5.4 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์ใชส้ถติไิคสแควร ์(Chi - Square) ทีม่รีะดบัความเชื่อมัน่ 95 
เปอรเ์ซน็ต ์ท าใหท้ราบถงึความสมัพนัธข์องปจัจยัต่างๆทีค่วามสมัพนัธต่์อการมสี่วนรว่มของประชาชนในการ
จดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 5.5. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้เสนอแนะ ผูศ้กึษาจะใชว้ธิกีารจดักลุ่มเนื้อหา (Grouping Content) แลว้
ด าเนินการแจกแจงความถี ่และใชพ้รรณนาความ 
 

สรปุผลการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดส้รปุผลการวจิยั ดงันี้ 
 1. ระดบัการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบล
หลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยภาพรวม พบว่า ประชาชนมสี่วนรว่มอยูใ่นระดบัปานกลาง และ พจิารณา
เป็นรายขัน้ตอน พบว่า ทุกขัน้ตอนประชาชนมสี่วนรว่มอยูใ่นระดบัปานกลางทุกขัน้ตอน เรยีงจากมากไปน้อย คอื 
การมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ รองลงมาคอื การมสี่วนรว่มในการด าเนินการ การมสี่วนรว่มในการและประเมนิผล 
และการมสี่วนรว่มในการรบัประโยชน์  
 2. ผลการเปรยีบเทยีบระดบัการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล
ของเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์จ าแนกตามเพศ อายุ และระดบัการศกึษา ไมแ่ตกต่างกนั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05   ส่วนจ าแนกตามหมู่บา้นทีอ่าศยัอยู่ มคีวามแตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  3. ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคลในการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการ
สิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยจ าแนกตาม เพศ 
อาย ุระดบัการศกึษาและหมู่บา้นทีอ่ยูอ่าศยั พบว่า ไมแ่ตกต่างกนัทางสถติ ิ ทีร่ะดบั .05 
 4. ขอ้เสนอแนะขอ้เสนอแนะการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล
ของเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์จ าแนกเป็นรายขัน้ตอน พบว่า 
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 1. การมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ เรยีงล าดบัขอ้เสนอแนะขอ้เสนอแนะการมสี่วนรว่มของประชาชนใน
การจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์จากมากไป
น้อย ดงันี้ ควรมกีารสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนก่อนด าเนินโครงการใหญ่ๆ ควรมกีารส่งเสรมิให้
ประชาชนเขา้รว่มประชุมอย่างจรงิจงั อยากใหม้โีครงการทีช่ดัเจนเกี่ยวกบัการจดัเกบ็และทิง้ขยะ ควรจดัหาถงั
ขยะใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการ และควรการจดัใหม้พีืน้ทีส่วนสาธารณในชุมชน ตามล าดบั 
 2. การมสี่วนรว่มในการด าเนินโครงการ เรยีงล าดบัขอ้เสนอแนะขอ้เสนอแนะการมสี่วนรว่มของ
ประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์
จากมากไปน้อย ดงันี้ ในการด าเนินงานตอ้งมคีวามจดัเจนและโปรง่ใส ตอ้งส่งเสรมิใหทุ้กครอบครวัรกัษาความ
สะอาดรว่มกนั ควรมกีารฝึกอบรมใหค้วามรูก้บัประชาชน และควรมเีจา้หน้าทีด่า้นสิง่แวดลอ้มคอยใหค้ าปรกึษา
แนะน าประชาชน ตามล าดบั 
 3. การมสี่วนรว่มในการรบัประโยชน์ เรยีงล าดบัขอ้เสนอแนะขอ้เสนอแนะการมสี่วนร่วมของประชาชน
ในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์จากมาก
ไปน้อย ดงันี้ มขียะลน้และตกคา้งจ านวนมาก และโครงการใดทีด่ าเนินการไปแลว้หรอืก าลงัด าเนินการอยู่นัน้ไม่ดี
หรอืไมคุ่ม้ค่ากค็วรยกเลกิ ตามล าดบั 
 4. การมสี่วนรว่มในการประเมนิผล เรยีงล าดบัขอ้เสนอแนะขอ้เสนอแนะการมสี่วนรว่มของประชาชนใน
การจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์จากมากไป
น้อย ดงันี้ ควรเปิดโอกาสใหป้ระชนชนเขา้ไปเป็นกรรมการในเรือ่งต่างๆมากขึน้ และควรรายผลการด าเนิน
โครงการต่อประชาชนดว้ย ตามล าดบั 
 

อภิปรายผล 
 จากการวจิยั เรือ่งการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของ
เทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์ผลการวจิยั การมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการ
สิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์มปีระเดน็ทีน่่าสนใจ
พอทีจ่ะน ามาอภปิรายวตัถุประสงคข์องการวจิยัได ้ดงันี้ 
 2.1 การมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใช้หลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลหลุบ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์ผลการวจิยัพบว่า โดยรวมประชาชนประชาชนมสี่วนรว่มอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  
= 2.99,S.D. = 0.86) ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของวโิรจน์ ตนัตธิรรม (2543 : บทคดัยอ่) ศกึษาเรือ่งการมสี่วน
รว่มในการก าจดัขยะ ศกึษากรณขีององคก์ารบรหิารส่วนต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบุร ีพบว่า ระดบัการ
มสี่วนรว่มของประชาชนอยูใ่นระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของรุง่อรุณ บุญสายญัห ์(2543 : 
บทคดัยอ่) ศกึษาการมสี่วนรว่มในการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น พบว่า การมสี่วนร่วมในการวางแผนหรอืเขยีนโครงการและการประเมนิผลแผนพฒันาหรอืโครงการที่
เกีย่วขอ้งกบัขยะมลูฝอยและการจดัการในชุมชน โดยภาพรวมมคี่าอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนระดบัการมสี่วนร่วม
ของคณะกรรมการชุมชนในการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยของแต่ละชุมชนในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลนครขอนแก่นในทัง้ 
3 ประเดน็ดงักล่าว โดยภาพรวมมคี่าอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 จากการศกึษาพบว่า การมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของ
เทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า 1. การมี
ส่วนรว่มในการตดัสนิใจ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ของเทศบาลต าบลหลุบมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจในระดบัปาน
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กลาง ( X  = 3.06,S.D. = 0.93) สาเหตุทีป่ระชาชนมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจในระดบัปานกลางอาจเป็นเพราะว่า 
ประชาชนอาจมตีวัแทนในการแสดงความคดิเหน็หรอืใหข้อ้เสนอแนะต่อเทศบาลในการจดัการสิง่แวดลอ้มอยูแ่ลว้ 
เช่น คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ สมาชกิสภาเทศบาล ก านัน ผูใ้หญ่บา้น เป็นตน้ ซึง่ประชาชนไดส้ะทอ้นปญัหา
หรอืความตอ้งการผ่านตวัแทนเหล่านี้อยูแ่ลว้ และตวัแทนเหล่าน้ีไดท้ าการตดัสนิใจแทนประชาชนอยูบ่่อยครัง้ ไม่
ว่าจะเป็นการประชุมประชาคมหรอืเวทชีุมชน การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ หรอืการพจิารณาร่างเทศบญัญตัิ
งบประมาณรายจ่ายท าใหไ้ม่มคีวามจ าเป็นทีป่ระชาชนจะตอ้งเขา้รว่มประชุมในการตดัสนิใจเพื่อด าเนินแผนงาน
หรอืโครงการต่างๆดว้ยตวัเอง ซึง่สอดคลอ้งกบัทศพร สบืแสง (2553 : บทคดัยอ่) ทีศ่กึษาการมสี่วนรว่มของ
ประชาชนในการจดัการขยะมลูฝอยในชุมชนส่องเหนือ เทศบาลเมอืงมหาสารคาม อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม สรุปว่า ดา้นการมสี่วนรว่มในการวางแผน ดา้นการมสี่วนรว่มในการด าเนินกจิกรรมและการตดิตาม
และประเมนิผล ประชาชนมสี่วนรว่มอยูใ่นระดบัปานกลาง 2. การมสี่วนรว่มในการด าเนินงาน พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ของเทศบาลต าบลหลุบมสี่วนรว่มในการด าเนินงานในระดบัปานกลาง ( X  = 2.98,S.D. = 0.93) สาเหตุ
ประชาชนมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจในระดบัปานกลางอาจเป็นเพราะว่า ประชาชนคดิว่าในการด าเนินแผนงาน
หรอืโครงการทีเ่กีย่วกบัการจดัการสิง่แวดลอ้มในเขตชุมชน หรอืพืน้ทีต่ าบลหลุบนัน้ เป็นภารกจิของเทศบาลหรอื
หน่วยงานภาคราชการมากกว่า ท าใหข้าดความตอ้งการหรอืกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเขา้ร่วมกจิกรรมทีม่ใีนชุมชน ซึง่
สอดคลอ้งกบัทศพร สบืแสง (2553 : บทคดัยอ่) ทีศ่กึษาการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการขยะมลูฝอยใน
ชุมชนส่องเหนือ เทศบาลเมอืงมหาสารคาม อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม สรปุว่า ดา้นการมสี่วนรว่มในการ
วางแผน ดา้นการมสี่วนรว่มในการด าเนินกจิกรรมและการตดิตามและประเมนิผล ประชาชนมสี่วนรว่มอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 3. การมสี่วนรว่มในการรบัประโยชน์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ของเทศบาลต าบลหลุบมสี่วน
รว่มในการรบัประโยชน์ ในระดบัปานกลาง ( X  = 2.61,S.D. = 0.74) สาเหตุประชาชนมสี่วนรว่มในการรบั
ประโยชน์ ในระดบัปานกลางอาจเป็นเพราะว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยงัมองไมเ่หน็หรอืยงัไมท่ราบถงึประโยชน์ของ
การเขา้มามสี่วนรว่มในการจดัการสิง่แวดลอ้มของตนเอง รวมทัง้ยงัไมไ่ดต้ระหนกัถงึปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มทีอ่าจ
เกดิขึน้ในอนาคตหากชุมชนหรอืทอ้งถิน่ยงัไมไ่ดใ้หค้วามส าคญั ถงึแมท้ีผ่่านมาในชุมชนหรอืหมู่บา้นในเขต
เทศบาลต าบลหลุบจะยงัไม่ประสบกบัปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นพษิสกัเท่าใดนกั แต่เชื่อว่าในอนาคตอนัใกลน้ี้ 
หากไม่มกีารบรหิารจดัการทีด่พีอปญัหาอาจจะรุนแรงมากจนไมส่ามารถแกไ้ขไดเ้ลยกอ็าจเป็นได ้4. การมสี่วน
รว่มในการประเมนิผล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ของเทศบาลต าบลหลุบมสี่วนรว่มในการประเมนิผล ในระดบั
ปานกลาง ( X  = 2.79,S.D. = 1.04) สาเหตุประชาชนมสี่วนรว่มในการประเมนิผล ในระดบัปานกลางอาจเป็น
เพราะว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นวยัท างานตอ้งใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการประกอบอาชพีท าใหไ้มม่เีวลาพอทีจ่ะมา
สนใจท าการตดิตามและประเมนิผลการด าเนินโครงการต่างๆทีท่างเทศบาลต าบลหลุบหรอืชุมชนจดัท าขึน้ 
โดยเฉพาะอย่างหากตอ้งเขา้รว่มเป็นกรรมการตรวจสอบต่างๆ เช่น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา หรอืคณะกรรมการตรวจรบัการการซือ้การจา้งในโครงการต่างๆ ซึง่
ตอ้งใชค้วามรูค้วามสามารถและเสยีสละเวลาเขา้รว่มแลว้ ยิง่ท าใหก้ารตดิตามและประเมนิผลของประชาชนไม่
ค่อยเขม้ขน้นกั ประกอบกบัตวัแทนของประชาชน เช่น สมาชกิสภาเทศบาล ก านนั ผูใ้หญ่บา้นกไ็ดท้ าหน้าที่
ตดิตามตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลอยูเ่ป็นปกตอิยูแ่ลว้ ประชาชนจงึฝากความหวงัไวก้บัตวัแทนเหล่านี้
มากกว่าทีจ่ะตอ้งด าเนินการเอง เวน้แต่จะไดร้บัผลกระทบโดยตรง ซึง่สอดคลอ้งกบัทศพร สบืแสง (2553 : 
บทคดัยอ่) ทีศ่กึษาการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการขยะมลูฝอยในชุมชนส่องเหนือ เทศบาลเมอืง
มหาสารคาม อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม สรุปว่า ดา้นการมสี่วนรว่มในการวางแผน ดา้นการมสี่วนรว่มใน
การด าเนินกจิกรรมและการตดิตามและประเมนิผล ประชาชนมสี่วนรว่มอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 2.2 เปรยีบเทยีบการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใช้หลกัธรรมาภบิาลของ 
เทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยจ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศกึษา และหมู่บา้นทีอ่าศยั
อยู ่พบว่า 
  2.2.1 ประชาชนทีม่เีพศ ต่างกนัโดยรวมมสี่วนรว่มในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล
ของ เทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์แตกต่างกนัอยา่งไม่มนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 ซึง่ไม่
เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า ในการจดัการสิง่แวดลอ้มของเทศบาลต าบลหลุบนัน้ไดใ้ห้
ความส าคญัทัง้เพศชายและเพศหญงิตัง้แต่ขัน้ตอนการตดัสนิใจไปจนถงึขัน้การตดิตามและประเมนิผล ดงัจะเหน็
ไดจ้ากสดัส่วนระหว่างเพศชาและเพศหญงิทีม่อีย่างใกลเ้คยีงหรอืมแีนวโน้มทีจ่ะใกลเ้คยีงกนัมากขึน้ของการเขา้
มาเป็น สมาชกิสภาเทศบาล ผูใ้หญ่บา้น ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น กรรมการหมู่บา้นหรอืคณะกรรมการต่างๆ ทีท่าง
เทศบาลต าบลหลุบตัง้ขึน้โดยอาศยัอ านาจตามระเบยีบ กฎหมายต่างๆ ทีม่อียู ่ประกอบกบัสภาพสงัคมและ
เศรษฐกจิเปลีย่นแปลงไปจากเดมิมาก สทิธขิองชายและหญงิมคีวามเท่าเทยีมและเสมอภาคกนัมากขึน้ สิง่ใดหรือ
เรือ่งใดทีเ่พศชายท าไดเ้พศหญงิก็มสีทิธแิละสามารถท าไดเ้ช่นเดยีวกนั จงึท าใหส้ดัส่วนเขา้มามสี่วนรว่มในการ
จดัการสิง่แวดลอ้มระหว่างเพศชายและเพศหญงิไมแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั แสวง ชยัวรรณเสถยีร (2548 : 
บทคดัยอ่) ทีศ่กึษาการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้มตามคลองแมข่า่ เทศบาลนครเชยีงใหม ่
สรปุว่า ปจัจยัส่วนบุคคลม ีเพศ อาย ุทีแ่ตกต่างกนัไม่มผีลต่อการเขา้มามสี่วนรว่มในการจดัการสิง่แวดลอ้มตาม
คลองแมข่า่  
 2.2.2 ประชาชนทีม่อีาย ุต่างกนัมสี่วนรว่มในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของ เทศบาล
ต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์ไมแ่ตกต่างกนัทางสถติทิี ่.05  ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ทัง้นี้
อาจเป็นเพราะประชาชนทุกคนตื่นตวัในการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารและพรอ้มทีจ่ะเขา้มามสี่วนรว่มในการจดัการ
สิง่แวดลอ้มมากขึน้ เริม่เขา้ใจหรอืรบัทราบปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มมากขึน้ ท าใหป้ระชาชนในวยัต่างๆ ไมส่ามารถ
น่ิงเฉยอยูไ่ดรู้ส้กึปญัหาทีก่ าลงัจะเกดิขึน้หากตนปล่อยปละละเลยไมเ่ขา้มามสี่วนรว่มในการจดัการสิง่แวดลอ้มว้ย
ตนเองไมว่่าจะเป็นคนช่วงอายใุด เช่น เดก็เลก็กจ็ะมกีจิกรรมใหท้ าในโรงเรยีน คนหนุ่มสาวท ากจิกรรมดา้น
สิง่แวดลอ้มในมหาวทิยาลยั คนท างานทีต่อ้งรบัผดิชอบต่อบรษิทั องคก์รหรอืหน่วยงานทีต่นสงักดั หรอืผูส้งูอายกุ็
ตอ้งเป็นแบบอย่างของลกูหลานหรอืคนรุน่หลงัเกี่ยวกบัการปกป้องรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีด่ ี
เพื่อพทิกัษ์รกัษาไวใ้หก้บัลกูหนลานในชุมชน กจิกรรมดา้นสิง่แวดลอ้มทีแ่ต่ละคนไดป้ฏบิตัดิงัทีก่ล่าวมานัน้ มสี่วน
ช่วยส่งเสรมิใหค้นแต่วยัแต่ละช่วงอายเุขา้มามสี่วนรว่มในการจดัการสิง่แวดลอ้ม  
 2.2.3 ประชาชนทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนัมสี่วนรว่มในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล
ของ เทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์ไมแ่ตกต่างกนัทางสถติทิี ่.05 ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิาน
ทีต่ ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ ประชาชนมกีารรบัรูข้อ้มลูข่าวสารใหมท่ีท่นัสมยัมากขึน้โดยความรูท้ีไ่ดม้านัน้ไม่
จ าเป็นตอ้งไดม้าจากสถานศกึษาในระดบัสงูๆ เช่น มหาวทิยาลยัอย่างเดยีวเท่านัน้ หากแต่ความรูส้มยัใหม่นัน้ 
หาไดจ้ากทุกทีโ่ดยผ่านสื่อต่างๆ มากมาย เช่น เครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต โทรทศัน์ซึง่มกีว่า 100 ช่อง รายการทาง
สถานีวทิยกุระจายเสยีง หนังสอืพมิพ ์และสื่อสิง่พมิพอ์ื่นๆ ซึง่ทุกคนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารต่างๆไดง้า่ยขึน้ 
ท าใหบุ้คคลแมไ้มไ่ดจ้บปรญิญาตรกีส็ามารถมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการจดัการสิง่แวดลอ้มไดเ้ช่นกนั ซึง่
สอดคลอ้งกบั แสวง ชยัวรรณเสถยีร (2548 : บทคดัยอ่) ทีศ่กึษาการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการ
สิง่แวดลอ้มตามคลองแมข่่า เทศบาลนครเชยีงใหม ่สรปุว่า ปจัจยัส่วนบุคคลม ีเพศ อาย ุทีแ่ตกต่างกนัไมม่ผีลต่อ
การเขา้มามสี่วนรว่มในการจดัการสิง่แวดลอ้มตามคลองแมข่่า  

448



 2.2.4 ประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นหมูบ่า้นต่างกนัมสี่วนรว่มในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล
ของ เทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์แตกต่างกนัทางสถติทิี ่.05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้
ไว ้ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะในแต่ละหมูบ่า้นไดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืประสบปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนั 
กล่าวคอื เนื่องจากพืน้ทีข่องเทศบาลต าบลหลุบมขีนาดกวา้ง มหีมู่บา้นและชุมชนต่างๆ กว่า 16 หมูบ่า้น และแต่
ละหมูบ่า้นมลีกัษณะแตกต่างกนั เช่น บา้นหลุบหมูท่ี ่6,7 บา้นคอนเรยีบ หมูท่ี ่13 บา้นโคกกลาง หมูท่ี ่3 และ
บา้นเตาไห หมูท่ี ่4 สภาพหมูบ่า้นเป็นชุมชนทีม่ปีระชาชนอาศยัอยูห่นาแน่น มโีรงงานอุตสาหกรรมในครวัเรอืน 
เช่น โรงสขีา้ว อู่ซ่อมรถ และยงัอยูต่ดิกบัถนนสายหลกัซึง่มกีารจราจรคบัคัง่ท าใหไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นมากกว่า 
หมูบ่า้นอื่นๆทีม่ลีกัษณะชุมชนแบบการเกษตรบา้นเรอืนไมแ่ออดัและไม่มโีรงงานอุตสาหกรรมมากนกั ท าให้
ปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มยงัเป็นปญัหารองจากปญัหาดา้นอื่นๆ และจากสภาพหมูบ่า้นหรอืชุมชนทีแ่ตกต่างกนัน่ีเอง
จงึน่าจะเป็นแรงผลกัดนัใหป้ระชาชนตอ้งการทีจ่ะเขา้มามสี่วนรว่มในการจดัการสิง่แวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนั  
 2.3 ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคลในการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใช้
หลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์พบว่า 
 2.3.1 ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคลเรือ่งเพศกบัการมสี่วนรว่มในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใช้
หลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์พบว่า เพศกบัระดบัการมสี่วนรว่มของ
ประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์
มคีวามสมัพนัธต่์อกนัอย่างไมม่นียัส าคญัทางสถติซิึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเป็นเพราะใน
ปจัจบุนัความแตกต่างในเรือ่งเพศไมไ่ดเ้ป็นอุปสรรคต่อการเขา้มามสี่วนรว่มในกจิกรรมต่างของชุมชนหรอืที่
ทอ้งถิน่จดัใหม้ขีึน้ ประชาชนมสีทิธเิสรภีาพมากขึน้สามารถเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูหรอืทรพัยากรต่างๆ ทีม่อียูจ่ะโดย
ธรรมชาตหิรอืทีร่ฐัจดัหาใหก้ส็ุดแทแ้ต่จะมไีด ้สงัคมใหก้ารยอมรบัเพศหญงิมากขึน้ ดงัจะเหน็ไดจ้ากในหลาย
หมูบ่า้นมผีูน้ าหมู่บา้นเป็นเพศหญงิและแนวโน้มจะมสีดัส่วนเพิม่ขึน้ ดงันัน้ความแตกต่างในเรือ่งเพศจะมี
ความสมัพนัธอ์ยา่งมนีัยส าคญัทางสถติกิบัการมสี่วนรว่มของประชาชนน้อยลงทุกวนัจนแทบจะไม่มเีลย 
 2.3.2 ความสมัพนัธร์ะหว่างอายกุบัการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรร
มาภบิาลของเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์พบว่า อายกุบัการมสี่วนรว่มของประชาชนในการ
จดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์มคีวามสมัพนัธ์
ต่อกนัอยา่งไม่มนีัยส าคญัทางสถติซิึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเป็นเพราะปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มที่
มอียูใ่นชุมชนมผีลกระทบต่อคนทุกคนท าใหป้ระชาชนทุกช่วงอายตุอ้งการเขา้มามสี่วนรว่มในการจดัการกบั
ปญัหา ถงึแมจ้ะยงัมใีนระดบัปานกลางแต่กเ็ชื่อว่าในอนาคตประชาชนทุกวยัจะใหค้วามส าคญัและตอ้งการเขา้มา
มสี่วนรว่มในการจดัการสิง่แวดลอ้มในชุมชนมากขึ้น  
 2.3.3 ความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการศกึษากบัการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดย
ใชห้ลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์พบว่า ระดบัการศกึษาการมสี่วนรว่ม
ของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์มคีวามสมัพนัธต่์อกนัอยา่งไมม่นียัส าคญัทางสถติิ ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเป็น
เพราะการจดัการสิง่แวดลอ้มในหมูบ่า้นหรอืชุมชนในเขตเทศบาลต าบลหลุบ เป็นการจดัการทีใ่ชเ้ทคนิควธิกีาร
หรอืวชิาการงา่ยๆ ขัน้พืน้ฐานไมต่้องอาศยัเทคโนโลยหีรอืความรูข้ ัน้สงู เช่น โครงการรณรงคช์่วยกนัรกัษาความ
สะอาดน่าบา้นน่ามอง โครงการปลกูปา่เฉลมิพระเกยีรต ิ84 พรรษา หรอืโครงการขยะแลกไข ่เป็นตน้ โครงการ
หรอืกจิกรรมเหล่านี้ประชาชนประชาชนไมว่่าจะมกีารศกึษาในระดบัใดกส็ามารถมสี่วนรว่มไดโ้ดยง่าย จงึท าให้
ระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัการมสี่วนรว่มในการจดัการสิง่แวดลอ้มอยา่งไม่มนียัส าคญัทางสถติิ 
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 2.3.4 ความสมัพนัธร์ะหว่างหมูบ่า้นทีอ่าศยัอยูก่บัการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้ม
โดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์พบว่าหมูบ่า้นทีอ่าศยัอยูก่บัการมี
ส่วนรว่มของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์มคีวามสมัพนัธต่์อกนัอยา่งไม่มนียัส าคญัทางสถติซิึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจ
เป็นเพราะการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารของประชาชนเกี่ยวกบัการจดัการหรอืแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มมลีกัษณะไมค่่อย
แตกต่างกนัในแต่ละหมู่บา้น โดยเฉพาะขอ้มลูทีเ่ป็นของทางราชการ ในการด าเนินงานหรอืโครงการต่างๆ ของ
เทศบาลต าบลหลุบจะใชว้ธิกีารโดยประกาศเสยีงตามสาย หอกระจายข่าวตามหมูบ่า้น หรอืส่งหนงัสอืแจง้ไปยงั
ก านัน ผูใ้หญ่บา้นใหช้่วยประชาสมัพนัธ ์ซึง่ขอ้มลูทีใ่หไ้ปไม่มรีายละเอยีดอะไร ประกอบกบังบประมาณในการ
จดัการหรอืแกไ้ขปญัหาของเทศบาลต าบลหลุบมจี านวนจ ากดั แต่ตอ้งมกีารด าเนินการใหเ้ตม็พืน้ทีท่ ัว่ทุกหมูบ่า้น 
ท าใหก้ารด าเนินการมลีกัษณะรวมๆ มากกว่าทีจ่ะเน้นไปทีพ่ื้นทีห่รอืหมูบ่า้นใดหมูบ่า้นหนึ่ง ท าใหค้วามแตกต่าง
ระหว่างหมูบ่า้นไมม่ทีัง้ๆทีบ่างหมู่บา้นมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งไดร้บัการจดัการหรอืแกไ้ขปญัหาอย่างเรง่ด่วน แต่ก็
ไมส่ามารถกระท าได ้จงึอาจท าใหป้ระชาชนในแต่ละหมู่บา้นใหค้วามส าคญักบัการเขา้มามสี่วนรว่มเหมอืนๆ
หรอืไมแ่ตกต่างกนั  
 2.4 ผลการวเิคราะหข์อ้เสนอแนะของประชาชนต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์เกีย่วกบัการมี
ส่วนรว่มของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล ของเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 
 2.4.1 การมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ ขอ้เสนอแนะการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้ม
โดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์ประชาชนเหน็ว่าควรมกีาร
สอบถามความคดิเหน็ของประชาชนก่อนด าเนินโครงการใหญ่ๆ ควรมกีารส่งเสรมิใหป้ระชาชนเขา้รว่มประชุม
อยา่งจรงิจงั อยากใหม้โีครงการทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการจดัเกบ็และทิง้ขยะ ควรจดัหาถงัขยะใหเ้พยีงพอกบัความ
ตอ้งการ และควรการจดัใหม้พีืน้ทีส่วนสาธารณในชุมชน ตามล าดบั 
 2.4.2 การมสี่วนรว่มในการด าเนิน ขอ้เสนอแนะการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้ม
โดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์ประชาชนเหน็ว่า ในการ
ด าเนินงานตอ้งมคีวามจดัเจนและโปรง่ใส ตอ้งส่งเสรมิใหทุ้กครอบครวัรกัษาความสะอาดรว่มกนั ควรมกีาร
ฝึกอบรมใหค้วามรูก้บัประชาชน และควรมเีจา้หน้าทีด่า้นสิง่แวดลอ้มคอยใหค้ าปรกึษาแนะน าประชาชน 
ตามล าดบั 
 2.4.3 ดา้นการมสี่วนรว่มในการรบั ขอ้เสนอแนะการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้ม
โดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์ประชาชนเหน็ว่า มขียะลน้และ
ตกคา้งจ านวนมาก และโครงการใดทีด่ าเนินการไปแลว้หรอืก าลงัด าเนินการอยู่นัน้ไมด่หีรอืไมคุ่ม้ค่ากค็วรยกเลกิ 
ตามล าดบั 
 2.4.4 การมสี่วนรว่มในการประเมนิผล ขอ้เสนอแนะการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการ
สิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์ประชาชนเหน็ว่า ควร
เปิดโอกาสใหป้ระชนชนเขา้ไปเป็นกรรมการในเรือ่งต่างๆมากขึน้ และควรรายผลการด าเนินโครงการต่อ
ประชาชนดว้ย ตามล าดบั 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจยัไปใช้ 

  จากผลการวจิยัเรือ่ง การมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของ
เทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์ท าใหผู้ว้จิยัไดข้อ้มลูอนัเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลหลุบ 
นกัการเมอืงทอ้งถิน่และประชาชนต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์จากผลการวจิยัพบว่า การมสี่วนรว่ม
ของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์อยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันัน้ เทศบาลต าบลหลุบควรหาแนวทางในการส่งเสรมิใหป้ระชาชนเขา้มามี
ส่วนรว่มใหม้ากขึน้ อกีทัง้ประชาชนควรสนใจตดิตามขอ้มลูขา่วสารทีท่างเทศบาลต าบลหลุบเผยแพรห่รอื
ประชาสมัพนัธ ์เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหลุบใหเ้กดิความโปรง่ใสและเป็นทีย่อมรบัของ
ประชาชน รวมทัง้เทศบาลต าบลหลุบจะตอ้งมกีารพฒันาปรบัปรงุระบบการปฏบิตังิานในหลายๆดา้น เช่น ดา้น
งบประมาณ ดา้นบุคลากร เครือ่งมอื วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย มี
ประสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสุด  

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาในคราวต่อไป 
 ควรขยายการศกึษาเปรยีบเทยีบระหว่างเทศบาลหรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่รปูแบบอื่นๆ ให้
กวา้งขวาง เพื่อตรวจสอบว่าประชาชนในเทศบาลหรอืองคก์รปกครองส่วนถิน่รปูแบบใดมสี่วนรว่มในการจดัการ
สิง่แวดลอ้มอยา่งไรบา้ง มคีวามสอดคลอ้งหรอืแตกต่างกบักรณทีีศ่กึษาครัง้นี้หรอืไมเ่พยีงใด และมอีงคป์ระกอบ
ของการมสี่วนรว่มอื่นทีน่อกเหนือจากงานศกึษาดงักล่าวอะไรบา้ง อนัจะเป็นการส่งเสรมิใหอ้งคค์วามรูใ้นเรือ่งนี้มี
ความกวา้งขวางและน่าเชื่อถอืยิง่ขึน้  
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 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยห์ลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ  มหาวทิยาลยัราชภฏั
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ไดน้ ามาใชป้ระกอบการวจิยั  ก่อใหเ้กดิแนวคดิอนัมคีุณค่าอยา่งยิง่ 
  

 
 
 
 
 

451



เอกสารอ้างอิง 
 

Bunchom Srisa-ard. (2000). The basic research. Print 3rd. Bangkok : Suviriyasart printer.   
Bunsom Vijanjan. (2007). The public participation on solid waste at the fresh food market of 

khonkaen city municipality. The Master of Public Administration independent study, Khonkaen :   
Khonkaen University.   

Cohen, Jhon M. and Noman T. Uphoff. Rural Participation : Concept and Measures for Project 
Design. Implementation and Evaluation. New York : Mc Grow – Hill Book Company. 1980. 

Luan Saiyod and Angkana Saiyod. (1996). The educational research. Bangkok : the basic education, 
Education Faculty, Srinakarintharawirojpasartmit University.  

Lub sub-district municipality. The tree year development plan (2010-2012). Kalasin : Lub sub-district 
municipality 

Wandee Maiya. (2009). The public participation on the environment management of sub-district 
administrative organization in Pakpanong district, Nakornsrithammarach. The Master of Public 
Administration Thesis. Bangkok : Sukkhothaithammathirath University.   

Yamane, Taro. Statistics an Introductory Analysis. Print 3rd ed. New York : Harper & Row, 1973. 
 
 
 

452



ภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ์ตามความคิดเหน็ของบคุลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
The Leadership of Mueing Kalasin Municipality’s Mayor by Personnel’s Opinion 
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บทคดัย่อ 
 

 วทิยานิพนธน์ี้ มวีตัถุประสงค ์1) เพื่อศกึษาระดบัภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ ์ตาม
ความคดิเหน็ของบุคลากรเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์  2) เพื่อเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรีเมอืง
กาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ าแนกตามตัวแปร ได้แก่ เพศ ระดับ
การศกึษา และระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ที่แตกต่างกนั  3) เพื่อศกึษาขอ้เสนอแนะของบุคลากรเทศบาล 
เกี่ยวกบัภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ์ โดยใชว้ธิวีจิยัเชงิส ารวจ กลุ่มตวัอย่างได้แก่ บุคลากร
เทศบาลจ านวน 234 คน เครื่องมอืที่ใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
จ านวน 30 ขอ้  มคี่าความเชื่อมัน่รวมทัง้ฉบบั 0.95  มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้รวมทัง้ฉบบั 0.51 – 0.81 ม ี
IOC รวมทัง้ฉบบั 0.67 – 1.00  สถติทิีใ่ช ้ได้แก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ี
(Independent Sample t-test) การทดสอบค่าเอฟหรอืการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว    (F-test หรอื 
One – Way ANOVA) และน าเสนอดว้ยวธิกีารวเิคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis)  

ผลการวิจยั พบว่า 
 1  ระดบัภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ ์ตามความคดิเหน็ของบุคลากรเทศบาลเมอืง
กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ย และเมือ่พจิารณาแยกเป็นรายดา้น 
พบว่า อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยทุกดา้น โดยเรยีงล าดบัดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดไปหาต ่าสุดสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ  ดา้นการมอีทิธพิลอย่างมอุีดมการณ์ และดา้นการกระตุน้ทางปญัญา 
 2.  ผลการเปรยีบเทยีบ พบว่า บุคลากรเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุท์ีม่เีพศ ระดบัการศกึษา และ
ระยะเวลาในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสินธุ ์
โดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้น ไมแ่ตกต่างกนั  
 3.  ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบั ภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ์ ดงัน้ีคอื เมื่อมปีญัหาในการ
ปฏบิตังิาน นายกเทศมนตร ี ควรมคี าแนะน าให้แก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชา นายกเทศมนตรี ควรประพฤตตินเป็น
แบบอย่างทีด่ต่ีอเทศบาล และนายกเทศมนตร ี ควรสนับสนุนให้ผู้ใต้บงัคบับญัชา คดิแก้ปญัหาด้วยวธิกีาร
ใหม่ๆ    
 ค าส าคญั : ภาวะผูน้ า 
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ABSTRACT 

 
 The purpose of this research were  1) To study the leadership of mueing kalasin municipality’s 
mayor by personnel’s opinion. 2) To compare with the leadership of mueing kalasin municipality’s 
mayor by personnel’s opinion with variable were sex, education, time for work performance.  3) To 
study the suggestion with the leadership of mueing kalasin municipality’s mayor by personnel’s 
opinion. This thesis is survey research.  The sample size are local employee of 234 subject. The 
tools used in the study were questionnaires. The questionnaires are rating scale five level, Thirty 
article.  Reliability = 0.95. Discrimination power are between 0.51 – 0.81.  The IOC are between 0.67 
– 1.00. Data analysis by computer program. Data were analyzed by means of frequency, 
percentage, mean, standard deviation,  t-test and F-test (One – Way ANOVA). Data analysis by 
descriptive.  
 The findings were as follows: 
 1.  The level of the leadership of mueing kalasin municipality’s mayor by personnel’s opinion 
were at agree level. According to each aspect, Ranging from the three first range highest levels; 
namely,  Inspiration, Idealized Influence, Intellectual Stimulation. 
 2.  Hypothesis testing found that : The mueing kalasin municipality’s employee with different 
sex, age and time for work performance. Their opinions were indifferent.   
 3.  The suggestion of the leadership of mueing kalasin municipality’s mayor by personnel’s 
opinion. Ranging from the three first range highest levels ; namely, When the employee had the job 
problem, The mayor should be suggested for employee.  The mayor should be behave well.  The 
mayor should be support employee resolve theirs problem with new method. 
 
Keyword : leadership  
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บทน า 
 การจดัระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิโดยทัว่ไปของประเทศต่างๆ ในปจัจุบนัมใีชก้นัอยู่ 3 หลกั คอื หลกัการรวมอ านาจ 
หลกัการแบ่งอ านาจ และหลกัการกระจายอ านาจ เป็นหลกัทีใ่ชใ้นการจดัระเบยีบการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ เป็นการโอน
อ านาจในการบรหิารไปใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ไปด าเนินการโดยตนเอง มคีวามเป็นอสิระในการด าเนินกจิการทีม่อียู่
ในอ านาจหน้าทีข่องตนตามทีก่ฎหมายใหอ้ านาจไว้ (โกวทิย ์ พวงงาม.  2546 : 29) 
 เทศบาลเป็นหน่วยการปกครองทอ้งถิน่รปูแบบหนึ่ง มฐีานะเป็นนิตบิุคคล มกีารบรหิารการปกครอง แยกออกจากระเบยีบ
การบรหิารราชการส่วนกลาง เทศบาลเป็นหน่วยงานทีเ่ป็นตวัแทนของประชาชนในการด าเนินการปกครองดว้ยตนเอง  โดย
แบ่งโครงสรา้งออกเป็น 2 ฝ่ายไดแ้ก่ 1) ฝ่ายนิตบิญัญตั ิท าหน้าทีถ่่วงดุลอ านาจของฝ่ายบรหิาร ควบคุมการปฏบิตังิานของ
นายกเทศมนตรี ให้การปฏิบตัิงานของเทศบาลมคีวามโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  อนัจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
โดยตรง 2) ฝ่ายบรหิารน าโดยนายกเทศมนตร ีผู้มหีน้าที่ในการบรหิารกจิการต่างๆ ของเทศบาล จะต้องด าเนินการผ่าน
พนักงานเทศบาล ซึง่เป็นขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ ทีเ่ป็นจกัรกลทีจ่ะขบัเคลื่อนภารกจิต่างๆ ของเทศบาล ใหส้ าเรจ็ลุล่วงตาม
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล โดยมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบัต่างๆ เป็นตัวก าหนด เพื่อให้การ
ด าเนินงานของเทศบาลเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย ถูกตอ้ง (อภวิฒัน์      ปะกทิงั.  2552 : 1) 
 เมื่อพจิารณาในประเดน็ทีน่ายกเทศมนตร ีในฐานผูบ้งัคบับญัชาสงูสุดในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ นายกเทศมนตรจีงึ
ต้องมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยตรง ในการควบคุม ก ากบัดูแล การปฏบิตังิานของพนักงานเทศบาลและลูกจา้งในฐานเป็น
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย หากไม่ไดร้บัความร่วมมอืจากผูใ้ต้บงัคบับญัชาแลว้ การด าเนินกจิการต่างๆ 
ของเทศบาลย่อมมีปญัหาและอุปสรรค ซึ่งผลกระทบโดยตรงจะตกที่ประชาชน การด าเนินงานของเทศบาล ประกอบด้วย
ส านัก กอง ฝ่ายต่างๆ ทีจ่ะท าหน้าที่รบัสนองนโยบายของนายกเทศมนตรนี าไปปฏบิตั ิเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนใน
ทอ้งถิน่ นายกเทศมนตรจีงึถอืเป็นหวัใจส าคญัในการบรหิารกจิการของเทศบาล และปจัจุบนัผูด้ ารงต าแหน่งนายกเทศมนตร ี
จะต้องมาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชน ตามที่บญัญตัิไว้ในมาตรา 48 สตัตะ แห่งพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ.  
2496  แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552 (พงษ์ศกัดิ ์ ศริกิาญจนรกัษ์.  2552 : 1) 
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูท้ีจ่ะด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตร ี  จงึจ าเป็นจะต้องมภีาวะผูน้ าสามารถจุดประกายวสิยัทศัน์ให้
ผูอ้ื่นมองเหน็ พรอ้มปลูกฝงัเป็นค่านิยมและสรา้งสภาวะแวดล้อมทีเ่อือ้อ านวยใหส้ามารถปฏบิตังิานได้ส าเรจ็ ซึง่เป็นปจัจยั
หนึ่งของผู้บรหิารเทศบาลใด ทีม่นีายกเทศมนตรทีี่มภีาวะผู้น า ย่อมหวงัได้ว่ าการปฏบิตัิงานจะประสบความส าเรจ็ ดงันัน้
ผูว้จิยัในฐานะทีเ่ป็นพนกังานในเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์มคีวามสนใจทีจ่ะวจิยั ภาวะผูน้ าของนายกเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์โดย
ก าหนดใหพ้นกังานเทศบาล ลกูจา้งของเทศบาลซึง่เป็นผูด้ าเนินงาน ภายใต้การก ากบัดูแลของนายกเทศมนตร ีน่าจะเป็นผู้ที่
สามารถตอบค าถามและเป็นผูใ้หค้วามคดิเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนและใกลเ้คยีงกบัขอ้เทจ็จรงิมากทีส่ดุ ซึง่ผลจากการวจิยัครัง้นี้ จะ
เป็นแนวทางในการปรบัปรุง พฒันาภาวะผูน้ าในดา้นต่างๆ ของนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ ์ ซึง่จะส่งผลต่อศกัยภาพการ
บรหิารงานเพื่อพฒันาเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุต่์อไป   

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ ก าหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงันี้ 
 1.  เพื่อศกึษาระดบัภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ ์ตามความคดิเหน็ของบุคลากรเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ 
 2.  เพื่อเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ์ ตามความคดิเหน็ของบุคลากรเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์
จ าแนกตามตวัแปร ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศกึษา และระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ทีแ่ตกต่างกนั 
 3.  เพื่อศกึษาขอ้เสนอแนะของบุคลากรเทศบาล เกีย่วกบัภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ์ 
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สมมติฐานของการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดต้ัง้สมมตฐิานของการวจิยั ดงันี้ 
  1.  ความคดิเหน็ของบุคลากรเทศบาลต่อภาวะผูน้ าของนายเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ ์โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 
  2.  บุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสนิธุ์ที่ม ีเพศ ระดบัการศกึษา และระยะเวลาในการปฏิบตัิงานแตกต่างกนั มีความ
คดิเหน็ต่อภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ ์แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ ก าหนดขอบเขตในการวจิยั ดงันี้ 
 1.  ขอบเขตประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  1.1  ประชากร (Population) ไดแ้ก่ บุคลากรเทศบาลเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์จ านวน  598 คน (งาน
การเจา้หน้าที ่ส านกัปลดัเทศบาล เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ,์ 2554 : 4 - 6)  
  1.2  กลุ่มตวัอย่าง  ไดแ้ก่ บุคลากรเทศบาลเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุจ์ านวน  234 คน โดยหาขนาด
กลุ่มตวัอย่างก าหนดตามตารางเครซีแ่ละมอรแ์กน (Krejcie and Morgan, 1970 ; อา้งถงึในบุญชม ศรสีะอาด.  2551 : 101)   
 
2.  ขอบเขตเน้ือหา 
  2.1  เน้ือหาทีใ่ชใ้นการวจิยั ผูว้จิยัใชก้รอบแนวคดิของ แบสและอโวลโิอ (Bass and Avolio. 1990: 13 – 20 ; อา้งถงึ
ในพรรณิภา  เตมิศกัดิ.์  2550 : 29 – 30) เกีย่วกบั ทฤษฎภีาวะผูน้ าเปลีย่นสภาพของ เป็นกรอบแนวคดิหลกัในการศึกษา
ครัง้นี้ โดยภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ ์ตามความคดิเหน็ของบุคลากรเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ แบ่งออกเป็น 7 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมอีทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์  ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ  ดา้นการกระตุ้นทางปญัญา  ดา้นการค านึงถงึ
ความเป็นปจัเจกบุคคล  ดา้นการใหร้างวลัตามสถานการณ์  ดา้นการบรหิารแบบวางเฉยเชงิรุก และ ดา้นการบรหิารแบบวาง
เฉยเชงิรบั 
  2.2  ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
   2.2.1  ตวัแปรอสิระ คอื ปจัจยัสว่นบุคคล  ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศกึษา และระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 
   2.2.2  ตวัแปรตาม คอื ภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ์ตามความคดิเหน็ของบุคลากรเทศบาล แบ่ง
ออกเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมอีทิธพิลอย่างมอุีดมการณ์ ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ  ดา้นการกระตุ้นทางปญัญา  ดา้น
การค านึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล  ดา้นการใหร้างวลัตามสถานการณ์  ดา้นการบรหิารแบบวางเฉยเชงิรุก และ ดา้นการ
บรหิารแบบวางเฉยเชงิรบั 
  2.3  ขอบเขตพืน้ที ่ พืน้ทีท่ีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ส านกังานเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์ อ าเภอเมอืง  จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 เพื่อน าขอ้สนเทศทีไ่ดจ้ากการวจิยัในครัง้นี้ เสนอแนะต่อผูบ้รหิารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ให้ปรบัปรุงภาวะของผูน้ า 
ในส่วนทีบ่กพร่อง ท าใหผู้น้ าทอ้งถิน่มภีาวะผูน้ าทีส่มบูรณ์ เป็นแบบอย่างทีด่ขีองผูบ้รหิาร และสามารถบ าบดัทุกข ์บ ารุงสุข
ใหแ้ก่ประชาชน ไดอ้ย่างแทจ้รงิ 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 มวีธิดี าเนินการวจิยั ดงันี้ 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  1.1  ประชากร (Population) ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ บุคลากรของทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์จ านวน 
598 คน   
  1.2  กลุ่มตวัอย่าง (Sampling) ไดแ้ก่ บุคลากรของทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์จ านวน 234  
คน โดยเปิดตารางเครจ็ซีแ่ละมอรแ์กน (Krejcie and Morgan, 1970 ; อา้งถงึในบุญชม ศรสีะอาด.  2551 : 101)   

 2. เครือ่งมือการวิจยั 
   เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น  
3 ตอน ดงันี้ ตอนที่ 1 ปจัจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลกัษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
จ านวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ และระดบัการศกึษา  ตอนที ่2 ภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ ์ตามความคดิเหน็
ของบุคลากรเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์แบ่งออกเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมอีทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์ ดา้นการสรา้งแรงบนัดาล
ใจ  ดา้นการกระตุน้ทางปญัญา  ดา้นการค านึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล  ดา้นการใหร้างวลัตามสถานการณ์  ดา้นการบรหิาร
แบบวางเฉยเชงิรุก และ ด้านการบรหิารแบบวางเฉยเชงิรบั และลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ของลเิคริต ์(Likert  scale)  แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากทีส่ดุ มาก  ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด (บุญ
ชม  ศรสีะอาด.  2551 : 99 - 100) ตอนที ่3  เป็นค าถามปลายเปิด (Open - End) เพื่อใหผู้ต้อบ แสดงขอ้คดิเหน็หรอื 
ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบั ภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ ์ตามความคดิเหน็ของบุคลากรเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ 

  
3. ขัน้ตอนในการสรา้งเครือ่งมือ  
  มขีัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมอื ดงันี้ 
  1) ศกึษาประเดน็ส าคญั เรื่องทีต่อ้งการวจิยั 
  2) ร่างแบบสอบถาม ใหค้รอบคลุมกรอบแนวคดิในการวจิยั 
  3) เสนอแบบสอบถามต่อคณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ ์ตรวจแกไ้ขเสนอแนะปรบัปรุง เพื่อความเหมาะสม และ
ความถูกตอ้ง 
  4) น าแบบสอบถามทีป่รบัปรุง เสนอผูท้รงคุณวุฒ ิเพื่อพจิารณาความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content validity) เพื่อให้
ครอบคลุมเนื้อหาและความปรนยัของเครื่องมอื ดา้นโครงสรา้ง ดา้นเนื้อหา และการใชภ้าษา 
  5) น าแบบสอบถามทีผู่เ้ชีย่วชาญตรวจสอบ หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruency) โดย
คดัเลอืกเฉพาะขอ้ค าถามทีม่คี่าดชันีความสอดคลอ้ง ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไปมาใช ้สว่นขอ้ทีม่คี่า IOC น้อยกว่า 0.5 น ามาปรบัปรุง 
แกไ้ขใหเ้หมาะสมตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ 
  6) น าแบบสอบถามที่แกไ้ขแล้วตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดสอบ (Try out) กบัประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 30 คน 
  7) น าแบบสอบถามมาหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใชว้ธิหีาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์อลฟา ของครอนบาค (Cronbach) ได้
ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.95 
  8) พมิพฉ์บบัจรงิแลว้น าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   ผูว้จิยัขอความร่วมมอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ใหท้ าหนังสอื ถงึนายกเทศมนตรเีมอืง
กาฬสนิธุ ์เพื่อขอความร่วมมอืในการเกบ็ขอ้มลูจาก พนกังานเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์
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 5.  การวิเคราะหข์้อมูล 
  เมื่อไดร้บัแบบสอบถามคนื ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้ 
  1.  การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู 
  2.  การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม สถติทิีใ่ช ้ไดแ้ก่ ความถี ่และรอ้ยละ  
  3. การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบั ภาวะผูน้ าของนายก         เทศมนตรเีทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์ตามความคดิเหน็ของ
พนักงานเทศบาลเมืองกาฬสนิธุ์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) 
  4.  การวเิคราะหข์อ้เสนอแนะเกี่ยวกบั ภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรเีทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์ตามความคดิเหน็ของ
พนกังานเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์ใชว้ธิกีารวเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) แลว้น าเสนอเชงิพรรณนา  
 
 6.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
  ผูว้จิยั ใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
  1.  สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ รอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  2.  สถติทิีใ่ชใ้นการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม  ไดแ้ก่ 
   2.1 หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั โดยหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) ตามวธิขีองครอ
นบาค (Cronbach) 
   2.2  หาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ โดยวธิ ีItem - total Correlation 
  3.  สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ 
   3.1  การวเิคราะหค์่าท ี(Independent Sample t-test)  เพื่อทดสอบสมมตฐิานความแตกต่างระหว่าง ค่าเฉลีย่ของ
ประชากรไม่เกนิ 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ 
   3.2  การทดสอบค่าเอฟ หรอืการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (F - test หรอื One–way ANOVA) เพื่อ
ทดสอบสมมตฐิานความแตกต่างระหว่าง ค่าเฉลีย่ของประชากรมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไป ไดแ้ก่ ระดบัการศกึษา และระยะเวลา
ในการปฏบิตังิาน เมื่อพบความแตกต่างเป็นรายคู่ กใ็หท้ดสอบดว้ยวธิกีารของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
 
สรปุผลการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดส้รุปผลการวจิยั แบ่งออกเป็น 4 สว่นดงันี้คอื 
 1.  การวเิคราะหข์อ้มูลปจัจยัส่วนบุคคล ผลการวจิยั พบว่า  บุคลากรเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จ านวน 137 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.50  ส าเรจ็การศกึษา ปรญิญาตรขีึน้ไปจ านวน 161 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.80  และมี
ประสบการณ์ในการท างาน 1 - 5 ปีจ านวน 102 คนคดิเป็นรอ้ยละ 43.60  
 2.  ระดบัภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ ์ตามความคดิเหน็ของบุคลากรเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง 
จงัหวดักาฬสนิธุ์  โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย และเมื่อพจิารณาแยกเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยทุกดา้น โดย
เรยีงล าดบัด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต ่าสุดสามอนัดบัแรก ได้แก่ ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ  ด้านการมอีทิธพิลอย่างมี
อุดมการณ์ และดา้นการกระตุน้ทางปญัญา  
 3.  การวเิคราะหก์ารเปรยีบเทยีบ ภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ ์ตามความคดิเหน็ของบุคลากรเทศบาล
เมืองกาฬสนิธุ์ จ าแนกตามตัวแปร ได้แก่ เพศ ระดบัการศกึษา และระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน ที่แตกต่างกนั  ผลการ
เปรยีบเทยีบ พบว่า บุคลากรเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุท์ีม่เีพศ ระดบัการศกึษา และระยะเวลาในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั    มี
ความคดิเหน็ต่อภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ ์โดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั 
 4.  จากขอ้เสนอแนะของบุคลากรเทศบาล เกีย่วกบัภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ์ มปีระเดน็ทีน่่าสนใจและ
ควรน ามาอภปิรายผล โดยเรยีงล าดบัดา้นทีม่คีวามถีส่งูสดุ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) ดา้นการมอีทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์  เมื่อมี
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ปญัหาในการปฏบิตังิาน นายกเทศมนตร ีควรมคี าแนะน าใหแ้ก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชา และนายกเทศมนตรี ควรประพฤตตินเป็น
แบบอย่างทีด่ต่ีอเทศบาล  2) ดา้นการกระตุน้ทางปญัญา นายกเทศมนตร ีควรสนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา คดิแกป้ญัหาดว้ย
วธิกีารใหม่ๆ และนายกเทศมนตร ีควรสง่เสรมิใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา ไดศ้กึษาหาสาเหตุของปญัหาจากการท างาน  3) ดา้นการ
สรา้งแรงจูงใจ  นายกเทศมนตร ีควรส่งเสรมิใหผู้ใ้ต้บงัคบับญัชา มุ่งมัน่ท างานใหส้ าเรจ็ และนายกเทศมนตรี ควรกระตุ้นให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตระหนกัถงึภารกจิที่ส าคญั   
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 จากผลการวจิยั มปีระเดน็ทีน่่าสนใจ ควรน ามาอภปิรายดงันี้  
 สมมุติฐานท่ี 1 ความคดิเหน็ของบุคลากรเทศบาลต่อภาวะผูน้ าของนายเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ ์โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็
ดว้ย  
  ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสนิธุ์มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของนายเทศมนตรเีมืองกาฬสนิธุ ์
โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย หรอือยู่ในระดบัมาก ซึง่เป็นไปตามสมมุตฐิานทีต่ัง้ไว ้ผลการวจิยัปรากฏเช่นนี้ อาจเป็นเพราะ  
1) บุคลากร สงักดัเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์มคีวามคดิเหน็ว่า นายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ ์มภีาวะผูน้ าอยู่ในระดบัมากหรอือยู่
ในระดบัสงู และไดน้ าความเป็นภาวะผูน้ า เขา้มาใชใ้นการปฏบิตังิาน จนท าใหก้ารปฏบิตังิาน โดยเฉพาะใหบ้รกิารสาธารณะ
แก่ประชาชนในเขตรบัผดิชอบของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์ประสบความส าเรจ็ เช่น ดา้นการมอีทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์ พบว่า 
เมื่อมปีญัหาในการปฏบิตังิานเกดิขึน้ นายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ ์ไดจ้ดัใหม้กีารฝึกอบรม พฒันาบุคลากรของเทศบาลเมอืง
กาฬสนิธุ ์เป็นประจ าทุกปี และไดใ้หค้ าแนะน า ตลอดทัง้วธิแีกไ้ขปญัหาการปฏบิตังิานแก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชา อย่างสม ่าเสมอ  
ดา้นการกระตุ้นทางปญัญา พบว่านายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ์ ได้ใหแ้นวคดิแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา ใหค้ดิคน้หาทางแกไ้ข
ปญัหาจากการปฏบิตังิาน โดยน าวธิกีารใหม่ๆ มาใช ้ ดา้นการสรา้งแรงจูงใจ พบว่า นายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ์ ไดส้รา้ง
แรงจงูใจ ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา ใหมุ้่งมัน่ท างานจนส าเรจ็ เป็นต้น  2) บุคลากร สงักดัเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์มคีวามคดิเหน็ว่า 
นายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ์ ไดใ้ชค้วามมภีาวะผูน้ า ในการแก้ไขปญัหาจากการปฏบิตัิงาน ดว้ยความรวดเรว็ เช่น การ
ระงบัขอ้พพิาทของประชาชน ทีไ่ม่มทีีด่นิท ากนิเป็นของตนเอง  3) นายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ์ เป็นผูท้ีม่วีสิยัทศัน์ มอง
การณ์ไกล เป็นผูท้ีย่อมรบัฟงัความคดิเหน็ของคนอื่น และน าขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ มาปรบัปรุงการปฏบิตังิาน เพื่อใหอ้งคก์ร
และประชาชนในทอ้งถิน่ ไดร้บัประโยชน์สงูสดุ จนไดร้บัการยอมรบัจากบุคลากรเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์ตลอดทัง้ประชาชนใน
เขตรบัผดิชอบของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์เป็นต้น จากเหตุผลดงักล่าวจงึน่าจะเป็นสาเหตุให ้ไดร้บัค่าเฉลีย่ภาวะผูน้ า อยู่ใน
ระดบัเหน็ด้วย หรอือยู่ในระดบัมาก ซึง่ผลการวจิยัในประเดน็นี้สอดคล้องกบั ผลการวจิยัของ สุขุมาลย ์ ประยุกนิตวิฒัน์ 
(2550 : 89) ไดศ้กึษาเรื่อง ภาวะผูน้ าทีพ่งึประสงคใ์นทศันะของพนักงานฝ่ายลูกคา้สมัพนัธ์นครหลวง บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั 
(มหาชน) พบว่า พนกังานมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัภาวะผูน้ าทีพ่งึประสงค ์ในภาพรวมอยู่ระดบัมาก 
 สมมุติฐานท่ี 2  บุคลากรเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุท์ีม่ ีเพศ ระดบัการศกึษา และระยะเวลาในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั มี
ความคดิเหน็ต่อภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ ์แตกต่างกนั 
  ผลการวจิยั พบว่า  
  1.  เพศ พบว่า บุคลากรเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุท์ีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรี
เมอืงกาฬสนิธุ ์โดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมุตฐิานทีต่ัง้ไว ้ผลการวจิยัปรากฏเช่นนี้ 
อภปิรายไดว้่า บุคลากรเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุท์ีม่เีพศแตกต่างกนั ไดแ้ก่  เพศชาย เพศหญงิ ถงึแมเ้พศจะแตกต่างกนั แต่เมื่อ
ไดเ้ขา้มาปฏบิตังิาน ณ เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์แลว้ นายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ์ ไดใ้ชภ้าวะผูน้ าในการบรหิาร ปฏบิตัต่ิอ
บุคลากร ไม่ว่าจะเป็นเพศชาย หรอืเพศหญงิอย่างเท่าเทยีมกนั จนท าใหก้ารปฏบิตังิานของบุคลากรประสบความส าเรจ็ เช่น 
ดา้นการมอีทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์ พบว่า เมื่อมปีญัหาในการปฏบิตังิานเกดิขึน้ นายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ ์ไดจ้ดัใหม้ี
การฝึกอบรม พฒันาบุคลากรของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์เป็นประจ าทุกปี ดา้นการกระตุ้นทางปญัญา พบว่านายกเทศมนตรี
เมอืงกาฬสนิธุ ์ไดใ้หแ้นวคดิในการแกไ้ขปญัหาจากการปฏบิตังิาน โดยน าวธิกีารใหม่ๆ เขา้มาใช ้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทัง้เพศ
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ชาย เพศหญงิอย่างเท่าเทยีมกนั  เป็นตน้ จากเหตุผลดงักล่าว จงึน่าจะท าให ้บุคลากรเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุท์ีม่เีพศแตกต่าง
กนั มคีวามคดิเห็นต่อภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ์ โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกนั  ซึ่ง
ผลการวิจัยในประเด็นนี้  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุเทพ  นิลมูล (2552 : 77) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าของ
นายกเทศมนตรเีทศบาลนครเชยีงใหม่ พบว่า พนักงานเทศบาลที่มีเพศ แตกต่างกนั มีความคดิเห็นต่อภาวะผู้น าของ
นายกเทศมนตรเีทศบาลนครเชยีงใหม่ โดยรวมไม่แตกต่างกนั  
  2.  ระดบัการศกึษา  พบว่า บุคลากรเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุท์ีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อภาวะ
ผูน้ าของนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ ์โดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมุตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
ผลการศกึษาปรากฏเช่นนี้ อภิปรายได้ว่า บุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสนิธุ์ที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั  ได้แก่ ระดบั
การศกึษา ประถมศกึษา (ป. 4 หรอื ป. 6)  ระดบัการศกึษา มธัยมศกึษา หรอื ปวช.  ระดบัการศกึษา อนุปรญิญา หรอื ปวส. 
หรอืเทยีบเท่า และระดบัการศกึษา ปรญิญาตรขีึน้ไป ถงึแมร้ะดบัการศกึษาจะแตกต่างกนั แต่เมื่อไดเ้ขา้มาปฏบิตังิาน ณ 
เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ์แล้ว นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้ใช้ภาวะผู้น าในการบริหาร ปฏิบัติต่อบุคลากรทุกระดับ
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน จนท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรประสบความส าเร็จ เช่น ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ พบว่า เมื่อมปีญัหาในการปฏบิตัิงานเกดิขึน้ นายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ์ ได้จดัให้มกีารฝึกอบรม พฒันา
บุคลากรของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประจ าทุกปี และได้ให้ค าแนะน า ตลอดทัง้วิธีแก้ไขปญัหาการปฏิบัติงานแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทุกระดบัการศกึษาอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่มกีารล าเอยีงเขา้ขา้งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพเิศษ  ดา้นการกระตุ้น
ทางปญัญา พบว่านายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ ์ไดใ้หแ้นวคดิในการแกไ้ขปญัหาจากการปฏบิตังิาน โดยน าวธิกีารใหม่ๆ เขา้
มาใช้ แก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชา ทุกระดบัการศกึษาอย่างเท่าเทยีมกนั  ซึง่ผลการวจิยัในประเดน็นี้ สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 
พงษ์ศกัดิ ์ ศริกิาญจนรกัษ์ (2552 : 63) ไดศ้กึษาเรื่อง ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรีต าบล
นามน อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ ์ผลการเปรยีบเทยีบ พบว่า ประชาชนทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อ
ภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรตี าบลนามน อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยรวมไม่แตกต่างกนั  
  3.  ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน พบว่า บุคลากรเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุท์ีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิ านแตกต่างกนั มี
ความคดิเหน็ต่อภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ ์โดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั  ผลการศกึษา
ปรากฏเช่นนี้ อภปิรายไดว้่า บุคลากรเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุท์ีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ระยะเวลาใน
การปฏบิตังิาน 1 – 5  ปี  ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 6 – 10 ปี  ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 11 – 15 ปี และระยะเวลาใน
การปฏบิตังิาน 16 ปีขึน้ไป ถงึแม้ระยะเวลาในการปฏบิตังิานจะแตกต่างกนั แต่เมื่อไดเ้ขา้มาปฏบิตังิาน ณ เทศบาลเมอืง
กาฬสนิธุแ์ลว้ นายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ ์ไดใ้ชภ้าวะผูน้ าในการบรหิาร ปฏบิตัต่ิอบุคลากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทยีมกนั จน
ท าใหก้ารปฏบิตังิานของบุคลากรประสบความส าเรจ็ เช่น ดา้นการมอีทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์ พบว่า เมื่อมปีญัหาในการ
ปฏบิตังิานเกดิขึน้ นายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ ์ไดจ้ดัให้มกีารฝึกอบรม พฒันาบุคลากรของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์  เป็น
ประจ าทุกปี และไดใ้หค้ าแนะน า ตลอดทัง้วธิแีกไ้ขปญัหาการปฏบิตังิานแก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชา ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่มี
การล าเอยีงเขา้ขา้งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพเิศษ ดา้นการกระตุน้ทางปญัญา พบว่า นายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ ์ไดใ้หแ้นวคดิ
ในการแกไ้ขปญัหาจากการปฏบิตังิาน โดยน าวธิกีารใหม่ๆ เขา้มาใช ้แก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชาทุกกลุ่มอย่างเท่าเทยีมกนั  เป็นต้น 
จากเหตุผลดงักล่าว จงึน่าจะท าให ้บุคลากรเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุท์ีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็
ต่อภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ ์โดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ซึง่ผลการวจิยัในประเดน็นี้ 
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สรุพงษ์  แสงเรณู (2552 : 64) ไดว้จิยัเรื่อง ความคดิเหน็ของพนกังานส่วนทอ้งถิน่ต่อภาวะผูน้ า
ทีพ่งึประสงคข์องนายกขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล ในพืน้ทีอ่ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ผลการเปรยีบเทยีบ พบว่า 
พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มรีะยะเวลาในการปฏบิตัิงานแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อภาวะผูน้ าทีพ่งึประสงค์ของนายกของ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล โดยรวมไม่แตกต่างกนั   
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ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจยัไปใช้ 
 การวจิยัเรื่อง ภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ ์ตามความคดิเหน็ของบุคลากรเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุใ์นครัง้นี้ 
ท าใหผู้ศ้กึษา มขีอ้เสนอแนะ ทีอ่าจเป็นประโยชน์ต่อ ภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ ์ดงันี้คอื 
 1.  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
  1.1  ผลจากการศกึษาวตัถุประสงคท์ี ่1 เพื่อศกึษา ภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ ์ตามความคดิเหน็ของ
บุคลากรเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์พบประเดน็ทีค่วรพฒันา ไดแ้ก่ 
   1.1.1  นายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ ์ควรเสรมิสรา้งภาวะผูน้ าในทุกดา้น ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด เพื่อใหเ้กดิการ
ยอมรบัอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
   1.1.2  นายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ์ ควรเน้นภาวะผูน้ า ดา้นการใหร้างวลัตามสถานการณ์ โดยเฉพาะการให้
ความช่วยเหลือผู้ใต้บงัคบับญัชา ในการปฏิบตัิงาน และแสดงออกด้วยความชื่นชม และพึงพอใจ เมื่อผู้ใต้บงัคบับญัชา 
ปฏบิตังิานไดด้กีว่ามาตรฐานทีก่ าหนด 
  1.2  ผลจากการศกึษาวตัถุประสงค์ที ่2 เปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ ์ตามความคดิเหน็
ของบุคลากรเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ จ าแนกตามตัวแปร ได้แก่ เพศ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน ที่
แตกต่างกนั พบประเดน็ทีค่วรพฒันา ไดแ้ก่ 
   1.2.1  นายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ์ ควรค านึงถึงการสรา้งภาวะผูน้ า กบับุคลากรเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์ดา้น
การค านึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคลทีแ่ตกต่างกนั ในเรื่องระดบัการศกึษา ใหม้ทีศันคตไิม่แตกต่างกนัมากนัก (Sig. เท่ากบั 
0.248) 
   1.2.2  นายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ์ ควรเชื่อมแนวทาง อุดมการณ์ ความประพฤตติน และวัตถุประสงคใ์นการ
ท างาน ต่อบุคลากร โดยไม่แยกระยะเวลาสรา้งความแตกต่าง ในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์ดา้นการ
สรา้งแรงบนัดาลใจ (Sig. เท่ากบั 0.880) 
  1.3  ผลจากการศึกษาวัตถุประสงค์ที่ 3 ศึกษาข้อเสนอแนะของบุคลากรเทศบาลเกี่ยวกับภาวะผู้น าของ
นายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ ์พบประเดน็ ควรด าเนินการตามขอ้เสนอแนะในแบบสอบถาม แบบปลายเปิด เรยีงล าดบัสงูสุด
ไปหาต ่าสดุ 3 อนัดบัแรก ดงันี้  
   3.1  เมื่อมปีญัหาในการปฏบิตังิาน นายกเทศมนตร ีควรมคี าแนะน าใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดงันัน้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ทุกคน ควรไดต้ระหนกั และค าแนะน า ชีแ้นะทีไ่ดร้บั มาแกไ้ขปญัหาในการปฏบิตังิานของตน 
   3.2  นายกเทศมนตร ีควรประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่ต่ีอเทศบาล เพราะประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่นีัน้ จะท า
ใหพ้นกังานรกั ศรทัธา และหนัมาประพฤต ิปฏบิตัติาม 
   3.3  นายกเทศมนตร ีควรสนับสนุนใหผู้ใ้ต้บงัคบับญัชา คดิแกป้ญัหาดว้ยวธิกีารใหม่ๆ เพราะการรูจ้กัแกไ้ขปญัหา
ดว้ยวธิกีารใหม่ ๆ จะท าเกดิความคดิสรา้งสรรคแ์บบใหม่ ๆ ท าใหอ้งคก์รเกดิการพฒันาอย่างรวดเรว็  
 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
  2.1  ควรศกึษา แนวทางในการเพิม่ศกัยภาพภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ์ เพื่อใหอ้ยู่ในระดบัเหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 
  2.2  ควรศกึษาเปรยีบเทยีบ ระดบัภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ ์ตามความคดิเหน็ของประชาชน ใน
เขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์
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ABSTRACT 
 

 The purposes of research were to study  1) participation, 2) satisfaction,  and 3) 
suggestions of  Loei Rajabhat University Students in the  2nd  Humanities and Social Sciences 
Student Network Project seminar.  This is quantitative research and the samples group of  51 
students  who were studying their  2nd  semester of 2011(academic year) at Loei  Rajabhat 
University were selected using  purposive sampling.  Research tools were a rating scale  
satisfaction questionnaire have reliability situations .79.  Collected data were analyzed and 
statistic used percentages, mean scores and standard deviations of  students  satisfaction. 
Descriptive  activity of  students participation of  the  2nd  Humanities and Social Sciences 
Student Network Project seminar.   

 The findings :  
           1.The Humanities and Social Sciences Student Network Project comprises the 
Humanities and Social Sciences Faculties from the following universities: Mahasarakham, Khon 
Kaen,  Rajabhat  Mahasarakham,  Rajabhat Udon Thani,  Rajabhat Nakhon Ratchasima, 
Rajabhat Ubon Ratchathani, and Loei Rajabhat University (LRU).  All-in-all there were 400 
participants at the event, which took place in Mahasarakham Province. The theme for this event 
was to develop academic and technical competencies as well as for the students to understand 
their role in development. Activities throughout the event comprised a lecture on the direction of  
Humanities and Social Sciences in response to the ASEAN community, study tours of Ban Ku 
San To Rat, Mahasarakham University Museum, Rugkawaite Research Institute, development 
and data gathering at Ban Po Phan, regional sports competitions and regional entertainment. 
Analysis of the participation of students in the mentioned activities tooks at three key elements; 
activity plan, activity participation, and activity evaluation. It is expected from the level of student 
participation found by the research that students will be able to take the knowledge they gained 
from this event and apply it when they return into their communities. And when they graduate 
they will possess not only wisdom by also virtue to make any vision of the future into a reality. 
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2.Satisfaction  of  Loei Rajabhat University Students in the  2nd  Humanities and Social 
Sciences Student Network Project seminar  were high rank follow:  activity, approach, and 
management. 

3.Suggestions from the students were to attend more of these events in the future, to 
host such an event at their  home university LRU, that they would like to know in advance the 
details on each event activity, that they would like more games (seen as an important feature 
for meeting other people),  that they would like more activity day, and that the air conditioning 
in the LRU bus needs to be improved. 
 

KEYWORDS:  Participation, Satisfaction, and  Student  Network 
 

INTRODUCTION 
Education policy setting to knowledge students learning by themselves and education 

network. Education assurance on decentralization, participation, and accountability. Education 
program must be used whole child. Sombat Sangpon and Team [1]  Loei Rajabhat University 
(LRU) service quality and standard of graduates. Learning and teaching within the framework of 
the Higher Education Commission on Higher Education. Students have the moral and 
intellectual skills, knowledge skills, interpersonal skills and responsibilities, and numerical 
analysis, and communication and information technology. Higher Education Commission on 
Higher Education [2] The activities on 2nd  Humanities and Social Sciences Student Network 
Project seminar have 8 universities: Mahasarakham, Khon Kaen,  Rajabhat  Mahasarakham,  
Rajabhat Udon Thani,  Rajabhat Nakhon Ratchasima, Rajabhat Ubon Ratchathani, Rajabhat 
Sakonnakorn and Loei Rajabhat University  which took place in Mahasarakham Province. 

 
MATERIALS AND METHODS 

           2.1 Scope of the study with respect to their detail 3 participation. Surapong Punchago [3] 
and 3 satisfaction of the 2nd Humanities and Social Sciences Student Network Project seminar.  
The data gathering through the use of a questionnaire. Data gathering are analysis through the 
use of the following statistical  tools: frequency count and percentage, mean, standard 
deviation. In-depth interview descriptive analysis activities. The population of this study 1,380 
students Faculty of Humanities and Social LRU. The Sample are 51. To be taken by purposive 
sampling 
           2.2 The questionnaire try out for 30 students in Faculty of Humanities and Social Loei  
Rajabhat University students satisfaction have reliability situations .79. Part  1 Personal factors 
of the respondents. Part 2  Gathering  satisfaction. Likewise, to measure the level of students  
satisfaction, the researcher set the scale arbitrarily. Boonchom  Srisaard, 2000 : 103 [4].  The 
qualitative  research descriptive of in-depth interview of suggestions of  Loei Rajabhat 
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University Students in the  2nd  Humanities and Social Sciences Student Network Project 
seminar. 
          2.3 Data Gathering procedure. There were data gathering procedure; 1) Team 
researchers went to participant observation and non - participant observation,  forgus group 
discussion of  students LRU on February 3-5,  2012.   2) In-depth interview activities overall of  
plan, activity,  and evaluation. 3) Descriptive of main question, follow up question, probe and 
key informants  of Ssuggestions from  the students were to attend more of these events in the 
future  4) Data gathering are doing personal by the researcher who utilize a questionnaire for 
the purpose .  5) After the questionnaires are collect, the researcher tally and tabulate  the 
results.  All data in the tables are primarily taking from the questionnaire students satisfaction. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
            Mahasarakham, Khon Kaen,  Rajabhat  Mahasarakham,  Rajabhat Udon Thani,  
Rajabhat Nakhon Ratchasima, Rajabhat Ubon Ratchathani, and Loei Rajabhat University 
(LRU).  All-in-all there were 400 participants at the event, which took place in Mahasarakham 
Province  on February 3-5,  2012.  The theme for this event was to develop academic and 
technical competencies as well as for the students to understand their role in development. 
Activities throughout the event comprised a lecture on the direction of  Humanities and Social 
Sciences in response to the ASEAN community, study tours of Ban Ku San To Rat, 
Mahasarakham University Museum,  Rugkawaite  Research Institute, development and data 
gathering at Ban Po Phan, regional sports competitions and regional entertainment. Analysis of 
the participation of students in the mentioned activities tooks  at  three key elements; activity 
plan, activity participation, and activity evaluation. 
 
Table 1 Summary Mean Rating of students satisfaction of the  2nd  Humanities and Social 
Sciences Student Network Project seminar. 

Items X  SD. DR Level 
1.Management 3.76 0.53 H 3 
2.Activities 3.96 0.65 H 2 
3.Approach 3.99 0.60 H 1 

Overall 3.92 0.56 H  
Table 1 presents the overall mean ratings (X = 3.46) is “High”  of  students satisfaction. This 
means that  ; approach (X =  3.99),  activities (X = 3.96) and management (X = 3.76).  
 
Evaluation of the finding; 1)  The Humanities and Social Sciences Student Network Project 
comprises the Humanities and Social Sciences Faculties from the following universities: 
Mahasarakham, Khon Kaen,  Rajabhat  Mahasarakham,  Rajabhat Udon Thani,  Rajabhat 
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Nakhon Ratchasima, Rajabhat Ubon Ratchathani, and Loei Rajabhat University (LRU).  All-in-
all there were 400 participants at the event, which took place in Mahasarakham Province. The 
theme for this event was to develop academic and technical competencies as well as for the 
students to understand their role in development. Activities throughout the event comprised a 
lecture on the direction of  Humanities and Social Sciences in response to the ASEAN 
community, study tours of Ban Ku San To Rat, Mahasarakham University Museum, Rugkawaite 
Research Institute, development and data gathering at Ban Po Phan, regional sports 
competitions and regional entertainment. Analysis of the participation of students in the 
mentioned activities tooks at three key elements; activity plan, activity participation, and activity 
evaluation. It is expected from the level of student participation found by the research that 
students will be able to take the knowledge they gained from this event and apply it when they 
return into their communities. And when they graduate they will possess not only wisdom by 
also virtue to make any vision of the future into a reality. 2) Satisfaction  of  Loei Rajabhat 
University Students in the  2nd  Humanities and Social Sciences Student Network Project 
seminar  were high rank follow:  activity, approach, and management. 3) Suggestions from the 
students were to attend more of these events in the future, to host such an event at their  
home university LRU, that they would like to know in advance the details on each event activity, 
that they would like more games (seen as an important feature for meeting other people),  that 
they would like more activity day, and that the air conditioning in the LRU bus needs to be 
improved.  
 

CONCLUSIONS 
            Loei Rajabhat University will supportive budget for students go to  Humanities and 
Social Sciences Student Network Project seminar continous and plan for management team 
manpower of  Humanities and Social Sciences Student Network Project seminar in LRU on 
2017.  Repair  the air conditioning in the LRU bus. Humanities and Social Sciences Student 
staff will  to do information  plan  in  the  long  run. The process value seminar can  be  
developed.  The  group students will  take  care  together  for  strong  leadership  and  good  
quality  of  their  life. 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to 1) study the effectiveness of provincial administrative organizations in providing 

infrastructure public services, 2) study factors influencing effectiveness of provincial administrative organizations in providing 
infrastructure public services, 3) create forecasting equations to forecast the effectiveness of provincial administrative 
organizations in providing infrastructure public services, and 4) study guidelines for developing the provision of infrastructure 
public services of provincial administrative organizations. The results revealed that: 1) the effectiveness of provincial 
administrative organizations in providing infrastructure public services was at a high level. 2) Organizational characteristic factors, 
environmental factors, and personnel organization factors had a positive relationship with the effectiveness of provincial 
administrative organizations in providing infrastructure public services at a rather high level,  and  operation and management 
policy factors had a positive relationship with the effectiveness of provincial administrative organizations in providing 
infrastructure public services at a rather high level. 3) The factors of organizational culture, communication, willingness of 
management to accept change, strategic management, organizational structure, conflict management, technology, motivation, 
personnel quality, and politics and law can jointly interpret the variance of the effectiveness of provincial administrative 
organizations in providing infrastructure public services at 77%.  

 
KEYWORDS: FACTORS INFLUENCING / ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS / PROVINCIAL ADMINISTRATIVE 
ORGANIZATION  
 

1. INTRODUCTION 
The Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2540 (1997) has required to set up the decentralization committee for 

the local administration organization and also required to enact an act to lay down decentralization plan and procedure in B.E. 
2542 (1999) which has brought about a decentralization master and action plan to be made in B.E. 2543 and 2545 (2000 & 
2002) respectively. The said decentralization plan has an objective to ask the central government to transfer its responsibility in 
providing public services to local administrative organizations to take care of providing public services by themselves and later 
the first paragraph of Article 281 of the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550 (2007) has stipulated to provide 
freedom to local administrative organization according to the principle of self government in line with the intention of the local 
people and to support the local administrative organization to serve as the main agency in providing public services and take 
part in solving problems in their own locality.  

Provincial Administrative Organization (PAO) is a local administrative organization set up in every province according to 
the Provincial Administrative Organization Act, B.E. 2540 (1997) in order to take care of provincial activity which has been 
separated from activity under the power of the central and regional authority. Provincial Administrative Organization is legal 
person and is a local authority endowed with power on provincial level according to the Article 8 of the Provincial Administrative 
Organization Act. 

From the above mentioned duties and responsibilities of Provincial Administrative Organization, it can be seen that the 
provision of public services by the Provincial Administrative Organization deals very much with the daily activities of local people 
especially about the infrastructure works. Due to the fact that the budget received by the Provincial Administrative Organization 
is more than other local administrative organizations and as well as the fact that the responsible area covering the whole 
province, if the provision of public services by the Provincial Administrative Organization is unable to meet the demand of local 
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people or unable to solve problems of local people, it can be interpreted that the Provincial Administrative Organization has 
failed to perform the assigned mission. The study on the effectiveness of the Provincial Administrative Organization in providing 
infrastructure public services shall be useful to be applied for improvement and development of the provision of public services 
as regards to infrastructure so as to truly meet the demand of people and solve the problems of people.  

 

1.1 Research Objectives 
1) To study effectiveness of provincial administrative organizations in providing infrastructure public services. 
2) To study factors influencing effectiveness of provincial administrative organizations in providing infrastructure public 

services. 
3) To create prediction equations to predict effectiveness of provincial administrative organizations in providing 

infrastructure public services. 
4) To study guidelines for developing the provision of the infrastructure public services of provincial administrative 

organizations. 
 

1.2. Hypothesis 
1) Effectiveness of provincial administrative organizations in providing infrastructure public services is in high level. 
2) Factors about the characteristic of the organizations, environmental factors, personnel organization factors and factors 

about operation and management policy affect effectiveness of provincial administrative organizations in providing infrastructure 
public services. 

3) Factors about the characteristic of the organizations, environmental factors, personnel organization factors and factors 
about operation and management policy can jointly predict effectiveness of provincial administrative organizations in providing 
infrastructure public services. 
 

2. MATERIALS AND METHODS 
The research of factors influencing effectiveness of provincial administrative organizations in providing infrastructure 

public services is a quantitative research that has been conducted according to the following steps: 
 

2.1 Population and sample group 
1) Population were the administrators of provincial administrative organization, the civil servants of provincial 

administrative organization and the employees under 76 Provincial Administrative Organizations, 20,112 persons in total.   
2) Sample group was the administrators of provincial administrative organizations, the civil servants of provincial 

administrative organizations and the employees under provincial administrative organizations. The sample group was selected by 
using the Cluster random sampling according to the provincial group. Then, the researcher selected provincial administrative 
organizations for being the group representatives by one provincial administrative organization per a provincial group. The 
sample group was selected by using the simple random sampling and got the representative provincial administrative 
organization of provincial group by one provincial administrative organization per one provincial group, 18 provincial 
administrative organizations in total. After that, the number of representative population of provincial group was calculated to find 
the appropriate proportion and size of the sample group. The sample consisted of 400 persons. 

 

2.2 Research Instrument 
The research instrument of this research was questionnaire which the contents consisted of 4 parts as follows:  
Part 1: Questionnaire about general data of the responders which included gender, age, educational level, work 

experiences, and position level. 
Part 2: Questionnaire about factors influencing the effectiveness of the Provincial Administrative Organizations in 

providing the infrastructure public services.  
Part 3: Questionnaire about criteria to evaluate the effectiveness in 4 aspects. 
Part 4: Open-end questionnaire about guidelines for development in providing the infrastructure public services of 

Provincial Administrative Organization.  
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2.3 The investigation of quality on research instrument 
1. The investigation of instrument validity; the researcher developed the research instruments and proposed to the 

experts for 3 persons to investigate the validity and construct validity, content validity, as well as correct and appropriate idioms 
and languages. 

2. The investigation of reliability; the instrument was tried out with the 30 populations who were not the sample group, 
which was, provincial administrative organization of samutprakan. The investigation revealed that:  

The questionnaire about the effectiveness of provincial administrative organizations in providing infrastructure public 
services had the reliability at 0.98. It was shown that the questionnaire had the reliability at a good level. 

The questionnaire about the factors of organizational structure had the reliability at 0.92. It was shown that                     
the questionnaire had the reliability at a good level.  

The questionnaire about the environmental factors had the reliability at 0.87. It was shown that the questionnaire had               
the reliability at a good level.  

The questionnaire about the factors of personal characteristic in the organization had the reliability at 0.89. It was shown 
that the questionnaire had the reliability at a good level.  
  The questionnaire about the factors of operation and management policy had the reliability at 0.88. It was shown that                       
the questionnaire had the reliability at a good level.  

The questionnaire as overall image had the reliability at 0.98. It was shown that the questionnaire had the reliability at         
a good level.  

 

2.4 Data Collection 
The researcher sent the letter to request for the cooperation in collecting the data of the research to the mayors of 

provincial administrative organizations which were the sample groups for all 18 organizations and asked to deliver                      
the questionnaire back by mail. 

 

2.5 Data Analysis 
According to the data analysis from the questionnaire; the researcher investigated the complete of all questionnaires, 

then processed all of the completed questionnaires by statistic processing by computer. The statistic significance at 0.05 level 
was set to be the criteria to accept or deny the research hypothesis for further data discussion. The statistics used in this data 
analysis included 1) mean, standard deviation, percentage, 2) Pearson Product Correlation Coefficient, and 3) Stepwise Multiple 
Regression Analysis. 

 
3. RESULTS 

1. The analysis result of effectiveness of provincial administrative organizations in providing infrastructure public services 
as overall image found that the effectiveness of provincial administrative organizations in providing infrastructure public services 
were at a high level in every aspect (mean = 3.67). The service recipient had the most average  (mean = 3.89), secondly were 
the factor of internal process, finance, and learning and development (mean = 3.67, 3.57 and 3.54, respectively). 

2. The analysis results of relationship between the factors of organizational structure and the effectiveness of provincial 
administrative organizations in providing infrastructure public services indicated that:  

(X1) The appropriateness of organizational structure had the organizational structure with the effectiveness of provincial 
administrative organizations in providing infrastructure public services at the moderate level (r = 0.581).  

(X2) The certain and clear rules and regulation of organizational structure and effectiveness of provincial administrative 
organizations in providing infrastructure public services at the moderate level (r = 0.501). 

(X3) Decentralization of power of organizational structure and effectiveness of provincial administrative organizations                
in providing infrastructure public services at the moderate level (r = 0.495). 

(X4) Allocation according to skills of organizational structure and effectiveness of provincial administrative organizations             
in providing infrastructure public services at the moderate level (r = 0.541).  

(X5) Appropriateness of commandment of organizational structure and effectiveness of provincial administrative 
organizations in providing infrastructure public services at the moderate level (r = 0.581). 
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3. Analysis result of relationship between the environmental factors and effectiveness of provincial administrative 
organizations in providing infrastructure public services indicated that:  

(X6)  Economic condition of organizational structure and effectiveness of provincial administrative organizations                                
in providing infrastructure public services rather low level (r = 0.329).  

(X7) Social condition of organizational structure and effectiveness of provincial administrative organizations in providing 
infrastructure public services rather low level (r = 0.320).  

(X8)  Politics and law of organizational structure and effectiveness of provincial administrative organizations in providing 
infrastructure public services rather low level (r = 0.297).  

(X9) Technology of organizational structure and effectiveness of provincial administrative organizations in providing 
infrastructure public services rather low level (r = 0.389).  

(X10) Organizational culture of organizational structure and effectiveness of provincial administrative organizations                     
in providing infrastructure public services at a rather high level (r = 0.708).    

(X11) Organizational atmosphere of organizational structure and effectiveness of provincial administrative organizations        
in providing infrastructure public services at a rather high level (r = 0.666). 

4. Analysis result of relationship between the factor of personnel in organization and effectiveness of provincial 
administrative organizations in providing infrastructure public services indicated that: 

(X12)  Organizational attachment of organizational structure and effectiveness of provincial administrative organizations          
in providing infrastructure public services at the moderate level (r = 0.503). 

(X13)  Personnel quality of organizational structure and effectiveness of provincial administrative organizations in providing 
infrastructure public services at the moderate level (r = 0.600).  

(X14) Morale and spirit of work of organizational structure and effectiveness of provincial administrative organizations               
in providing infrastructure public services at the moderate level (r = 0.507). 

(X15)  Work motivation of organizational structure and effectiveness of provincial administrative organizations in providing 
infrastructure public services at the moderate level (r = 0.583). 

(X16)  Work responsibility of organizational structure and effectiveness of provincial administrative organizations                
in providing infrastructure public services at the moderate level (r = 0.529).  

5. Analysis result of relationship between the factor of operation and management policy and effectiveness of provincial 
administrative organizations in providing infrastructure public services indicated that:  

(X17)  Strategic management of organizational structure and effectiveness of provincial administration organizations               
in providing infrastructure public service at the moderate level (r = 0.543). 

(X18) Communication of organizational structure and effectiveness of provincial administrative organizations in providing 
infrastructure public services at a rather high level (r = 0.682).   

(X19) Leadership and decision of organizational structure and effectiveness of provincial administrative organizations              
in providing infrastructure public services at the moderate level (r = 0.509).  

(X20) Change management of organizational structure and effectiveness of provincial administrative organizations                          
in providing infrastructure public services at a rather high level (r = 0.658).    

(X21) Conflict management of organizational structure and effectiveness of provincial administrative organizations                
in providing infrastructure public services at a rather high level (r = 0.624). 

6. Analysis result of relationship between the factors affecting the effectiveness of provincial administrative organizations 
in providing infrastructure public services as overall indicated that:  

Organizational structure as overall of organizational structure and effectiveness of provincial administrative organizations 
in providing infrastructure public services as overall at a rather high level (r = 0.664).  

Overall environment condition of organizational structure and effectiveness of provincial administrative organizations                
in providing infrastructure public services as overall at a rather high level (r = 0.630). 

Overall personnel in organization of organizational structure and effectiveness of provincial administrative organizations          
in providing infrastructure public services as overall at a rather high level (r = 0.678). 

Operation and management policy as overall of organizational structure and effectiveness of provincial administrative 
organizations in providing infrastructure public services as overall at a high level (r = 0.822). 

7. The analysis result of multi correlation coefficient between the factors influencing to the effectiveness of provincial 
administrative organizations in providing infrastructure public services revealed that the factors influencing in linear and 
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effectiveness of provincial administrative organizations in providing infrastructure public services  had 10 variables which included 
organization culture (X10), communication (X18), change management (X20), strategic management (X17), organization structure 
(X1), conflict management (X21), technology (X9), motivation (X15), personnel quality (X13), and politics and law (X8). All of these 
factors jointly could described the variance of effectiveness of provincial administrative organizations in providing infrastructure 
public services  at 77% (R2x100) by having the multi correlation coefficient equal to 0.883 and the prediction error (S.E.est) was 
equal to 0.272. 

8. Analysis result of multi regression of factors influencing effectiveness of provincial administrative organizations               
in providing infrastructure public services indicated that:  

organization culture (X10), communication  (X18), change management (X20 ), strategic management (X17), organizational 
structure  (X1), conflict management (X21), technology  (X9), motivation (X15), personnel quality (X13), and politics and law  (X8)  
influenced effectiveness of provincial administrative organizations in providing infrastructure public services  at the statistical 
significance at 0.05. This can be written in equation to show the relationship as follows:  

Prediction equation in the form of raw score 
Ŷ = 0.188   +.201x10     + 0.211x18     + 0.133x20   +0.141x17   +0.085x1   +0.106x21   +0.047x9   +0.075x15  – 0.099x13    +

0.048x8 

Prediction equation in the form of standard score 
Ẑ = 0.272x10  +0.304x18   + 0.158x20  +0.160x17  +0.108x1  +0.150x21  +0.055x9  +0.113x15  - 0.126x13  +0.069x8 

9.  Analysis result of development guidelines in providing infrastructure public services of provincial administrative 
organizations were included:  

1) Provincial administrative organizations should provide the materials, equipment, and several durable articles used in 
providing the infrastructure public services, such as backhoe, Hydraulic, materials for road reparation, etc. to be sufficient and 
concordant with the mission of provincial administrative organizations.  

2) Provincial administrative organizations should develop the personnel to increase the operational effectiveness in 
providing infrastructure public services consistently and continuously. 

3) Provincial administrative organizations should admire the personnel who had outstanding operation in providing 
infrastructure public services to give morale and spirit to other personnel. 

4) Provincial administrative organizations should allocate the budgets in providing infrastructure public services to be 
sufficient for the troubles and needs of people. 

5) Administrators and council members of provincial administrative organizations should emphasize the support and 
enhancing in providing infrastructure public services of provincial administrative organizations.  

6) Provincial administrative organizations should improve and reduce the stages of operation in providing infrastructure 
public services to be flexible and quick for helping people. 

7) The central part should emphasize and have sincerity to distribute the power in providing infrastructure public 
services of provincial administrative organizations to originate the concordance and direct to the people’s requirements. 

8) Provincial administrative organizations should improve and develop the management system in providing 
infrastructure public services to be update and transparent which can be investigated.  

9) Provincial administrative organizations should give the opportunity for every sector to participate in providing 
infrastructure public services. 

10) Provincial administrative organizations should order or rearrange the importance of several basic infrastructure to be 
concordant and direct to the needs of people really as well as originating the worth or value in providing infrastructure public 
services.  
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4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION 
 According to the study of factors influencing effectiveness of provincial administrative organizations in providing 
infrastructure public services; the researcher would like to discuss the research result to answer the purposes of research as 
follows:  

1.Effectiveness of provincial administrative organizations in providing infrastructure public services as overall found that  
effectiveness of provincial administrative organizations in providing infrastructure public services were at a high level in every 
aspect including the factors of finance, internal process, service recipient, and learning and development (Mean = 3.98 , 3.96 , 
3.94 and 3.84, respectively). The research result suggested that PAOs focused on the providing infrastructure  public services by 
allocating budgets to organize several projects, manage the budgets expense plan according to the necessary and requirement 
of people, follow, investigate and evaluate the operation of infrastructure which enhance the effectiveness and efficiency               
in money expenses.   

2.Factors influencing effectiveness of provincial administrative organizations in providing infrastructure public services 
found that the factors of organizational structure and effectiveness of provincial administrative organizations in providing 
infrastructure public services were at a rather high level (r = 0.664). According to the research result, it was found that the 
organizational structure is the basic components which are very crucial towards the operation of the organization. The 
organizational structure is about the determination on mission or responsible work, organizational management, system work 
management or form of work as well as setting the man power to be concordant with the operation of mission towards the 
organization. This will be the crucial roles through the effectiveness which will lead to the goals of organizations. 

Factors of environmental condition of organizational structure and effectiveness of provincial administrative organizations 
in providing infrastructure public services were at a rather high level (r = 0.630). The research result suggested that the 
environmental condition affects the efficiency of the organization because in the present condition, there is quick and severe 
alteration from the economic, social and politic condition which affected the operation result of organization. The organization 
must adjust itself by strategic adjustment in operation continuously to be concordant with the change condition of social, 
economic and politic sides.  

Factors of personnel in the organization of organizational structure and effectiveness of provincial administrative 
organizations in providing infrastructure public services were at a rather high level (r = 0.678). The research result suggested 
that the personnel condition in the organization which had attachment with organization, high ability will be able to work for the 
assignment efficiently. If the personnel in the organization have no quality, it will affect the effectiveness of organization. 

Factors of operation and management of organizational structure and effectiveness of provincial administrative 
organizations in providing infrastructure public services were at a high level (r = 0.822). According to the research, it suggested 
that the operation and management policy is the determination to direction of organization which is the most important in leading 
the organization to be successful and achieve the goals of organization. 

According to Narongpol Kuvijitsuwan (2010) studied factors influencing organizational effectiveness: a case study of 
wihandang municipality, saraburi province. The result of the study revealed that: organization characteristics, environment 
characteristics, personnel characteristics, and administration policy and  performance had positive relationship with the 
organizational effectiveness.  

3. Factors of organization culture, communication, change management, strategic management, organizational structure, 
conflict management, technology, motivation, personnel quality, and politics and law  jointly could describe the variance of 
effectiveness of provincial administration organization in providing public service infrastructure  at 77%. According to Ruja 
Rodkhem (2004) studied the development of an evaluation model for the organizational effectiveness of colleges under the 
ministry of public health by the balanced scorecard approach. The research results revealed that: the casual variables that had 
total effect on organizational effectiveness of colleges under the ministry of public health were: leadership, organizational climate, 
communication, organizational culture, strategic management, technology, external environment. Organizational attachment, and 
motivation, respectively. 
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4.1 Implications 
1. The department of local administration or provincial administrative organization should have the evaluation of 

effectiveness by using the form of balanced scorecard. 
 2. The administrators of provincial administrative organizations should bring the principle and concept of Steers (1977)   
to be used for increasing the effectiveness of provincial administrative organizations in providing public services in various sides.  
 3. The department of local administration or provincial administrative organizations should develop the administrators, civil 
servants, and employees consistently at least once a year.  
 

4.2 Recommendations for further study 
1. Further study should take part on the effectiveness of local government in providing the public services in various 

terms, such as, education, religion, and culture in terms of social welfare, public health and environments, etc.   
 2. It should bring other variables which assume that they affect the effectiveness of the Provincial Administrative 
Organizations in providing infrastructure public services to be combined with the cause factors according to these researched 
concepts. This will let other variables describe mutually about the variance of effectiveness of provincial administrative 
organizations in providing infrastructure public services much better.  
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ABSTRACT 
 

            The Moken Sea Gypsies are an ethnic group who live near the Mergui 
archipelago in Burma in the islands and the beaches on the west coast of the Andaman 
Sea in the south of Thailand. They are the group which have remained relatively traditional 
in terms of their way of life and maritime travel. After the Tsunami in 2004 this group has 
changed their identities which transfer from their old generations such as : changed their 
houses which is a boat to built a hut on the beach, changed their tools for fishing, diving 
and catching fish with the harpoon to use a net like other fishermen on the mainland, 
changed the boat from the Moken boat call “kabang” which uses the wind to a long tail boat 
with an engine and they have changed their beliefs , rituals, customs and traditions. In the 
future  the Moken Sea Gypsies may loss their identities from the group if not preserve. The 
purposes of this research were as follows : 1. To study the unique identity of the Moken 
Sea Gypsies and the current maintenance of such identity ; 2. To study the transmission of 
identity among the Moken Sea Gypsies ; 3. To study the approach to enhance learning to 
preserve the Moken Gypsies’ identity. 
    This research is a qualitative research. The population included in this 
research is composed of the Moken Sea Gypsies living in the following locations : those 
inhabiting Koh Lao Island, Koh Chang Island, and Koh Phayam Island in Ranong Province 
(459 persons) ; those inhabiting Aao Bon Yai Island and Surin Islands in Phangnga 
Province (220 persons) ; and, the group inhabiting at Rawai Beach in Phuket Province (595 
persons).  Also, 21 persons who  are involved with the Moken Sea Gypsies and 5 experts 
in the field were interviewed. The techniques were used to collect the data involving 
analysis of documents, surveys, participant observation, non-participant observation, group 
conversations, and interviews. The content analysis was used to analyse the data.  
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   The research findings, in summary, were as follows 
    1) The identity of the modern Moken Sea Gypsies has changed  
significantly from that of their ancestors, most especially with respect to the locations in 
which they live, their way of life, their social structure, their inter-community relationships 
and their relationships with the community at large. In addition changes have occurred with 
respect to cultural aspects, especially their apparel and diet.  Furthermore, there are 
elements of their identities which still exist but are near to extinction, that is, their 
occupational and cultural identities especially their language, art forms, beliefs, rituals, 
customs, and traditions. The Moken Sea Gypsies who live in  Aao Bon Yai  and the Surin 
Islands have been more successful in their ability to preserve their identities with respect to 
language, arts, beliefs, practices, and custom. The Moken Sea Gypsies in Rawai Beach, on 
the other hand, have not been so successful in preserving their identity. 
    2) The responsibility for the organization of the Moken Sea Gypsies 
identity is variously assigned. Fathers pass onto their sons knowledge about home building, 
boat construction, and making tools used in his craft, as well as how to fish, dig for oysters, 
and locate sea cucumbers. They also pass on knowledge about how to understand wind 
currents and sources of food in the sea. As for the mothers of the family, it is their 
responsibility to pass over to their daughters how to cook food, how to seek and dig out 
clams, search for eatable barnacles, locate wild plants and vegetables, as well as clean and 
take care of the family home and to weave mats and utensils. These skills are passed on 
through observation and following the actions and advice of the father or mother. The 
Moken Sea Gypsies transfer their cultural artifacts and language skills to subsequent 
generations by oral communication in the Moken language via story telling, historical 
events, and folk tales. Song lyrics composed in the Moken language are conveyed to 
children. Writing is not used to record events or stories. As for the passing on of beliefs, 
traditions, and practices, these spiritual elements are handed down by ceremonial leaders 
or “to moh” or community elders. 
    3) The approach to enhance learning on the preservation of Moken 
Gypsies’ identity is to utilize an integrated approach encompassing the Moken Sea Gypsies 
themselves, various government agencies, and selected private organizations. Major 
organization exist which can serve to control and coordinate the smaller organization which 
are directly involved in this process. The study should be organized as follows, 1. Gather 
basic information such as ; a general background of the community, a background of the 
community’s culture ; language, art forms, beliefs, rituals, customs, and traditions and a 
number of the organization which can work together. 2. Arrange for a number of 
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organizations to work together ; 3. Create a number of activities ; 4. Integrate these 
activities ; and, 5. Provide a process for continuous coordination and implementation. 
   From the research findings are appropriate approach to enhance learning on 
the preserve the Moken Gypsies’ identity is to work with and integrate with the people 
themselves, the government agencies such as ; sub-district organization, municipal 
government, public health, school, Learning center, fishery, national park and non-
government organization by using Community-Based and also a major organization which 
can serve to control and coordinate a process for continuation and implementation. 
 
KEYWORDS : APPROACH TO ENHANCE LEARNING / IDENTITY / THE SEA GIPSIES : 
MOKEN. 
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ABSTRACT 

 
The purposes of this research were to survey 1) The level of knowledge, understanding and 

attitudes toward rights and responsibilities of the administrational affairs of the community and 
participants in community development; 2) analyze relationship between knowledge, understanding and 
attitude towards rights and responsibilities; 3) analyze relationship between knowledge, understanding 
and participation; 4) analyze relationship between attitudes toward rights and responsibilities and 
participation; 5) find The useful suggestions. The samples were of 395 respondents they were selected 
in Mahasarakham Municipality area who were over 18 years of age. The questionnaire and tests were 
used from a data collection software program called were analyzed. Descriptive statistics and Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient were used for data analysis, with level of significance at .05. 

The research results that were found in the Mahasarakham Municipality area had a high level of 
knowledge and understanding, as well as a positive attitude toward rights and responsibilities for 
administration affairs in the community. Nevertheless, the level of participation in development in the 
community was low. There was a positive correlation between levels of knowledge, understanding and 
attitude toward rights and responsibilities for administrational affairs of the community. However, the 
levels of knowledge, understanding and attitudes toward rights and responsibilities for administration 
affairs of the community were not in correlation with the participation in community development.  

 Useful suggestions were found as follows; 1) local government organization should provide 

better public information; 2) local administrators and local leaders should be important for advocates to 

give public opinions which should have a political ideology to ensure the public mind; 3) promote better 

“good governance” ; 4) local governments must have creative incentives for participating in the 

management of the affairs in local governments.  

 

KEYWORDS: Administrational affairs, Attitudes, Rights and Responsibilities, Participation. 
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INTRODUCTION 

Decentralisation reforms are currently ongoing in the majority of developing countries. The nature 
of reforms varies greatly – ranging from mundane technical adjustments of the public administration 

(largely in the form of deconcentration) to radical redistribution of political power. This is between 

central governments and relatively autonomous local governments. (Decentralisation, Governance and 

Service Delivery in vi East Africa, Synthesis Report Final February 2007:1). Many developing countries 

pursue decentralisation to strengthen democracy and improve the quality and effectiveness of their 

governments. Decentralisation policies means to help reduce poverty. Decentralisation is a highly 

complex process that requires sound institutional analysis. Although planning assistance as well as 

experts who have knowledge in various fields are in the community. Institutionalists found that 

development had accompanied many social problems. (Chaleou Buripakdee et al.,2002 : 112). There is 

a consensus among scholars that an attitude towards a local government is regarded as an effective 

factor to people‘s participation in local government. Some scholars generally agree that a positive 

attitude towards local government encourages citizens to participate in council matters (Kosecik & 

Sagbas, 2004, Suzanne et al, 2007). 

Public participation at local level is achieved only if local people have an interest in local 

government affairs. The efficiency and effectiveness of local government is ensured when local people 

or citizens participate in the decision-making process of local government and keep local government 

under control (Kosecik and Sagbas, 2004, Jerry and David 1996). Local government will make better 

decisions and will have greater impact on their communities, when they increase the frequency, 

diversity and level of engagement of local people. Citizen involvement in local government will produce 

more public-preference decision making on part of administrators and better appreciation by the larger 

community among the public (Stivers 1990, Oldfield 1990, Box 1998).  

In Thailand ; the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550 (2007) with the respectable  
local government can be divided into five major parts; (1) any project or activity which may seriously 
affect the community with respect to the quality of the environment, natural resources and health shall 
not be permitted, unless, prior to the operation thereof, its impacts on the quality of the environment 
and on public health have been studied and assessed and a public hearing process has been 
conducted for consulting the public as well as interested persons; (2) in exercising the supervision, 
there shall be a uniform standard as guidance observed by a local government organization, having 
regard to suitability and disparity in the level of development and administration efficiency of each type 
of local government organizations, without prejudice to the local government organization’s capability in 
making decisions in accordance with its need, and there shall be mechanisms for its operation to be 
scrutinized by the public; (3) a local government organization shall be given a promotion and support 
with an achieving view such as strength to be able to administer its operation autonomously and in an 
efficient manner which meets the need of local residents, develop the local finance system to the extent 
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of providing full public services in accordance with its powers and duties and establish or jointly 
establish an organization for the provision of public services in accordance with its powers and duties, 
in the interest of value for money and comprehensiveness of public services.; (4) there shall be, in the 
personnel administration of a local government organization, Merit System Watchdog Agency for Local 
Officials, for the purpose of building up systems for the protection of virtue and ethics pertinent thereto. 

Mahasarakham Municipality (MM) is Maha Sarakham (Maha Sarakham is one of the provinces 

of Thailand, located in the northeastern (Isan) region of Thailand.), as a semi-rural communities 

adhering to the traditions. The community is divided into 30 sub-communities and has two university 

and several colleges which brings in many people into community. This research was studied in MM 

area.  

The specific objectives of the study were :  

1. Level of knowledge and understanding of administrational affairs of the community.  
2. Level of attitudes toward rights and responsibilities of administration affairs of the community.  
3. Level of participation in community development. 
4. The relationship between; knowledge, understanding and attitude towards rights and   
     responsibilities of administrational affairs of the community.  
5. The relationship between knowledge, understanding and participation in community   
     development.      
6. The relationship between attitudes toward rights and responsibilities of administrational affairs   
     of the community and participation in community development. 
7. The useful suggestions. 

 
        Independent Variables                               Dependent  Variable 

 

 

Knowledge, understanding of rights 

and responsibilities of administration 

affairs of community.  

 

 

 

Participation in community development 
wear divided into five aspects as 
follows ;  
1) Participation in the problems and    

    community needs. 

2) Participation in the planning.  

3) Participation in implementations. 

4) Participation in the beneficiaries. 

5) Participation in monitoring and    

    evaluation. 

Attitude towards rights and 
responsibilities of local government 
administration. 
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MATERIALS AND METHODS 

The samples were 395 respondents living in MM aged 18 years old were selected out of 28,078 

people. The size of sample group was designated and calculated by applying Taro Yamane’s formula 

(Taro Yamane. 1973: 727) with error at .05 and it was selected by Stratified Random Sampling. Size of 

each group was calculated by percentage ratio from 30 Small communities and Simple Random 

Sampling. This research used Quantitative methods that were based on test and questionnaires; the 

test to measure level of knowledge and understanding of administration affairs of community and  the 

questionnaires to measure level of attitudes toward rights and responsibilities, community development . 

The data was been collected during May 15 to June 30, 2011.Statistics for analysis consisted of 

percentage, frequency, mean, standard deviation, t-test, One way ANOVA, interval estimation, and 

multiple regression analysis and the finding of correlation coefficientcy of Pearson (Pearson's product 

moment coefficient) and analyze the data by the computer.  
 

RESULTS 

1. Level of knowledge and understanding of administration affairs of community as overall was 
at high level.  (score range 11-15 : 90.12 percent). 

Table 1. Summary of knowledge and understanding of administration affairs of community 
Level of knowledge and understanding 

(score range) 

number Percent 

High (11 - 15 score). 356 90.12 
Moderate (6-10 score).  39   9.88 

Low (0 - 5 score). 0          0 
Total 15 score 395       100 

 
2. Level of attitudes toward rights and responsibilities as an overall was at a high level ( X

=3.67, S.D .82). The highest score found was customary and traditional knowledgeable are indicative of 
a local identity, which should be used to preserve and restore ( X = 4.27, S.D .81) and lowest was by 
monitoring the groups work at local governments ( X =2.98, S.D .65). 

3. Level of participation in community development as overall was at low level ( X =1.64,      
S.D .59). The highest score found was participation in a local cultural heritage. ( X =2.54, S.D.0.72)    
and lowest was Opportunity to participate in the monitoring program for local development ( X =1.54,      
S.D .06). 

4. The relationship between; knowledge, understanding and attitude towards rights and 
responsibilities of administration affairs of the community were correlated. Analyzed by correlation 
coefficient of Pearson (Pearson’s product moment correlation coefficient); the confidence level was 95 
percent (alpha = 0.05) for the criteria of acceptance or rejection was found as ; knowledge, 
understanding and attitudes toward rights and responsibilities were correlated; the correlation coefficient 
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was 0.308; there were positive correlation. That means if one variable is higher than the other one 
variable will be the highest or change in the same direction together. Statistical significance at .05 and 
.01, fourth hypothesis was accepted.  

 

Table 2. The correlation coefficient between knowledge, understanding and attitude towards rights.    
 

                N Mean S.D. r Prob 
knowledge, understanding 395 13.07 1.841   
    0.308** 0.000 
attitude towards rights    395 73.57 6.174   
* = 0.05 
** = 0.01 
5. The relationship between knowledge, understanding and participation in the community 

development. were not correlated. Correlation coefficient of Pearson analysis is splited into five sides.  
The confidence level of 95 percent (alpha = 0.05) for the criteria of acceptance or rejection of 
Hypothesis. Prob 2 tail of participation in the evaluation was the lowest, values 0.212; subordinate was 
participate in the study community Prob 2 tail was 0.225; and participation in the plan, Prob 2 tail was 
332: which was higher than the .05 set and second hypothesis was rejected. 

 

        Table 3. The correlation coefficient between knowledge, understanding and participation. 
 

                N Mean S.D. r Prob 
knowledge, understanding 395 13.07 1.841   
    0.063 0.225 
participation 395 45.88 17.171   
 
6. The relationship between attitudes toward rights and responsibilities of administration affairs 

of community and participation in community development were not correlated. Correlation coefficient of 
Pearson analysis is splited into five sides. The confidence level of 95 percent (alpha = 0.05) for the 
criteria of acceptance or rejection of Hypothesis. Found as ; Prob 2 tail of participation in the 
beneficiaries was the lowest value of 0.091; subordinate participation in monitoring and evaluation ; 
Prob 2 tail was 0.146; and participation in the problems and community needs : Prob 2 tail was 0.221: 
which was higher than the .05 set and fifth hypothesis was rejected. 

 

Table 4. The correlation coefficient between attitudes toward rights and participation. 
 

                N Mean S.D. r Prob 
attitude towards rights    395 73.57 6.174   
    0.059 0.258 
participation 395 45.88 17.171   
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7.  The useful suggestions were found as follows; 1) local government organization should  give 

better public information, associate community; 2) local administrators and local leaders should be 

important for advocates for public opinion should to have political ideology to ensure the public; 3) 

promoting better “good governance”; 4) local governments should create incentives for participation in 

management of the affairs in local governments.  

CONCLUSIONS AND DISCUSSION 

The first hypothesis; Level of knowledge and understanding of administration affairs of the 

community as overall was at a high level. Possible reasons for this: the people of MM area had a high 

level of knowledge and understanding. The total score in the range of 11 to 15 points totaled up to 358 

people or 90.63 percentage which may be because of the representative sample The sample’s 

educational with a high school degree or higher was 329 people, representing 83.29 percent level of 

attainment in primary school had only 66 people, representing 16.71 percentage of the respondents to 

the test correctly. This may be due to the school which taught knowledge of their rights under the 

constitution and the law relating to the local government. In addition, current participants were 

progressing in technology caused the media to get information in different ways, the changed their 

understanding of the rights and responsibilities of administrational affairs of the community on their own 

understanding  

The second hypothesis; Level of attitudes toward rights and responsibilities as overall was at a 

high level, so it wasn’t according to the hypothesis. The sample agreed with the customary and 

traditional knowledge was indicative of a local identity. Why wasn’t it to preserve and restore? And 

Subordinate was that the public can participate in meetings with the local to analyze the problems of 

local residents. Although none of the mean to have a bad attitude. This may be due to people 

disagreeing which may have restrictions on the rights and duties in the administration of local affairs. 

"Natural resources and the environment is therefore central to the role of the government by ensuring 

the conservation and maintenance."  The lowest value. "The people, who live locally, should be 

involved in management of natural resources and the local environment. That will affect their lives”   

The public did not agree with such statements amounted to 166 people, representing 42.03 percent 

which strongly agree and 78 percent at 19.75. 

The third hypothesis; Level of participation in developing a community as overall was at low 

level, so it wasn’t according to hypothesis. This result in the process of local development problems, 

local needs, management, planning activities of local governments, implementation of management 

plans of local government affairs and lack of integration and integration with each other. Government 

will be unable to meet the needs of local people truly.  
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The fourth hypothesis; The relationship between; knowledge, understanding and attitude 

towards rights and responsibilities of administration affairs of the community were correlated, hypothesis 

was accepted. The correlation was positive in a two way relationship. This means; if the score of 

knowledge and understanding was higher or lower resulted to higher or lower the attitude towards rights 

score too, the relationship had an affect on each other. Consistency with the find of Samchai Dontree 

(1998) knowledge, attitudes and practices of the operators in Pathum Thani province river showed that 

the practices to maintain quality of the river. The positive relationship and Waddock and Graves, (1997) 

Another limitation was investigated. The investigation was between employees’ attitude and financial 

performance. There are many other potential performance outcomes that could have differential effects 

on employees’ attitude. For example, corporate citizenship has been shown to impact financial 

performance  

The fifth hypothesis; The relationship between knowledge, understanding and participation in 

developing the community were not correlated. Correlation coefficient of Pearson analysis is splited into 

five sides. The confidence level of 95 percent (alpha = 0.05) for the criteria of acceptance or rejection 

of Hypothesis. Found as ; Prob 2 tail of participation in the evaluation was at the lowest, value of 0.212; 

subordinate was participants in the study from the community Prob 2 tail was 0.225; and participation in 

the plan, Prob 2 tail was 332: which was higher than the .05 set and the fifth hypothesis was rejected. 

The sixth hypothesis; The relationship between attitudes toward rights and responsibilities of 
administration affairs of the community and participation in development in to community were not 
correlated and the hypothesis was rejected. May be due lack of; knowledge and understanding of 
responsibilities and duties and managing local affairs of the people. Provided for in the Constitution and 
the law relating to local government was not the only factors that influence participation. In managing 
the affairs of local governments may had other factors. It was to be assembled and the motivation for 
people to manage the affairs of their local governments was low. The find of Consistent; Rishi (2003) 
outlined that the understanding of attitudes is one of the central concerns in social life and is relatively 
crucial in bringing the desired change in the behavior. Collective and personal actions of people are 
directed by their attitudes. Attitudes make it possible to predict and control the behavior, which 
ultimately is useful to implement the program successfully. Kosecik and Sagbas. (2004) in public 
attitude affects public participation and that is an essential element for increasing participation in the 
local government. The positive attitude toward the local government can make local people more active 
and eager to participate in activities that are related to the local government. Aspden and Brich (2005) 
demonstrated that there are a number of factors and issues that affect the publics‘ attitude towards 
participation in local affairs and decision-making. Their demonstration consist of the; citizen interest and 
understanding of local government, citizens satisfaction for their involvement, citizen trust to the local 
government and its members, and previous experience of voluntary participation. And Stevenson (2007) 
found that people with a positive attitude toward local government are more likely to participate in the 
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local government. Not a single factor. The influence of participation in the management of the affairs of 
local governments may have other factors that must be assembled. For the motivation. In managing the 
affairs of their local governments. 

 

Conclusion: The people of  MM. area had a high level of knowledge and understanding, as well 

as a positive attitude toward rights and responsibilities of administration affairs of community. 

Nevertheless, the level of participation in development community was low. There was a positive 

correlation between levels of knowledge, understanding and attitude toward rights and responsibilities of 

administration affairs of the community. However, the levels of knowledge, understanding and attitudes 

toward rights and responsibilities of administration affairs of community were not correlated with 

participation in development of community.  

The useful suggestions were found as follows;  

1) Local government organizations should give better public information. Consistent with: Some 
governments, such as; Australia and the United Kingdom, have provided the public with improving the 
community. Evaluations to citizens have also benchmarked the provision of local services, e.g. schools 
and hospitals. League tables and benchmarking that provide explanations and more detailed 
information than just raw numbers can help citizens choose among local schools and hospitals. This 
information, while not perfect, can at least provide some guidance with regard to the level of 
performance and service provision. The public availability of this information, and citizens’ action based 
on these data, can serve to place the spotlight on underperforming service providers and thereby serve 
as a motivator for future action to improve performance. Previously, this type of non-formal comparative 
performance data was not available to citizens. 

2) Local administrators and local leaders should be important for advocates to implimize public 

opinions which should have political ideology to ensure the public. Consistent with: Sisk (2001) Under 

the mayor-council institutional setup, also called a “strong mayor system,” there is an at-large or district-

based elected council and a popularly elected mayor, who wields strong executive, often charismatic, 

authority. Lankina (2008) was found “the arrangement is detrimental to local accountability if local 

councils are marginalized and their role is reduced to rubber-stamping the preferences of the local 

executive”. 

3) Promoting better “good governance” : Local governments depends strongly on the standing of 

individuals and communities. Opportunities for local action are influenced by political and civil rights and 

by the property rights regime under which local actors operate. Norms grounded in culture and 

ideologies and people to participate effectively and influence local development processes. Local 

governments efforts level alone may not be able to overcome these broader constraints; leaders are 

often required to change discriminatory attitudes and provide a foundation for good governance.  
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4) Local governments should create incentives for participation in the management of the affairs in 

local governments : make the vision people-centered. Ultimately, Local governments  must be about 

meeting the needs of people and improving quality of life. Local governments must be driven and 

service oriented. This means local governments implies by providing greater access to information as 

well as better,more equal service.The end goal should be making local governments serve people 

better. And this means recognizing the diverse roles of people.   
 

Acknowledgments 
 

Thank you so much: the Committee of Rajabhat Mahasarakham University, Asst. Prof. Dr. 

Rangsan Singhalert, Asst. Prof. Dr.Saovalak Kosolkittiamporn for the opportunity to conduct this 

research and Dr.sanya Kenapoom for service. I would also like to thank people who were the samples 

for this research in the MM area. 

REFERENCES 

Aspden and Brich.2005. New Localism – Citizen Engagement, Neighborhoods and Public Services: 

Evidence from Local Government. Local and Regional Government Research Unit Office of the 

Deputy Prime Minister: London. 

Chaleou Buripakdee et al.,2002 : 112. The academic research community. Bangkok S.R. Art. Printing. 

Mass products. 

Kosecik, Muhammet and Sagbas, Isa. 2004. Public Attitudes to Local Government in Turkey: 

Research on Knowledge, Satisfaction and Complaint, Local Government Studies, 30: 3.  

Lankina. 2008. Cross-cutting Literature Review on the Drivers of Local Council Accountability and 
Performance. Social Development Working Paper No. 112. World Bank, Washington, DC. 

Rishi, P., 2003. Joint forest management in India: An attitudinal analysis of stakeholders. 
Resources Conservation and Recycling, 51(2): 345-354.  

Samchai Dontree.1998. Knowledge, attitudes and practices of the operators in Weather Thani. 

About the quality of the river. Master of Arts thesis. Environment. Graduate School. University. 

Sisk, Timothy D., ed. 2001. Democracy at the Local Level: The International IDEA Handbook on 
Participation, Representation, Conflict Management and Governance. Stockholm:   
International IDEA. 

Stevenson, Lesley, 2007. Public Attitudes to Local Government in Scotland: A Literature Review. 

http://www.improvementservice.org.uk 

Stivers, Camilla . 1990. The public agency as polis: Active citizenship in the administrative state. 

Administration & Society 22, 1: 86-105. 

487



Syntheris Report. 2007. Decentralisation, Governance and Service Delivery in vi East Africa 

Synthesis .Report Final. February. (2007:1). 

Waddock and Graves. The Corporate Social Performance-Financiaj Performance Link. Strategic 
Management Journal, Vol.18:4.(1997): 303–319.  

Yamane, Taro. 1973. Statistics an Introductory Analysis. 3rd ed. New York: Harper & Row,   
 

488



บทความเร่ือง “การเมอืงในนโยบายแบบลดัวงจร” 

(Politics in Policy Like Shot Circuit) 

 

วาริธ   ราศรี 

 

บทคดัย่อ 

บทความช้ินน้ี อธิบายถึงค่านิยมปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนทางการเมืองไทยในลกัษณะการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชน ท่ีเคล่ือนไหวทางการเมืองผา่นการเรียกร้องสิทธิบนทอ้งถนน เพื่อตอ้งการให้รัฐ

ตอบสนองความตอ้งการในนโยบายสาธารณะแบบเร่งด่วน ซ่ึงอาจมีสาเหตุอนัเน่ืองมาจากกระบวนการ

ขั้นตอนของนโยบายสาธารณะท่ีล่าช้า การไม่ไดรั้บความเป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมของการก าหนด

นโยบายสาธารณะของรัฐ การน านโยบายไปปฏิบติัท่ีไม่สัมฤทธ์ิผล การเรียกร้องสิทธิบางประการจากรัฐ 

รวมถึงการกดดนัทางการเมืองเพื่อให้รัฐผลกัดนันโยบายสาธารณะ ผา่นรูปของสวสัดิการเฉพาะกลุ่ม ตาม

ความตอ้งการของกลุ่มตน 

ค าส าคญั: นโยบายสาธารณะ, ลดัวงจร, การเมือง, การปกครอง, ประชาธิปไตย, สมบูรณาญาสิทธิราชย ์

ABSTRACT 

This article explain arrive at phenomenon popularity that happen political Thai in participating in 
political character of people at move political change the calling cries the right on the public road for want 
to give the state meets the requirement in public policy like The emergency which might have the cause as 
the result of step procedure of public policy late something no take the fairness or the don't equal of policy 
public specification of the state policy lead goes to minister that don't be accomplished  the calling cries 
some aspects right from the state  include political pressure for the state pushes forward public policy  
change a picture of personal welfare  follow the requirement of self-group  

Keywords: Public policy, Shot Circuit, Politics, Government, Democracy, Absolute Monarchy 
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บทน า 

ในอดีตสังคมไทยเคยปกครองตามระบอบอ านาจนิยมอนัมีกษตัริยเ์ป็นผูใ้ชอ้  านาจสูงสุดและเด็ดขาด

แ ต่ เ พี ย ง ผู ้ เ ดี ย วห รื อ เ รี ย ก ต า มศัพท์ วิ ช า ก า รท า ง รั ฐ ศ าสต ร์ ว่ า  ร ะ บอบก า รปกค รอ ง แบบ 

“สมบูรณาญาสิทธิราชย”์  ผา่น 4 อาณาจกัร คือ อาณาจกัรสุโขทยั อาณาจกัรกรุงศรีอยุธยา อาณาจกัรกรุง

ธนบุรี และตน้อาณาจกัรกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกาลท่ี 1-6) จนถึงรัชกาลท่ี 7  ก็ไดเ้กิดเหตุการณ์คร้ังส าคญั

ทางประวติัศาสตร์ของการเมืองและการปกครองยุคใหม่ของไทย คือ การปฏิวติัเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 

พ.ศ.2475 น าโดยคระราษฎรท าการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ไปสู่

การเมืองและการปกครองแบบกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ซ่ึงเรียกว่าระบอบการปกครองแบบ 

“ประชาธิปไตย” ซ่ึงเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน โดยถือความเห็นของ

ปวงชนฝ่ายขา้งมากเป็นเกณฑ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน แต่ในขณะเดียวกนัสิทธิของปวงชนฝ่ายขา้ง

นอ้ยก็ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองโดยบทบญัญติัแห่งกฎหมายดว้ย (ลิขิต ธีรเวคิน.2547)   

 หลังจากการเปล่ียนแปลงภายใต้โครงสร้างทางการเมืองและการปกครองของไทยยุคใหม่ 

ประชาชนเร่ิมเขา้มามีบทบาทและแสดงออกทางการเมืองในด้านต่างๆเพิ่มมากข้ึน เช่น การเลือกตั้งผูน้ า

ประเทศผา่นตวัแทน ส.ส., ส.ว.ท่ีเขา้ไปท าหนา้ท่ีในระบบรัฐสภา การมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย การมี

ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะของรัฐ ตลอดจนการปกครองแบบประชาธิปไตยน้ี ยงัให้สิทธิ

และเสรีภาพทั้งส่วนตวัและในการปกครองบา้นเมืองอนัอยูภ่ายใตก้รอบของความเป็นนิติรัฐ โดยมีกฎหมาย

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ 
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รูปภาพที ่1 โครงสร้างลกัษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการใชอ้  านาจรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในยคุเร่ิมตน้ของการน าระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา ประเทศไทยมีการแยง่

ชิงอ านาจทางการเมืองกนัอยา่งรุนแรงจนเกิดการรัฐประหารอยูบ่่อยคร้ังและผูน้ าประเทศในแต่ละช่วงแต่ละ

ยุคท่ีเขา้มาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีก็มกัจะใช้อ านาจแบบเผด็จการหรือการใช้อ านาจท่ีไม่เป็นไปตาม

หลกัการท่ีถูกตอ้งของความเป็นประชาธิปไตย อนัน าไปสู่สาเหตุท่ีส าคญัๆ ทางการเมืองหลายเหตุการณ์

ดว้ยกนั อาทิ เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 เป็นปรากฏการณ์ท่ีมีนัยส าคญัยิ่ง เพราะเป็นการลุกฮือของ

ประชาชนเป็นจ านวนแสนๆ คน เพื่อต่อตา้นรัฐบาลเผด็จทหาร อาจถือว่าการลุกฮือดงักล่าวเป็นการเปิด

ประวติัศาสตร์บทใหม่ทางการเมืองในยุคหลังการเปล่ียนแปลง 24 มิถุนายน 2475 อย่างไรก็ดีถ้าหาก

วเิคราะห์เจาะลึกแลว้ 14 ตุลาคม 2516 ท่ีนกัวชิาการเรียกกนัวา่ “การปฏิวติั 14 ตุลาคม 2516” เป็นผลท่ีจะตอ้ง

เกิดข้ึนเพราะมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบันโยบายพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในแง่โครงสร้างทางสังคม 

เศรษฐกิจและการเมืองนั้น ปัญหาท่ีเด่นชดัคือ เม่ือจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์ ยึดอ านาจและเป็นรัฐบาลในปี

พ.ศ. 2501 จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ์ไดใ้ชก้ารปกครองแบบระบอบพ่อขุนซ่ึงไดแ้ก่ การใชอ้  านาจเด็ดขาดใน

กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

ฝ่ายบริหาร 

-รัฐบาล 

กระทรวง, กรม 

ฝ่ายนิติบญัญติั 

-รัฐสภา 

ส.ส, ส.ว 

 

 

ฝ่ายตุลาการ 

-ศาลยติุธรรม 

-ศาลปกครอง, ศาลทหาร 

ประชาชน 

นโยบายสาธารณะ 

ประเทศไทย 
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การปกครองท าลายล้มสถาบันและกลไกการเมืองแบบการมีส่วนแบบการแช่เย็นในการการเมือง 

ขณะเดียวกนัก็เน้นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม พูดง่ายๆ คือเป็นการกลบัไปสู่ระบอบการเมืองและการ

ปกครองแบบยคุโบราณในลกัษณะท่ีเนน้การปกครองบริหารดูแลประชาชนใหอ้ยูดี่กินดีแบบพ่อปกครองลูก

โดยผูอ้ยู่ภายใตก้ารปกครองไม่ตอ้งมีส่วนรู้เห็น กล่าวคือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจนโยบายของรัฐจะ

ใชร้ะบบราชการเป็นตวัคัน่กลางระหวา่งรัฐบาลกบัประชาชน ปัญหา คือ ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมท่ีดีใน

การก าหนดนโยบายสาธารณะของรัฐและประสิทธิผลของการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติัใชเ้กิดความ

ล่าชา้มีการทุจริตคอรัปชัน่ในระบบราชการโดยง่ายและในอตัราท่ีสูง เป็นตน้     

 ผา่นมาอีก 19 ปี ก็ไดเ้กิดเหตุการณ์คร้ังส าคญัทางการเมืองอีกคร้ังเม่ือวนัท่ี 17  พฤษภาคม 2535 

เหตุการณ์ท่ีเรียกว่า “พฤษภาทมิฬ” คือ การชุมนุมของกลุ่มผูเ้รียกร้องประชาธิปไตยประกอบดว้ย ชนชั้น

กลางเป็นจ านวนมาก ชนชั้นดงักล่าว ต่ืนตวัทางการเมืองและเรียกร้องประชาธิปไตยตอ้งการความถูกตอ้งซ่ึง

อาจต่างไปจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ท่ีเป็นการแสดงออกเพื่อต่อตา้นทรราช ความต่ืนตวัทางการเมือง

ของประชาชนเกิดข้ึนอย่างมาก เน่ืองจากการแปรเปล่ียนเศรษฐกิจ การศึกษา ส่ือมวลชน เทคโนโลยี การ

ส่ือสาร เห็นได้ชัดจากผูม้าประท้วงมีโทรศพัท์มือถือ ขบัรถยนต์ส่วนตวัและในท่ีสุดพรรคประชาชนก็

สามารถลม้ลา้งรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี นายสุจินดา  คราประยรู  ลงไดส้ าเร็จ 

รูปภาพที ่2 โครงสร้างชนชั้นในการเคล่ือนไหวทางการเมืองทั้ง 2 ยคุ 

2.1 โครงสร้างชนชั้น 14 ตุลาคม 2516 

 

    ผูป้กครอง 

ปัญญาชน    กลุ่มผูมี้บทบาท 

ผูใ้ตป้กครอง    
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2.2 โครงสร้างชนชั้น 17 พฤษภาคม 2535 

  

   ผูน้ า 

   ชนชั้นกลาง     กลุ่มผูมี้บทบาท 

   รากหญา้ 

 

 

บทวเิคราะห์ 

จากบทน าท่ีกล่าวแล้วในขา้งตน้ทั้งเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516  ,17 พฤษภาคม 2535 ทั้งสอง

เหตุการณ์ลว้นแลว้ต่อเป็นการเคล่ือนไหวทางการเมืองโดยการแสดงบทบาทของภาคประชาชนโดยการเขา้

ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง และการปกครองในฐานะเจ้าของประเทศอันแท้จริงตามหลักการของการ

ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยซ่ึงทั้งสองเหตุการณ์อาจจะแตกต่างกนัไปในเร่ืองของจุดเป้าหมายของ

การเคล่ือนไหวทางการเมืองแต่หากสังเกตให้เด่นชดัจะพบว่าทั้งสองเหตุการณ์มีพื้นท่ีแห่งการเคล่ือนไหว

ทางการเมืองท่ีเดียวกนั นัน่คือ “บนทอ้งถนน” อาจกล่าวไดว้่าเป็นพื้นท่ีแห่งการยอมรับเรียกร้องสิทธิและ

เสรีภาพทางการเมืองการการปกครองของคนไทยท่ีประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด ซ่ึงการเคล่ือนไหวหรือการ

ต่อสู้บนพื้นท่ีดังกล่าวน้ี ผูเ้ขียนมองว่าเป็นลกัษณะยุทธการหรือกลยุทธ์ แบบการลัดวงจร (คล้ายไฟฟ้า

ลดัวงจร) ท่ีไม่ได้เป็นไปตามระบบกระบวนการท่ีควรจะเป็นไปตามวิถีทางแห่งระบบของมนัเอง การ

เคล่ือนไหวทางการเมืองโดยใช้ช่องทางแห่งพื้นท่ีบนทอ้งถนนเป็นเวทีต่อสู้ทางการเมือง กล่าวได้ว่าเป็น

ค่านิยมและกลายเป็นวฒันธรรมแห่งการเคล่ือนไหว หรือการมีส่วนร่วมทางการเมืองไปแลว้ โดยเฉพาะการ

เมืองไทยใยยุคปัจจุบนัท่ีกลยุทธ์เช่นน้ีไม่ไดจ้  ากดัอยูแ่ค่การเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยและการโคล่น

ลม้รัฐบาลท่ีขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงแบบเร่งด่วนทนัทีทนัใด

เกิดข้ึนในลกัษณะรูปแบบการลดัวงจรทางการเมือง 
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รูปภาพที ่3 การเคล่ือนไหวทางการเมืองแบบลดัวงจร 

 

    ข้อเรียกร้อง    เป็นไปตามระบบ 

     

    การเปลีย่นแปลง    ลดัวงจร 

 

 

 

  

แต่ปัจจุบนักลยุทธ์รูปแบบการลดัวงจรไดแ้ผข่ยายไปสู่ค่านิยมแนวใหม่คือการลดัวงจรในนโยบาย

สาธารณะโดยประชาชนได้น าวิธีการกลยุทธ์แบบการลดัวงจรทางการเมืองมาใช้กลบัเรียกร้องให้รัฐหรือ

รัฐบาลตอบสนองต่อความต้องการทางด้านนโยบายสาธารณะแบบเร่งด่วนทนัทีทนัใด ด้วยการออกมา

ชุมนุมประทว้งปิดถนน .ซ่ึงวิธีการเช่นน้ีอาจสร้างความเดือดร้อนให้ผูค้นท่ีสัญจรใชถ้นนในบริเวณแนวนั้น

อยู่มากแต่ก็ได้ผลเกินคุม้กบัส่ิงท่ีท าลงไปเพราะรัฐบาลก็มกัจะให้ความสนใจและรีบแกไ้ขปัญหาตามขอ้

เรียกร้องอยา่งเร่งด่วน โดยไม่ตอ้งด าเนินการไปตามระบบกระบวนขั้นตอนท่ีประชาชนกลุ่มผูเ้รียกร้องมอง

วา่เป็นส่ิงท่ีล่าชา้และไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากรัฐ ตงัอยา่งเช่น กรณีเหตุการณ์น าท่วมคร้ังใหญ่ ปี 2554 ท่ี

กรุงเทพ จงัหวดัอ่ืนๆ ในแถวภาคกลางไดส้ร้างความเสียหายให้แก่บา้นเรือนและเคร่ืองใช้สอย โดยเฉพาะ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้น อาทิ ทีว ีตูเ้ยน็ เตารีด พดัลม ท่ีบางครอบครัวลอยหายไปกบัน ้ าและพงัเสียหายใชง้าน

ไม่ได ้พอหลงัจากภยัน ้ าท่วมผ่านพน้ไปรัฐบาลไดแ้สดงความรับผิดชอบดว้ยการก าหนดออกเป็นนโยบาย

แจกเป็นคูปองแทนเงินสดมูลค่า 2000 บาท ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยน ้ าท่วม น าไปแรกซ้ือ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าตามบริษทั หา้งร้านต่างๆตามท่ีตนเองตอ้งการ แต่ปัญหาคือทางบริษทัห้างร้านเหล่านั้นไม่รับ

แลกซ้ือคูปองจากประชาชนท่ีน าไปแลกซ้ือ รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น ประชาชนผูป้ระสบภยัน ้ าท่วมท่ีมีสิทธิ

จึงรวมตวักนัชุมนุมปิดถนน การสัญจรบางเส้นทางในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อเรียกร้องกดดนัรัฐบาลเปล่ียน

จากคูปองเป็นเงินสด 2000 บาทแทนและในท่ีสุดรัฐบาลก็ส่งตวัแทนมาเอารับขอ้เรียกร้องของประชาชน

กลุ่มน้ีไปปรับแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยการน าคูปองไปเปล่ียนเป็นเงินสดให้กบัประชาชนแทนอย่าง

ทนัทีทนัใด เป็นตน้         

INPUT 

(ประชาชนเคล่ือนไหว

บนทอ้งถนน) 

PROCESS 

(รัฐบาล) 

OUTPUT 

(ด ารงต าแหน่ง  

ครบวาระ 4 ปี) 

 

เกิดการเปล่ียนแปลงไปตามขอ้เรียกร้อง 
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 กรณีเกษตรกรท่ีราคาขายตกต ่า อาทิ มนัสัปปะหลงั ออ้ย ขา้วโพด ขา้ว ผลไมต่้างๆ พืชผกั และ

เก่ียวกบัปศุสัตวต่์างๆ ก็มกัจะออกมาชุมนุมรวมตวักนัประทว้งปิดถนน และน าส่ิงกีดขวางมาปิดถนนหรือ

การออกมาเคล่ือนไหวบนทอ้งถนน ตั้งเวทีแถลงการณ์เจตนารมณ์ ปราศรัยขอ้เรียกร้องต่างๆเพื่อกดดนัให้

รัฐบาลออกมารับขอ้เรียกร้องตามความตอ้งการของกลุ่มตนและก็จะประสบผลส าเร็จทุกคร้ังเม่ือรัฐบาลหรือ

ตวัแทนของรัฐรับเอาขอ้เรียกร้องดงักล่าวและหมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปแกไ้ขปัญหาอยา่ง

เร่งด่วนทุกคร้ังไป หรือแมก้ระทัง่กรณี การออกมาชุมนุมประทว้งบนทอ้งถนนของผูท่ี้ไม่ไดรั้บความเป็น

ธรรมจากคดีความต่างๆ ทั้งท่ีเก่ียวกบัประชาชนกบัรัฐ และประชาชนกบัประชาชน ก็มกัจะใชพ้ื้นท่ีแห่งทอ้ง

ถนนเป็นเวทีแห่งการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพจากรัฐให้เขา้มารีบแกปั้ญหาอย่างทนัทว้งที ทั้งท่ีออกเป็น

นโยบายสาธารณะและไม่เป็นนโยบายสาธารณะ เป็นตน้ 

รูปภาพที ่4 แสดงการก าหนดนโยบายสาธารณะแบบตามระบบกบัแบบการลดัวงจร 

4.1 การก าหนดนโยบายสาธารณะท่ีเป็นไปตามระบบ 

 

       ข้อเรียกร้อง    การตดัสนิใจ 

      ข้อสนบัสนนุ    การกระท า 

 

 

 

ท่ีมา: David Easton, 1957 อา้งใน มยรีุ  อนุมานราชธน, 2553 

 

 

 

 

 

INPUT 

(ประชาชนภาวะปกติ)

  

OUTPUT 

(ส่งมอบหน่วยงานรัฐน า

นโยบายไปปฏิบติั) 

FREEDBACK (ส่ิงป้อนกลบั) 

PROCESS 

(รัฐบาล) 
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4.2 การก าหนดนโยบายสาธารณะแบบลดัวงจร 

 

    ข้อเรียกร้อง 

    ข้อเรียกร้อง 

 

 

 

 

อาจกล่าวในบทสรุปทา้ยสุดว่า การเมืองในนโยบายสาธารณะแบบลดัวงจรน้ี เป็นการเคล่ือนไหว
ทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมรูปแบบหน่ึงของประชาชนคนไทยท่ีกลายเป็นค่านิยมในลกัษณะของการด้ือ
แพ่งทางนโยบายสาธารณะโดยตรงต่อรัฐท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เร่งด่วนทนัใจไวต่อความ
ตอ้งการดว้ยการใชพ้ื้นท่ีแห่งทอ้งถนนเป็นเวทีแห่งการเรียกร้องสิทธิ ซ่ึงค่าวิเคราะห์จากสภาพความเป็นจริง
แลว้ สาเหตุท่ีประชาชนออกมาเคล่ือนไหวเรียกร้องสิทธิสนองต่อความตอ้งการในนโยบายสาธารณะแบบ
ลดัวงจรเช่นน้ี มีเหตุผลประกอบการอธิบายอยูห่ลายประการ ดงัน้ี     
 ประการแรก การลอกเลียนจากเหตุการณ์ประวติัศาสตร์ในอดีตท่ีประสบผลส าเร็จมาแล้ว เช่น 
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ,17 พฤษภาคม 2535  ท่ีลว้นแต่ออกมาเคล่ือนไหวตามทอ้งถนน เป็นตน้
 ประการท่ีสอง ทอ้งถนนสามารถรองรับจ านวนกลุ่มคนท่ีออกมาชุมนุมประทว้งไดเ้ป็นจ านวนมาก
 ประการท่ีสาม ทอ้งถนนเป็นยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัต่อการใชส้ัญจร คมนาคมของผูค้นเป็นจ านวนมาก
เม่ือมีส่ิงใดส่ิงหน่ึงมาขีดกั้นขวางถนนจึงท าให้เกิดภาวะของความเดือนร้อน รถติด การสัญจรไปมาท่ียากล
ล าบากของผูค้น รัฐบาลจึงตอ้งรีบด าเนินการแกไ้ขปัญหาอยา่งเร่งด่วนตามขอ้เรียกร้องของกลุ่มผูชุ้มนุมเพื่อ
มิใหเ้ป็นปัญหาเดือดร้อนบานปลายไปสู่ผูค้นท่ีใชร้ถใชถ้นนสัญจรไปมาในช่วงเวลานั้น 
 ประการท่ีส่ี ค่านิยมทางการเมืองท่ีผูชุ้มนุมเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีดึงดูดและกดดนัให้รัฐบาลปฏิวติัตามขอ้

เรียกร้องให้ดีท่ีสุดค่านิยมทางการเมืองเช่นน้ีเกิดข้ึนมาแลว้หลายคร้ัง เช่นกลุ่มคนเส้ือเหลืองบุกยึดถนนสาย

สะพานมฆัวาลย ์ถนนราชด าเนิน เป็นเวทีพื้นท่ีทางการเมือง กลุ่มเส้ือแดงบุกยึดถนนสายราชประสงคเ์ป็น

พื้นท่ีต่อสู้ทางการเมืองกบัรัฐบาล เป็นตน้       

 ประการสุดทา้ย ท่ีสาธารณะท่ีเอ้ือต่อการด้ือแพ่งอยา่งเสรีกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างอนุโลมแก่

เหตุจึงท าให้ประชาชนยอมท่ีจะกระท าผิดสร้างความเดือนร้อนให้กบัคนอีกกลุ่มหน่ึงท่ีใชร้ถใชถ้นนเพื่อให้

เกิดผลปฏิกิริยาตอบโตส้ร้างความกดดนัใหแ้ก่รัฐอยูน่ิ่งเฉยไม่ได ้

INPUT 

(ประชาชนเคล่ือนไหวบน

ทอ้งถนน)  

PROCESS 

(รัฐบาล) 

OUTPUT 

(ส่งมอบหน่วยงานรัฐน า

นโยบายไปปฏิบติั) 

FREEDBACK (ตดัสินใจและกระท า) 
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 ดงันั้น พื้นท่ีบนทอ้งถนนจึงเอ้ือต่อการสร้างแรงกดดันทางการเมืองในนโยบายสาธารณะแบบ

ลดัวงจรของประชาชนคนไทยในยุคน้ีเพื่อให้เกิดขอ้เรียกร้องตามท่ีกลุ่มตนตอ้งการและร้องขอจากรัฐให้

ปฏิบติัตามอยา่งเร่งด่วนทนัใจมากท่ีสุด 

กติติกรรมประกาศ 

ขอความคุณท่าน ศาสตราจารย ์ดร.ลิขิต ธีระเวคิน  ท่ีเป็นตน้แบบแห่งความคิดและต าราวิชาการใน

การเขียนบทความวิชาการทางดา้นรัฐศาสตร์ตลอดจนเอกสาร ต ารา ท่านอาจารยใ์นทางดา้นรัฐประสาสน

ศาสตร์ ท่ีผลิตผลงานอนัทรงคุณค่า และเต็มเป่ียมไปดว้ยเน้ือหาความรู้ จนเติมเต็มให้เกิดบทความฉบบัน้ี

ข้ึนมาจนสมบูรณ์ 
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ความเช่ือเร่ืองสุราในพิธีกรรมพื้นบ้านอีสาน:  
กรณีศึกษา  ต. บ้านผอื  อ.หนองเรือ  จ. ขอนแก่น 

 
ปญัญา  เสนาเวยีง    วชิยั   วชัรเวคะวชิญ์* 

 
บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัน้ีเป็นการพยายามศกึษาและท าความเขา้ใจต่อความเชื่อเรือ่งสุราในพธิกีรรมพืน้บา้น
อสีานทัง้ในแงข่องววิฒันาการ และความศกัดิส์ทิธิ ์
 การศกึษาพบว่า สุรานัน้ในยุคแรกนัน้เกดิขึน้บนความจ าเป็นพืน้ฐานคอืการตอ้งการบรโิภค
อาหารไดแ้ก่ขา้วและพชืชนิดมเีมลด็เพื่อความอยูร่อดโดยใชว้ธิกีารหมกัขา้วหรอืพชืแลว้กนิและเกดิความ
เมาจงึไดห้าวธิอีื่นในการกนิขา้ว แต่วธิกีารหมกัและขา้วทีไ่ดจ้ากการหมกันัน้เกบ็ไวก้นิในโอกาสพเิศษ
แทน  
 ในทุกสงัคมความเชื่อเรือ่งวญิญาณมกัมาคู่กบัการมศีาสนา ในสุวรรณภูมกิเ็ช่นกนั แรกเริม่นัน้
ดนิแดนแถบนี้รบัอารยธรรมศาสนาพราหมณ์ผ่านขอม ในคมัภรีพ์ระเวทไดแ้ก่ สามเวท กล่าวถงึการ
บวงสรวงพระอนิทรด์ว้ยน ้าโสมซึง่เป็นน ้าเมาทีพ่ราหมณ์เชื่อว่ามคีวามศกัดิส์ทิธิเ์ป็นของจ าเป็นในการ
บวงสรวงเทพเจา้ ส่วนสุราเป็นเครือ่งดื่มชัน้รอง แต่กม็หีลกัฐานว่าโสมและสุราเป็นมทัยะคอืของมนึเมา
เหมอืนกนั 
 การยอมรบัสุราเกดิขึน้ในดนิแดนแถบนี้กเ็พราะความยากในการตคีวาม “โสม” ในศาสนา
พราหมณ์ ประกอบกบัการเซ่นสรวงผบีรรพบุรษุประจ าถิน่ส่วนใหญ่ใชสุ้ราเป็นหลกัเพราะเป็นสิง่ทีบ่รรพ
บุรษุชอบดื่มกนิ และโดยมากเทพเจา้ของทอ้งถิน่ในแต่ละทีก่ล็ว้นแต่กลายสภาพมาจากความเป็นบรรพ
บุรษุหรอืผูก้ลา้ของถิน่นัน้ ๆ ดงันัน้สุราจงึกลายมาเป็นส่วนประกอบพธิกีรรมทอ้งถิน่ 
 ส่วนความศกัดิส์ทิธิท์ ีน่ าไปสู่การยอมรบัในพธิกีรรมเกดิจากคุณลกัษณะเฉพาะของสุรา นัน่คอื 
ดื่มแลว้เกดิความฮกึเหมิกลา้หาญในการรบ ความกลา้ในการแสดงออก การปลดปล่อยตนเองและความ
สนุกสนานรื่นเรงิ แต่ในโลกาภวิตัน์เช่นน้ีสุราถูกลดคุณค่าในพธิกีรรมเป็นเพยีงสญัลกัษณ์อยา่งหนึ่ง
เท่านัน้ ขณะทีก่ระแสความชื่นชอบสุรากลบัมมีากขึน้ตามมา 
 
 
 
 
 
 

                                                        
*
 อาจารยป์ระจ ากลุ่มปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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ABSTRACT 
 

This Research attempts to Study and understand the belief of intoxicants beverage in Isan Local rite 
in the aspects of evolution and holy. 

The study found that in the earliest period, the intoxicants beverage happened on the basic 
necessary that is to need eating food i.c. rice and plants for living with using fermentation of rice and plants 
and then eating them to feel drunk, Therefore they was finding the other process in eating rice but the 
process of fermentation and rice that was preserved by fermentation were kept and eaten in the special 
occasion. 

Belief about Spiritual in society almost comes along with any religions. In the same the early of 
Suvarnbhumi took the Brahmanism from Khmer (Khom).  Samved in Vedic mention about worship Indra God 
with Soma which Brahmins belief that Its necessary to worship Gods and Sura is only second choice for that 
worship. There is evidence that Soma amd Sura are matya (intoxicants beverage) because there are all 
alcohol. 

In this Area (Suvarnabhumi) People accept Sura for worship god because they can’t get soma in 
Brahmanism. They use Sura (Alcohol) for worship Ancestral spirit  It is what they like to drink and Local god 
they are coming from ancestral spirits. Therefore Alcohol is part of the local rituals. 

People accept that holiness is the characteristics of alcohol because when the people drink it they 
are courage, dare to express, and they feel enjoy. But in the era of globalization, Alcohol use in the name of 
a symbol of the ceremony only. 
 
ค าส าคญั: ความเช่ือ สรุา  พิธีกรรมพื้นบ้านอีสาน   
Keyword: Belief, Alcohol, Isan’s folkway ceremonies 
 

ความเป็นมา 

ตัง้แต่สมยัทีผู่ว้จิยัยงัเป็นเดก็ การด ารงชวีติแบบวถิชีาวบา้นค่อนขา้งทีจ่ะยงัคงถูกรกัษาและ
ปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดัอยูม่าก การจะท ากจิกรรมหลกัในชวีติตามฤดกูาลเช่นการท าไร ่  ท านา กต็อ้ง
มพีธิกีรรมก่อนทีจ่ะเริม่ท าซึง่อาจจะเป็นการบอกกล่าวเจา้ที ่นัน่คอืผปีูต่าประจ าทอ้งที ่และเมือ่จะเกบ็
เกีย่วพชืผลกต็อ้งมกีารบอกกล่าว ภาษาชาวบา้นเรยีกว่า “เลีย้ง”ดว้ยของคาวหวาน  ‘เหลา้ไห ไก่ตวั’ 
เหตุผลกอ็าจจะเป็นว่า เพื่อใหเ้จา้ที ่เจา้ปา่เจา้เขาหรอืผปีูต่าไดพ้อใจหลงัจากทีท่่านไดร้กัษา ดแูลพชื
พนัธุต่์าง ๆ ทีช่าวบา้นไดป้ลกูไวเ้ป็นอยา่งด ี

ค าว่า “สุรา” นัน้มหีลายชื่อทีเ่รยีกกนัอยูไ่ดแ้ก่ หมกั  เหลา้อุ เหลา้ และสุรา เป็นตน้  ขอ้
สนันิษฐานทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยานัน้อาจารยส์ุจติต ์ วงษ์เทศไดอ้ธบิายไวใ้นคอลมัม ์“อ่าน
แผ่นดนิ ถิน่ของเรา” ชื่อเรือ่งว่า “ขา้วปลาอาหารไทยมาจากไหนหุงขา้วกนิยงัไง?” วา่ “ เป็นอกีวธิหีนึ่ง
ของอาหารการกนิยคุเริม่แรก แต่พอปรงุกนิมาก ๆ แลว้เมาเลยตอ้งเปลีย่นมาเป็นหลามหรอืนึ่ง  ส่วน
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หมกัเอาไวก้นิในโอกาสพเิศษเช่นเลีย้งผ ีฯลฯ” (มตชินสุดสปัดาห ์ฉบบัประจ าวนัที ่24 -30มนีาคม 2549 
ปีที ่26 ฉบบัที ่1336 หน้า 78) 

จะเหน็ไดว้่า หมกัจากทีเ่ป็นอาหารของมนุษยธ์รรมดา แต่เมือ่มลีกัษณะพเิศษคอื‘ความเมา’ แลว้
กไ็ดก้ลายเป็นของส าหรบักนิในการเลีย้งผไีปและจะเหน็ไดเ้สมอ ๆ ว่า เมือ่ชาวบา้นจะ ท าการ ‘เลีย้งผ’ี 
มกัจะม ี‘เหลา้’ เขา้มามบีทบาทเสมอหรอืแมแ้ต่กรณพีธิกีรรมอื่นทีไ่มม่กีารเลีย้งกต็ามเช่นการสู่ขวญัเป็น
ตน้กเ็ช่นกนั จนปจัจบุนัดเูหมอืนว่า เหลา้จะแยกไมอ่อกจากทัง้ในพธิกีรรมและนอกพธิกีรรมไปแลว้ 

อนัทีจ่รงิสุราในพุทธศาสนาดจูะเป็นสญัลกัษณ์ของความชัว่รา้ยมากกว่าความดดีงัจะเหน็ไดจ้าก
ขอ้หา้มเรือ่งสุราในศลีทุกระดบัทัง้ในศลีของพระสงฆแ์ละของฆราวาสคอืใหส้ ารวมระวงัและอยา่งเดด็ขาด
คอืหา้มไมใ่หเ้สพสุราและของมนึเมาอื่น แต่กระนัน้ภาพทีป่รากฏคอื สงัคมไทย(และเรากเ็รยีกตดิปาก
และภมูใิจว่าเป็นสงัคมชาวพุทธ)ยอมรบัใหสุ้ราเขา้มามบีทบาทในการด าเนินพธิกีรรมพืน้บา้นอสีาน
เกอืบจะทัง้หมดในวถิชีวีติของชาวบา้นซึง่โดยนัยยะแลว้แมจ้ะชดัเจนว่า นัน่ไมใ่ช่แนววธิคีดิแบบพุทธก็
ตามเพราะศาสนาพุทธปฏเิสธสุราค่อนขา้งชดัเจน แต่เมือ่ปรากฏชดัเจนว่า พธิกีรรมพืน้บา้นทัง้หลายเช่น 
การสู่ขวญั การเลีย้งเจา้ทีห่รอืผปีูต่าและบรรดาการยกคร ูไหวค้รขูองบรรดาหมอล าต่าง ๆ กด็ว้ยเช่นกนั 
สุราลว้นมบีทบาทอย่างมากอยา่งปฏเิสธไมไ่ด ้จงึท าใหค้ดิต่อไปว่า สุราน่าจะแทนสญัลกัษณ์อะไรที่
ส าคญับางอย่างในพธิกีรรมดงัทีก่ล่าวมาแลว้มากกว่าทีจ่ะเป็นแค่น ้าทัว่ไปแน่นอน  

ในหนงัสอืชื่อ มายาคต ิที ่วรรณพมิล องัคศริสิรรพ ไดแ้ปลมาจากหนงัสอื Mythologies ของ 
Roland Barthes  ตอนทีว่่าดว้ยไวน์กบันม  “ไวน์นัน้มมีายาคตมิากมายทีแ่ผงอยูใ่นนัน้ หากเป็นไวน์แดง
นัน้เป็นอญัรปูของโลหติซึง่เป็นของเหลวขน้หล่อเลีย้งชวีติ แต่คุณสมบตัเิชงิธาตุไมส่ าคญัเท่ากับความ
เชื่อทีว่่า ไวน์มอี านาจพลกิผนัสถานการณ์หรอืภาวะต่าง ๆ ใหก้ลบัตาลปตัร ทัง้ยงัสามารถดลบนัดาลให้
อะไร ๆ มคีุณสมบตัติรงขา้มกบัทีเ่คยมเีช่นท าใหค้นอ่อนแอกลายเป็นคนแกรง่กลา้ ท าใหค้นเงยีบขรมึ
กลายเป็นคนช่างพดูจงึถอืไดว้่าไวน์สบืทอดความเป็นน ้าอมฤตมาจากการเล่นแร่แปรธาตุและมอี านาจ
วเิศษสามารถแปลงโฉมหรอืเนรมติสิง่ต่าง ๆ ขึน้มาจากศูนย์” ซึง่กค็ลา้ย ๆ กบัที ่ปรชีา  พณิทองได้
อธบิายไวใ้นหนงัสอืประเพณโีบราณอสีาน(2530)ว่า “เหลา้มฤีทธิต์กใส่ดนิใหแ้มธ่รณมีาซ ูตกใส่น ้าให้
นาค ครฑุมาซ ูตกใส่ทอ้งแม่มานใหอ้อกลกูงา่ย ตกใส่ภใูหภู้เป็นซ่อง(ช่อง)” 

ในแต่ละพธิกีรรมสุราอาจมคีวามส าคญัมากน้อยลดลัน่กนั มนัน่าสนใจตรงทีว่่าท าไมจงึไมเ่ลอืก
น ้าประเภทอื่นทีห่าไดย้ากเช่น น ้าผึง้เดอืนหา้  น ้าบนน ้าตกจากยอดเขา  เป็นตน้ สุรามลีกัษณะพเิศษ
อะไรทีท่ าใหเ้จา้พธิเีลอืกใชก่้อนทีจ่ะพจิารณาเลอืกเอาวตัถุดบิอยา่งอื่น  โดยนยัยะแลว้สุราเป็นตวัแทน
สญัญะอะไรบา้ง หรอืสุรามนีัยยะความศกัดิส์ทิธิแ์ละมนัช่วยท าใหพ้ธิกีรรมศกัดิส์ทิธิข์ ึน้ไดอ้ยา่งไร และ
ท าไมสงัคมจงึสามารถยอมรบัใหสุ้ราเขา้มามบีทบาทต่อพธิกีรรมและระบบความเชื่อของคนอสีานได้
นอกจากทีว่่าสุราจะช่วยใหเ้กดิความผ่อนคลายและน าไปสู่ความบนัเทงิเรงิรมยอ์ื่น 

นอกจากนี้ความเชื่อต่อสุราในพธิกีรรมดงักล่าวมผีลต่อพฤตกิรรมการดื่มสุราของคนในสงัคม
โดยเฉพาะคนอสีานหรอืไม ่หรอืถา้มมีนัมผีลต่อพฤตกิรรมการดื่มสุราของคนอสีานไดอ้ยา่งไรเพราะหาก
จะวเิคราะหใ์หด้แีลว้บทบาทของสุราแต่ก่อนกบัปจัจบุนัค่อนขา้งจะมนีัยยะต่างกนัอย่างมาก 
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 งานวจิยัน้ีตอ้งการศกึษาสุราในมติเิดยีวคอืมติคิวามเชื่อเรือ่งสุราในพธิกีรรมพืน้บา้นของชาว
อสีานเท่านัน้ ดงันัน้การศกึษาวจิยันี้จงึจะท าในกรอบทีว่่า มนัมนีัยยะอะไรบา้งในสุราจงึท าใหไ้ดร้บัการ
ยอมรบัใหเ้ขา้สู่ระบบพธิกีรรมพืน้บา้น 

 

 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาความเชื่อการประกอบพธิกีรรมพืน้บา้นอสีาน 
2. เพื่อศกึษาพฒันาการความเชื่อเรือ่งสุราในการประกอบพธิกีรรมพืน้บา้นอสีาน 
3. เพื่อศกึษาวเิคราะหบ์ทบาทของสุราในระบบความเชื่อพืน้บา้นอสีาน 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเอกสาร (Documentary research) ซึง่จะท าการศกึษาวจิยัเพยีงประเดน็

ความเชื่อของคนพืน้บา้นอสีานทีม่ต่ีอสุราในพธิกีรรมทีต่่าง ๆ ทีสุ่ราไดเ้ขา้ไปมสี่วนท าใหพ้ธิกีรรมนัน้
ส าเรจ็โดยจะศกึษาจากเอกสารและสมัภาษณ์ผูรู้ใ้นทอ้งถิน่และผูท้ีเ่ป็นเจา้พธิใีนพธิกีรรมต่าง ๆ ใน
จงัหวดัขอนแก่น   

 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ  
 1.  สุรา  หมายถงึหมกั, สุราทีเ่กดิจากกระบวนการหมกัหรอืกลัน่ 
 2 . สุราทีใ่ชใ้นการประกอบพธิกีรรมพืน้บา้นอสีานต่าง ๆ  
 3.  ความเชื่อ  หมายถงึความเชื่อในสุราทีม่ต่ีอพธิกีรรมพืน้บา้นอสีาน 
 4. พธิกีรรมพืน้บา้น หมายถงึการบูชาทีแ่ต่ละทอ้งถิน่ไดจ้ดัขึน้ 
 5. พธิกีรรมพืน้บา้น หมายถงึพธิกีรรมพืน้บา้นในจงัหวดัขอนแก่น 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
 ในการด าเนินการวจิยัน้ีแบ่งออกเป็นสองส่วนคอื 
 ส่วนทีห่นึ่งเป็นการศกึษาคน้ควา้เอกสารทีม่แีละสามารถรวมรวมไดแ้ลว้น าขอ้มลูทัง้หมดที่
ไดม้าศกึษาวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหโ์ดยใชว้ธิกีารอธบิายความ 
 ส่วนทีส่องเป็นการออกเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม คอื การสมัภาษณ์เชงิลกึกบัปราชญช์าวบา้นทีม่ ี
ภมูลิ าเนาอยูใ่นบรเิวณพืน้ทีท่ีท่ าการวจิยัและการสอบถามขอ้มลูเชงิวชิาการกบัผูรู้ด้า้นวชิาการเพื่อ
ประกอบการอธบิาย 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การเกบ็ข้อมลูและวิเคราะหข้์อมลู 
 1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบสอบถามประกอบการสมัภาษณ์และแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคอื 

1.1 แบบสอบถามประกอบการสมัภาษณ์ปราชญ์ชาวบา้น 
1.2 แบบสอบถามประกอบการสมัภาษณ์นกัวชิาการทีม่คีวามเชีย่วชาญภูมปิญัญา 

ทอ้งถิน่ 
 
 2. การเกบ็รวบรวมข้อมลู ผูว้จิยัไดอ้อกเกบ็ขอ้มลูภาคสนามโดยแบ่งเป็น 2 ระยะคอื 
  2.1  การเกบ็ขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์โดยใชเ้ครือ่งมอืคอืแบบสอบถามประกอบการ
สมัภาษณ์จากผูม้คีวามเชีย่วชาญดา้นภมูปิญัญาทอ้งถิน่ คอื ผศ.ดร.อภญิญาวฒัน์ โพธิส์าน โดยเขา้ถงึ
แหล่งขอ้มลูในวนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2553 เวลา 20.30 – 21.30 น. ใชเ้วลาการพูดคุย  1  ชัว่โมง และออก
จากพืน้ทีเ่วลา 22.00  นาท ี
  2.2  ผูว้จิยัไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากปราชญ์ชาวบา้นในพืน้ทีท่ีท่ างานวจิยัจ านวน 2 
ท่านคอื พ่อจรญู แสนอาจ อาย ุ75 ปี พ่อช ูค าเบา้ อาย ุ68 ปี ทัง้สองท่านเป็นชาวบา้นหมูบ่า้นหนึ่งใน
ต าบลบา้นผอื  อ าเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น ทัง้สองท่านท าหน้าทีเ่ป็น กะจ ้า หรอื เฒา่จ ้า ประจ า
หมูบ่า้นและท่านไดช้ื่อว่าเป็นผูม้คีวามรู ้มคีวามเชีย่วชาญในการประกอบพธิกีรรมต่าง ๆ ในหมูบ่า้นมา
เป็นเวลาหลายปี ผูว้จิยัไดเ้ขา้พืน้ทีว่จิยัและเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูเมือ่วนัที ่5 พฤษภาคม 2553 และไดพ้ดูคุย
และท าการสมัภาษณ์กบัพ่อจรญู  แสนอาจตัง้แต่เวลา  8.00 น. จนถงึเวลา 9.00  น. ใชเ้วลาพดูคุยและ
สมัภาษณ์เป็นเวลาทัง้สิน้ 1 ชัว่โมง และไดท้ าการสมัภาษณ์พ่อช ูค าเบา้ในเวลา  17.30น. จนถงึเวลา 
18.20 น.ใชเ้วลาพดูคุยและสมัภาษณ์เป็นเวลาทัง้สิน้  50 นาท ีและออกจากพืน้ทีใ่นเวลา  20.00 นาท ี 
 3. การวิเคราะหข้์อมลู การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ(Documentary research) ทีเ่น้น
การศกึษาเอกสารและต าราเป็นหลกั ดงันัน้การวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็ขอ้มลูจงึเป็นเพยีงส่วน
หนึ่งเพื่อประกอบการศกึษาวเิคราะหเ์อกสาร และขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็ขอ้มลูภาคสนามกไ็ม่มขีอ้มลูเชงิ
ปรมิาณทีจ่ะยนืยนัไดด้ว้ยค่าทางสถติ ิ
 
ประโยชน์ท่ีได้รบั 

1.ไดท้ราบระบบความเชื่อในการประกอบพธิกีรรมพืน้บา้นอสีาน 

2. ไดท้ราบพฒันาการความเชื่อเรือ่งสุราในการประกอบพธิกีรรมพืน้บา้นอสีาน 

3. ไดท้ราบบทบาทของสุราในระบบความเชื่อในพธิกีรรมพืน้บา้นอสีาน 

 

สรปุผลการวิจยั 
 สุรานัน้เกดิมานานเท่าใดไม่สามารถก าหนดชดัเจนได ้แต่เราพอจะอนุมานไดก้ค็อืเกดิมาพรอ้ม
กบัการรูจ้กัประยกุตวทิยาในการบรโิภคอาหารเพราะเกดิบนความจ าเป็นต่อการบรโิภคธญัญพชืคอืขา้ว

502



ในยคุแรกเริม่ซึง่กค็อืหมกัเพราะยงัไมรู่จ้กัวธิที าใหสุ้กแบบวธินีึ่งหรอืหลาม และเมือ่ไดก้นิเขา้ไปใน
ปรมิาณมาก ๆ แลว้เกดิความมนึเมาจงึเลกิดื่มแลว้หนัไปใชว้ธิบีรโิภคแบบอื่นแทน ส่วนสุรานัน้เกบ็เอาไว้
กนิในโอกาสพเิศษอื่นเช่น ต้อนรบัแขก หรอืน าไปเป็นของเซ่นไหวผ้บีรรพบุรษุแทน(มตชินสุดสปัดาห ์
ฉบบัประจ าวนัที ่24 -30มนีาคม 2549 ปีที ่26 ฉบบัที ่1336 หน้า 78) 
 สุรามคีุณลกัษณะเฉพาะคอืความเมาซึง่ความเมานี่กท็ าใหค้นสามารถลมืบางเรือ่งไดใ้นบางขณะ 
ท าใหผู้ด้ ื่มเกดิความผ่อนคลายจากความตงึเครยีดหรอืเศรา้โศก กระตุน้ใหเ้กดิความคกึคกั (โลก เหลา้
และความรกั. โกว้เลง้: 20) ทีส่ าคญัคอืท าใหเ้กดิความกลา้หาญฮกึเหมิ(อุดม จนัทะดวง. 2530; 59) ใน
การท างาน การรบ และเกดิความกลา้ในการพูดจาและการแสดงออก(ดคู าใหส้มัภาษณ์พ่อจรญู แสนอาจ
และพ่อช ู ค าเบา้ รายละเอยีดทีภ่าคผนวกประกอบ) และยงัมหีลกัฐานปรากฏว่า ทัง้สุราและน ้าโสมนัน้มี
ชื่อเรยีกเดยีวกนั นัน่คอืเรยีกว่า มทัยะ (อุดม จนัทะดวง. 2530; 85) 
 ในทางศาสนานัน้ไมว่่าศาสนาฮนิด ูพุทธและครติสต่์างมกีารกล่าวถงึสุราทัง้นัน้ ศาสนาเก่าแก่
อยา่งศาสนาฮนิดมูกีารยกย่องเครือ่งดื่มมนึเมาคอืโสมอยา่งชดัเจนและปรากฏชดัในคมัภรีส์ามเวทซึง่
อธบิายถงึพธิกีรรมโสมยชัญะคอืการถวายน ้าโสมใหแ้ก่พระอนิทรเ์ป็นของส าคญัในการกระท าพลกีรรม
ซึง่ความเชื่อชุดน้ีเขา้มามอีทิธพิลต่อวถิชีวีติของชาวสุวรรณภูมก่ิอนทีศ่าสนาพุทธจะแผ่เขา้มาถงึ(พฑิรู 
มะลวิลัย.์ 2533; 127-129) แมว้่าศาสนาพุทธจะปฏเิสธสถานะความศกัดิส์ทิธิข์องสุราของศาสนา
พราหมณ์อยา่งเดด็ขาดกต็าม ตวัอยา่งทีช่ดัเจนทีสุ่ดคอื ศลีขอ้ที ่5 ว่าดว้ยการงดเวน้จากการดื่มสุราและ
ของมนึเมาอื่น ๆ (พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยตฺุโต). 2542; 770-772) และพยายามชีใ้หเ้หน็โทษของการดื่ม
สุรากต็าม แต่ดว้ยความที่ดนิแดนแถบนี้ถูกผสมผสานดว้ยชุดความเชื่อหลายชุด อย่างน้อยทีสุ่ดกม็ ี 3 
ชุดความเชื่อ ความเชื่อเรือ่งวญิญาณบรรพบุรษุจะตอ้งมกีารกราบไหวเ้ป็นประจ าทุกปีเพื่อร าลกึนึกถงึ
คุณความดขีองท่านซึง่ลกูหลานต่างเชื่อว่า วญิญาณของท่านเหล่านัน้ยงัด ารงอยูแ่ละคอยดแูลรกัษา
ลกูหลาน การจะท ากจิการสิง่ใดกต็อ้งมกีารบอกกล่าวผ่านการประกอบพธิกีรรม ความเชื่อแบบพราหมณ์
ทีใ่หค้วามส าคญักบัเทพเจา้ต่าง ๆ ผแีละแถนเพราะเทพเจา้เหล่าน้ีมอีทิธฤิทธิด์ลบนัดาลใหผู้ท้ ีก่ราบไหว้
ประสบผลส าเรจ็สมหวงั และความเชื่อทีเ่ป็นพุทธแบบพราหมณ์ของสงัคมไทยทีเ่น้นความเชื่อเรือ่งกรรม
แบบขา้มภพ – ชาตมิากกว่ากรรมทีแ่ต่ละคนตอ้งกระท าเองซึง่กรรมแบบนัน้มลีกัษณะเป็น“พรหมลขิติ” 
และตอ้งมกีารบวงสรวงจากผูร้บัผลกรรมต่อผูล้ขิติกรรม ไมใ่ช่เกดิจากการกระท าของตวัผูท้ าเองอยา่งที่
พระพุทธศาสนาสัง่สอน  
 ขอ้สมมตฐิานอย่างหนึ่งของการน าเหลา้เขา้สู่พธิกีรรมกค็อื สุราเป็นของชอบของคนทีเ่คยมชีวีติ
อยูซ่ึง่ต่อมากค็อืบรรดาเจา้ทีห่รอืปูต่าทัง้หลาย(ดลูายละเอยีดจากค าสมัภาษณ์ในภาคผนวก) เป็นของ
ชอบของคนทีม่ชีวีติอยูใ่นปจัจุบนัจนอาจจะกล่าวไดว้่า เป็นทีช่ื่นชอบของคนแทบจะทุกคนในชุมชน
(ก่อนทีจ่ะมชีุดความรูท้างวทิยาศาสตรท์ีบ่อกว่า การดื่มสุราท าใหสุ้ขภาพไมแ่ขง็แรง เกดิโรครา้ย ฯลฯ) 
 ในพธิกีรรมพืน้บา้นอสีานนัน้พธิกีรรมใดกต็ามทีม่กีารกล่าวถงึหรอืา้งองิผบีรรพบุรุษ เจา้ที ่ปูต่า 
ผฟ้ีา หรอืผแีถนโดยเฉพาะเจา้หรอืผทีีม่ลีกัษณะเป็นชายมกัจะมเีหลา้เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการประกอบ
พธิกีรรมนัน้ ๆ เสมอ ทัง้นี้อาจจะเป็นไปไดว้่า สงัคมมนุษยใ์นภูมปิระเทศนี้เกดิจากชุดความเชื่อหลกัคอื
ชุดความรู/้ ความเชื่อทีเ่กดิจากอนิเดยีคอืความเชื่อแบบพราหมณ์เหมอืน ๆ กนั ดงันัน้จงึท าใหภู้มภิาคนี้
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มคีวามคลา้ยคลงึกนัอย่างหลกีเลีย่งไมไ่ด(้ซึง่กค็ลา้ยชุดความเชื่อของตะวนัตกทีเ่กอืบทัง้หมดยนืบนชุด
ความเชื่อของกรกี)หรอืและอาจเป็นไปไดว้่า วฒันธรรมการดื่มสุรามอียูก่่อนทีศ่าสนาจะเขา้มามอีทิธพิล
ครอบง า 
 มขีอ้สงัเกตอกีประการหนึ่งทีน่่าพจิารณาคอื บรรดาชุดความเชื่อใด ๆ ทีม่อียูใ่นโลกนี้ ผูเ้สพชุด
ความเชื่อนัน้จะเลอืกเสพกต่็อเมื่อเขาชื่นชอบและม ี‘ความเหน็ว่า’ ชุดความรู/้ ความเชื่อนัน้ดเีท่านัน้ซึง่
ความเหน็ดงักล่าวนี้มกัมพีืน้ฐานองิแอบกบัอคตเิดมิส่วนตวัของแต่ละคนและอคตใิหมท่ีแ่ต่ละคนสรา้งขึน้
ใหมใ่นทุกวนั ชุดความเชื่อในเรือ่งสุรานี้ หากเป็นชุดความเชื่อในทางศาสนากม็ลีกัษณะเป็นความเชื่อ
แบบฝงัหวั(dogmas)คอืตอ้งท าแมจ้ะมลีกัษณะเป็นการท าในเชงิสญัลกัษณ์กต็อ้งท า แต่หากชุดความเชื่อ
ดงักล่าวไมอ่ยูใ่นบรบิทของศาสนาจะมลีกัษณะเลื่อนไหล เปลีย่นแปลงไดซ้ึง่ผลกค็อื การดื่มสุราเกดิขึน้
ดว้ยเงือ่นไขอื่น 
 ปจัจบุนัน้ีการดื่มสุรามกัไมไ่ดม้นีัยยะว่า เกดิขึน้บนพืน้ฐานความเชื่อทางศาสนาและพธิกีรรม
อยา่งเช่นความเชื่อของคนเฒา่คนแก่สมยัเก่าเช่น การดื่มสิง่ทีเ่หลอืจากการเซ่นสรวงบชูา(ดูรายละเอยีด
จากค าสมัภาษณ์ในภาคผนวก) การดื่มสุราไดเ้ปลีย่นนัยยะมาเป็นการดื่มเพื่อผกูมติรหรอืดื่มเพื่อการเขา้
รว่มกลุ่มทางสงัคมแทน ดงันัน้การดื่มสุราจงึไม่มเีฉพาะในเวลาประกอบพธิกีรรมพืน้บา้นส าคญัทีม่เีหลา้
เป็นสิง่ส าคญัในพธิ ีแต่กลายเป็นว่า สุราดื่มไดทุ้กโอกาส 

ส่วนการใหเ้หลา้นัน้ไดก้ลายมาเป็นเรือ่งของการต่อรองเรือ่งผลประโยชน์อยา่งเป็นรปูธรรมยิง่ขึน้
เพราะอย่างน้อยทีสุ่ด การใหเ้หลา้ไหและไก่ตวัแก่ผ ีเจา้ทีห่รอืปูต่า ผูใ้หก้ไ็มไ่ดอ้ะไรเป็นรปูธรรม และบาง
ปีทีม่กีารบวงสรวงกไ็มไ่ดผ้ลผลติเตม็ทีอ่ยา่งทีไ่ดห้รอืต่อรองกนัไว ้ดงันัน้อาศยัรปูแบบการต่อรอง
ดงักล่าวจงึถูกน ามาใชก้บัมนุษยด์ว้ยกนัเองเพราะเมือ่ใหแ้ลว้ยอ่มจะไดร้บัสิง่ของหรอืผลประโยชน์ตอบ
แทนอย่างใดอยา่งหนึ่งอย่างแน่นอน อกีทัง้กระบวนการทางวทิยาศาสตรส์ามารถอธบิายสิง่เหนือ
ธรรมชาตทิีม่นุษยเ์ชื่อนัน้ใหก้ระจ่างชดัไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมในรปูของกระบวนการทางธรรมชาต ิไมใ่ช่
เกดิจากพระเจา้ หรอืภตูผอียา่งเช่นความเขา้ใจแต่ก่อน ความส าคญัของการเซ่นสรวงจงึเปลีย่นมาเป็น
แค่เพยีงสญัลกัษณ์ทีส่งัคมแสดงออกเท่านัน้ 

ปญัหาทีเ่กดิขึน้ในขณะน้ีกค็อื ดว้ยกระแสเชีย่วกรากแห่งโลกาภวิตัน์ หากชุดความรูด้งักล่าว
ไมไ่ดร้บัการอธบิายใหมใ่หเ้ขา้กบัสงัคมปจัจุบนั ชุดความรูน้ี้อาจถูกละเลยไปในฐานะ ‘ความงมงายของ
สงัคม’ เพราะความเชื่อนี้ไดช้ื่อว่าไมเ่ป็นวทิยาศาสตร ์ดงันัน้ชุดความเชื่อเรือ่งนี้ตอ้งไดร้บัการอธบิายใหม่
ซึง่เท่าทีเ่หน็ในปจัจบุนั ความศกัดิส์ทิธิข์องปูต่าไดก้ลายมาเป็นกุศโลบายในการรกัษาพืน้ทีป่า่ชุมชนเป็น
เพยีงเขตหวงหา้มตดัโค่นตน้ไม ้เป็นพืน้ทีซ่ึง่ชุมชนตอ้งรกัษารว่มกนัเพราะหากชุมชนรว่มกนัรกัษา
ชุมชนกจ็ะมปีา่ มขีองป่าและคนในชุมชนกจ็ะอยูไ่ด ้ส่วนพธิกีรรมกเ็ป็นเพยีงสญัลกัษณ์ทางสงัคมทีไ่ม่
เกดิจากการตระนกัในความส าคญัและตอ้งมอียา่งเครง่ครดั พธิกีรรมจงึอาจมเีพยีงช่วยใหส้งัคมไดผ้่อน
คลายตวัเองจากความรบีรอ้น/ รบีเร่งในการด าเนินชวีติประจ าวนั 
อยา่งไรกต็ามสุราถอืไดว้่า เป็นเครือ่งดื่มทีม่อีทิธพิลสงูสุดในสงัคมไทยปจัจุบนั ในตวัของมนัเองแลว้สุรา
เป็นเพยีงเครือ่งดื่มชนิดหนึ่งทีไ่ม่มนียัยะอื่นนอกจากความเป็นเครือ่งดื่มทีเ่หมอืนเครื่องดื่มทัว่ไป การ
อธบิายรายละเอยีดต่าง ๆ ลว้นเกดิขึน้บนคุณลกัษณะพเิศษเหมอืนการอธบิายสิง่ทัว่ไปอื่น ๆ  ธรรมดา
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ว่าทุกสิง่ยอ่มมทีัง้คุณและโทษในตวัมนัเอง ดงันัน้ ความส าคญัของสุราจงึสมัพทัธ์(relate)อยา่งแยกไม่
ออกกบับรบิททีใ่ชใ้นการอธบิาย 
 
ข้อเสนอแนะ 

แมว้่าสุราจะมคีวามส าคญัในพธิกีรรมพืน้บา้น แต่เนื้อแทข้องสุรานัน้เป็นเครือ่งดื่มมนึเมาทีไ่ม่
ควรบรโิภคประจ าเพราะการดื่มสุรามาก ๆ เขา้จะท าใหสุ้ขภาพไมแ่ขง็แรง จติใจเกดิความหดหู่ถดถอย 
ดงันัน้สุราจงึเป็นเครือ่งดื่มมนึเมาทีไ่มค่วรดื่ม หรอืหากจะดื่มกค็วรเป็นการดื่มในโอกาสพเิศษบางโอกาส
เท่านัน้  การดื่มสุราอยา่งทีเ่หน็และเป็นอยูใ่นปจัจบุนัโดยเฉพาะเพื่อธุรกจิ ตามผบั ตามบาร ์จงึเกดิขึน้
บนความคลาดเคลื่อนเลื่อนลอยและค่อนขา้งไรป้ระโยชน์ และทีส่ าคญัทีสุ่ดในปจัจุบนัเครือ่งดื่มมนึเมา
(รวมทัง้สิง่เสพตดิอื่น)ไดส้รา้งความสญูเสยีอย่างยิง่ต่อสภาพสงัคม และส่งผลต่อความมัน่คงของชวีติของ
ผูท้ีอ่ยูใ่นบรบิทของสุรา  

ประเดน็ทีค่วรจะศกึษาคอืความเชื่อเช่นนี้ส่งผลต่อพฤตกิรรมการดื่มสุราของคนมากน้อยเพยีงใด
และจะท าลายความเชื่อทางสงัคมน้ีไดอ้ย่างไรเพราะบรรดาความเชื่อต่าง ๆ ทีม่อียูย่่อมน าไปสู่การปฏบิตัิ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวจิยัน้ีไดร้บัความอนุเคราะหง์บประมาณจากสถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยั 
ราชภฏัมหาสารคาม  เป็นการวจิยัเน้นในเชงิคุณภาพโดยใชค้ าถามประกอบการสมัภาษณ์เกีย่วกบัความ
เชื่อเรือ่งสุราในพธิกีรรมพืน้บา้นโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาแนวคดิและววิฒันาการของสุราในพธิกีรรม
พืน้บา้น ความศกัดิส์ทิธิข์องสุราเขา้มาในพธิกีรรม และอทิธพิลทีม่ต่ีอวถิชีวีติของคนในสงัคม 
 ผูว้จิยั ‘เชื่อว่า’ งานวจิยัน้ีจะท าใหเ้ขา้ใจไดใ้นระดบัหนึ่งว่า สุรามอีทิธพิลต่อววิฒันาการและ
กลายเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นวฒันธรรมไดอ้ย่างไรและเพราะเหตุใดการดื่มสุราจงึเป็นทีแ่พรห่ลายใน
สงัคมและสงัคมอื่น  
 ขอขอบคุณพ่อจรญู  แสนอาจ  พ่อช ู ค าเบา้ ปราชญช์าวบา้นผูท้รงภมูริูใ้นพธิกีรรมพืน้บา้นและ
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อภญิญวฒัน์  โพธิส์าน ผูเ้ชีย่วชาญดา้นภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีใ่หก้ารสมัภาษณ์ซึง่ทุก
ท่านลว้นไดใ้หค้วามรูท้ีเ่ป็นภมูปิญัญาและขอ้คดิทีเ่ป็นประโยชน์หลายอย่างต่อผูว้จิยัดว้ยความอนุเคราะห์
เป็นอยา่งดตีลอดการท าวจิยั 
 ขอบคุณเจา้ของลขิสทิธิเ์อกสารทุกเล่มทีผู่ว้จิยัไดใ้ชอ้า้งองิประกอบการศกึษาในครัง้นี้ 
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การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินงานศนูยเ์ครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาท้องถ่ิน ศึกษาเฉพาะกรณีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธุ์ 

Member’s Participation in the operation of clinic center of Kalasin Provincial 
Administration  Organization 

 
จกัร ี แสงสุรยินิทร์1, รศ.ธรีชยั  บุญมาธรรม2  

Chakkree  Saengsuriyin  1, Assoc.Prof.  Theerachai  Boonmatham 2 
 

บทคดัย่อ 
การคน้ควา้อสิระครัง้นี้ มวีตัถุประสงค ์คอื1) เพื่อศกึษาระดบัการมสี่วนรว่มของสมาชกิใน 
การด าเนินงานศูนยเ์ครอืขา่ยเพื่อแกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ศกึษา
เฉพาะกรณอีงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ ์2) เพื่อเปรยีบเทยีบการมสี่วนรว่มของสมาชกิในการ
ด าเนินงานศูนยเ์ครอืขา่ยเพื่อแกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่  3) เพื่อศกึษา
ปญัหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เกีย่วกบัแนวทางแกไ้ขการมสี่วนรว่มของสมาชกิในการด าเนินงานศูนย์
เครอืขา่ยเพื่อแกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ โดยสุ่มตวัอยา่งจากผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรมของศูนยเ์ครอืข่ายเพื่อแกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ ์จ านวน 236 คน ก าหนดความเชื่อมัน่ทีร่ะดบั 95% เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูคอืแบบสอบถามทีม่ลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 30 ขอ้ มคี่า 
IOC ระหว่าง 0.67 - 1 มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ระหว่าง 2.68 - 9.44 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 
เท่ากบั 0.915 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ F-test  
เมือ่พบความแตกต่างไดท้ดสอบเป็นรายคู่ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ (scheffe) 
 ผลการศกึษา พบว่า 

 1.  การมสี่วนรว่มของสมาชกิในการด าเนินงานศูนยเ์ครอืขา่ยเพื่อแกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิ
การมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยูใ่น
ระดบัปานกลางทัง้สามดา้นเช่นเดยีวกนั เรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานคอื ดา้นรว่ม
ก าหนดนโยบายวางแผนพฒันา รว่มตดิตามตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะ ดา้นรว่มใหข้อ้มลู รว่มแสดง
ความคดิเหน็และเสนอความตอ้งการ และดา้นรว่มรบัฟงั รบัทราบ และรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร 

 2.  ผลการเปรยีบเทยีบ พบว่า สมาชกิทีม่สีถานภาพทางสงัคมต่างกนัมสี่วนรว่มในการ
ด าเนินงานของศูนยเ์ครอืขา่ยเพื่อแกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ แตกต่าง
กนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

 3.  ผลการศกึษาปญัหาและแนวทางแกไ้ขปญัหาทีส่ าคญั พบว่า ช่องทางการใหเ้ขา้มามสี่วน
รว่มในการก าหนดนโยบาย วางแผนพฒันาและตรวจสอบองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมน้ีอยเกนิไป  การ
ใหบ้รกิารความรูเ้กีย่วกบัการใหบ้รกิารสาธารณะขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และขอ้มลูข่าวสารไม่
ทัว่ถงึคนในทอ้งถิน่มากนกั  ดงันัน้  จงึควรใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเพิม่ช่องทางเพื่อใหทุ้กคนใน 

1 วทิยาลยักฎหมายและการปกครอง  สาขาวชิารฐัศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
**  อ.ม. (ประวตัศิาสตร)์ คณะครุศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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หมูบ่า้น ต าบล มสี่วนรว่มในการก าหนดนโยบายวางแผนพฒันาและการตรวจสอบ  จดัใหม้หีน่วยบรกิาร
รบัฟงัความคดิเหน็เคลื่อนทีอ่ยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ และกระจายการใหข้อ้มลูข่าวสารอยา่งทัว่ถงึ และใน
หลาย ๆ ช่องทางดว้ย 
  
ค าส าคญั :  มสี่วนรว่ม,  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ์ 
 

Abstract 
 The objectives of this thematic paper (Independent study) were as follows : 1) to study  
Member’ Participation  in  the  operation  of  clinic  center  of  kalasin  provincial Administration  
Organization. 2) to compare Member’s  participation classified to social status. 3) to study 
suggestions concerning with the problems and solutions of Member’s participation in clinic 
center of  Kalasin provincial Administration organization. The research Sampling  group  
Comprised  236  residents  at  95%  statistical  confidence level. The data instrument was the 
questionnaire inclusive of 30 questions with five rating scales,  the  IOC power from .067 to 1, 
the discriminate native power from 2.68 to 9.44 and reliability for the whole  issur  amounting   
to 0.915.  Statitics  Utilizad.  For  analyzing  data  encompassed : percentage, mean, standard 
deviation. Statistics used  F-test  in case,  the differentiation was found, it was tested in  pairs  
by mean of schefe and analyzed  by computing. 

The results revealed that ; 
  1.  People’s participation in the operation of Clinic center of Kalasin provincial Administration 
Organization  in the holistic perpective of three levels were at a middle level. When cassified 
each  level found at the middle level too. 
  2.  The  hypothesis found thel in the whole view, people with different ages and level of 
education had different participation at the stalisfical significance .05, but people with different 
gender had no different on partication. 
  3.  The problem and the ways to resolution, the problem were trouble about no 
participation in policy development planning and following up. The ways to resolution were 
should  more a challnal increase for Local people participation. The problem were troulde 
knowledge service about public service of kalasin  provincial Administration organization. The 
way to resolution were should provide listen to opinion and requirement Mobile unit less yearly. 
And the problem were trouble about less information to people in local. The way to resolution 
were should to make people get more information and news. 
 
Keyword :    Participation ,  Kalasin Provincial Administration  Organization 
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บทน า 
 การสนับสนุนส่งเสรมิใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนรว่มในการปกครองทอ้งถิน่นบัว่ามคีวามส าคญั
อยา่งยิง่ต่อการพฒันาทอ้งถิน่ เพราะการมสี่วนรว่มถอืเป็นหลกัการทีม่คีวามส าคญัและมคีวามจ าเป็น ซึง่
การปกครองทอ้งถิน่  จะขาดหลกัการนี้ไมไ่ด ้ นอกจากนี้ยงัเป็นกระบวนการทางดา้นการพฒันาทีส่ าคญั
อยา่งยิง่  ไมว่่าการพฒันานัน้จะเกี่ยวขอ้งกบัระบบการเมอืงโดยตรงทีเ่รยีกว่าการมสี่วนรว่มทางการเมอืง  
หรอืเกีย่วขอ้งกบัการพฒันาทีเ่รยีกว่า การมสี่วนรว่มของประชาชน  กต็ามเหตุทีก่ารมสี่วนรว่มมคีวาม 
ส าคญักเ็นื่องมาจาก แนวคดิทีว่่า  การปกครองทอ้งถิน่ตอ้งเป็นการปกครองของตนเอง เพื่อตนเองและ
โดยตนเอง และการพฒันาต้องมาจากประชาชน  หรอืยดึประชาชนเป็นศูนยก์ลางในการพฒันา  ซึง่
แนวคดิดงักล่าวเป็นหวัใจของการปกครองและพฒันาแบบกระจายอ านาจ ทีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชน
สามารถเขา้มามสี่วนรว่มหรอืมบีทบาทในการบรหิารจดัการงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  ตัง้แต่
การมสี่วนรว่มในการก าหนดวสิยัทศัน์  นโยบายและการวางแผนการมสี่วนรว่มในการด าเนินงาน  การมี
ส่วนรว่มรบัผดิชอบ รว่มรบัผลประโยชน์  จนถงึการมสี่วนรว่มควบคุมตรวจสอบและตดิตามประเมนิผล  
 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (อบจ.)  ซึง่เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่รปูแบบหน่ึง ไดย้ดึ
แนวคดิดงักล่าวขา้งต้น  ดงัจะเหน็ไดจ้ากการบญัญตัไิวใ้น  มาตรา 45/1 แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดั  (ฉบบัที ่ 3) พ.ศ.  2546 ว่า  “องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตอ้งปฏบิตังิานตามอ านาจ
หน้าทีเ่พื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใชว้ธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีและใหค้ านึงถงึการมี
ส่วนรว่มของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั การจดัท างบประมาณ การ
จดัซือ้จดัจา้ง  การตรวจสอบและการประเมนิผลการปฏบิตังิานและการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร” (ราช
กจิจานุเบกษา.  2546 : 11)  นอกจากนี้  คณะกรรมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ (กกถ.)  ซึง่เป็นคณะกรรมการทีแ่ต่งตัง้ขึน้ตามพระราช บญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  พ.ศ.  2542  เลง็เหน็ว่าองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
น่าจะเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่ศีกัยภาพส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชนในการพฒันา
ทอ้งถิน่ จงึไดม้มีตใินคราวประชุมครัง้ที ่ 3/2549  เมือ่วนัที ่ 5  มถุินายน  2549  ให ้ “องคก์ารบรหิาร
ส่วนจงัหวดัรบัผดิชอบด าเนินการจดัตัง้ศูนยเ์ครอืข่ายเพื่อแกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการ
พฒันาทอ้งถิน่  และก าหนดใหก้ารจดัตัง้ศูนยเ์ครอืข่ายฯ  เป็นภารกจิทีค่ณะกรรมการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตาม
พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  พ.ศ.  
2542 มาตรา  17(29)” (ส านกัปลดันายก รฐัมนตร.ี 2549 : 8) โดยมเีป้าหมายเพื่อสรา้งความเขม้แขง็
ใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เน้นการมสี่วนรว่มและแลกเปลีย่นเรยีนรู้ซึง่กนัและกนัระหว่างส่วน
ราชการ สถาบนั การศกึษา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หน่วยงานเอกชน และประชาชนในพืน้ที ่ และ
เป็นศูนยก์ลางในการใหข้อ้เสนอแนะช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในการแกไ้ขและพฒันาทอ้งถิน่ นอกจากนี้ 
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัซึง่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบด าเนินการจดัตัง้ศูนยเ์ครอืขา่ยฯ ยงัจะ
สามารถใชป้ระโยชน์ในการประสานการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัได ้ใน
ขณะเดยีวกนั หากด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายแลว้ ผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจะตกอยู่กบัประชาชน 
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จากหลกัการและแนวคดิขา้งตน้  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัทัง้  75  แห่งทัว่ประเทศจงึได้
ด าเนินการจดัตัง้ศูนยเ์ครอืข่ายเพื่อแกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ โดย
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุไ์ดจ้ดัตัง้ศูนยเ์ครอืขา่ยฯ  ดงักล่าว เมือ่เดอืน กรกฎาคม  2550  
(องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ์. 2550 : 1) โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน่  ไดแ้ก่  การใหข้อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการบรกิารและการพฒันาทอ้งถิน่
แก่ประชาชน  การรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัการเสนอความตอ้งการและปญัหาความ
เดอืดรอ้น  และการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนรว่มในการก าหนดนโยบายและการวางแผน
พฒันาทอ้งถิน่ ตลอดจนการตรวจสอบการบรหิารและการพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
กาฬสนิธุ ์ จงึอาจสรปุโดยภาพรวมว่า  ปจัจยัในเชงิโครงสรา้งมคีวามเอือ้อ านวยใหป้ระชาชนสามารถเขา้
มามสี่วนรว่มในการบรหิารงานขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัอยา่งครบวงจร  ตัง้แต่การมสี่วนรว่มใน
การก าหนดนโยบายและการวางแผนรว่มด าเนินงาน รว่มรบัผดิชอบ  รว่มตดิตามประเมนิผลในกจิกรรม
การพฒันาทอ้งถิน่  ดงันัน้  ผูศ้กึษาจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาว่าศูนยเ์ครอืข่ายฯ ขององคก์ารบรหิารส่วน
จงัหวดักาฬสนิธุไ์ดม้กีารด าเนินงานหรอืจดัท ากจิกรรมเกีย่วกบัการส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชน
อยา่งไรบา้ง กล่าวคอื   เป็นไปตามนโยบาย  เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้หรอืไม ่ อยา่งไร  
ซึง่ประชาชนในทีน่ี้หมายถงึกลุ่มบุคคลทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุเ์ชญิใหเ้ขา้รว่มกจิกรรมของ
ศูนยเ์ครอืขา่ยฯ  โดยในการศกึษาคน้ควา้อสิระครัง้นี้จะเรยีกว่า “สมาชกิ”  และมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา
เพื่อเปรยีบเทยีบว่าปจัจยัส่วนบุคคลของประชาชน  คอืการมสีถานภาพทางสงัคม  ซึง่ถอืว่าเป็นพืน้ฐาน
ทีส่ าคญั  ไดเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการด าเนินงานของศูนยเ์ครอืขา่ยฯ แตกต่างกนัหรอืไม ่ ทัง้นี้  เพื่อจะได้
น าผลการศกึษาวจิยัครัง้นี้ไปใชป้ระโยชน์ในการแกไ้ข ปรบัปรงุ  กระบวนการบรหิารจดัการ  หรอื
พฒันาการด าเนินงานของศูนยเ์ครอืข่ายเพื่อแกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่
ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ ์ใหม้คีวามเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ ซึง่ประโยชน์ที่
เกดิขึน้  นอกจากจะตกอยูก่บัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุแ์ลว้ประชาชนในจงัหวดักาฬสนิธุจ์ะ
ไดร้บัประโยชน์นัน้ดว้ย 

 
วตัถปุระสงคก์ารศึกษา 

          1.  เพื่อศกึษาระดบัการมสี่วนรว่มของสมาชกิในการด าเนินงานศูนยเ์ครอืข่ายเพื่อแกไ้ขปญัหา
และส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ ศกึษาเฉพาะกรณอีงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ์ 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบการมสี่วนรว่มของสมาชกิในการด าเนินงานศูนยเ์ครอืข่ายเพื่อแกไ้ขปญัหา
และส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ ศกึษาเฉพาะกรณอีงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ ์
จ าแนกตามต าแหน่งทางสงัคม 

3. เพื่อศกึษาปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางแกไ้ขการมสี่วนรว่มของสมาชกิ
ในการด าเนินงานศูนยเ์ครอืขา่ยเพื่อแกไ้ขปญัหาและ ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ ศกึษา
เฉพาะกรณอีงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ์ 
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สมมติฐานการศึกษา 
 สมาชกิทีม่สีถานภาพทางสงัคมแตกต่างกนัมสี่วนรว่มในการด าเนินงานของศูนยเ์ครอืขา่ยเพื่อ
แกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ ศกึษาเฉพาะกรณอีงคก์ารบรหิารส่วน
จงัหวดักาฬสนิธุแ์ตกต่างกนั    
 

ขอบเขตในการศึกษา 
 การคน้ควา้อสิระ เรือ่ง การมสี่วนรว่มของสมาชกิในการด าเนินงานศูนยเ์ครอืขา่ยเพื่อแกไ้ข
ปญัหาและส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ ศกึษาเฉพาะกรณอีงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
กาฬสนิธุ ์ผูศ้กึษาไดก้ าหนดขอบเขตในการคน้ควา้อสิระ ดงันี้ 
  1.  ขอบเขตด้านเน้ือหา   

         การคน้ควา้อสิระครัง้นี้ ผูศ้กึษาไดย้ดึแนวคดิของ อรทยั  ก๊กผล (2548 : 33) เป็นหลกัใน 
การก าหนดระดบัการมสี่วนรว่มของประชาชนซึง่เป็นตวัแปรตาม โดยแนวคดิดงักล่าวไดแ้บ่งระดบัการมี
ส่วนรว่มของประชาชนทีม่ต่ีอหน่วยงานของรฐั  

 2.  ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 
          2.1 ประชากร 
   ประชากรทีใ่ชใ้นการคน้ควา้อสิระครัง้น้ี ไดแ้ก่ ผูท้ีศู่นยเ์ครอืขา่ยเพื่อแกไ้ขปญัหาและ
ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุไ์ดก้ าหนดเป็น
กลุ่มเป้าหมายและเชญิใหเ้ขา้มามสี่วนรว่มในกจิกรรม จ านวน 570 คน  
    2.2 กลุ่มตวัอย่าง 

  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการคน้ควา้อสิระครัง้น้ีไดแ้ก่ ผูท้ีศู่นยเ์ครอืขา่ยเพื่อแกไ้ขปญัหา 
และส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุไ์ดก้ าหนดเป็น
กลุ่มเป้าหมายและเชญิใหเ้ขา้มามสี่วนรว่มในกจิกรรมของศูนยเ์ครอืข่ายฯ จ านวน 236 คน ซึง่ผูศ้กึษาใช้
สตูรก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามวธิกีารของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane. 1970 ; อา้งใน ธานินทร ์
ศลิป์จารุ. 2548 : 49) ไดจ้ านวน 236 คน 
  3.  ขอบเขตด้านตวัแปร 
   3.1 ตวัแปรตน้หรอืตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ ปจัจยัส่วนบุคคล คอืสถานภาพทางสงัคม มสีี่
ประเภทไดแ้ก่ กลุ่มต าแหน่งนายกเทศมนตรแีละนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล กลุ่มต าแหน่งสมาชกิ
สภาเทศบาลและสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ต าแหน่งก านันและประธานชุมชนในเขตเทศบาล
เมอืงกาฬสนิธุ ์และกลุ่มประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมูบ่า้นระดบัต าบล 
   3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การมสี่วนรว่มของสมาชกิในการด าเนินงานศูนยเ์ครอืขา่ยเพื่อ
แกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ ์ซึง่
ประกอบดว้ย ดา้นรว่มรบัฟงั  รบัทราบ  รบัรูข้อ้มลูข่าวสาร  ดา้นรว่มใหข้อ้มลู รว่มแสดงความคดิเหน็
และเสนอความตอ้งการตลอดจนปญัหาความเดอืดรอ้น และดา้นรว่มก าหนดนโยบาย  วางแผนพฒันา 
รว่มตดิตาม ตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะ 
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  4.  ขอบเขตด้านระยะเวลา  ระหว่างเดอืน มกราคม - กรกฎาคม  2554 
  5.  ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ์ 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 การศกึษาในครัง้ใชว้ธิกีารมสี่วนรว่มของสมาชกิในการด าเนินงานศูนยเ์ครอืขา่ยเพื่อแกไ้ขปญัหา
และส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ ศกึษาเฉพาะกรณอีงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ์ 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการคน้ควา้อสิระครัง้นี้ คอืแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึง่มรีายละเอยีด
ของแบบสอบถาม ดงันี้ 
  1.  ลกัษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี้ 
        ตอนที ่1  เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูปจัจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
            ตอนที ่2  เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัการมสี่วนรว่มของสมาชกิ  
            ตอนที ่3  เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัปญัหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 การคน้ควา้อสิระครัง้นี้  ผูศ้กึษาไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามล าดบั ดงันี้ 
  1.  ขอหนงัสอือนุญาตการเกบ็ขอ้มลูจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม และ  
น าหนงัสอืไปส่งใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ ์ (ผ่านกองแผนและงบประมาณ)   แนะน าตวัและ
ประสานงานเพื่อชีแ้จงสรา้งความเขา้ใจกบัคณะท างานประจ าศูนยเ์ครอืข่ายเพื่อแก้ไขปญัหาและส่งเสรมิ
การมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ ์เพื่อใหเ้หน็ถงึความส าคญั
และประโยชน์ของการคน้ควา้อสิระครัง้นี้ พรอ้มขอความรว่มมอืใหค้ดัเลอืกเจา้หน้าทีข่ององคก์ารบรหิาร
ส่วนจงัหวดักาฬสนิธุผ์ูท้ ีม่คีวามเหมาะสมในการท าหน้าทีเ่ป็นผูช้่วยเหลอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
           2.  ผูศ้กึษาชีแ้จง สรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัการรวบรวมขอ้มลูแก่เจา้หน้าทีข่ององคก์ารบรหิาร
ส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ ์ทีไ่ดข้อความอนุเคราะหใ์หเ้ป็นผูช้่วยเหลอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู จากนัน้ ผู้
ศกึษาพรอ้มดว้ยผูช้่วยเหลอืน าเครือ่งมอืแบบสอบถามพรอ้มหนงัสอืขออนุญาตในการเกบ็ขอ้มลู เพื่อ
น าไปเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยชีแ้จงท าความเขา้ใจใหเ้หน็ถงึความส าคญัและประโยชน์ในการ
ตอบแบบสอบ ถามหรอืในการคน้ควา้อสิระครัง้นี้ ในช่วงระยะ เวลาทีม่กีารประชุมคณะกรรมการ
ประสานแผน พฒันาทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอของแต่ละอ าเภอพรอ้มขอขอ้มลูจากนายกเทศมนตร ี นายก
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล  เพื่อไปเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มทีเ่หลอื ไดแ้ก่ สมาชกิสภาเทศบาล  
สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล  ก านนั  ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  
(อสม.) ระดบัต าบล เนื่องจาก ในขัน้ตอนการเชญิกลุ่มบุคคลดงักล่าวให ้เขา้รว่มกจิกรรมของศูนย์
เครอืขา่ยฯ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ ์ไดม้อบอ านาจใหน้ายกเทศมนตร ี นายกองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลเป็นผูค้ดัเลอืก 
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           3.  ผูศ้กึษาและผูช้่วยเหลอืประสานงานกบักลุ่มตวัอยา่งทีเ่หลอืเพื่อท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
จากนัน้ ผูศ้กึษาไดป้ระสานขอรบัแบบสอบ ถามจากผูช้่วยเหลอื  
  4.  ตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์ของเนื้อความในแบบสอบถามทีไ่ดร้บักลบัมา โดยไดร้บั
แบบสอบถามกลบัคนืมาจ านวน 236 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 

การจดักระท าข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 
   1.  การจดักระท าข้อมลู 
  1.1 ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู ไดแ้ก่ ความผดิพลาด  ขอ้มลูไมส่มบูรณ์ ขอ้มลูไม่
สมัพนัธก์นั 
  1.2 แยกประเภทของขอ้มลูตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบของการคน้ควา้อสิระเพื่อใหง้า่ยต่อ
การวเิคราะห ์
  1.3 สรา้งตารางแยกตวัแปรเพื่อความสะดวกในการวเิคราะห์ 
  1.4 ลงรหสัในแบบสอบถามเพื่อใหเ้กดิความสะดวกและประหยดัเวลาในการบนัทกึ  
 2.  การวิเคราะหข้์อมลู  

 วเิคราะหข์อ้มลูทีร่วบรวมไดจ้ากแบบสอบถามดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู คอื สถติ ิ
ส าเรจ็รปูทางการวจิยัทางสงัคมศาสตรโ์ดยมขีัน้ตอน ดงันี้ 
  ขัน้ตอนที ่1 เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัส่วนบุคคลของสมาชกิครอบคลุมขอ้มลู
เกีย่วกบัต าแหน่งทางสงัคม วธิกีารประมวลผลทางหลกัสถติเิชงิพรรณนา โดยการหาค่ารอ้ยละ จาก
แบบสอบถาม ตอนที ่1 
  ขัน้ตอนที ่2 เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัการมสี่วนร่วมของสมาชกิในการด าเนินงานศูนย์
เครอืขา่ยเพื่อแกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
กาฬสนิธุ ์ใชว้ธิกีารประมวลผลทางหลกัสถติเิชงิพรรณนา โดยหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
น าเสนอขอ้มลูในรปูแบบตารางควบคู่กบัการบรรยายสรุปผลการด าเนินการคน้ควา้อสิระ  
  ขัน้ตอนที ่3 เป็นการทดสอบความแตกต่างการมสี่วนร่วมในการด าเนินงานของศูนย์
เครอืขา่ยเพื่อแกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
กาฬสนิธุข์องสมาชกิทีม่ตี าแน่งทางสงัคมต่างกนั เพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ 2 รวมถงึสมมตฐิานจาก
แบบสอบถามตอนที ่2  โดยผูศ้กึษาท าการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างของตวัแปร 3 กลุ่ม ดว้ย
การใช ้ F - test  หากพบความแตกต่างด าเนินการทดสอบรายคู่ตามวธิขีองเชฟเฟ (sheffe)  
  ขัน้ตอนที ่4 เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัปญัหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการมี
ส่วนรว่มของสมาชกิในการด าเนินงานของศูนยเ์ครอืขา่ยเพื่อแกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิการมสี่วนรว่มใน
การพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ ์ไดแ้ก่ ดา้นรว่มรบัฟงั รบัทราบและรบัรูข้อ้มลู
ขา่วสาร ดา้นรว่มใหข้อ้มลู รว่มแสดงความคดิเหน็และเสนอความตอ้งการตลอดจนปญัหาความ
เดอืดรอ้น และดา้นรว่มก าหนดนโยบาย วางแผนพฒันา รว่มตดิตามตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะ จาก
แบบสอบถามตอนที ่3 เพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ที ่3  ใชว้ธิกีารวเิคราะหเ์นื้อหา การหาความหมาย สรปุ
ประเมนิและแจกแจงความถี ่แลว้น าเสนอโดยการพรรณนา 
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สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
1. สถติทิีใ่ชต้รวจสอบคุณภาพของ 

เครือ่งมอื 
  1.1 วเิคราะหห์าค่าความเทีย่งตรงของแบบสอบถามโดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง
รายการขอ้ค าถามของแบบสอบถามกบัวตัถุประสงคข์องการศกึษา  (Index Of  Congruency : IOC)  
  1.2   หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายขอ้ (Discriminate Power) 
  1.3 วเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่โดยหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาตามวธิขีองครอนบาค 
(Cronbach)  
 2.   สถติพิืน้ฐาน  ไดแ้ก่   รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 3.  สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ กรณเีปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ 3 
กลุ่มขึน้ไปใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวน (Analysis of Variance) F - test  โดยหากพบความแตกต่าง
ด าเนินการทดสอบรายคู่ดว้ยสถติ ิMultiple Comparison ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ (Scheffe)  
 

สรปุผลการศึกษา 
 1.  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูการมสี่วนรว่มของสมาชกิในด าเนินงานศูนยเ์ครอืขา่ยเพื่อแกไ้ขปญัหา
และส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ศกึษาเฉพะกรณอีงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ ์
พบว่า การมสี่วนรว่มของสมาชกิในการด าเนินงานศูนยเ์ครอืขา่ยเพื่อแกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิการมสี่วน
รว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ศกึษาเฉพาะกรณอีงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ ์ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
เมือ่พจิารณารายดา้นพบว่ามสี่วนรว่มอยูใ่นระดบัปานกลางทัง้สามดา้น  เรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานจากมากไปหาน้อยไดด้งันี้ ดา้นที ่3 รว่มก าหนดนโยบายวางแผนพฒันา รว่มตดิตาม
ตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะ ดา้นที ่2 รว่มใหข้อ้มลู รว่มแสดงความคดิเหน็และเสนอความตอ้งการ
ตลอดจนปญัหาความเดอืดรอ้นดา้นที ่1 รว่มรบัฟงั รบัทราบและ รบัรูข้อ้มลูข่าวสาร เมือ่พจิารณาเป็น
รายดา้น พบว่า 
  1.1  ดา้นที ่1 รว่มรบัฟงั รบัทราบ และรบัรูข้อ้มลูข่าวสาร พบว่าการมสี่วนรว่มของสมาชกิใน
ด าเนินงานศูนยเ์ครอืขา่ยเพื่อแกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ศกึษาเฉพาะ
กรณอีงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ขอ้ 8 มรีะดบัค่าเฉลีย่สงูสุด คอื เคยไดร้บัฟงัขา่วสารผ่านวทิยหุรอืเคเบลิทวีเีกีย่วกบัการพฒันาทอ้งถิน่
ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ ์ส่วนขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุดคอืขอ้ 10  เคยเขา้รว่มประชุมสมัมนา
ทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ ์จดัขึน้ 
  1.2  ดา้นที ่2 รว่มใหข้อ้มลู รว่มแสดงความคดิเหน็และเสนอความตอ้งการตลอดจนปญัหา
ความเดอืดรอ้น พบว่า การมสี่วนรว่มของสมาชกิในการด าเนินงานศูนยเ์ครอืขา่ยเพื่อแกไ้ขปญัหาและ
ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ศกึษาเฉพาะกรณอีงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุโ์ดย
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ 9  มรีะดบัค่าเฉลีย่สงูสุด คอื  เคยแจง้หรอื
รอ้งขอผ่านสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล (ส.จ.) เพื่อใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ์
ด าเนินการพฒันาทอ้งถิน่ตามความตอ้งการของชุมชน/หมูบ่า้นของท่าน ส่วนขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุดคอื ขอ้ 
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5 เคยแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการมสี่วนรว่มของประชาชนในทางการเมอืงและการพฒันาทอ้งถิน่
ผ่านเวทสีาธารณะซึง่จดัโดยศูนยเ์ครอืขา่ยฯ ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ์ 
  1.3  ดา้นที ่3 รว่มก าหนดนโยบายวางแผนพฒันา รว่มตดิตามตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะ
พบว่า การมสี่วนรว่มของสมาชกิในการด าเนินงานศูนยเ์ครอืขา่ยเพื่อแกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิการมสี่วน
รว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ศกึษาเฉพาะกรณอีงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ 5 เคยเป็นตวัแทนหรอืผูท้ีไ่ดร้บัเสนอชื่อใหเ้ขา้รว่มในการ
วางแผนพฒันาทอ้งถิน่และประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ ส่วนขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุดม ี2 ขอ้ โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากนั คอื ขอ้ 8 เคยตรวจสอบการจดัท าบรกิารสาธารณะขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ ์เช่น 
การก่อสรา้งและบูรณะถนน การพฒันาแหล่งน ้า การจดัการศกึษา เป็นต้น และขอ้ 9 เคยรอ้งขอใหศู้นย์
ด ารงธรรมจงัหวดักาฬสนิธุต์รวจสอบการด าเนิน งานขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ์ 
 2.  ผลการเปรยีบเทยีบระดบัการมสี่วนรว่ม  การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างการมสี่วน
รว่มของสมาชกิในการด าเนินงานศูนยเ์ครอืขา่ยเพื่อแกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการพฒันา
ทอ้งถิน่ศกึษาเฉพาะกรณอีงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ ์จ าแนกตามสถานภาพ  พบว่า สมาชกิทีม่ ี
สถานภาพต่างกนัมสี่วนรว่มโดยรวมทัง้ 3 ดา้น แตกต่างกนั และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นมรีายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้ 
  2.1  ดา้นที ่1 รว่มรบัฟงั รบัทราบ และรบัรูข้อ้มลูข่าวสาร พบว่า สมาชกิทีม่สีถานภาพ
ต่างกนัมสี่วนรว่มแตกต่างกนั 
  2.2  ดา้นที ่2 รว่มใหข้อ้มลู รว่มแสดงความคดิเหน็และเสนอความตอ้งการตลอดจนปญัหา
ความเดอืดรอ้น พบว่า สมาชกิทีม่สีถานภาพต่างกนัมสี่วนรว่มแตกต่างกนั     
  2.3  ดา้นที ่3 รว่มก าหนดนโยบายวางแผนพฒันา รว่มตดิตามตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะ 
พบว่า สมาชกิทีม่สีถานภาพต่างกนัมสี่วนรว่มแตกต่างกนั 
 3.  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัปญัหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางแกไ้ข
ปญัหาการมสี่วนรว่มของสมาชกิในการด าเนินงานศูนยเ์ครอืขา่ยเพื่อแกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิการมสี่วน
รว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ศกึษาเฉพาะกรณอีงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ์  
  พบว่า สมาชกิไดใ้หข้อ้มลูเกี่ยวกบัปญัหา  อุปสรรคและใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัแนว
ทางแกไ้ขปญัหาการมสี่วนร่วมของสมาชกิในการด าเนินงานศูนยเ์ครอืข่ายเพื่อแกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิ
การมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ศกึษาเฉพาะกรณอีงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุด์งันี้ 
  3.1  ขอ้มลูเกีย่วกบัปญัหา อุปสรรคการมสี่วนรว่ม  ปญัหา อุปสรรคการมสี่วนรว่มโดยรวม
ทัง้สามดา้น สมาชกิไดใ้หข้อ้มลูสามล าดบัแรก ซึง่มจี านวนความถีส่งูสุดโดยเรยีงล าดบัจากจ านวน
ความถีม่ากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ช่องทางการใหเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการก าหนดนโยบาย วางแผนพฒันาและ
การตรวจสอบองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมน้ีอยเกนิไป  การใหบ้รกิารความรูเ้กีย่วกบัการใหบ้รกิาร
สาธารณะขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  และขอ้มลูข่าวสารขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัไมท่ัว่ถงึคน
ในทอ้งถิน่มากนกั   
  3.2  ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางแกไ้ขปญัหาการมสี่วนรว่ม  แนวทางแกไ้ขปญัหาการมี
ส่วนรว่มโดยรวมทัง้สามดา้น สมาชกิไดใ้หข้อ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปญัหา สามล าดบัแรก ซึง่มี

516



จ านวนความถีส่งูสุดโดยเรยีงล าดบัจากจ านวนความถีม่ากไปหาน้อย ไดแ้ก่ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วน
จงัหวดัเพิม่ช่องทางเพื่อใหทุ้กคนในหมู่บา้น ต าบล มสี่วนรว่มในการก าหนดนโยบายวางแผนพฒันาและ
การตรวจสอบ ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัจดัใหม้หีน่วยบรกิารรบัฟงัความคดิเหน็เคลื่อนทีอ่ยา่งน้อยปี
ละ 1 ครัง้ และใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักระจายการใหข้อ้มลูขา่วสารอยา่งทัว่ถงึ และควรใหข้อ้มลู
ขา่วสารในหลาย ๆ ช่องทางดว้ย 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการคน้ควา้อสิระเรือ่ง การมสี่วนรว่มของสมาชกิในการด าเนินงานของศูนยเ์ครอืขา่ยเพื่อ
แกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ศกึษาเฉพาะกรณอีงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
กาฬสนิธุ ์มปีระเดน็ทีน่่าสนใจ สามารถน ามาอภปิรายผลได ้ดงันี้ 
  1.  การมสี่วนรว่มของสมาชกิในการด าเนินงานศูนยเ์ครอืขา่ยเพื่อแกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิ
การมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ ศกึษาเฉพาะกรณอีงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ์  พบว่า การมี
ส่วนรว่มของสมาชกิทีใ่นการด าเนิน งาน ของศูนยเ์ครอืขา่ยเพื่อแกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิการมสี่วนรว่ม
ในการพฒันาทอ้งถิน่ ศกึษาเฉพาะกรณอีงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุโ์ดยรวมทัง้สามดา้นอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ผลการศกึษาปรากฏเช่นนี้อภปิรายไดว้่า  ศูนยเ์ครอืข่ายเพื่อแกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิ
การมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุเ์ป็นภารกจิใหมท่ีอ่งคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดัไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ใหร้บัผดิชอบปฏบิตั ิดงันัน้ การรบัรูข้องผูบ้รหิารทอ้งถิน่อื่นไมว่่าจะเป็นนายกองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลหรอื นายกเทศมนตรแีละผูน้ าทอ้งที ่ เช่น ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ตลอดจนผูน้ าอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมูบ่า้น (อสม.) เป็นไปอย่างจ ากดั และไมท่ราบว่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ของตน 
หมูบ่า้น ต าบลทีต่นรบัผดิชอบอยูไ่ดร้บัผลประโยชน์และผลกระทบอยา่งไรบา้งจงึส่งผลใหข้าดความ
เขา้ใจ มองไมเ่หน็หรอืไมใ่หค้วามส าคญัในภารกจิดงักล่าว  การใหค้วามรว่มมอืเขา้มามสี่วนรว่มจงึอยูใ่น
ระดบัปานกลาง  ซึง่สอดคลอ้งกบั สอดคลอ้งกบั จฑุามาศ  ศรสีริพิรพนัธ ์(2548 : 91)  ไดว้จิยัเรือ่ง “การ
มสี่วนรว่มของประชาชนในการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล : ศกึษาเฉพาะกรณอีงคก์าร
บรหิารส่วนต าบลคลองขดุ อ าเภอบา้นโพธิ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา” ผลการวจิยัพบว่า  ระดบัการมสี่วนรว่ม
ในการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลคลองขดุอยูใ่นระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบั วรพงษ์  
อารเีอือ้ (2550 : 85) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง “การมสี่วนรว่มของประชาคมในการจดัท าแผนพฒันาองคก์าร
บรหิารส่วนต าบล : ศกึษาเฉพาะกรณอีงคก์ารบรหิารส่วนต าบลบงึนคร อ าเภอธวชับุร ีจงัหวดัรอ้ยเอด็” 
พบว่า ระดบัการมสี่วนรว่มของประชาคมในการจดัท าแผนพฒันาโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
สอดคลอ้งกบั ธติกิานต ์ แสนไทย (2549 : 59-60) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง “การมสี่วนรว่มของประชาชนใน
การจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล : ศกึษาเฉพาะกรณอีงคก์ารบรหิารส่วนต าบลภหูอ 
อ าเภอภหูลวง จงัหวดัเลย” พบว่าประชาชนมสี่วนรว่มในการก าหนดแนวทางการพฒันาองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลเพราะมบีทบาทในการเสนอแผนงาน/โครงการของชุมชนต่อส่วนราชการและองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 
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 2.  การเปรยีบเทยีบการมสี่วนรว่ม การทดสอบสมมตฐิานและการเปรยีบเทยีบการมสี่วนรว่ม
ของสมาชกิในการด าเนินงานศูนยเ์ครอืข่ายเพื่อแกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการพฒันา
ทอ้งถิน่ศกึษาเฉพาะกรณอีงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุร์ะหว่างกลุ่มตวัอยา่งทีส่ถานภาพทาง
สงัคมต่างกนั ปรากฏเป็นดงันี้   
  2.1 สถานภาพทางสงัคม ผลการศกึษาพบว่า สมาชกิทีม่สีถานภาพทางสงัคมต่างกนัมสี่วน
รว่มในการด าเนินงานของศูนยเ์ครอืข่ายเพื่อแกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่
ศกึษาเฉพาะกรณอีงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุโ์ดยรวมทัง้สามดา้นแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้ผลการศกึษาทีป่รากฏเช่นน้ี สามารถอภปิรายไดว้่า บทบาท อ านาจหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบของกลุ่มต าแหน่งนายกเทศบาลและนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล กลุ่มต าแหน่ง
สมาชกิสภา เทศบาลและสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล กลุ่มต าแหน่งก านนั และกลุ่มต าแหน่ง
ประธาน อส ม. ระดบัต าบล มคีวามแตกต่างกนัในการทีจ่ะเขา้มามสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ระดบั
จงัหวดั โดยกลุ่มผูน้ าทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ กลุ่มนายกเทศมนตร ีนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล สมาชกิสภา
เทศบาล และสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล จะมบีทบาทโดยตรงในการพฒันาทอ้งถิน่ทีต่นเอง
รบัผดิชอบอยู ่บางกรณีจงึไมเ่หน็ความ ส าคญัและใหค้วามรว่มมอืกบัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัในการ
พฒันาทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดั ส่วนกลุ่มผูน้ าทอ้งที ่ผูน้ าชุมชน ไดแ้ก่ กลุ่มก านนั ประธาน อสม. ระดบั
ต าบล จะมบีทบาทในการสนบัสนุนส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันัน้ จงึเหน็ความส าคญัและใหค้วาม
รว่มมอืกบัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เป็นอย่างดใีนการพฒันาทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดั ซึง่ สอดคลอ้งกบั 
กบั พสิมยั  บุญเลศิ (2548 : 79) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่งการมสี่วนรว่มของประชาชนในการวางแผนพฒันา
เทศบาลนครสมทุรปราการ พบว่า การเป็นสมาชกิกลุ่มของประชาชนมคีวามสมัพนัธก์บัการมสี่วนรว่ม
ของประชาชนในการวางแผนพฒันาเทศบาลนครสมุทรปราการอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
  2.2 ปญัหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางแกไ้ขปญัหาการมสี่วนรว่มของสมาชกิ
ไดข้อ้มลูเกีย่วกบัปญัหาอุปสรรคการมสี่วนรว่มในการด าเนินงานศูนยเ์ครอืขา่ยเพื่อแกไ้ขปญัหาและ
ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ ศกึษาเฉพาะกรณอีงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ์
โดยรวมทัง้สามดา้นหลากหลาย แต่ทีม่คีวามถีส่งูทีสุ่ดคอื ช่องทางการใหเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการก าหนด
นโยบาย วางแผนพฒันาและการตรวจสอบ อบจ. มน้ีอยเกนิไป ผลการ ศกึษาปรากฏเช่นนี้ อภปิรายได้
ว่า การด าเนินงานศูนยเ์ครอืขา่ยเพื่อแกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ของ
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ ์ในประเดน็การจดัเวทสีาธารณะเพื่อระดมความคดิเหน็และให้
สมาชกิหรอืประชาชนเขา้มามบีทบาทในการก าหนดนโยบายและวางแผนพฒันาเป็นไปอยา่งไมม่ี
ประสทิธภิาพ และมกีารจ ากดักลุ่มประชาชนตลอดจนอาจขาดการน าเอาความคดิเหน็ทีส่มาชกิหรอื
ประชาชนทีไ่ดเ้สนอในการจดัเวทสีาธารณะมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิผล กล่าวคอื ไมไ่ดน้ าเอาขอ้เสนอ
ดงักล่าวบรรจเุป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย และแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ซึง่สอดคลอ้งกบั
การวเิคราะหข์อ้มลูการมสี่วนรว่มของสมาชกิในขอ้ที ่5.1.1 ทีพ่บว่าการมสี่วนรว่มของสมาชกิในการ
ด าเนินงานศูนยเ์ครอืขา่ยเพื่อแกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 ส าหรบัขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัแนวทาง แกไ้ขปญัหาการมสี่วนรว่มในการด าเนินงานศูนยเ์ครอืขา่ย
เพื่อแกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ ์
สมาชกิไดใ้หข้อ้เสนอแนะโดยรวมทัง้สามดา้นอยากหลากหลาย แต่ทีม่คีวามถีส่งูสุดคอื ให ้อบจ. เพิม่
ช่องทางเพื่อใหทุ้กคนในหมู่บา้น ต าบลมสี่วนรว่มในการก าหนดนโยบายวางแผนพฒันาและการ
ตรวจสอบ ผลการวจิยัปรากฏเช่นนี้ อภปิรายไดว้่า การด าเนินงานศูนยเ์ครอืขา่ยเพื่อแกไ้ขปญัหาและ
ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ ์ในประเดน็การจดั
เวทสีาธารณะเพื่อระดมความคดิเหน็และใหส้มาชกิหรอืประชาชนเขา้มามบีทบาทในการก าหนดนโยบาย
และวางแผนพฒันาและการตรวจสอบเป็นเพยีงช่องทางเดยีวและจ ากดัอยูเ่พยีงเฉพาะผูน้ าทอ้งถิน่และ
ผูน้ าทอ้งทีเ่ท่านัน้ ไมเ่ปิดโอกาสใหป้ราชญใ์นหมูบ่า้น ต าบลหรอืประชาชนโดยทัว่ไปเขา้มามบีทบาท
แสดงความคดิเหน็และเสนอความตอ้งการเพื่อให ้อบจ. น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปญัหาความ
เดอืดรอ้นสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างหลากหลาย เพยีงพอ คลอบคลุม ซึง่สอดคลอ้งกบั
การวเิคราะหข์อ้มลูการมสี่วนรว่มของสมาชกิในหวัขอ้ที ่5.1.1 ทีพ่บว่า การมสี่วนรว่มของสมาชกิในการ
ด าเนินงานศูนยเ์ครอืขา่ยเพื่อแกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การคน้ควา้อสิระเรือ่งการมสี่วนรว่มของสมาชกิในการด าเนินงานศูนยเ์ครอืขา่ยเพื่อแกไ้ขปญัหา
และส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ศกึษาเฉพาะกรณอีงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ ์
สามารถสรุปเป็นขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการคน้ควา้อสิระ ดงันี้ 

1. ขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการศกึษาไปใช้ 
   1.1  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัควรมกีารปรบัปรงุในทุกดา้น โดยเฉพาะดา้นที ่1 ร่วมรบั
ฟงั รบัทราบ และรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร ทีม่คี่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานต ่าสุด และดา้นที ่2 รว่มให้
ขอ้มลู รว่มแสดงความคดิเหน็และเสนอความตอ้งการ ตลอดจนปญัหาความเดอืดรอ้น  เปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้มามสี่วนรว่มในการด าเนินงานของศูนยเ์ครอืขา่ยเพื่อแกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิการมสี่วน
รว่มในการพฒันาทอ้งถิน่  โดยการประชาสมัพนัธข์า่วสารต่าง ๆ การใหค้วามรู ้สรา้งความเขา้ใจกบั
ประชาชนใหเ้หน็ถงึความส าคญัของศูนยเ์ครอืขา่ยเพื่อแกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการ
พฒันาทอ้งถิน่  กระตุน้ ผลกัดนั ส่งเสรมิและมคีวามจรงิใจต่อประชาชน กล่าวคอื เมือ่เชญิชวนประชาชน
เขา้มารว่มประชุมสมัมนา ร่วมแสดงความคดิเหน็แลว้ตอ้งน าความคดิเหน็นัน้มาสู่การปฏบิตั ิและมกีาร
แจง้ข่าวสารว่ามกีารด าเนินการไปในระดบัใดแลว้กบัประชาชนผูแ้สดงความคดิเหน็ ด าเนินการจดัเวที
สาธารณะในระดบัต าบล หมู่บา้น เพื่อใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัใกลช้ดิกบัประชาชนมากกว่านี้ 
   1.2  ควรตัง้ฝา่ยประชาสมัพนัธข์ึน้มารบัผดิชอบโดยตรงแลว้สัง่การใหส้่วนราชการต่าง ๆ 
ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัน าขอ้มลูขา่วสารทีก่ฎหมายก าหนดใหเ้ปิดเผย และทีป่ระชาชนควรไดร้บั
รู ้รบัทราบมาใหฝ้า่ยประชาสมัพนัธถ่์ายทอดสู่ประชาชนต่อไป ทัง้ในรปูแบบของการจดัท าแผ่นพบั 
วารสาร หนงัสอืพมิพ ์เคเบลิทวี ีโทรทศัน์ทอ้งถิน่ วทิย ุและโทรทศัน์ ส าหรบัศูนยเ์ครอืขา่ยเครอืขา่ยเพื่อ
แกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ ์ 
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ตอ้งจดัท าระบบสื่อสารทางอนิเตอรเ์น็ตใหเ้ป็นช่องทางการสื่อสารสมบูรณ์แบบ กล่าวคอื เป็นระบบการ
สื่อสารสองทางทีท่นัสมยั 
   1.3  ศูนยเ์ครอืข่ายขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุต์อ้งปรบัปรงุการจดัเวที
สาธารณะโดยเน้นบรรยากาศใหเ้ป็นกนัเอง กระตุน้ เรง่เรา้ สรา้งแรงจงูใจเพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมสมัมนา
มคีวามกลา้ทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ ไมค่วรทีจ่ะเป็นผูพ้ดูฝา่ยเดยีว พรอ้มทีจ่ะรบัฟงัและเปิดโอกาสอยา่ง
เตม็ทีไ่ม่จ ากดัเวลาเมือ่ผูเ้ขา้รว่มประชุมสมัมนาแสดงความคดิเหน็ 
      1.4  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัควรใหค้วามส าคญัต่อผูท้ีเ่ชญิเขา้มามสี่วนรว่มอย่างเท่า
เทยีมกนั ตลอดจนกระตุน้ใหก้ลุ่มสมาชกิสภาทอ้งถิน่ใหค้วามส าคญัต่อการเขา้มามสี่วนรว่มในการ
ด าเนินงานศูนยเ์ครอืขา่ยเพื่อแกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ์ 
   1.5  ควรใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัจดัใหม้หีน่วยบรกิารรบัฟงัความคดิเหน็เคลื่อนที่
อยา่งน้อย ปีละ 1 ครัง้ ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเพิม่ช่องทางเพื่อใหทุ้กคนในหมูบ่า้น ต าบล มสี่วน
รว่มในการก าหนดนโยบาย  วางแผนพฒันาและการตรวจสอบ และใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัจดั
บุคลากรออกมาใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนมากกว่านี้ ซึง่มคี่าความถีส่งูสุดเท่ากนั ดงันัน้ องคก์ารบรหิารส่วน
จงัหวดัควรใหค้วามส าคญักบัขอ้แสนอแนะและแนวทางแกไ้ขปญัหาทีป่ระชาชนไดเ้สนอ เพราะนัน่คอื
การปฏบิตัติามภารกจิทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัไดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบปฏบิตั ิและยงัเป็นการ
สรา้งความศรทัธาต่อประชาชนอกีทางหนึ่งดว้ย 
  2.  ขอ้เสนอแนะเพื่อการศกึษาในครัง้ต่อไป 
   2.1  ควรมกีารวจิยัเชงิปฏบิตักิาร โดยเปิดโอกาสใหผู้บ้รหิารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ผูน้ าทอ้งที ่และผูน้ า  อสม. มสี่วนรว่มในการวจิยัเพื่อทราบปญัหา สาเหตุ และแนวทางแกไ้ขเพื่อน าไปสู่
การพฒันาการบรหิารจดัการศูนยเ์ครอืข่ายเพื่อแกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการพฒันา
ทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุใ์หม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
     2.2  ควรมกีารวจิยัประยกุต์  ซึง่แบ่งระยะเวลาในการศกึษาออกเป็นสามระยะ คอื ระยะที่
หนึ่ง เป็นการศกึษาเอกสารงานวจิยั  ระยะทีส่อง  เป็นการศกึษาโดยการส ารวจกบักลุ่มตวัอยา่ง  และ
ระยะทีส่าม เป็นการสนทนากลุ่ม เพื่อศกึษาศกัยภาพ สาเหตุ ปญัหา และแนวทางแกไ้ขเพื่อใหป้ระชาชน
ไดเ้ขา้มามสี่วนรว่มในดา้นร่วมรบัฟงั รบัทราบและรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร มากทีสุ่ดและเป็นการสรา้งศรทัธา
ต่อประชาชนดว้ย 
   2.3  ควรศกึษาความตอ้งการการมสี่วนรว่มของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานศูนย์
เครอืขา่ยเพื่อแกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
กาฬสนิธุ ์
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ABSTRACT 

 The main purpose of this research is to investigate the win-win executive vision on environmental accounting 
effectiveness Data are collected from 114 accounting managers of ISO 14000 businesses in Thailand. OLS regression is used   
as data analysis method. Over all, the result indicates that the greater on win - win executive vision has greater on 
environmental accounting effectiveness. Moreover, finding indicates that firm sized are not have effect on environmental accounting 
effectiveness.  

KEYWORDS: Win-Win Executive Vision, Environmental Accounting Effectiveness 
 

1. INTRODUCTION  

At the present, the business is in intense competitive crisis. The goal of business operation focuses on maximized profit only. 
Also, business behaviors has focused on owner interest more than public interest such as wastewater discharges, emissions 
act which are causes to global warming phenomena. This phenomenon is caused by the accumulation of greenhouse gases in 
the natural carbon (CO2) and methane (CH4). As a result, the manufacturing must be concerned with social responsibility more 
than maximized profit. Prior research indicate that the effect of global warming on decreasingly the Global per capita 
consumption 20% (Stern Review, 2006).  Thus, the challenge for role business must concern about environmental management 
effectiveness to build sustainable of firm via vision, strategic of the firm as win - win paradigm.  
Win-win executive vision is defined as vision of manager exhibited, adopting their organization strategic and implements to 
practice for sustainable development, including environmental strategic and social responsibility policy engagement. Win - win 
executive vision focused on balance of economic, regulation, social and environmental development by incorporate their vision 
into practice of the firm signed socio-political theories based concerning environmental disclosure [2].  Moreover, the firm has 
been responsible for using resources to incorporate in activities designed to enhance profits, as consequences that the pursuit of 
capitalism has on the environment [1]. Global business recognition on prominent “Earth Summit” in 1992 suggests that these 
business strategic operations are based on the Eco-efficiency concept, or win-win concept this eco-efficient behavior 
business exhibits on adopt innovative and creative methods to produce more or the same level of useful goods and services 
while simultaneously reducing environmental degradation, resource consumption, and costs [17].  
In Thailand context, the eco-efficiency strategy prior research indicated that producing these reports is valuable because they 
provide a framework for linking economic, environmental and social decision making to strategy; such as clean product, green 
product [3].Thus, when manager use eco-efficiency concept implement to procedural of the firm, this will improve the 
environmental accounting effectiveness also.  For business recently, environmental accounting is still voluntary.            
However, Thailand begins to obtain environmental accounting in late 1948s, but without accounting standard support.  
Nowadays, Thai accounting standards (TAS) revise B.E. 2552 following the International Accounting Standard (IAS) that includes 
environmental report issue though not completely on accounting standard.  Voluntary behavior is based on executive vision of 
each firm.  
Vision of executive manager will have influenced on accounting practice.  Prior research indicated that the European Committees 
has requirement regulation namely “A European Carbon-energy Tax” during 1989 and also several countries obtain this 
regulation as a guideline on business operation such as UK, France, etc [16]. The key of regulation is environmental 
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management for environmental protection. European Carbon-energy Tax based on two contributions: (1) to increase economic 
efficiency, and (2) to enhance an environmental performance by promote their stakeholder (business, investor, shareholder, 
employee, and government) in awareness on environmental value, however, but still not complete to implementation. Especially, 
investors use environmental accounting information to assess uncooked environmental liabilities. [4]. 
 Also, those environmental accountings are providing incremental information and comprehensive more than traditional 
accounting, information forward looking especially use to support decision making of user the both financial and non financial 
accounting information [5] [6].  Thus, this research built environmental accounting effectiveness as the dependent variable. 
Environmental accounting effectiveness is defined as the accounting method encompass identification, allocation and analysis of 
material streams and their related money flows by using environmental accounting systems to provide environmental impacts 
and associated financial effects and environmental accounting information reported insight.  
Moreover, based on the assumption of contingency theory which suggests that firm has both internal and external influence 
factor significant on firm performance, when management strategy is appropriate, can enhance best practice, hence increasingly 
firm performance.  Accordingly, this research applies contingency theory to explain the influence of win –win executive vision on 
environmental accounting effectiveness [7]. Consequently, research objective is to investigate the relationship between win- win 
executive vision and environmental effectiveness and presented in FIGURE 1. Therefore, the hypotheses are posited as follows: 
  
Hypothesis: Win-Win executive vision will have positive relationship with social responsibility accounting effectiveness  

 
 
 
 

 
 

2. MATERIALS AND METHODS 

Sample and Data Collection Procedure 
Recently, Thailand business has increasingly concerned about social and environmental impact as the primary introduction of 
environmental protection policy. In 1996, Ministry of Industry of Thailand launched the project on the International Organization 
for Standardization (ISO) issuing the 14001 series as an environmental management system (EMS) standard to evaluate 
corporate environmental performance in Thai industries [8]. At present, ISO 14001 is the most recognized EMS framework that 
helps companies to manage the impact of their operation on the environment. Schuster and Young (1999) found the reasons for 
implication of ISO14001 in Thai companies as corporate policy, social responsibility, corporate reputation, and cost reduction. 
Prior research indicated that ISO 14000 firms show the concern about social responsibility than others firms. Hence, this 
research used 421 ISO 14000 businesses in Thailand as population based on Thai Industrial Standards Institute, Ministry of 
Industry database on website: http://app.tisi.go.th/index_t.html, retrieved on March, 2011. Also, to improve their business, it 
seems reasonable response to social issues because of external stakeholder and the pro-action in expectation of future 
corporate concerns, legal concerns, and internal influences. Additionally, stakeholders require the details of social actions and 
problems as a part of the information on which they base their investment and consumption decisions. This research aims to 
investigate the effect of the win win executive vision that key participant is the considerable ISO 14000 businesses in Thailand 
taken as population and sample.  The questionnaires were sent directly by the mail to 421 Accounting Managers, or Accounting 

Win – Win Executive Vision Environmental Accounting 
Effectiveness 

Control Variable:  Firm Size 

FIGURE 1: CONCEPTUAL MODEL OF WIN-WIN EXCECUTIVE VISION ON 
ENVIRONMENTAL ACCOUNTING EFFECTIVENEEE 
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Directors, Accounting and Finance Directors of ISO 14000 businesses in Thailand. With regard to questionnaire mailing, 4 of 
accounting manager surveys are undeliverable because of the incomplete questionnaires. Finally, the survey was completed with 
only 104 usable. The response rate is approximately 24.94 %. According to prior research suggest that the response rate for a 
mail survey, without an appropriate follow-up procedure, is less than 20%. However, the response rate of this study regarded 
accountable [9]. In order to protect the possible bias between respondents and non-respondents, a t-test to compare the means 
of all variable between early and late respondents are conducted corresponding with the test for non- respondents bias with 
reference to previous research [10]. The result shows that there is no statistically significant between early and late responses. 
Thus, non – response bias found no significant problem in our data.   
 
Questionnaire Development 
The questionnaire development base on prior research related with social responsibility accounting. It consists of eight parts. 
Part one asks for the personal information of key informant such as gender, age, marital status, and education level. Part two 
contains the questions about the general information and history of business such as industry type, firm age, and numbers of 
employee. Part three through part seven request to measure each of constructs in the conceptual model. These items are 
adapted from previous literature and designed on a five-point Likert scale, ranging from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly 
agree). And part eight, an open-ended question for Accounting Managers of ISO 14000 businesses suggestion and opinions.  
 
Variable Measurements 
For measuring each abstract construct addressed in the conceptual model, multi-item scales are utilized. All abstract constructs 
cannot be directly measured. They should be measured by multiple items because 1) individual items usually have low 
correlation with the attribute being measured, 2) single items tend to categorize samples in small groups whereas multiple item 
scales enable fine distinction between subjects, and 3) multiple items increase the reliability and lowers the measurement error 
[11]. 
 
Independent Variable: Win-win Executive Vision is defined as vision of manager exhibit adopts their organization strategic and 
implements to practice for sustainable development, including environmental strategic and social responsibility policy 
engagement. 
 
Dependent Variable: Environmental accounting effectiveness is defined as the accounting method encompass identification, 
allocation and analysis of material streams and their related money flows by using environmental accounting systems to provide 
insight in environmental impacts and associated financial effects and environmental accounting information reported also [12]. 
 
Control Variables: Firm size may affect the environmental accounting effectiveness because the pressures from shareholder 
and investment analysts for greater social accounting responsibility information. Bigger size of firms have more and higher 
environmental disclosures than those smaller ones [13]. then we use revenue of firm size.  In this research, firm size was 
measured by the total assets of the firm, that is a dummy variable (0 = total assets of the firm that less than 5,000,000 Baht, 
while 1 = total assets of the firm that equal or more than 5,000,000 Baht).  In this study, several constructs in the conceptual 
model are developed from new scales and multiple-scale items derived from various literature reviews.  Consequently, a pre-test 
method is appropriate conducted to assert validity and reliability of questionnaire.  The first thirty responses are included to 
check clearly and accurately understanding of a questionnaire before using real data collection. Exploratory Factor analysis 
(EFA) is employed to investigate validity of constructs. The results indicate that all factor loadings are greater than 0.40 cut –off 
and are statistically significant [16]. Moreover, each of items in a measurement of constructs validity, each of items in a 
questionnaire is subjectively assessed by related academic experts to ensure the content validity and face validity. All factors 
loadings are 0.647 – 0. 869 as being greater than the 0.40 cut-off and are statistically significant, which factor loading of each 
construct should not less than 0.40 [15]. Cronbach alpha coefficients were evaluated for the reliability of the measurement. The 
scales reliability, Cronbach alpha coefficients are (0.863 – 0.925) as being greater than 0.70 [16].  Therefore, in this study, the 
scales of all measures appear to produce internally consistent results. Consequently, these constructs indicate that acceptable 
validity and reliability of the measurement for further analysis. Regression analysis, the ordinary least squared regression 
analysis is used to test all postulated hypotheses. Regression analysis is employed to examine the relationship between 
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dependent variables and independent variables which all variables are categorical and interval data. As a result, all proposed 
hypotheses in this research are transformed to twenty statistical equations as shown below. 
 
 Equation : EAE = α01 + β2 WIN+ β32SIE + β31 

 

3. RESULTS 

Table 1 shows the results of OLS regression analysis of the relationships among win-win executive vision and 
environmental accounting effectiveness. Accordingly, the findings indicate that win –win executive vision has a positive and 
strongly significant influence on environmental accounting effectiveness (b1= .630, p < 0.025) and firm sized (b1= .201, p > 0.05). 
Therefore, Hypothesis is strongly supported. The contribution of win –win executive vision focused on balance of economic, 
regulation, social and environmental development by incorporate their vision in to practice of the firm sine socio-political theories 
based concerning environmental disclosure [2].  

 
                                                  Table 1: RESULTS OF REGRESSION ANALYSISa 

Independence Variable Dependent   
Win – win executive vision  .000*** 
Firm sized .210 
Adjusted R2 .425 

*** p  .01, ** p  .05, * p  .10    
aBeta coefficients with standard errors in parenthesis. 
 

4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION 

Therefore, this research attempts to studies on environmental accounting effectiveness in organization perspective especially, 
aims to investigate the antecedents and consequences of environmental counting effectiveness. The data collection from 104 
accounting managers of ISO 14000 businesses in Thailand. The findings indicate that win win executive vision have a positive 
impact on environmental accounting effectiveness. Consistent with previous research indicate that vision of executive manager 
will have influenced on accounting practice.  Prior research indicates that the European Committees has requirement regulation 
namely “A European Carbon-energy Tax” during 1989 and also many countries obtain this regulation as a guideline on business 
operation such as UK, France, etc [16]. The key of regulation is environmental management for environmental protection. 
European Carbon-energy Tax is of two contributions: (1) to increase economic efficiency, and (2) to enhance an environmental 
performance by promote their stakeholder (business, investor, shareholder, employee, and government) in awareness on 
environmental value, however, but still not complete to implementation. Especially, investors use environmental accounting 
information to assess uncooked environmental liabilities. [4].The challenge of this research is to link relationship between win – 
win executive and environmental accounting comprehensive of ISO businesses in Thailand. It is still little on previous theme in 
Thailand context. Moreover, it will provide additional evidence about the role of win-win executive vision have effect on 
environment accounting effectiveness. For future research, the findings provide clearly was on win - win executive vision that 
have positive influences on environmental accounting effectiveness. While, built moderating effect of on relationship of win –win 
executive vision on environmental accounting effectiveness.  
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ABSTRACT 
In the strategies to increase its position in the Southeast Asia and Indochina, Japan faced the fierce competition from other large countries, especially 

China. Therefore, the strengthening of multilateral cooperation and in particular bilateral cooperation with each tradition partner in the region is very essential for Japan 

to have strong and effective influences in the region. The all fields cooperation of Japan - Laos in related to the multilateral relationships in Southeast Asia and the 

Greater Mekong Sub-region helps improve the Japan’s status and role in the Southeast Asia. Besides, this cooperation is the major factor promoting the strategic 

development targets of Laos under the impact of the integration and development trend after the ending of the Cold war, and when peace is back in Indochina. This 

paper will analyze Laos in the Indochina strategy by Japan, and together with Vietnam, Cambodia, Indochina plays a more and more important role for Japan when this 

country implements the ideas of regional cooperation and development. The cooperation with Laos, the nation considered as “the heart of the Greater Mekong sub-

region”, has a very significant role and brings positive and long-term effects for Japan regarding its strategy of developing Indochina and Southeast Asia. The article 

also analyzes some features, achievements, and some limitations in the Japan-Laos cooperation that the two parties need to overcome in order to increase the 

favorable factors, reduce the disadvantages so that the cooperation becomes beneficial for both countries as well as help develop the Mekong sub-region effectively.  

 Key words: Japan, Laos, Mekong sub-region, cooperation. 

1. The foundation of Japan-Laos cooperation after the Cold war 

1.1. Laos in Indochina and Southeast Asia strategies of Japan 

After Cold War, when The United State left and there was impact restriction of Soviets in Indochina in 1991, there was a space of 

power in this area, which was a former hot spot in the world, where the 2 poles Soviets - United State fiercely fought against each other, 

Japan was one of the countries leading the way in fulfilling that space. Laos, which is a part of Indochina, had played an important role in 

the Southeast Asia policy of Japan (Laos was the last rear that needs to be expanded in Indochina). In the visit to Southeast Asia in May 

1991, the Prime Minister of Japan, Kaifu, declared:” the reinforcement of stabilization and development in Indochina after achieving peace in 

Cambodia is an important issue, affecting directly the stabilization and prosperity of Japan, ASEAN countries and the Asia. The important 

thing to do at this time is to lead Indochina, which was destroyed by wars, taking part in the dynamic development of economy in Asia. First 

of all, members of ASEAN should widely cooperate with countries of Indochina, and Japan supports this progress”. [2, p.5] The declaration 

of Japanese Prime Minister affirmed again the importance of Indochina in Southeast strategy of Japan. The position and influence of Laos 

was much less than Vietnam and Cambodia, which are the countries located in Indochina peninsula. However, Laos has their own strengths 

which, when combining to Vietnam and Cambodia, can create the necessary conditions for Japan to expand their foreign strategy in 

Southeast area, bringing not only political benefit but also economic benefit [3, p.5]. Laos is a nation that has special position and big 

potentiality of natural resources, although it stands isolated in the mainland, there is no way to the sea, Laos is located in the edge of 

crossroad of Southeast area, as well as is the “heart” of Mekong sub region. In fact, Laos, which is the center of the connection in Mekong 

sub region, has an indispensable position in cooperation mechanism. This allows Laos to play the role as an entrepot market for goods, and 

the link among China, Indochina peninsula and countries in Southeast area [1, p.2]. Laos is rich on natural resources such as mineral, 

forest and native products, as well as other social potentialities. According to the data from JICA, forest covers Laos accounting a high rate, 

reaching 415 of areas in 2002 (approximately 10 million ha). Laos’s timber resource is extremely various. Mekong River, which flows 

through Laos brings convenient conditions to develop agriculture, especially food-tree. Hydroelectric potentiality of Mekong River is also the 

former strength of Laos. Laos has more than 100 branches of Mekong River; with the length in total is 6000km, the remarkable different 

level of height among the rivers creates high hydroelectric value. Laos’s hydroelectric potentiality is significant, reaches approximately 
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18GW, that potentiality has been exploited only 2% for 30 years up to now [6]. Laos has the attraction of sustainable benefit and plays an 

important role in Southeast area strategy of Japan. In addition, in present situation, Laos, taking part in cooperation forum of area and wide-

open Mekong sub region, has an indispensable position in the forums in which Japan plays a very important role. The aim of Japan is to 

find sustainable benefit, raise the economic as well as political role and impact through the forums such as East-West corridor, developing 

triangle of Vietnam-Laos-Cambodia, especially Mekong sub region development, East Asia and Asia-Pacific Ocean cooperation. 

1.2. Japan-Laos relationship before 1991 

Japan and Laos are 2 countries in East Asia, which have some similarities in geography, history and culture, so their relationship 

was established early (March, 1955). However, this relationship did not have enough conditions to develop. Before 1991, the relationship 

between Japan and Laos in general developed in a narrow scope, unconsidered depth. However, in 1989-1990, with the complicated 

happenings in Indochina, the relationship of these two countries was strengthened. At that time, the aim of Japan was to embroil Laos, 

enhance the effect of Japan in Southeast area. Japan was interested in Laos through solving the problems in the area. Japan was ready to 

support the democratization and open-door policy in Laos. Japan believed that the thoughts of democratizing and door-opening in Laos 

were right, and were the new event in Asia-Pacific. In 1989 -1990, Japan was the main bilateral sponsor of Laos with the number of 

21million dollars in 1989 and 19 million dollars in 1990 [17, p.202]. At that time, despite a lot of conflicts in the world as well as in the 

region, and the complexity of the Cold War, Japan and Laos still achieved some remarkable result in their relationship. These achievements 

helped establish a foundation for the development of the two countries’ cooperation later. 

1.3. The Greater Mekong Sub-region - new strategy for cooperation in the region 

In the new context of the world and the region in the last decade of the 20th century, together with other bilateral and multilateral 

cooperation, the relationship between Japan and Laos enhances the relationship among countries in sub region, plays an important role in 

the development strategy of each country and region. Greater Mekong Sub region (GMS) includes Vietnam, Laos, Cambodia, Thailand, 

Myanmar and Van Nam province (China); accounts for 2.6 million square km, and the population in 2006 of 255 million. The GMS countries 

which have the common frontier have a rich natural resource and a lot of advantages in human resources. Young workforce who is 

potential for industrial development takes a high rate in population. Even though there are differences in languages, ethnics and cultures, all 

countries in this region share the close-knit relationships. Mekong River, which flows through 6 countries, brings significant potentialities for 

developing river traffic, irrigation, fishery and flood control. Economic growth in this region can be speeded dramatically up by exploiting 

natural resources, applying modern technology and raising fund. Cooperation strategy in Mekong sub region was primarily set in 1957, but 

for many factors, especially war context, until 1992, after peace treaty of Cambodia was signed, Greater Mekong Sub region was 

established with 6 countries by the idea of World Bank (WB). In term of location, this region is an important connecting area, an exchanging 

three-way crossroads among 3 regions: East north Asia, East south Asia, and South Asia. It can be seen that Greater Mekong Sub region 

lies between the active and newly developing areas at present. In the past, GMS’s policy was to step up building infrastructure, and 

regarded this as the most effective measure to develop the cooperation as well as raise the economic growth in the region. Currently, with 

the help of international organizations, ADB brings out the new definition, that is East-West economic corridor. According to this concept, 

paralleling with the build of traffic lines, commercial, industry, tourism, poverty alleviation programs, medical, education, and urbanization 

developed as well. There were 5 corridor projects along 5 main traffic lines. GMS has remarkable potentialities for developing economy and 

international cooperation, which are the necessary conditions to make this region become modern and prosperous. With these advantages, 

this region had received a lot of investment, cooperation from many countries, organizations in the region as well as in the world. 

Especially, United Nations, International Monetary Fund, and many developed countries such as Japan, France, Australia, and so on were 

very interested in the developing projects there. Up to 2006, there were 12 ministry level conferences and 2 summit level ones (one was 

held in Phnom Penh, Cambodia in 2002, and another one was held in Con Minh, China in 2005). After many times of negotiating, countries 
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in GMS had determined the specific content of cooperation. Improving infrastructure, expanding commercial cooperation and investing in the 

region are still the main duties in GMS. 

Laos and Japan play important roles in cooperating and developing in GMS, Laos is one of the countries in this region while 

Japan is the longest and most important counterpart (with nearly 400 years of cooperating according to Japan Prime Minister Yukio 

Hatoyama). Especially, Japan is Laos’s main sponsor; they have set a close-knit relationship for a long time. Both have what the other 

needs to develop, which ensures the sustainable relationship. Japan is a powerful country in East Asia. With advanced technology and 

enormous number of foreign currency reserve, Japan plays an important role in economic and financial organizations in the region and the 

world. Japan is also the most important ODA supplier of the world. Recently, Japan has carried out the strategy of exporting infrastructure, 

science and technology with sustainable development, so they are completely capable in meeting Laos’s needs in developing infrastructure 

and socio-economic problems. On the other hand, Laos needs to cooperate with Japan because of these several reasons. Since Laos was 

suffered from wars for a long time; there is no way to get to the sea in this country, poor infrastructure and weak economy, Laos need to 

cooperate with Japan, especially in economic field, in order to get the most convenient way to the sea by building the corridors through 

Vietnam. The support and assistance from Japan speed up the cooperation between Laos and Japan in economic, commercial, investment 

and training staffs to help Laos develop socio-economic and access to the region as well as the world. In turn, through the cooperation with 

Laos, Japan wants to build a peaceful, stable and developed Southeast Asia- Indochina. If Japan achieves this, they will raise their position 

in the regions and the world. The relationship between Laos and Japan brings the benefit not only for the region, the world but firstly for the 

both countries [4, p.10]. 

2. Japan-Laos cooperation in developing GMS 

2.1. Political and diplomatic relationship between Laos and Japan 

In 1990, after war in Cambodia ended, Japan’s Minister of Foreign Affair Nakayama formally visited Laos and committed to 

support socio-economic innotivation in Laos. Diplomatic activities were stepped up, especially after the visit of Japan General Secretary of 

Foreign Affair, KoJi Kakizawa in 1993. Political relationship of 2 countries could be seen through the visits of leaders, senior diplomatic 

delegations and bilateral, multilateral cooperation among Japan, Laos and other counterparts for peace, stability and development in 

Southeast Asia.  

The visit of Japan Prime Minister Obuchi (1/2000) was the first visit of the highest leader of Japan to Laos after 33 years from the 

one of Prime Minister Sato (1967). The Prime Minister Obuchi expressed the support of Japan to two countries that has just joined in 

ASEAN - Laos and Cambodia, which were carrying out the innovation in their own countries. Japan also supported to set up the policies 

and develop workforce in these two countries to raise their positions in the world [8]. 

In the conference of Ministers of Foreign affair between Japan and Laos taking place on November, 30th, 2004, the Deputy Prime 

Minister as well as Minister of Laos Diplomacy Somsavat Lengsavad reveal profound gratefulness to Japan in helping Laos in order to 

reduce poverty and develop socio-economic field. Japan promised to help Laos and Thailand in promoting Savannakhet airport around 

Mekong River Area to develop Small Area in Mekong River as well as improve ASEAN harmony. Especially, the year 2007 is considered as 

the top of relationship between two countries with the visiting to Japan of Laos Prime Minister Bouasone Bouphavanh. On this occasion, on 

May 14th, 2007, two representatives from two countries organized Japan-Laos Summit in Tokyo. To promote more the economic dialogues, 

two leaders realized large needs from Laos in constructing, developing economy and society, reducing poverty, and promoting human 

resource. Japan promised to help Laos in supporting tools and technology to check boom after Indochina War. In addition, two Prime 

Ministers exchanged point of view in improving living standard, arranging peace in Laos and Region, and protecting environment. Laos also 

assumed to support efforts of Japan in enormous international role about both economy and politic. 
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In strategy to promote relationship with Indochina, Japan considers Indochina as a new role and position in processing Region 

unification. In February 1995, with the invention of Japan, under hosting of the Japan Deputy Prime Minister Yohei Kohno, the first meeting 

of Indochina cooperation platform was organized in Tokyo with 25 countries and international organizations. With the advance technology, 

Japan has seen that Indochina was the potential market which wasn’t discovered. Therefore, Indochina has strategic significance in the 

future of Japan, especially, in framing of developing multi-side economics in the Mekong sub-region countries nowadays. Japan 

Government realized that the significance in developing the whole Indochina is the last step to enter to Asian Market. With taking part in this 

platform of representatives from America, Australia, France, Korea, ADB, WB OECD, UN, Indochina Cooperation Platform is a new sign for 

cooperating of Laos, Cambodia, and Vietnam with the multi-side partners. According to the platform, Japan, the country which played the 

first role in investing and developing program Indochina, it can be said that Japan will bring Japan’s companies favor projects in Laos, 

Cambodia, and Vietnam. Japan will have advantages to go to the market in the future profoundly. In the beginning of 21th century, the 

relationship between Laos and Japan in the sub region was pushed onto a higher step through the Summit between Cambodia-Laos-

Vietnam and Japan, which was first held in Vientiane (Laos) on November, 2004. After that, the second, the third, and the fourth Summit 

were also held. The first Summit between Cambodia-Laos-Vietnam and Japan gave the common announcement mentioning a lot of 

important contents, including the development of Laos, Cambodia, and Vietnam with problems related to the international role of Japan in 

the Region, especially, Japan will give financial supports to Lao, the heart of Mekong region. Japan promised that in the coming three 

years, they will support 1, 5 billions US dollars for the cooperation among 3 countries in Japan plan for the development of Mekong Sub-

region area. Japan also decided to invest capital to three countries, the first country is Laos, so that they can improve infrastructure, 

especially the transportation, electronic, and informatic technology as well as reduce poverty in Mekong River. This is one of the most 

important factors to develop economy in this area. Japan also promised to support the favor capital for important projects such as: energy 

network development project in Mekong River in Laos, Backbone communication system project in Cambodia, and international port project 

Cai Mep- Thi Vai in Vietnam. These projects will coordinate to develop the Delta Vietnam-Laos-Cambodia which was given to Summit on 

November 28th, 2004. This coordination not only promotes relationship of three countries in several fields, especially Laos, but also 

contributes peace, cooperation, and development in Mekong River as well as the entire region. 

These projects have effects on improving investing environment, trade, and simplifying marine procedure in the frontier of three 

countries, promoting infrastructure, and attracting the foreign capital to stimulate the economic growth. Japan promises to encourage and 

create the advantages for Japan’s companies to invest in this region, especially promoting investigation in Lao, and continues helping 

technology for these countries. In the Summit about the Japan- Mekong cooperation program, two leaders of Japan and Laos announced 

that they will cooperate in the ODA support, investigation and trade. Both sides think that Japan plays important role in developing Laos 

economy. Prime Minister Bouasone Bouphavanh expressed sincerest thanks to the help of Japan to Laos and assumed determination to 

promote the economic reformation for Laos prosperity.  Laos Prime Minister also promised to improve investing environment in Laos.  Two 

sides decided to promote more the negotiation process about the  treaty so that they can run early “The negotiation Japan- Laos about 

national and private economic area” in the end of this year. Two sides have seen clearly about the great need of Laos in improving 

infrastructure, socio-economic development, reducing poverty and developing human resource. On May 16th, 2007, two countries signed 

two important projects with the help of Japan in the project to build the Hinheub Bridge and the scholarship projects to develop the human 

resource. The Prime Minister Shinzo Abe promises to continue to help Laos in several fields even checking and damaging booms after 

Indochina War. 

“CLV (Cambodia-Laos-Vietnam) development triangle”, the new framework of cooperation between Japan and Indochinese 

peninsula (2004), was signed in Vientiane, the capital of Laos. Because there is no road to the sea, Laos has promoted and taken 

advantage of this relationship so that it can bring Laos with the highest benefit. At the CLV summit on Dec 2006, the Prime ministers of 3 
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countries applauded and highly appreciated the positive support from Japan, which provided 2 billion yen for Triangular area Development. 

They appealed Japan to continue supporting for Triangular area Development, and firstly Japan sponsored for 12 priority socio-economic 

projects. Thus, a new cooperation framework between Japan and CLV countries was officially launched at the end of the year 2004. This 

was a significant step which promotes and reinforces Japan and “Triangular Development” cooperation in general as well as each in 

particular. It also performed the dynamic and positive factor within the foreign policy of not only CLV countries but also Japan in Southeast 

Asian strategy. With the new cooperation framework, Japan-Laos cooperation in Greater Mekong Sub-region has achieved practical results 

which oriented to the cooperation for mutual benefit, for peace, prosperous stability to each country and also the area. In order to narrow 

the developing distance between Asian countries. Before the powerful moves of China and United State which sponsored for the Sub-region 

where they thought those regions have strategic politic-economic position. In 2009, The United State committed to promote the peaceful 

prosperity, and supply 15 million US dollars to improve food sercurity in the region.  Japan has a drastic step to show its important role: 

committed to sponsor 20 million US dollars for Mekong Sub-region project 2007). Especially at the Japan-Mekong summit, Japan Prime 

Minister announced that this country will start its Offical Development Assisstant (ODA) of 500 billion Yen (5.5 billion dollars) for five 

countries on the Greater Mekong Sub-region during 3 years. This is the largest amount of grant ever by Japan for the Mekong Sub-region 

countries. The sharp increase in Japan's aid to sub-regional countries, including Laos, demonstrated perseverance, persistence, efficiency 

and accountability in Japan's international cooperation, is one of the important leading force in promoting economic growth, reducing 

poverty, and promoting integration of the Mekong Sub-region countries. 

   

By presenting the cooperation between Japan and Laos in the field of foreign politics of the when the Cold War ended, especially 

since the issue of peace was resolved in Indochina, we see clearly diplomatic strategy of Japan in Southeast Asia. One of the most 

effective foreign policy is increasing the relationship with Laos and Cambodia, which are considered "the ultimate rear in the safe backyard” 

of Japan.  

Japan-Laos is a part in the strategy of diversification of international cooperation for the sake of the both countries. Therefore, at 

the end of 20th, and the beginning of 21th century, Japan has established the relationship with Laos for the political benefit than economic 

one. However, in some aspects, the Laos-Japan cooperation also focuses on the economic and cultural benefits. That is the foundation to 

remain and promote the foreign political relation between Laos and Japan in the future. 

2.2. The Japan-Laos cooperation in the field of Economy 

2.2.1. In the field of official development assistance 

 The cooperation between Laos and Japan is demonstrated in many different forms like ODA, trade investment, bilateral and 

multilateral cooperation and cooperation strategy in the Greater Mekong Sub-region doesn’t only bring benefit for the two countries but also 

help promote the dynamic and useful development for the region. Due to the low beginning and the long lasting war, Laos has a serious 

shortage of capital, therefore Japan’s ODA in Laos has not only important effect in shorterm but in the long run.  

 Japan’s ODA policy toward Laos was approved in 1992. With the viewpoint of international and regional integration, the aim of 

ODA grant is to help Laos reduce the poverty, develop human resource, improve the economic development, create the active, independent 

and sustainable role. In the 1991 - 2007 periods, Japan has always been a donor country, which donates the largest ODA to Laos, 

including bilateral and multilateral aid. In 1999, Japan's aid to Laos was 271.8 million USD, accounting for 58.2% of total foreign aid to Laos 

that was 476.1 million USD. While in the same year, the aid to Cambodia was 131.6 million USD, accounting for 32.7% of total foreign aid 

to Cambodia that was 402.7 million USD [10]. According to the statistics released in 2004 - 2005 of the Laos Foreign Ministry, Japan is the 

largest Laos’ bilateral donator with 85.3 million, making up nearly 42% of the total 205.3 million of aid to Laos (10/2004 - 9/2005). In 2004, 

Cambodia and Laos are in the top 12 non-refundable recipient countries and top 10 countries, which receive the largest technical 
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cooperation aid of Japan. Japan’s non-refundable aid to Laos has been declining compared to the total ODA and focused on infrastructure 

development; especially transport sector, supporting the basic needs of human or development of agriculture and forestry. From 1999 to 

2004, aid of Japan to Laos is distributed as follows: 45.8 percent of infrastructure development, 12.7 percent of education, 12.5 percent of 

agricultural development, rural and community health, 7.3 percent of health, and 21.6 percent of other fields [10]. 

Japan's Technical Cooperation and aid is mainly to help Laos to develop human resource and to transfer technology for 

education, health, and electricity. From 1996 to 1999, Total Technical Cooperation aid and technical cooperation of Japan to Laos is 21.3 

billion Yen and about 20.4 billion Yen from 1999 to 2004. From 1996 to 2004, Japan provides Technical Cooperation aid to Laos the 

average of 4.63 billion yen each year. Regarding ODA, Laos has received loans from Japan earlier than Cambodia. From 1996 – 2004, the 

total loans provided by Japan to Laos is 16.3 billion yen, including 9.1 billion yen during 1996 to 1999, 7.2 billion yen from 1999 to 2004[10]. 

The ODA loan of the 1999-2004 periods was used to perform the second project of construction of International Mekong Bridge in 2001 

with about 4 billion yen, the project of development of Greater Mekong Sub-region energy system with 3.3 billion yen in fiscal year of 2004. 

JIBIC is the primary agency, which is responsible to Japan's ODA loans. In the planning of international economic cooperation (2005-2008) 

with Laos, JIBIC determine “to help Laos to promote private investment and trade, as well as to develop tourism through improving 

infrastructure and reforming mechanism and policies, allowing the Laos government to collect foreign currency revenue, to save and to 

increase the revenue of the budget. It will help to use the infrastructure efficiently. It includes deciding on the highest priority to support to 

the expanded fields, based on coordination with the development of the Mekong region. It also tries to support to the cooperation with ADB, 

WB, as well as collaboration with private economy sector, including technical assistance and non-refundable aid of Japan” [12]. We can see 

from the above analysis, whether it is bilateral or multilateral, Japan has always been the leading ODA aid country to Laos. For example, in 

1999, the Japanese ODA aid to Laos accounted for 58.2% of total foreign aid to Laos, particularly by the year 2004 to 2005 it has 

accounted for 85% of foreign bilateral aids. Laos has occupied an important position in Japan's ODA aid. The structure of Japan's ODA has 

had drastic changes in reducing non-refundable aid and increasing technical cooperation aid and loans. From 1996 - 1999 the structure of 

Japanese ODA aid to Laos in proportion: 71 percentage of non-refundable aid, 20.3 percentage of technical cooperation, and 8.7 

percentages of ODA loans. From 1999 to 2004 that changed the structure, respectively: 56.3%, 32.7%; 11, 5% [21]. In the plan of 

cooperation with Laos, Japan will give priority to helping the expanded sector, coordinating to develop the Mekong region, and collaborating 

with ADB, WB, as well as with the private sector, including both technical assistance and non-refundable aid of Japan [10] Japan's ODA aid 

is both the economic instrument and the diplomatic instrument to promote the influence of Japan. After the peace in Cambodia issue is 

resolved, Japan fully realizes the need of enhancing its effects on the Indochinese Peninsula. Japan has resumed the aids to Vietnam and 

has remained the leading donor to Cambodia and Laos. In addition, since there are many differences of the geographical, historical and 

social features, Laos is one of the poorest and least developed country of Southeast Asia, therefore, Laos’ ODA needs are enormous and 

urgent. In other hand, Laos is an indispensable part of the Indochinese peninsula, which has many potential and long-term benefits, attracts 

investment from Japan. Japanese ODA plays an important role in developing Laos’ economic, improving Laos people's lives, integrating into 

the region. It is also one of the successes of Japan in Southeast Asia strategic, in competition with China and America. For Laos, Japan's 

ODA has tended to decrease and change in structure: non-refundable aid has been dwindling and loaning aid has been increasing. This 

mainly stems from the economic crisis in Japan. On the other hand, it has been found that the purpose of Japanese ODA is to help the 

recipient country "but only to give them the fishing rods, not fish." In the early Indochina postwar, Laos still faces many difficulties in the 

capital, therefore, Japanese give non-refundable aid in the priority to Laos (up to 71%). After that, Laos has to gain the benefit by 

themselves from the original aids in order to develop the country stably. It is one of the purposes of ODA. 

2.2.2. In the field of trade and investment cooperation  
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Because of being considered as one of the least developed countries in the Southeast Asia, Laos was not an attractive market to 

Japan. After 1991, despite being at the stage of creating, nurturing, and potential development, the trade and investment relations between 

Japan and Laos had the prosperous signs under the influence of various mechanisms and initiatives of Japan as well as the countries of 

Indochina. Such as the Indochinese Comprehensive Development Forum, the Development Triangles, the Mekong Sub-region... Trade and 

investment relations between Japan and Laos since the Mekong Sub-regional cooperation mechanism was established (1992) to 2007 

achieved many encouraging results. This not only promoted the trade relations between the two countries but also expanded the trade 

relations among the three Indochinese countries, especially the countries of the Opening Mekong Sub-region. 

During the years 1991-1992, Japan and Laos had several meetings to mention the issues that related to trade and investment. In 

September 1994, the Economic Ministers of ASEAN countries and the Minister of Industry and International Trade of Japan Hashimoto held 

a meeting in Thailand and agreed to establish a Working Group for Economic Cooperation in Indochina and Myanmar [18, p. 583].  The 

group was formed with the task of conducting research and drafting assistance plan for developing market economy, constructing various 

developed economic centers, building infrastructure, establishing investment and foreign trade policies, expanding trade, and developing 

human resources in Indochinese countries. All of them proved that Japan and Laos as well as the countries of Indochina are very interested 

in promoting investment and trade in this area.  

In May 1995, the Conference of Indochinese Comprehensive Development Forum, which was held in Tokyo under the 

chairmanship of Japan, was very interested in cooperation in trade and investment. The joint statement of the forum emphasized the 

reorganization of the legal framework and institutionalization as the prerequisite for the development of foreign trade and investment in the 

three Indochinese countries [19, p. 35]. In 1996, Japan Foundation started a program to help Laos, Cambodia and Vietnam to learn more 

about the system of ASEAN, AFTA and the market mechanism. The governments of Japan and Laos intensified their cooperation in this 

area. In late 1997, Japan had 22 direct investment projects (a total capital of 14 million USD), and 38 trading companies operating 

investment in Laos. By 1999, trade between the two parties was tended to promote. The total value of Japanese imports from Laos was 

1,548 million yen, with the main items of wood and other forest products. And vice versa, the export of Japan to Laos reached 2,576 million 

yen, mainly automotive products, steel, and daily furniture... [11]. Japan and Laos always hold senior level meetings, bilateral and 

multilateral meetings as well as other types of conferences to speed up the trade relations within the framework of the Mekong Sub-regional 

cooperation. 

One of the leading organizations which promoted the cooperation between Japan and Indochinese countries was JICA. JICA 

organized the “Investment Forum for promoting foreign direct investment (FDI) into the new ASEAN members”, including Vietnam, 

Cambodia, Laos and Myanmar in November 2003. The basic target of the forum is to offer feasible and practical solutions to improve the 

FDI environment in the four countries. Thanks to these important forums, Japanese entrepreneurs and investors could be offered the latest 

information of investment market in the four countries while Laos focused on exporting the potential goods such as wood, silk, coffee, forest 

products, electricity… 

In July 2004, a significant event in the commercial investment of Laos was that Japan and Laos signed a memorandum of 

understanding on trade development and investment promotion between the two countries. Accordingly, the Lao silk products including 50 

varieties of quality standards could be exported to Japan and the world. To create silk and coffee trade name of Laos, Japan organized 

many exhibitions in which silk and coffee products as well as other products with high competitiveness of Laos were sold in Japan. In 

addition, Japan also planned to help survey the Lao coffee market to export this product to Japan. The value obtained from the export of 

Lao silk was growing and growing. During the years 1995-1996 the export of silk products of Laos only reached 118,000 USD. But during 

the years 2002-2003, it reached to 2.7 million USD. And during the first six months of the years 2003-2004, it reached to 7.5 million USD 

[12]. During the years 2005-2006, many conferences were held and trade agreements were signed constantly between the two countries. In 
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September 2006, Japan and Laos has organized an Intergovernmental Conference on Boosting trade and Investment cooperation. In 

December 2006, Prime Minister Taro Aso of Japan and Prime Minister Thongloun of Laos began the negotiations on an Investment 

Agreements between Japan and Laos. By 2008, the two governments signed the Japan - Laos Bilateral Investment Treaty [13]. 

The trade and investment relations between Japan and Laos are still encountering many great challenges due to the 

characteristics of the geopolitical location, history, the limited conditions of socio-economic development of Laos and many other factors. 

Although the trade and investment relations between Japan and Laos developed slowly and the accomplishments were not as deserving as 

they would be, the achievements of these relations were encouraging, especially in the early twenty-first century. The two countries had 

many initiatives which helped set up the bilateral and multilateral meetings, the opening conferences of Mekong Sub-region that had the 

participation of several powerful countries and organizations to propose the feasible solutions for gaining the trade and investment relations 

between the two countries. Especially, Laos and Japan have signed many agreements and treaties on import and export their 

advantageous goods and are going to sign the investment treaty between the two countries. The zenith of the developments of the trade 

and investment relations between the two countries was when Japan and Laos Investment Agreement, which had been started, negotiated 

during 2006 to 2007, was signed in January 2008. In addition, the promotion of the investment and trade relations of the two countries was 

carried out thanks to the ASEAN forum, the Mekong Sub-region conferences. The investment and trade relations between the two countries 

have still played an important role at the present and in the future until Laos becomes an industrialized country. That is an indispensable 

connection between Laos and other organizations and the most developed economies of the world. The result of the relations helps 

contribute to the improvement of the people life and the development of Laos. The trade and investment relations between Laos and Japan 

will have the breakthrough achievement in the future due to the efforts and active cooperation of the two countries, especially thanks to the 

visionary, strategic capabilities and the experience of Japan and the potentiality of the attractive market which is still untapped of Laos.  

2.2.3. In the field of infrastructures 

On policies of cooperation with Laos in the early 1990 to 2000, helping Laos to build infrastructure, develop economics and 

society was one of the important priorities of Japan Government. Japan Government has given aid to Laos through a lot of important 

projects which aim to improve, build and renew the traffic system such as roads, bridges, drains…remarkably are those the project of 

renewing bridges along the highway 13 (1994 - 1995); project of upgrading the Vientiane international airport (1995 - 1998); project of 

building Pakse bridge (1997 - 2000); project of improving the highway I (2005 - 2007) under the technology cooperation. Japan has helped 

Laos carry out the project of Air Traffic Safety (2006 - 20209). In the previous year 2001, Japan Government let Laos borrow more than 4 

billion Yen in order to build Me Kong II international bridge that unblocked the border between Laos and Thailand to promote economic 

cooperation in sub-region of wide-open Me Kong River. 

In the early of XXI century, Japan has accelerated more strongly the competition with China and India in expanding soft-power in 

Southeast Asia region. At the second Summit of sub-region of wide-open Me Kong River countries (7/2005) in China, Japan made sure 

continue aiding finance and technology, carrying out the development project in sub-region of Me Kong River, especially as for the East-

West Corridor highways from Myanmar coast to Thailand, from Laos to Da Nang [5, p.38].  In order to promote economic activities to 

reduce poverty in the Middle and South of Laos, in the project of improving highway I (2006), Japan has helped Laos restore 40 bridges on 

route of South Highway 1 that connecting the East and West, branches of route and improve the traffic system of East-West economic 

Corridor. With kinds of aid of human security projects, Japan has aided The United Statends of million USD for Laos to build the traffic 

systems in remote and rural areas. Remarkably are those the projects of Cable bridge (82 thoThe United Statend USD) in Sopsan village of 

Houaphan province (2007), Cable bridge (25,4 thoThe United Statend USD) in Teuam village of Houaphan province (2006), rural traffic 

between Natang and  Nongmakyang village of Salavanh province (2006), Huaiseuak bridge in Tanpiao village of Salavanh province (88,6 

thoThe United Statend USD, 2006) [10]. 
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North West provinces of Laos are remote areas and the poorest ones. It is very difficult and hard for villagers to have a chance of 

using pure and clean water. So, from 1999 to 2001, JICA (Japan International Cooperation Agency) researched the ways to improve and 

supply clean water and sanitation system for these areas. With the combination among rural authorities and people, the water-columns, 

hand pumping wells, and toilet works have been built and fitted up in 50 villages of Laos. In the aims of Japan helping the Triangle of 

development (Cambodia – Laos – Vietnam), Japan has supplied a non-refundable aid with more than 42 million Yen for the project of 

developing and supplying water in Vientiane Capital (2005 - 2008). 

Me Kong River do not only bring a lot of great benefits and potentialities for Laos and other economics sub-regional countries, but 

also bring in lots of disasters and damages. In the raining season, factories, residential quarters and traffic works are often damaged, 

especially the eroding phenomenon of Me Kong River. Laos’ Government although has tried their best to appeal every resource, but they 

just build only 100 meters each year. So, in order to gain the aims of cooperating with sub-regions, exploiting the advantages of Me Kong 

River, limiting the flood, Laos’ Government has asked for Japan’s helps. JICA has led “project of researching and protecting Me Kong dykes 

around Vientiane Capital (2001 - 2004)”. From that, the great maintenance of dyke works has been carried out, Japan’s technologies and 

experiences have been transferred for Laos’ partners. Then, Japan Government continued aiding project of technology cooperation about 

maintenance of dyke works (2005 - 2007) [14]. This project keep on helping Laos to master the technologies and experiences in 

maintaining dykes from Japan, propagate the methods of maintaining dykes in Vientiane Capital and other places. 

In helping Laos to construct and develop the infrastructure, Japan focussed on public transport projects, roads, bridges, airports, 

water supply works and the dyke projects of Mekong River. In particular, the traffic works occupies the most important position; the 

cooperation activities and projects to help Laos started quite early, held steady, ongoing annually and are in the infrastructure building 

program for the Mekong Sub-region countries. Cooperation between the two countries in this field not only to promote, improve people's 

lives in the remote and border areas, to shorten the development gap between regions in Laos, but also creates favorable conditions for 

Laos to intergrate into the region, this is an important basis for developing the "Heart" of the sub-region. 

In power cooperation, Laos’ capacity of hydroelectricity is very large, estimated at 25 million KW, the electricity output can be built 

to reach 19 million KW. Water resource is a great source of wealth of Laos, experts estimate if this resource is exploited, Laos will turn into 

a huge exporter of electricity (Laos exported 900 million KW in 1991 and 79% of that was exported to Thailand, earning about 55% of the 

export turn-over total) [20]. The Laos government considersexploiting hydraulic power as a "dragon head" for the economy of Laos to grow; 

therefore, the government has actively invited foreign investors to cooperate to exploit hydropower. Many countries, especially big countries 

(with potential in capital and technology) have invested in Laos in order to exploit this potential, in particular Japan. In collaboration with the 

World Bank, Japan helped Laos to implement the South Leuk Hydropower Plant project (October 1996). The project’s total cost was up to 

11,081 million yen, of which JBIC provided a loan (ODA) of 3903 million yen (35%), ADP loaned 49%, and the remainder (16%) was the 

capital of Laos. This ODA loans from Japan to Laos is at an annual interest rate of 1% within 30 years and can be extended for 10 years 

more. 

To promote electricity cooperation, Japan has helped Laos to carry out the project Establish technical standards for electricity 

(2000-2003). Japan delegated 29 electricity specialists and supplied equipment which worth 33 million yen for Laos. The Japanese experts 

helped Laos drafting technical standards for electricity, develop the human resources and maintain the technical standards in Laos. Japan 

trained 8 technicians in this field and high-technology transfer to the power management staff of Laos [15]. The project basically achieved 

saticfactory results that had good impact on the electricity industry in Laos. With the help of Japan and the effort of Laos, the rate of rural 

electrification in this country increased from 35% (in 2000) to 48% (in 2005) and it is set a target of 90% in 2020. A series of pilot activities 

to promote rural electrification were done in Laos (from 2005 to 2009) in the training programs for third countries with Cambodia-Laos-

Myanmar-Vietnam. This is an opportunity to exchange experience, knowledge and skills for promoting rural electrification effectively [16]. 
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Cooperation between Japan and Laos in the electricity sector helps practically meet the electricity demand for economic 

development and improve the social, cultural and spirit life of Laotian people, create favourable conditions for in Laos to integrate and 

develop in the Greater Mekong Sub-region. 

3. Some remarks 

Firstly, the relationship between Japan and Laos was established quite early (in 1955), but due to circumstances of war, it was 

not until the late 80s - early 90s when the Cambodian peace treaty was signed that this relationship had favourable conditions to grow 

strongly.  

Secondly, the relationship betweem Japan and Laos (1992-2009) were presented comprehensively in all different areas and 

achieved high effect in ODA aid, trading and investment, infrastructure, education and human resources training, social and cultural 

development ... Japan has always been the largest investor of ODA to Laos and played an important and indispensable role in the 

restoration and development of Laos, contribute to improve Japan's position in the region. 

Thirdly, the relationship with Laos (1992 - 2009) was in Japan’s diplomatic strategy which focused on Indochina, Southeast Asia, 

including Laos - “the heart" of the Greater Mekong Sub-region.  Japan has exploited and enjoyed many big economic benefits in the 

relationship with ASEAN 5 and with Vietnam, but in the realtionship with Laos, Japan attaches much importance to political interests, Japan 

has given more than recieved. Japan determined that in that phase, the relationship with Laos has more geopolitic meaning than economic 

meaning. 

Finally, the relationship between Japan and Laos in the phase above not only brought benefits to both of countries but also 

created favourable conditions to impulse the progress of countries in the region with other regional cooperation structures such as: ASEAN 

+3, the Forum of Economic Cooperation in Indochina, East-West Economic Corridor, the Development Triangle and especially the wide-

open Mekong Sub-region. Japan-Laos relation has co-ordinated supplemented and cooperated with the wide-open Mekong Sub-region, 

contributing to the integration and development of Southeast Asia. 

In short, although the relationship between Japan and Laos still untapped potential of each side and there are some obstacles 

needed to overcome, there is one important thing, that is Japan has played a role in stabilizing the peace, social and economic 

development of Laos as well as other countries in the wide-open Mekong Sub-region. Thanks to that, Japan’s political and eocnomic 

position is enhanced in the region and in the world. Learning about this relationship will help us understand the flexible policies and 

measures in Foreign Affairs of Japan, their requirements and manners for ODA aid to developing countries in the new regional and 

international situation. Therefore, we can understand Vietnam’s appropriate and wise foreign policy toward Japan in the early 21st century. 
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ABSTRACT 

 
Tourism can help countries or even people that live within communities to achieve what they need to make a living within tourist 
destinations. Unfortunately, due to the forces of globalisation, the agricultural sector has declined significantly meaning, rural 
regions have to find alternative income streams, such as tourism. This paper will illustrate Western case studies to show how 
regional tourism development can be applied to Thailand. Overall, it is argued that Thailand has a long way to go in order to 
develop the tourism potential of lagging regions such as the Northeast of Thailand. 
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INTRODUCTION  
 

Tourists:   Where can we stay and what is there to do in Thailand? 
Tour guide: Hope this impress you! In Thailand, we have the Enormous Shopping Complex,  

 Luxury and Elite condominiums, 5* international hotels, Beer festival, Fashion shows,  
 Golf clubs, and Vineyards. Moreover, you also find how Thai people live in the new  
 postmodern world. And, Before I leave you to experience Thailand by yourself. Just  
 for those who wonder where to eat. There are many top quality Thai food restaurants,  
 which focus on using high quality local products, and other authentic and multicultural  

        cuisine from all over the world to choose from. And, I can guarantee that every meal  
 you eat is going to be delicious as they are carefully prepared by the professional  
 and amateur chefs that are experts on their menus. 

   Tourists:  !!!!$$****????? Ahhhhh!! I think I’m in the wrong place. Tour Guide! Get me out of  
 here! I thought this is the land of smiles Not the land of Milk and Honey. 

  
    (Adapted from Bangkok-Post (2012) and The-Nation (2012)) 
  
 

In thinking through the passage above, the tourists were surprised by Thailand becoming a 
‘clone’ of other tourist destinations. The tourists might expected to taste, gaze and experience everything 
else that seem to be different from where they come from or even what they used to do at home or at the 
workplace. Relph (1996) and Cook and Crank (1996) identify that tourism activity is a key means to help 
people define the differences between one place and another, such as Chantaburi province (lies in the east 
coast of Thailand) and the attraction of its tropical fruits and beaches, the British rural landscapes in the 
Cotswolds, UK, as well as the Girls’ day - Hina Doll’s festival in Japan (which takes place on the 3rd March 
every year). While, Hall (2002) suggested that tourism needs to include distinctive characteristics within a 
place (this could also be applied with the idea of regional tourism branding) and then combine the 
uniqueness of a location with the following factors, for example:  
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a) physical 
b) cultural and 
c) natural environment 

 
These results from the three factors contribute to geographical knowledge and the distinctive 

tourism products within the areas (such as countries, regions, and communities etc.), and helps to define 
why a place or the tourism product is more distinctive and significant from another. Distinctive tourism 
products are normally recognised as the products of niche tourism market. Niche markets are more specific 
and develop as ways to help the tourism destinations to move away from the homogeneous products 
towards more heterogeneous products to meet market demands. Accordingly, the size of the niche tourism 
market is still small and is characterised by a more sustainable behavioural approach for both local 
communities and tourist’ peoples. These are the current examples of niche tourism which include the 
growing demand for ecotourism products (Ballantyne and Pickering, 2012), medical tourism (Smith and 
Puczko, 2009), and cruise ship tourism (Dowling, 2006) . 

The idea of developing strategies to help to promote tourism development within the regions 
started to become a significant driving factor to help increase the number of international tourists as well as 
domestic tourists to arrive within the tourist areas.  Rather than focusing solely on economic, the above 
tourism products also help to conserve and maintain the plant and animal varieties and cultural heritage as 
well as allow people within the country or regions to get more involved in developing tourism programmes 
and sustain the tourism destinations at the same time. 

While tourism programmes have become the key economic revenue streams within most 
countries, (both Industrialised and Industrialising countries) these programmes have also played an 
important role to help with the decline of the agricultural sector (Telfer and Wall, 1996; Weaver, 1988), the 
increasing price of land (Horton, 2009), the lifestyle changes within the rural areas (Honey, 2009) and the 
increasing awareness of natural and cultural heritage.  

Consequently, it is now time to discuss the Northeast of Thailand as a rural tourism destination 
in the regional context by examining some Western case studies. This section will include case studies of 
Canada, New Zealand, Australia and the United Kingdom. These will be compared with examples from the 
Northeast of Thailand, which will highlight some issues with applying Western regional tourism models onto 
an Industrialising country such as Thailand. 
 
CASE STUDIES 
 

Since advanced transportation and industrialisation has emerged in contemporary society 
(Weaver and Lawton, 2006; Williams, 1998), large numbers of Western tourists have shifted their 
preferences away from their domestic seaside resorts to new tourism attractions such as the international 
tourism destinations and the domestic rural countryside. Accordingly, it might indicate that tourism is the 
rural response to the forces of globalisation and the decline of agricultural incomes.  Tourism is also a key 
factor to aid the regions to reach the goals of their development plans.  Each case below illustrates 
differing frameworks especially on how to improve regional integration within tourism promotion. 
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1.  Canada 
 Although Canada is recognised as an Industrialised country, some areas of Canada, especially 
in Atlantic Canada and the Prairies are still remote rural communities. Most of people’s income is normally 
drawn from natural resources such as fishing and oil/gas. Unfortunately, since the fishing industries 
collapsed due to the pressures of globalisation as well as the downturn of the global economy, it has 
pushed communities in different regions to adopt tourism as a way to earn alternative incomes (Hjalager, 
1996; Soukiazis and Proença, 2008). Successful tourism programmes in Nova Scotia and Ontario regions 
are normally commissioned by the government as well as by other private organisations such as UNESCO. 
Moreover, to make the regions to become well-known for both domestic and international tourists, people in 
the communities and people from other tourism organisations also need to build trust as well as the 
networks; both internal and externally. This could be viewed via the following example, in the study of 
Oikonomou and Dikou (2008), they demonstrated that the integration of local residents and local tourism 
stakeholders was important to help improve the conservation and the tourism development in tourist 
communities.  Tourism development becomes complicated if there is a lack of support from the local 
residents. Hjalager (1996) also suggested that the cooperation and trust are crucial for providing good 
tourism services. This is because she believes that the best ways to create benefits for both tourism 
services and agricultural networks is to brainstorm ideas with people in their workplaces’, with relatives, 
their labourers as well as accruing support from local residents (e.g. agricultural producers and farmers). 
Restaurants, hotels, souvenir shops, tour operators, other tourism organisations, financing, and marketing 
departments need to make profits as well as to survive within the competitive tourism environment 
therefore partnership working with local communities and actors is important, particularly where regions are 
using partnerships to aid decision making.   .   

In the case of developing the wine and tourism in the Niagara region, rather than focus on 
several factors like other Canadian regions, people there suggested that there is no precise means to 
define which factors can lead to success in terms of the wine industry. However, Hall et al. (2003: 38) listed 
a number of clustering factors that help to reinforce tourism development strategies:  
  a) Governance financing and policies 
  b) The skills of the region’s human resource 
  c) The life cycle stage of the innovative cluster 
  d) The region’s research and development 
  e) The quality of tourism infrastructure 
  f) The availabilities of capital financing in the region 
 
 Porter (1990) and Putnam (1993) suggested that rather focus on the clustering factors those Hall 
listed above, The wine industry also needs to add the new clustering features such as: 

g)  Understanding the future tourists’ demands for its tourism activities,  
h) Their regional competitiveness both attitudes and behaviours 
i) Their networks’ supporting stakeholders 

The next case study will focus on New Zealand. 
 
2.  New Zealand 
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In New Zealand, there is a challenge to differentiate their wine products from competitors, such 
as Australia.  The best way to introduce both products is to enter regional food competitions. For example, 
the Bluff Oyster, was recognised as the product that won the prize for the best regional food product 
through its cultural and regional identity (Rusher, 2003).  

Interestingly, rather only entering the prize and becoming specialised in specific brand name of 
oyster products within the surrounding areas, the Bluff Oyster’s success was achieved through regional 
support networks. This is because local residents noticed that the prize they received would not be enough 
to guarantee brand reputation elsewhere. Thus, the City Councils as well as the community organisations 
have to play important roles and look for ways to help their local people as well as elsewhere to distinguish 
the differences between other oyster and ‘Bluff oyster’. It is why, the organisations have launched the 
promotion ‘‘The Bluff Oyster and Southern Seafood Festival’’ within the area. Moreover, this campaign not 
only helped to raise the attention in communities and to outsiders, this festival is also organised as a fund-
raising event for the local communities and local schools, too.  

Based on the example above, it demonstrates that rather than pay attention first to improving 
and developing their regional economies like other unsuccessful case studies in many developing 
countries, Jackson and Murphy (2006) said that the best way to survive in the contemporary tourism 
market was to a) Identify unique, regional products and also b) seek ways to help to promote the products 
locally. 
 
3.  Australia 

Wine has always been a famous product from South Australia. This could be because they have 
applied an agglomeration policy - firms clustering in particular places (similarly to the case studies of 
Canada as well as Turkey), which includes ‘a group of competing, complementary and interdependent firms 
that have given strong economic drive to the State through the cluster’s success in exporting its products 
and know - how nationally and internationally’ (Blandy, 2000, 21), within the Australian wine industry.  

Marsh and Shaw (2000) and Erkus-Ozturk (2009) suggest that agglomeration is also recognised 
as firms that interact with each other through the commonalities of geographies in related industries. This 
wine clustering process that occurred in Australia has not only helped in gaining a positive reputation from 
around the world for Australian wine, but in fact, it has also enabled economies of scale through this global 
reputation of Australian wine, which results in cost savings..  

Interestingly, the Australian government – The Australian Bureau of Industry Economics (BIE) – 
has played a direct role in supporting the wine and food tourism industries. BIE (Hall et al., 2003) 
mentioned that there are four roles that they need to follow which are: 

a) Information provision 
b) Co-operation with industries through industry association 
c) Improving the existing networks both inside and outside through the 

education, training, research funding.  
d) Examining the effects of the existing legislative and regulatory framework on 

the information, maintenance and break-up of networks relative to other 
forms of organisation, such as markets and firms. 
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In reality, Hall et al. (2003) mentioned that BIE has only applied the first three roles in the case 
of wine and food tourism in Australia. This is due to the reason that the wineries as well as the food 
producers feel that they are not part of the tourism stakeholders, so they do not need to share any 
information as well as provide funds and benefits to help their local peoples. Thus, there is an urgent need 
that BIE has to investigate ways to fill this gap between both Australian producers and consumers in the 
future so the benefits coming from the wine industry directly benefit local producers and their communities. 
 
4.  The United Kingdom  
 It is recognised that the United Kingdom has much experience of regional innovations in a rural 
context in terms of developing and promoting food tourism via food festivals, farmer’s markets as well as 
utilising intellectual property law to protect local products from being exploited by cheap producers 
(normally name after the regional areas or towns where food originated).  For example, in the case of the 
Talbot, the Cliff family has offered not only the local traditional dishes, which are mainly made from the 
ingredients provided by the local farmers and the local shops, for the tourists.  They also provide the 
information for the tourists to be able to understand how local food has developed and how it was 
produced in the past. Moreover, the Cliff has also expanded its networks with the local communities and 
decided to set up the Regional Farmer’s Market inside the Tabot Inn car park. All food suppliers are 
coming from the regions as well as outside, thus, this place is popular with the tourists.  
 
5.  Thailand 
 When asking the international tourists and domestic tourists about which tourism destinations in 
Thailand, they would like to go or have already visited; the answers would be the Central of Thailand, the 
North of Thailand and the South of Thailand. The Northeast of Thailand is often left behind due to relative 
remoteness of tourism destinations for the international tourists as well as domestic tourists.  

In fact, tourism has been introduced into many parts of Thailand as way to help diversifying 
economic and societies within the areas where the rural areas have declined. Porter (1998) suggests that 
the best way to help identify which tourism places in four regions of Thailand have more strength and 
weakness is too examine attractions, local leadership, local facilities and services, local organisations, tour 
operators and the support from the government organisations.  

According to the Porter’s clustering work, the region that has least points is the Northeast region 
of Thailand, especially in terms of facilities and services, the number of tour operators, the least support 
from the local government as well as the national government. Hence, there appears to be an 
understanding that there is still a barrier in terms of tourism operators, local residents, government actors 
as well as the competitive strategies from other regional areas (e.g. building more 4-5 star hotels to suit the 
international tourists’ needs). However, some may argue that there are many airports in the Northeast of 
Thailand, but in terms of its competitiveness, the Northeast region is still lagging. Moreover, in terms of 
research projects related to tourism, the Northeast of Thailand still lacks significant investigation. Thus, this 
paper has attempted to address this gap.  
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CONCLUSION  
 
 Niche tourism programmes have been organised as a way to help boost economic development, 
sustain the environment as well as social and culture and at the time, educating people. In fact, the 
Tourism Authority of Thailand (TAT) is now launching the new idea of “Discovering the Other You –  
creative tourism that focuses on learning and integrating culture and activities whilst visiting Thailand” 
(Chaichalearmmongkol, 2012). According to this, TAT needs to provide choice to the tourists to choose due 
to the reason above. However, in the reality, Northeast of Thailand is still lacking in terms of the number of 
tourists, but in the future, this could increase due to improvements in facilities and improved quality to suit  
ASEAN and Thailand’s entry in year 2015.  

However, Thailand should recognise the limitations especially related to the distance between 
tourism destinations and how it could promote the Northeast region in a more integrated way. After 
examining the Western case studies, it appears that Thailand would benefit from the establishment of 
regional agencies specifically with tourism in mind. This would enable resources to be better targeted at 
developing tourism infrastructure particularly in economically lagging regions such as the Northeast. At the 
same time, the Northeast region also needs to help itself by integrating tourism promotion across 
provinces, which are close together and link their strengths and weakness. To conclude, Thailand and the 
Northeast region needs to note that ‘’Tourism is not a Happy ending story but it needs help from everyone, 
even their own”. 
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีเป็นการสงัเคราะห์จากโครงการศึกษาบทบาทของรัฐในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ กรณี

การเติบโตของการท่องเท่ียวปายแม่ฮ่องสอน โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาถึงปัญหาการใชท้รัพยากรธรรมชาติใน
มิติการเติบโตของการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผลวจิยัพบวา่  

ปายแม่ฮ่องสอน ซ่ึงก่อนปี พ.ศ. 2530 เคยปิดตวัดว้ยสภาพท่ีเป็นเมืองท่ีห่างไกลจากความเจริญอย่าง
เชียงใหม่ไม่ไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียวไทยขณะนั้น และเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเพียงไม่ก่ี
คน จึงเป็นแค่ท่ีพกักลางทางของชาวต่างชาติท่ีตอ้งการไปเท่ียวแม่ฮ่องสอน เพราะเส้นทางไปแม่ฮ่องสอนนั้นไกล
และคดเค้ียวสัญจรล าบาก หลงัจากเร่ิมมีเรือนแรมเกสเฮาส์และบริการต่างๆ มารองรับชาวต่างชาติ ดว้ยความท่ี
ตั้งอยูร่ะหวา่งเชียงใหม่กบัแม่ฮ่องสอนและเป็นเมืองเลก็ ๆ ท่ีลอ้มรอบดว้ยพรรณไมน้านาพนัธ์ุ ราคาท่ีดินยงัไม่สูง
นกั ก็จึงมีเหล่าผูค้นเมืองท่ีอยูใ่นความเจริญตอ้งการหลีกล้ีหนีโลกไปตั้งรกรากท าหากินกบัชาวต่างชาติ ลงทุนเปิด
เกสเฮา้ส์เล็กๆ เปิดร้านเหลา้ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ดว้ยความท่ีตอ้งการให้บรรยากาศเขา้กบัทอ้งถ่ิน บรรยากาศ
ของร้านเหล่าน้ีจึงออกมามีลกัษณะเรียบง่ายและมีศิลปะแฝงในตวัจึงกลายเป็นเสน่ห์เป็นเอกลกัษณ์ของเมืองปาย
ในท่ีสุด และการท่ีเมืองตั้งอยู่กลางขุนเขา วิถีชีวิตเรียบง่ายของเมืองท่ีมีวฒันธรรมในชาติพนัธ์ุสอดคลอ้งกับ
ธรรมชาติแลว้ก็มีผูค้นท่ีอธัยาศยัดี น ้ าใจงามตามแบบชนบท “ความเป็นปาย” ได้รับความสนใจก็เลยถูกน ามา
เผยแพร่ เล่าขานต่อๆ กนัไปอยา่งกวา้งข้ึน จนเกิดเป็นแฟชัน่(Fashion) ของเหล่าคนเมืองท่ีอยูภ่ายนอก รวมไปถึง
มนุษยเ์งินเดือนท่ีเม่ือมีวนัหยดุติดต่อกนัหลายวนัก็ตอ้งไปเท่ียวแบบเก็บเก่ียวและกอบโกยใหคุ้ม้ค่ากบัวนัหยดุมาก
ท่ีสุด ซ้ือเส้ือ โปสการ์ด ไปถ่ายรูปกบัทิวทศัน์ เช่น หลกักิโล ร้านมิตรไทย ปายอินเลิฟ เป็นตน้  

อยา่งไรก็ดี การเปล่ียนแปลงทางดา้นธรรมชาติ และวฒันธรรมในเมืองปายปัจจุบนัชาวต่างชาติท่ีนิยม
เท่ียวแบบผจญภยัธรรมชาติ(Trekking Tour)แลว้ การเขา้ถึงธุรกิจและบริการ ก็ท าใหเ้มืองปายเติบโตข้ึนจนเกินขีด
ความสามารถของการรองรับ อนัส่งผลกระทบต่อการจดัการธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินเมืองปายจึงเปล่ียนไปเพราะดว้ยปัจจัย ประการแรก การเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีถาโถมเขา้ของทุนนิยม 
รัฐและองคก์รทอ้งถ่ินเองก็ยงักา้วไม่ทนักบัพลวตัรของโลกาภิวตัน ์ประการทีส่อง รัฐและทอ้งถ่ินยงัขาดมาตรการ
ในการจดัการสภาพส่ิงแวดลอ้มหรือความซ ้ าซอ้นทางการเมืองภายใตค้วามสมัพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งรัฐ ทุน และ
ทอ้งถ่ิน ดงันั้นเมืองปายถูกกระท าและกลายเป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจของกลุ่มนกัธุรกิจนายทุนท่ีคงเหลือความเป็นปายสู่
ความเป็นอ่ืน(Other)จนปายไดช่ื้อวา่ “Notting in pai” คือไม่มีอะไรเป็นไปไม่ไดใ้นปาย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถูกสร้าง
ข้ึนมาจากภายหลงั จึงสะทอ้นในวกิฤตท่ีธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มถูกกระท าอยา่งรุนแรง ท่ีดินถูกเปล่ียนมือ รุกล ้า
พ้ืนท่ีสาธารณะ และการเอ้ือผลประโยชน์กนัระหว่างนักการเมืองทอ้งถ่ินกบันายทุนท่ีก าลงัเป็นข่าวในส่ือต่างๆ 

                                                 
1
 อาจารยป์ระจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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เช่น หนงัสือพิมพ ์อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ ซ่ึงทางออกในการแกไ้ขปัญหาคร้ังน้ี คือการตระหนกัและให้ความส าคญั
กบัคุณค่าทรัพยากรทอ้งถ่ิน วฒันธรรม โดยให้องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งทั้งท่ีมีอยูใ่นระดบัชาติและทอ้งถ่ิน ภาคประชา
สังคมกลุ่มธุรกิจ ตลอดจนน ามาตรการทางกฎหมายบงัคบัใชอ้ยา่งจริงจงั เพื่อทอ้งถ่ินคงทรัพยากรธรรมชาติไว้
อยา่งย ัง่ยนื 
ค ำส ำคญั: ท่องเท่ียว, เมืองปาย, แม่ฮ่องสอน 
 

ABSTRACT 
The article is synthesis of the role of government in managing of natural resources, the growth of 

tourism Pai.  for the purpose, to study the use of natural resources in terms of tourism growth in Pai. Mae Hong 
Son province, the results were as follows  

Pai, Mae Hong Son, which was closed in 2530 with the condition that the city is far away from 
civilization is not in the interest of Thai tourists, and is known for only a handful of foreign tourists, it's just the 
way of accommodation for foreigners who want to Mae Hong Son, the long and winding road to Mae Hong 
Son, the traffic is difficult, after an overnight house and service, to accommodate foreigners, being located 
between Mae Hong Son and Chiang Mai with a small town surrounded by various species of plants, land prices 
are high. it is also a city that is in progress to make a living away from the settled foreigners, the Guest House is 
a small investment, the restaurants, cafes and taverns that want to make the local atmosphere, atmosphere of the 
shop, they look like simple and art became embedded in the unique charm of Pai, in the end, and in the middle 
of the mountains, a simple way of life of the city's ethnic culture in harmony with nature, it is a good one, 
beauty of a generous country. "Pai" to get the attention I used to tell a story published subsequent to the 
expansion,  and the fashion outside of the city, including the salary and on several consecutive days, they have 
to seize the harvest and the highest value and buy a postcard with a view to take  as the MitrapabThai, Pai in 
Love etc 

However, changes in the nature, and culture in Pai in the pass, foreign travel and adventure (Trekking 
Tour) the access business and services. Pai is a grown beyond the capability of the support, the impact of 
natural and environmental management, the local culture in Pai has changed since the first of the social change 
that spread inland of capitalism, state and local organizations have also stepped behind the dynamics of 
globalization are the two states and local lack of measures to manage the environment or redundant politics of 
the power relations between capital and local, so Pai made and become economic areas of the business venture 
with a Pai balance to the other called "Notting in Pai" Nothing is impossible in Pai. These are made of this. 
Therefore, the critical hole in the natural environment and severely abused, land was transferred. Encroachment 
of public space, and promote the interests of the local politicians and political power is in the media such as 
newspapers, Internet, etc. the solution of this problem, is to realize the importance and value of local resources 
and organizations related to the existing national and local, civil society groups, and the legal measures 
enforced rigorously, local resources to maintain the sustainability 
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บทน ำ 
พลวตัรและการเปล่ียนแปลงทางขอ้มูล ข่าวสาร เศรษฐกิจ การเมือง สงัคม และวฒันธรรมลว้นอยูภ่ายใต้

ระบบเดียวกันท่ีเรียกว่า “โลกาภิวตัน์” (Globalization) เพราะมีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์แบบไร้พรมแดนอย่าง
ซ ้ าซอ้นระหวา่งปัจเจกบุคคล หน่วยงาน ธุรกิจ และชุมชน เพราะอิทธิพลของระบบโลกพดัพากระแสเศรษฐกิจทุน
นิยม อนัส่งผลให้ประเทศต่างๆ อยู่ภายใตร้ะบบความสัมพนัธ์น้ี ในการปรับตวัและขบัเคล่ือนตนเองให้มีความ
ทนัสมยักา้วสู่ยคุสมยัใหม่  รัฐบาลไทยในฐานะท่ีเป็นองคก์รหน่ึงในระบบความเป็นพลวตัรดงักล่าว มีหนา้ท่ีหลกั
ในการผดุงซ่ึงประโยชน์ของชาติ และการพฒันาประเทศ  จึงมีการวางแผนนโยบายการพฒันาโดยส่งเสริมการ
ลงทุน แข่งขนักนัทางเศรษฐกิจในภาคธุรกิจต่างๆ โดยเนน้ภาคอุตสาหกรรมหลกัดึงนกัลงทุนต่างชาติเขา้มาลงทุน
สร้างโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจการคา้ เป็นการเปิดรับธุรกิจการคา้แบบทุนนิยมอยา่งเตม็ตวั โดยเร่งรัดพฒันา
ประเทศใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ และการท่องเท่ียวท่ีอยูแ่ขนงภาคบริการอุตสาหกรรมไดก้ลายเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
น ารายไดห้ลกัของประเทศ(การท่องเท่ียวประเทศไทย,2549) ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีตอ้งอาศยัทรัพยากรและท่ีดินท่ีถูกจบั
จองโดยนกัการเมืองขา้ราชการพลเรือน และนายทุน จึงอยูภ่ายใตมิ้ติความสัมพนัธ์ระหวา่งธุรกิจกบัการเมืองใน
การก าหนดนโยบาย(Policy Making) อย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ผลกระทบจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติในการ
ขยายตวัของราคาท่ีดิน และการเติบโตของการท่องเท่ียวปรากฏไดช้ดัหลงัจากท่ีจอมพลสฤษต์ิ ธนะรัชต์ มี
นโยบายใหย้กเลิกเพดานจ ากดัการถือครองท่ีดินไม่เกิน 50 ไร่ท่ีเคยใชอ้ยูท้ิ่งเสีย(เสรี วงัส์ไพจิตร,2534) ค าสั่งฉบบั
น้ีปูพ้ืนฐานทางกฎหมายให้แก่การใชท้รัพยากรท่ีดิน และการเก็งก าไรตลอดถนนสายพหลโยธินและเพชรเกษม
มากข้ึน จนถึงช่วงการมีแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 (2504-2509) โดยเน้นการส่งเสริมการพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐานสู่ชนบท เช่น ระบบการคมนาคม ไฟฟ้า ประปา เป็นตน้ อนัมีวตัถุประสงค์ในการน า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชเ้พื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการคา้ และยิง่กวา่นั้นจึงเกิดการช่วงชิงทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน
เป็นทวคุีณ 

ในการเลือกพ้ืนท่ีศึกษาคร้ังน้ี จึงเห็นวา่ความเป็นพลวตัรและการเปล่ียนแปลงในเมืองปาย แม่ฮ่องสอน
ดา้นมิติการท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์จนกลายเป็นเมืองส าคญัในการเขา้ถึงท่ีวา่“ความเป็นปายสู่ความเป็นอ่ืน” ซ่ึง
ก่อนปี พ.ศ. 2530 ปายเป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่กลางหุบเขาล าเนาไพรเป็นท่ีรู้จกัแค่ท่ีพกักลางทางของนักท่องเท่ียว
ต่างชาติ(ฝร่ัง)ท่ีตอ้งการไปเท่ียวแม่ฮ่องสอน เพราะเส้นทางไปแม่ฮ่องสอนนั้นไกลและคดเค้ียวสัญจรล าบาก 
หลังจากรัฐมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจและการพฒันา ปายได้เ ร่ิมมีเกสเฮาส์และบริการต่างๆ มารองรับ
ชาวต่างชาติ เน่ืองจากเมืองภูมิศาสตร์ท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งเชียงใหม่กบัแม่ฮ่องสอน และราคาท่ีดินยงัไม่แพงก็จึงมีเหล่า
ผูค้นเมืองท่ีมาจากขา้งนอกตอ้งการหลีกล้ีหนีโลกไปตั้งรกรากท ามาหากิน ลงทุนเปิดเกสเฮา้ส์เล็กๆ เปิดร้านเหลา้ 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ในความท่ีตอ้งการให้บรรยากาศเขา้กบัทอ้งถ่ิน บรรยากาศของร้านเหล่าน้ีจึงออกมาเรียบ
ง่ายและมีศิลปะแฝงในตวัจึงกลายเป็นเสน่ห์เป็นเอกลกัษณ์ของเมืองปายในท่ีสุด และการท่ีเมืองตั้งอยูก่ลางขุนเขา 
เม่ือเจอบรรยากาศเรียบง่ายของเมืองและผูค้นท่ีอธัยาศยัดี น ้ าใจงามตามแบบชนบท กลุ่มชาวต่างชาติก็เร่ิมอยูพ่กั
หลายวนัข้ึน หมกตวัตามร้านเหลา้ พ้ีกญัชา ซ้ือทวัร์เดินป่าไปสูบฝ่ินตามหมู่บา้น สีสันของเมืองก็เลยเร่ิมเพอ้ฝัน 
และอารมณ์ศิลปินมากข้ึนไปทุกขณะ จนเมืองปายมีสโลแกนเป็นค ากล่าววา่ "Notting in Pai" คือ “มนัเป็นเมืองท่ี
ไม่มีอะไรเลย เหมาะสมกับการมาท าตัวข้ีเกียจ กินๆ นอนๆ กล้ิงๆ แล้วชาร์จไฟกลับไปท างานมากกว่า” 
ปรากฎการณ์ท่ีเมืองปายถูกคลัง่ไคล(้ดงัระเบิด)จึงชกัน าความเป็นอ่ืน"ความท่ีไม่ใช่ปาย" เขา้ไปยดัเยียดให้เป็น 
"ความเป็นปาย" เช่น งานเทศกาลดนตรีเร็กเกท่ี้เกิดข้ึนไดถู้กน ามาเผยแพร่ เล่าขานต่อๆ กนัไปอยา่งกวา้งขวางจน
เกิดเป็นแฟชัน่ของเหล่าคนเมืองหลวง ตลอดจนมนุษยเ์งินเดือนท่ีเม่ือมีวนัหยดุติดต่อกนัหลายวนัก็ตอ้งไปเท่ียว
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แบบเก็บเก่ียวและกอบโกยให้คุม้ค่ากบัวนัหยดุมากท่ีสุดจนเป็นวาทกรรมวา่ “ไปปายมา ไปแอคท่าถ่ายรูปกับวิว
บังคับ เช่น หลักกิโล ร้านมิตรไทย ปายอินเลิฟ เป็นต้น เกิดเป็นความนิยมว่า...แกๆไปปายมารึยัง(แปลว่าเธอไป
ถ่ายรูปท่ีเดียวกับฉันมารึยงั)( http://atcloud.com/stories/44784)  

อยา่งไรก็ตาม ผลจากนโยบายรัฐสมยัทกัษิณท่ีจะยกระดบัเมืองเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางธุรกิจในภูมิภาคน้ี 
เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจการลงทุนในอนาคต ซ่ึงจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองหน่ึงท่ีอยูไ่ม่ไกล และเขา้ถึง
(Accessibility) มากท่ีสุด จากปรากฏการณ์ท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีชอบการผจญภยั (พ.ศ. 2515-2523) กลุ่มหน่ึงไดเ้ขา้มา
หลงัจากท่ีมีการสร้างทางระหวา่งปาย-แม่มาลยั(อ าเภอแม่แตง เชียงใหม่ ถนนสายยทุธศาสตร์ของญ่ีปุ่นในสมยั
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 (พ.ศ. 2482-2487) และรัฐบาลไดป้รับปรุงขยายไปสู่อ าเภอปางมะผา้)ปัจจุบนัคือถนน
หมายเลข 1095 ระยะทาง 245 กิโลเมตร ถนนหมายเลข 108 และถนนหมายเลข1095 ท าให้เช่ือมต่อกบัเส้นทาง
หลวงแผน่ดิน ต่อมาอ าเภอปายไดเ้กิดเรือนแรม/เกสทเ์ฮาส์(Guest House) เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเท่ียว 
(“เวยีงปาย เป็นเรือนแรมแห่งแรกในปาย )ในปี พ.ศ. 2545 อ าเภอปายมีเรือนแรม 44 แห่ง มากท่ีสุดในเขตจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน (ชูสิทธ์ิ ชูชาติและคณะ:2545,60)ในสมยัรัฐบาลทกัษิณ ชินวตัร(ปี 2544) ไดมี้นโยบายแปลงท่ีดินเป็น
ทุน ยิง่ท าใหธุ้รกิจท่องเท่ียวมีการขยายตวัมากข้ึน ปัจจุบนัธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮาส์ ในเมืองปาย (ปัจจุบนั
มีจ านวนทั้งส้ิน 141 แห่งซ่ึงไดจ้ดทะเบียนถูกตอ้งเพียง 60 แห่ง) (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย:แม่ฮ่องสอน
,2550) ซ่ึงกิจการเหล่าน้ีเจา้ของส่วนใหญ่เป็นนายทุนเมืองใหญ่ และชาวต่างชาติท่ีมาแต่งงานกบัผูห้ญิงไทยท่ีนิยม
ฝร่ังแลว้อาศยัการจดทะเบียนสมรสเป็นพลเมืองไทย และนายทุนท่ีไดเ้ขา้ไปกวา้นซ้ือท่ีดิน รวมถึงการถือครอง
ท่ีดินในการรุกล ้าน ้ าปาย และบุกรุกพ้ืนท่ีป่า เป็นตน้  

ปัจจุบนัภาพรวมเมืองปายมีเศรษฐกิจท่ีเติบโตเร็วมาก แต่ตอ้งอยูใ่นฐานะท่ีพึ่งพิงปัจจยัภายนอกมากข้ึน
และผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน จึงมิได้ตกถึงคนส่วนใหญ่ในท้องถ่ินปายนัก แลว้กลุ่มคนเมืองปายเดิมเหล่าน้ี
จ าเป็นตอ้งอพยพไปรอบนอกหรือยา้ยไปท่ีอ่ืน ผลประโยชน์ส่วนใหญ่กลบัตกอยู่กบัคนกลุ่มนอ้ยท่ีมีอ านาจทุน 
กลุ่มท่ีมีความสามารถในการเขา้ถึงพ้ืนท่ีทรัพยากรท่ีเป็นทุนเดิมอยู่แลว้ พร้อมท่ีจะขบัเคล่ือนพลงัอิทธิพลทาง
เศรษฐกิจ น าความทนัสมยั ความเจริญทางวตัถุสู่สังคมปายท่ีก าลงัเปิดรับอยา่งเต็มตวั แต่ภาพรวมของการผลิต
ระดบัจงัหวดัแลว้ จะเห็นไดว้า่  โครงสร้างการผลิตของปายยงัคงข้ึนอยูก่บัการผลิตทางการเกษตร ซ่ึงเป็นการผลิต
ของประชากรส่วนใหญ่ และการผลิตในส่วนน้ีมีความอ่อนไหวมาก  เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศของจงัหวดั
แม่ฮ่องสอนท าให้การผลิตทางการเกษตรตอ้งอาศยัธรรมชาติเป็นหลกั   มูลค่าการผลิตทางการเกษตรจึงมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ   ภาคการท่องเท่ียวแลว้สภาพเมืองปายปัจจุบนัเต็มไปดว้ยสีสันภาพลกัษณ์แห่งมิติสังคม
สมยัใหม่ (Modern) วฒันธรรมใหม่เปล่ียนวิถีคิดค่านิยมคนเมืองเดิมให้มีการด ารงชีวิตแบบบริโภคนิยม ภาพ
สะทอ้นเชิงลบของพลวตัรดงักล่าว คือ ปัญหาช่องวา่งทางสงัคม ยาเสพติด อาชญากรรม ความรุนแรง ส่ิงแวดลอ้ม
และทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกท าลายแลว้นั้น ยงัตอ้งถูกน ามาใชอ้ยา่งเขม้ขน้ข้ึน จึงน าไปสู่การตั้งค  าถามของผูว้ิจยั
วา่ การเติบโตของธุรกิจท่องเท่ียวก่อเกิดปัญหาการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งไร หากไม่ไดรั้บการศึกษาถึงปัญหา
และหามาตรการแกไ้ขท่ีถูกตอ้ง และควรบริหารจดัการทรัพยากรใหมี้ความยัง่ยนือยา่งไร 

 

วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
เพ่ือศึกษาถึงปัญหาการใชท้รัพยากรธรรมชาติในมิติการเติบโตของการท่องเท่ียว ในอ าเภอปาย จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน 
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ค ำถำมวจัิย 
ปัญหาเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติจากการเติบโตของการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มี

ลกัษณะอยา่งไร 
 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
การศึกษาการวจิยัเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ใชก้ารวเิคราะห์เชิงอรรถาธิบาย พรรณนาความจาก

เอกสาร และสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างปลายเปิดเพ่ือชวนสนทนา ฝังตวัอยูก่บัชุมชนในตลอดระยะเวลา
หน่ึงปี โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งหลกัจ านวน 40 คน ในเขตพ้ืนท่ีต าบลปาย ต าบลเวียงใต ้ต าบลเวียงเหนือ ต าบลแม่ฮ้ี 
และต าบลทุ่งยาว โดยแบ่งกลุ่มต่างๆ ดงัน้ี 1) กลุ่มธุรกิจ เช่น สถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮาส์ 
ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 2) กลุ่มนักท่องเท่ียว 3) กลุ่มผูน้ าและเจา้หน้าท่ีของรัฐ และ 4)กลุ่มชาวบา้น เช่น 
นกัปราชญ ์ผูอ้าวโุส เป็นตน้ 

 

กำรเกบ็ข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะแรก การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารวิจยั เขา้พ้ืนท่ีเบ้ืองตน้เพื่อศึกษาสภาพสังคม ปัญหาในใน

พ้ืนท่ีโดยน าโครงการ วตัถุประสงค์ และแนวคิดทฤษฎี(Concept/Theory)ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงและการ
ท่องเท่ียวมาเปรียบเทียบ เพื่อประกอบน ามาวเิคราะห์ถึงบริบทเมืองปายในมิติการเติบโตและการเขา้ถึงของธุรกิจ
ท่องเท่ียว อนัส่งผลต่อการใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

ระยะที ่2 เป็นการเก็บขอ้มูลภาคสนามเชิงลึก เพื่อส ารวจสถานการณ์ของการใชท้รัพยากรธรรมชาติ ใน
มิติการเติบโตของการท่องเท่ียว โดยสร้างแบบสมัภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างท่ีเป็นไม่เป็นทางการ สร้างความคุน้เคย ฝัง
ตวักบัทอ้งถ่ินเพ่ือใหส้ะทอ้นทศันคติของคนเมืองปาย และนกัท่องเท่ียว ตลอดจนวเิคราะห์ปัญหาและแนวโนม้ใน
อนาคต 

 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีไดจ้ากสังเกต การสัมภาษณ์ ในตลอด
ระยะ 1 ปี ทั้งขอ้มูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ โดยใชก้ารวิเคราะห์เชิงอรรถาธิบาย พรรณนาความจากเอกสาร และ
ขอ้มูลจากการวิจยัภาคสนามเชิงลึก โดยน ากระบวนการวางแผน ก าหนดวตัถุประสงค ์รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์
ขอ้มูล ตีความขอ้มูล พฒันาปรับปรุงแผนงาน เพื่อสามารถให้เหตุผลและการวิจารณ์ท่ีเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีวิจยั
ปัญหาการใชท้รัพยากรธรรมชาติในมิติการเติบโตของการท่องเท่ียวเมืองปาย แม่ฮ่องสอน 

 

ผลกำรวจัิย 
ผลการวจิยัพบวา่ ในทศันะของกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดผลดีมากกวา่ผลเสีย   เพราะ

ผลดีท่ีเกิดข้ึนทั้ งหมดเป็นส่ิงท่ีสามารถมองเห็น จับตอ้งได้  เช่น ระบบการบริการต่างๆ ท่ีดีข้ึน รายได้ท่ี
สูงข้ึน ความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิตท่ีเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีผลเสียท่ีเกิดข้ึนนั้ นส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น
นามธรรม ท่ีคนทัว่ไปไม่สามารถประเมินค่าได ้ เช่น  ระบบความคิด ความเช่ือ  ค่านิยม  ความเส่ือมสลายของ
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ระบบความสมัพนัธ์ทางสงัคมของคนในชุมชน แมจ้ะมีผลเสียท่ีสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมอยูบ่า้ง เช่น ปัญหา
ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเท่ียวปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาสงัคมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  ก็เป็น
ส่ิงท่ีประชาชนทัว่ไปเห็นวา่ เป็นส่ิงท่ีกฎหมายหรือองคก์รท่ีมีอยูใ่นชุมชนตอ้งเขา้ไปจดัการสร้างมาตรการท่ีรัดกุม
มากกวา่น้ี(ยศ สนัตสมบติัและคณะ,2542) โดยแบ่งประเด็นปัญหาใหญ่ๆ ดงัน้ี 

1. ปัญหำระดับนโยบำยรัฐในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว ยงัขาดระบบการบริหารจดัการท่ีดีในภาคการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีผลต่อวถีิการด ารงชีวติสงัคมไทยอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้อยา่งเช่นท่ีสังคมเมืองปายอ
ยูท่่ามกลางหุบเขาสงบลอ้มรอบดว้ยป่าไมน้านาพนัธ์เหมาะแก่การท่องเท่ียวแบบพกัผ่อน เมืองปาย แม่ฮ่องสอน
ค่อย ๆ เปิดตวัข้ึนมาจนกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวโลกให้ความสนใจมากท่ีสุด ถา้มาประเทศไทย 
เห็นไดจ้ากสถิตินกัท่องเท่ียว และการเติบโตของธุรกิจบริการ โดยมีนกัธุรกิจชาวไทย และต่างชาติเขา้มาลงทุน
กวา้นซ้ือท่ีในปัจจุบนั โดยเฉพาะดา้นธุรกิจท่องเท่ียวและบริการ จึงก่อใหเ้กิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจในรูปแบบ
ใหบ้ริการท่ีพกั ร้านบาร์เบียร์แบบสไตลฝ์ร่ังท่ีรองรับนกัท่องเท่ียว เรียงรายทัว่เมืองปาย “กลบกลืนความเป็นปาย
ในวิถีชีวิตแบบเดิม น าความเป็นอ่ืนเขา้มาและสร้างความเป็นปายใหม่” คือนอกจากอาคารบา้นเรือนแสดงความ
เปล่ียนแปลงทางวตัถุ วถีิการท ามาหากินใหม่แลว้ ยงัมีกิจกรรมท่องเท่ียวถูกก าหนดข้ึนในหลายรูปแบบของบริษทั
ทวัร์ เนน้ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีหลากหลาย ธุรกิจเหล่านั้นไดส้ร้างจุดขายเพ่ือดึงนกัท่องเท่ียว จึงเกิดเป็นความ
นิยมของนกัท่องเท่ียวในการหลัง่ไหลเขา้มาสู่เมืองปาย  

2. ปัญหำงำนเทศกำลและดนตรีเรกเก้  ประเด็นน้ีจะมองใหเ้ป็นปัญหาและเป็นความส าเร็จก็สามารถมอง
ได ้ถา้หากไม่พอดีมีมากไปก็เป็นปัญหา เพราะในเสียงดนตรี ศิลปะยอ่มมีความลงตวักบัธรรมชาติท่ีในปัจจุบนั
น ามาจดัใหเ้ขา้กนัอยา่งลงตวั จึงเรียกวา่ “ดนตรี กว ีศิลป์” ในบรรยากาศท่ีเกิดความสุนทรียข์องชีวิตมนุษยจ์ะเสพ
สุขทุกข ์อนัปรากฏการณ์เทศกาลดนตรีเร็กเกท่ี้ไดถู้กจดัข้ึนเป็นกระแสคลัง่ไคลท่ี้ผูค้นทุกสาระทิศจะแห่มาเท่ียว
เมืองปาย(จดัข้ึนทุกปีช่วงกลางเดือนมกราคม) และกลายเอกลกัษณ์ของเมืองปาย จึงชกัน า"ความท่ีไม่ใช่ปาย" เขา้
ไปยดัเยยีดใหเ้ป็น"ความเป็นปาย" กระแสการท่องเท่ียวไทยในเมืองปายดีข้ึนตามล าดบั ก็เร่ิมมีคนบางกลุ่มไปพบ"
ความเป็นปาย"และถ่ายรูปมาเล่า มาบอกต่อ ๆ กนัตามเวปบอร์ด เฟสบุ๊ค และบลอ๊กต่างๆ เมืองปายเร่ิมเป็นท่ีสนใจ
ของคนเมืองในท่ีสุด  

3. ปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม กระแสคนแห่ไปลงทุนคา้ขายท าธุรกิจกนัมากข้ึนจากท่ี
ปายเป็นเมืองเรียบง่ายๆ ราคาท่ีดิน สินคา้และบริการท่ีไม่แพงทุกอยา่งก็เร่ิมมีราคาสูงท่ีดีดตวัข้ึนก่อให้เกิดปัญหา
ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาขยะมูลฝอย และอ่ืนๆ อนัเน่ืองจากการใชท้รัพยากรในพ้ืนท่ีทวีความ
รุนแรงข้ึน จึงไดส้ะทอ้นในบทสัมภาษณ์ของคนเมืองปาย และนกัท่องเท่ียวท่ีไดส้ะทอ้นวา่ “สภาพธรรมชาติถูก
ท าลาย และร่อยหรอลงไปทุกขณะ นกัท่องเท่ียวท่ีเคยมาเท่ียวปาย ในการหวนกลบัมา กลบัรู้สึกไม่เหมือนเดิมของ
ธรรมชาติ ถูกยดัเยยีดดว้ยวตัถุสมยัใหม่ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองสภาพอากาศ ผูค้นหลัง่ไหลเขา้มา นกัท่องเท่ียวมากเกิน
ในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว  และจากการท่ีเมืองปายเงียบสงบกลบัมีความคึกคกัข้ึนมา คนพ้ืนเมืองปาย และคนปายท่ี
ยากจน ก็จ าเป็นตอ้งปรับตวั บา้งก็มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนในการขายของท่ีระลึก บา้งก็ตอ้งขายท่ีดิน และท่ีดินท ากิน และ
ภาคการเกษตรกลายเป็นรีสอร์ท เกสเฮาส์เรียงรายตามทอ้งทุ่งนาในทอ้งถ่ินปาย จึงเรียก “ความเป็นอ่ืนท่ีกลายเป็น
ปาย ” ในท่ีสุด 
  ดงันั้น ขอ้คน้พบทั้ง 3 ประการน้ี เมืองปายจะยงัคงสภาพธรรมชาติ อธัยาศยัของผูค้นในวฒันธรรมท่ี
หลากหลายทางชาติพนัธ์ุ เช่น ไทยใหญ่ ปก่าเกอญอ ลีซอ จีนฮอ้ เหล่าน้ีอยูน่อ้ยลงเตม็ทีและจะคงต่อไปไดห้รือไม่ 
เพราะปายก าลงัถูกดึงเขา้มาสู่ทุนนิยม และค่านิยมใหม่ ตลอดจนระบบคุณค่าแบบเดิมไดป้รับเปล่ียนสู่บริโภคนิยม
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(Modern Society) ครอบง าวถีิแบบเก่าจึงถูกละเลยถึงคุณค่าและสูญหายไป ถา้อยากจะเห็นหรือยงัมีก็เป็นเพียงการ
แสดง(Show) ในวฒันธรรมประเพณีแค่ช่วงคร้ังชัว่คราวเท่านั้น และหวงัเพียงแค่ดึงดูดการท่องเท่ียว รัฐและ
องคก์รทอ้งถ่ินต่างยงัคงรงณรงคใ์หมี้การอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีไวเ้พื่อร าลึกหรือเป็นภาพท่ีหลอกตวัเอง และ
ตกตานักท่องเท่ียว ในการร้ือฟ้ืนวฒันธรรมอันเป็นภาพหลอนว่ามิใช่การกระท าท่ีแท้จริงในการด าเนิน
ชีวติประจ าวนัในตลอดหว้งเวลาในอดีต ทั้งน้ีคนเมืองปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนจึงมีความตระหนกัดีถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนในชุมชน  แต่คนส่วนใหญ่ก็ยงัคงตอ้งการท่ีจะใหกิ้จกรรมการท่องเท่ียวด าเนินอยูต่่อไป  แมแ้ต่ภาครัฐและ
ธุรกิจเอกชนก็มีความเห็นท่ีสอดคล้องกันกับประชาชนทั่วไป และได้มีการก าหนดแนวทางและแผนการ
ด าเนินงานเก่ียวกับการส่งเสริมการท่องเท่ียวไว ้ทั้ งในระยะสั้ นและระยะยาวเพ่ือให้เมืองปายเกิดความ
ยัง่ยืน สะทอ้นว่า ระบบคุณค่าเชิงวตัถุท่ีเป็นรูปธรรมไดเ้คล่ือนตวัและสามารถครอบง าวิถีดั้งเดิม จึงอาจเรียกว่า 
“ปายใหม่” 
 

สรุปผลกำรวจัิย 
ผูว้ิจัยไดน้ าแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์นโยบายรัฐ การท่องเท่ียวกบัจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม แนวคิดเร่ืองความขดัแยง้ในนิเวศเมืองชนบท อาศยัการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแห่งวิชาการและพ้ืนท่ี 
โดยวธีิการสมัภาษณ์เชิงลึก ทั้งในรูปแบบการสังเกตอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตามวตัถุประสงคท่ี์ได้
ก าหนดไว ้ จึงเป็นการตอบค าถามงานวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบัการทบทวนวรรณกรรมวิจยัเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกกระท าจากการเติบโตของการท่องเท่ียวทั้งทางตรงและทางออ้มสู่การจดัการทรัพยากร
การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัชุมชนทอ้งถ่ินปาย จึงไดส้รุปผลการวจิยั และอภิปรายผล การเติบโตของ
การท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อเมืองปาย แม่ฮ่องสอน ดงัน้ี   

การเติบโตของธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจและบริการเหล่าน้ีต่างไดเ้ขา้มาครอบง า และตกัตวงผลประโยชน์
ในทรัพยากร ภายใตมิ้ติความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งรัฐ ทุนและทอ้งถ่ิน จึงก่อให้เกิดความขดัแยง้ในการช่วง
ชิงและใชท้รัพยากรธรรมชาติ พ้ืนท่ีเมืองปายท่ีมีเม็ดเงินหมุนเวียนมากกวา่คร่ึงหน่ึงไดถู้กดึงออกนอกไม่ไดส้ร้าง
ประโยชน์แก่ทอ้งท่ีนกั และภาคเกษตรกรรมในทอ้งถ่ินตอ้งล่มสลลาย เปล่ียนอาชีพอ่ืน หรือกลายเป็นลูกจา้งใน
ธุรกิจบริการเหล่านั้น สร้างปัญหาการอพยพ สาธารณสุข และส่ิงแวดลอ้ม เช่น ปัญหาขยะ มลภาวะต่างๆ 
ตลอดจนการล่มสลายของวิถีชีวิตดั้งเดิม การท่องเท่ียวไดท้ าให้เกิดการจา้งงาน สร้างรายไดแ้ก่คนในทอ้งถ่ิน มี
พ้ืนท่ีวางขายสินคา้ ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน อนัเป็นการกระจายรายไดใ้ห้แก่ทอ้งถ่ิน รวมทั้งยงัเกิดประโยชน์ในการใช้
ทรัพยากรมากข้ึน การบริการจึงสนองตอบค่านิยมการบริโภคสมยัใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไป และปายกลายเป็นความ
เป็นอ่ืนในท่ีสุด 

สุดทา้ยแลว้คนเมืองปายส่วนใหญ่ก็ยงัคงตอ้งการท่ีจะให้กิจกรรมการท่องเท่ียวด าเนินอยูต่่อไป  แมแ้ต่
ภาครัฐและธุรกิจเอกชนก็มีความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนักบัประชาชนทัว่ไป และจะตอ้งมีการก าหนดแนวทางและ
แผนการด าเนินงานเก่ียวกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวไว ้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือให้เมืองปายเกิดความ
ยัง่ยนืต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในเมืองปายไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม  ลว้นมีผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเท่ียวไม่ทางตรงก็ทางออ้ม การเปล่ียนแปลงบางอยา่งก็เป็น
ผลกระทบโดยตรง  เช่น  ดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม  และบางอย่างก็เป็นผลกระทบท่ีต่อเน่ืองหรือเป็น
ผลกระทบโดยออ้ม  เช่น  วิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไป  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนน้ี  แมว้า่จะเป็นผลดีต่อคุณภาพชีวิตของ
คนปายส่วนใหญ่  แต่ผลเสียท่ีเกิดข้ึนต่อสังคม และชุมชนก็มีอยู่   โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สงัคมและวฒันธรรมประเพณี  ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีจะมีส่วนเก่ียวขอ้งต่อการ
ท่องเท่ียว ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนท่องเท่ียวแห่งอ่ืน ๆ ในประเทศหรือท่ีเมืองปายก็คงได้รับผลกระทบ
เช่นเดียวกนั  ดงันั้น  จึงจ าเป็นท่ีรัฐและประชาชนจะตอ้งร่วมกนัพิจารณาและตดัสินใจวา่ ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนแนวทาง
เช่นไร จึงจ าเป็นตอ้งมีมาตรการและวธีิการท่ีจะตอ้งด าเนินการร่วมกนัทุกฝ่าย 
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ABSTRACT  

Regional development has long been a topic of discussion in many Western Countries (MacKinnon et al., 2002; Glassman and 
Sneddon, 2003; Coe et al., 2004) and has been a buzzword used to encourage economic growth in a neoliberal era (Raco, 
2005; While et al., 2010).  Thailand, as with many countries around the world, can demonstrate evidence of severe regional 
inequalities and this paper will use my experiences of living in England and researching regional development to put forward 
initial policy ideas that would benefit Thailand.   

 
As well as this, a case study will also be taken from the Human Geography literature whereby the advantages and the 
disadvantages of linking local regional economies to global network flows will be discussed in the context of Thailand and 
BMW.  The case of Khon Kaen as a growth pole will be highlighted along with the negative impacts that unfettered economic 
growth has upon the natural environment.  
 
The paper will conclude by arguing for integrated regional development but not at the cost of the rural poor.  This is particularly 
the case for the Northeast of Thailand where regional development, it is argued here, requires consideration of the economic, 
environmental and social development of the region, displacing the dominance of considering economic development in 
isolation.   

 

KEYWORDS: Growth poles, neoliberalism, regional development, regional food, social class, Thailand 

 

1. INTRODUCTION  

 

“The economic success or failure of a town or city has an impact well beyond its administrative boundaries. It influences the 
prosperity of the surrounding area. The major conurbations influence the entire region and make a key contribution to the national 
economy.  Conversely, the surrounding areas have a significant impact on the quality of life of towns and cities…At the regional 
and local level, market towns across the country also perform a vital role for their surrounding rural areas.  The Rural White Paper 
addresses how we can boost this aspect of a towns function” (Lord Rogers of Riverside, 2000: 96).   
 
 
The purpose of highlighting this quotation is to draw attention to the increasing presence of regional rhetoric within urban 

planning documents in a western context.  Regionalism has embedded itself across the world as a means to join up villages, 

towns and cities across larger tracts of territory (Tomaney and Ward, 2000; Webb and Collis, 2000; Bowles, 2002; Tomaney, 

2002).   
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Regional development is, in itself, a paradox in the global context with regions acting as sub-national spaces for economic 

development (Coe et al., 2004).  There is a complex and varied literature across the social sciences and in this paper I do not 

want to review this more than is necessary before I get into the meat of my argument, however, there are some key points to 

note.  Recent developments have taken place in the ‘new regionalism’ literature, which has placed emphasis on extra local 

dynamics that are shaping economic growth within regions.  These dynamics include knowledge, capital and labour and 

institutional structure.  Increasingly, regions are linked to global processes such as investments in higher education (which also 

require capital and labour) as well as institutional structures, such as Regional Development Agencies (RDAs) in an English 

context1.   

 

Regional clusters or agglomerations have tended to focus upon how industrial districts are incorporated into the global 

production system and how this then affects economic development at the local scale (Humphrey and Schmitz, 2000; Bair and 

Gereffi, 2001; Gereffi et al., 2001; Sturgeon, 2001).  This is useful in considering Thai regional innovations as the Thai state 

has historically been tied closely to the forces of global capital (Rigg and Nattapoolwat, 2001; Hewison, 2002).  Regional 

development is now also seen as a relational process, which means that intricate relationships on a variety of spatial scales 

(local, national and global for example) come into play (Boggs and Rantisi, 2003; Yeung, 2005).  In simpler terms, rather than 

looking at a series of attributes that explain a given social phenomena, human geographers are increasingly looking to 

relationships between things in social space (Castells, 1996).   

 

In defining a region, Coe et al., 2004 employ a simple and useful definition to work from:  

“Our conceptualisation of a region is not as a tightly bounded space, but as a porous territorial formation whose notional 

boundaries are straddled by a broad range of network connections” [469]. 

They also argue that for regional development (and hence, regional innovation) to take place, three inter-related conditions 

need to be met.  Firstly, economies of scale are required — something that Thailand is developing, albeit, not at the same rate 

as core, developed countries (this is one reasons why electrical items are more expensive in Thailand).  Secondly, there needs 

to be the possibility of localisation economies within the aforementioned global production networks.  This means that in order 

for regional development to take place, local economic development needs to take place in order for regional development to 

bear fruit in terms of economic benefits.  The third and final condition considers the appropriate organisation of regional 

institutions to ‘hold down’ global production networks and unleash regional potential.  An example of this will be outlined with 

the case study of Khon Kaen as a growth pole in the Northeast of Thailand.   

 

 

2. METHODOLOGY: A CASE STUDY APPROACH 

This paper does not apply a thesis style methodology; instead, it provides a policy context and case study examples concerning 
regional development in both Thailand and Western Countries.  If we look at regional development in other countries such as 

                                                           
1
 Regional Development Agencies under the new Coalition government of the Conservative and Liberal Democrat political 

parties were abolished in June 2010. 
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the United States and the UK, regional development in these contexts are less dependent on banks and much more on 
incorporation into global networks (Coe et al., 2004).  We can also relate the Marxist notions of ‘uneven development’ (Smith, 
1982; Lowe et al., 1993; Hudson, 2007) to the regional development context with the uneven access to financial capital 
apparent with examples such as Silicon Valley where equity funds and investment were key to its success as an IT hub or 
technopole (Sturgeon, 2003).  Because of this uneven development, the integration of activities in such a manner as outlined 
might not benefit all regions.  A good example in a geographical context (which is my research field) is London, which attracts 
significant in-migration from other parts of the UK due to the concentration of professional and managerial labour (Mogridge 
and Parr, 1997; Dutton, 2003; Butler et al., 2008).  Essentially, those qualified to fill professional and managerial posts (often 
known as the service class) living outside the London urban area are often drawn to the riches of the capital even when 
property prices continue to appreciate.   
 
 
This leaves many regions of the UK with a relatively low skill base compared to the Southeast region, which does not 
encourage companies to relocate outside of the Southeast due to cheaper land and property prices.  I believe this will lead to 
growing inequality within the core countries in the coming decades, as capital will increasingly seek out higher rates of return in 
an era where the state is increasingly renegotiating its remit to redistribute the wealth that the nation produces.   
 
 
Now the regions and regionalisation has been outlined briefly, we need now to examine what the point of regional development 
is and what subsequent innovation needs to do to generate positive economic outcomes.  Examining the literature in this area, 
it appears creating value is of upmost importance.  However, it is not as simple as being ‘plugged’ into global production 
networks in order to create value that benefits the region in question.  Local actors such as companies can end up producing 
value that does not maximize a region’s strengths.  For the project of regional development to be successful, the value created 
needs to be retained within the region itself, something that has proved difficult to achieve in reality and is reflected in a North-
South divide — in economic terms — between the North and The South of England.   
 

If we move on to consider Thailand, regions have their own assets that are unique and add value to their respective regional 

economies.  Returning to the example of England, some regions are using traditional food to promote the economic 

regeneration of their regions.  Although agriculture has severely contracted in recent decades in England, there has been a 

renaissance in rural food markets or farmers markets, leading people to buy directly from the farmer.   

 

Such assets, however, can only be advantageous if they meet the needs of global production networks.  As has been found by 

many countries during the global recession we are currently experiencing, being able to export products abroad is one way to 

positively influence the balance of payments a given country possesses.  Using food as an example, the Melton Mowbray 

Porkpie achieved geographical protection status in 2008, which enabled generic copies of the pie to be banned, and thus 

opened up the world market for Pork pies.   

 

To enable assets to bear fruit in an economic sense (creating value), firstly, institutional structures are required with Regional 

Development Agencies (RDAs) a prime example in the case of England.  Countries such as Thailand do not always have these 

structures in place to the same extent as that of developed countries, such as England.  Attracting value added activities can 
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be achieved by training and educating the workforce, promoting business start-ups and supplier networks and by encouraging 

entrepreneurial activity.   

 

Institutional structures — such as the aforementioned development agencies — can build on the creation of value through 

value enhancement.  This involves, according to Coe  et al, enhancing value knowledge and technology transfer and can be 

achieved through regional institutions integrating with regional assets such as local universities working with local businesses 

(Kitagawa, 2004).  In some cases, as with England, regional institutions can invest in local infrastructure and human resources.   

Such examples are the supply of a stable power source (this can be a problem in Thailand), high-speed internet or the 

employment of specialists such as academics, engineers or IT professionals related to the given business enterprise.  

 

Coe et al., (2004) also argue that regional institutions can capture value through close integration in global production networks.  

Economies of scale are the chief benefit of such integration, however, they note there is a risk of a given region being able to 

control its own development as it becomes into the global economy.  This is closely related to the concept of power and 

although  power has multiple definitions and applications as a concept, power can operate across the borders of nation-states 

through network connections (Allen, 2003).   

 

As the global economy is very competitive, some regional institutions could offer cheaper factors of production, such as rent 

and labour.  Thailand, for example, can naturally offer cheaper labour and as shall be demonstrated later in the paper, the Thai 

government has offered businesses looking to locate in Thailand a number of financial inducements in order to locate their 

operations in the country.  The next section will examine a number of case studies to illustrate many of the arguments outlined 

above. 

 

3. CASE STUDIES 

 

In this section of the paper, I shall outline a number of illustrative case studies, firstly considering BMW in Rayong Province, 
Thailand followed by a case study of Khon Kaen as a growth pole.  What these case studies illustrate is the differing 
perspectives of regional development from an international autos manufacturer to a large urban area (Khon Kaen).    
 

 

3.1 BMW IN RAYONG PROVINCE, THAILAND 

 
This case study originates from the work of Coe et al., (2004), based around their paper concerning the globalised nature of 
regional development.  Thailand has become the Asian hub for much of the autos industry in South- East Asia and this can be 
traced back to the 1960s.  National, government policy has concentrated car companies, including BMW, towards the South of 
Bangkok within the provinces of Rayong and Samutprakarn (Lecler, 2002). 
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Aforementioned, all regions to differing degrees have regional assets that they can employ to their advantage.  The state plays 
a crucial role in Thailand in a regional development context as regional institutions tend to be weak, therefore, the Thai state is 
required to play a more active role in coaxing companies to its shores.   
 
 
Early into the 21st Century, BMW only employed 250 people in Thailand assembling roughly 4,000 cars per year.  These 
vehicles were assembled from kits imported from Germany and this indicated the limited input that BMW was making in terms 
of contributing to regional development in Rayong Province (Coe et al., 2004).  Skill levels within the workforce had not reached 
the required standards.  
  
 
This short example indicates that capital can flow out of the country of manufacture, which poses issues for sustainable 
regional development.  The following section details Khon Kaen as a regional growth pole.   
 

 

 

3.2 KHON KAEN AS A GROWTH POLE 
 

This case study is based around the work of Glassman and Sneddon (2003) and it is useful to highlight the commonalities 
between Thai government policy to regional development and the Western world.  Both settlements were selected as growth 
centres during the 1970s.  Both places were viewed as potential growth hubs for their respective regions (the North and 
Northeast of Thailand).  Their findings indicated that there was some growth evident from allocating these settlements as 
growth poles, however, this was very uneven and benefited a narrow group of professions in Thai society (mainly the 
professional managerial class).   
 
 
The motivation for the decentralization of urban growth into secondary urban centres such as Khon Kaen was to help alleviate 
the congestion and pollution problems in the capital, Bangkok.  There is also a wider argument about how the Thai state 
refuses to discipline capital, perhaps best illustrated by the 1997 Asian financial crisis.  Partly because of this kind of 
government policy discourse, Thailand has relied upon financial inducements to tempt potential investors.  Such investors are 
also taking advantage of the relative lack of regulation in the Thai economy.  Glassman and Sneddon (2003) note that: 
 

"Such approaches would appear — insofar as the Thai case is representative — to fundamentally give away the game at the 
outset by privileging growth and maintenance of class privilege over other socioecological objectives" (Glassman and 
Sneddon, 2003: 94). 
  

If the wider context surrounding the development of Bangkok is analysed, in 1960, Bangkok contained 8.1% of the country’s 
population and 23.8% of gross domestic product (GDP).  By 2000, the capital accounted for 10.4% of Thailand’s population and 
35.2% of the gross domestic product.  This in part, explains the wide income inequalities present that have already been 
documented (Medhi, 1996; Nanak and Medhi, 1996).  In summary, Bangkok is not a sustainable city.  It is prone to flooding 
and land subsidence, which regularly features on the national news where large areas of earth can give way.  This has been 
exacerbated by excessive withdrawals of groundwater under areas of large-scale construction.  Even with such dire 
environmental consequences, development has continued virtually unabated.   
 
 
Little has been done to limit the dominance of Bangkok (similarly to London in the UK).  Credit, which has been historically 
important in the development of the worlds most advanced economies, has not spread to the more disadvantaged regions.  
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There are virtually no incentives for firms to relocate outside of the Central region in a similar vein to England where a stark 
North-South divide still exists.  Thailand would be prudent in examining the case of South Korea where incentives to relocate 
firms outside of central areas has been met with some success (Markusen et al., 1999). 
There have been some examples of policy in a Thai context to attract investment further up-country.  Glassman and Sneddon 
(2003) highlight three policies: 
 
 1. Regional based incentives such as tax write-offs by the Board of Investment (BOI). 
 2. State expenditure on transport and communications via the Industrial Estate Authority of Thailand’s 
              Development of provincial industrial estates.   

3. Maintenance of the graded minimum wage structure.  In practice, this means provincial and non-urban wages are 
lower than those in Bangkok or provincial urban centres.      

 
In the Third National Economic and Social Development Plan (1972-1976), nine provincial growth poles we proposed.  
Implementation of the growth pole policy began with the introduction of the Fourth Plan (1977-1981).  Some scholars have 
argued this growth poles strategy has placed growth as the number one priority, at the expense of the redistribution of wealth 
(Parnwell, 1992). 
 
 

3.2.1 KHON KAEN 

 
Khon Kaen is not an historical city, such as Chiang Mai — Khon Kaen was a very similar project to the New Towns established 
in England during the 1960s to stem the increasing development of the London urban area.  It was a city project conjured by 
government planners and is located in the Northeast of Thailand, which is considered the poorest of the five major regions in 
the county.  By the 1970s, Khon Kaen was central to the Thai government’s growth pole strategy in the Northeast region and 
was seen as an ideal location for industrial development, which aimed to non-farm labour from the Northeast of Bangkok 
(Glassman and Sneddon, 2003).  In relation to research in the field of gentrification, this could be seen as state led thirdwave 
gentrification whereby the state become actively involved in promoting the movement of people (in the case of Khon Kaen, the 
middle class) into a new space.   
 
 
To those such as myself who have become familiar with the Northeast of Thailand, Khon Kaen has become an urban 
Metropolis in a predominantly rural region of Thailand, yet before the 1960s, Khon Kaen was essentially a large village.  There 
have been negative aspects to the rapid development of Khon Kaen with the case of Phoenix pulp and paper a good example 
of this (Glassman and Sneddon, 2003).   
 
 
According to Parnwell and Khamanarong (1996), 80% or four-fifths of industrial enterprises in the Northeast of Thailand are tied 
to rice milling and agriculture and consequently, local labour markets were tied to such economic activity.  The Phoenix paper 
mill was located on the Nam Phong River, 40km northwest of Khon Kaen municipality and the location was useful due to the 
presence of Kenaf, which is used in pulp production.   
 
 
The Thai government offered the people financing Phoenix inducements to locate in Khon Kaen.  Such benefits included land 
purchasing rights normally reserved for Thai’s (the firm had a non-Thai ownership structure), an allowance for the use of non-
Thai labour, import duty exemption and a deal on income tax (Glassman and Sneddon, 2003).  However, although financial aid 
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was provided, the performance of the plant over the 1980s and 1990s was inconsistent with losses often offset by government 
subsidies and large profits followed by losses, as the company was at the mercy of global pulps prices, which were not fixed.   
 
 
What was also neglected was the environmental impact of the paper plant.  The company was regularly accused by locals of 
contributing to the pollution of the Nam Phong River and the death of fish.  To sum up this case study, the following quote links 
back to the brief introduction of the term gentrification in reference to the Thai government attempting to influence the 
movement of middle class labour: 
 

"The greatest beneficiaries of Khon Kaen's growth have not been members of the rural populace who were the planners' 
ostensible targets but rather urban middle-class in-migrants (lecturers, bureaucrats, businesspeople) who have been able to 
take advantage of the services orientated opportunities in a growing city".  (Glassman and Sneddon, 2003: 107-108). 

 
From this one case study, we can see that promoting regional development can be problematic.  This could be attributed to the 
predominantly economic path the Thai government has chosen in terms of encouraging firms to locate outside of Bangkok.  
The final section of the paper will conclude and summarise the main arguments that have been made.   
 

 

4. CONCLUSION 

 

This paper has briefly outlined regional development and some of the associated challenges Thailand faces in implementing 
regional policy.  Although regional development might appear complex, essentially the problem for Thailand is a narrow focus 
upon ‘the economic’ whilst neglecting the social and environmental impacts of pushing economic development as the sole goal 
of regionalisation.  Glassman and Sneddon (2003) argue that the Thai state has been capital friendly and growth orientated in 
its policies.   
 
 
Both the case studies indicate that some of the economic benefits of encouraging firms to locate in particular regions does not 
always bring economic benefits directly to Thailand.  Thus, there appears to be a miss-match between regional assets (what 
the region in question is good at) and the sorts of businesses that locate in Thailand.  The question needs to be asked: Do 
foreign firms benefit the region or do profits end up in the host country rather than Thailand? The creation of institutional 
structures, such as the equivalent of the now defunct regional development agencies in England would help to target the most 
appropriate form of investment given the regional assets it possesses.  A good example of this would be to utilise the strong 
higher education base in the Northeast of Thailand and link it more closely with the interests and goals of local businesses.  
Too often, different sectors of the economy are in opposition when, in fact, much benefit can be derived from working in 
partnership.   
 
 
Local economic growth also is required to take place to stimulate entry into global production networks mentioned earlier.  A 
Bangkok Post article recently highlighted a World Bank report entitled ‘Thailand Public Finance Management Report: Improving 
Service Delivery’ concerning the over concentration of funding into Bangkok and the lack of redistribution of budgets between 
central and local government.  There was evidence of overlapping of functions at local and provincial level and the report cited 
Denmark as an example whereby it eliminated 26 counties and replaced them with five regions.  This structure, it is argued, 
makes it easier to redistribute the benefits of economic growth (Yuthamanop, 2012).   
 
 

562



5. REFERENCES 

 
Allen, J. 2003: Lost geographies of power. Oxford: Blackwell. 
 
Bair, J. and Gereffi, G. 2001: Local clusters in global chains: the causes and consequences of export dynamism in Torreon’s 
blue jeans industry. World Development 29, pp. 1885-1903. 
 
Boggs, J.S. and Rantisi, N.M. 2003: The relational turn in economic geography. Journal of Economic Geography 3, pp. 109-116. 
 
Bowles, P. 2002: Asia's post-crisis regionalism: bringing the state back in, keeping the (United) States out. Review of 
International Political Economy 9, pp. 244-270. 
 
Butler, T., Hamnett, C. and Ramsden, M. 2008: Inward and Upward: Marking Out Social Class Change in London, 1981-2001. 
Urban Studies 45, pp. 67-88. 
 
Castells, M. 1996: The rise of the network society. Oxford: Blackwell. 
 
Coe, N.M., Hess, M., Yeung, H.W., Dicken, P. and Henderson, J. 2004: ‘Globalizing’ regional development: a global production 
networks perspective. Transactions of the Institute of British Geographers 29, pp. 468-484. 
 
Dutton, P. 2003: Leeds calling: the influence of London on the gentrification of regional cities. Urban Studies 40, pp. 2557-2572. 
 
Gereffi, G., Humphrey, J., Kaplinsky, R. and Sturgeon, T. 2001: Introduction: globalisation, value chains and development. IDS 
Bulletin 32, pp. 1-8. 
 
Glassman, J. and Sneddon, C. 2003: Chiang Mai and Khon Kaen as Growth Poles: Regional Industrial Development in 
Thailand and its Implications for Urban Sustainability. The Annals of the American Academy of Political and Social Science 590, 
pp. 93-115. 
 
Hewison, K. 2002: Thailand: Boom, Bust, and Recovery. Perspectives on Global Development and Technology 1, pp. 225-250. 
 
Hudson, R. 2007: Regions and Regional Uneven Development Forever? Some Reflective Comments upon Theory and 
Practice. Regional Studies 41, pp. 1149-1160. 
 
Humphrey, J. and Schmitz, H. 2000: Governance and upgrading: linking industrial cluster and global value-chain research. IDS 
Working Paper, University of Sussex: Institute of Development Studies. 
 
Kitagawa, F. 2004: Universities and regional advantage: Higher education and innovation policies in English regions. European 
Planning Studies 12, pp. 835-852. 
 
Lecler, Y. 2002: The cluster role in the development of the Thai car industry. International Journal of Urban and Regional 
Research 26, pp. 799-814. 
 
Lowe, P., Murdoch, J., Marsden, T., Munton, R. and Flynn, A. 1993: Regulating the new rural spaces: the uneven development 
of land. Journal of Rural Studies 9, pp. 205-222. 
 

563



MacKinnon, D., Cumbers, A. and Chapman, K. 2002: Learning, innovation and regional development: a critical appraisal of 
recent debates. Progress in Human Geography 26, pp. 293-311. 
 
Markusen, A., Lee, Y.-S. and DiGiovanni, S. 1999: Second tier cities: Rapid growth beyond the metropolis. Minneapolis: 
University of Minnesota Press. 
 
Medhi, K. 1996: Thailand: Poverty assessment update., Economic Research and Training Center research paper., Bangkok, 
Thailand: Faculty of Economics, Thammasat University. 
 
Mogridge, M. and Parr, J.B. 1997: Metropolis or Region: On the Development and Structure of London. Regional Studies 31, 
pp. 97-115. 
 
Nanak, K. and Medhi, K. 1996: Big reduction in “poverty. Bangkok Post, Economic Review Year-End 1996, pp. 21-23. 
 
Parnwell, M. 1992: Confronting uneven development in Thailand: The potential role of rural industries. Malaysian Journal of 
Tropical Geography 22, pp. 51-62. 
 
Parnwell, M. and Khamanarong, S. 1996: Rural industrialisation in Thailand: Village industries as a potential basis for rural 
development in the North-East. In Parnwell, M., editor, Uneven development in Thailand, Aldershot: Avebury. 
 
Raco, M. 2005: Sustainable Development, Rolled-out Neoliberalism and Sustainable Communities. Antipode 37, pp. 324-347. 
 
Rigg, J. and Nattapoolwat, S. 2001: Embracing the Global in Thailand: Activism and Pragmatism in an Era of Deagrarianization. 
World Development 29, pp. 945-960. 
 
Smith, N. 1982: Gentrification and Uneven Development. Economic Geography 58, pp. 139-155. 
 
Sturgeon, T. 2001: How do we define value chains and production networks? IDS Bulletin 32, pp. 9-18. 
 
Sturgeon, T.J. 2003: What really goes on in Silicon Valley? Spatial clustering and dispersal in modular production networks. 
Journal of Economic Geography 3, pp. 199-225. 
 
Tomaney, J. 2002: The Evolution of Regionalism in England. Regional Studies 36, pp. 721-731. 
 
Tomaney, J. and Ward, N. 2000: England and the 'New Regionalism'. Regional Studies 34, pp. 471-478. 
 
Webb, D. and Collis, C. 2000: Regional Development Agencies and the 'New Regionalism' in England. Regional Studies 34, pp. 
857-864. 
 
While, A., Jonas, A.E.G. and Gibbs, D. 2010: From sustainable development to carbon control: eco-state restructuring and the 
politics of urban and regional development. Transactions of the Institute of British Geographers 35, pp. 76-93. 
 
Yeung, H.W. 2005: Rethinking relational economic geography. Transactions of the Institute of British Geographers 30, pp. 37-51. 
 
Yuthamanop, P. 2012: World Bank urges budget reform. Bangkok Post, May 11, 2012. 
 

564



STRENGTHEN THE RELATIONSHIP BETWEEN PEDAGOGY TEACHING MATHEMATICS CONTENT 
WITH ADVANCED CONTENT TAUGHT ELEMENTARY MATH FOR ELEMENTARY EDUCATION OF 

UNIVERSITY 
----------------------------------------------------------- 

 
PhD. Nguyen Thi Chau Giang  

Faculty of Education - University of Vinh – Vietnam 
E-mail: chaugiangdhv@yahoo.com.vn 

  
I. Introduction: The relationship between pedagogy teaching advanced Mathematics content with the 
content of the teaching of mathematics in primary schools has existed since long ago, the most recent is 
from when modernizing the universal education of the twentieth century and in Vietnam in 1981 but remain 
"hidden trove" not yet clarified.The teaching in the school of pedagogy should be exploited in a proper 
relationship to help students master the knowledge of advanced Math and understand more clearly the basis 
of mathematics Mathematics teaching content in primary school. This has implications for elementary 
teachers in raising the capacity analysis program, elementary math textbook on advanced mathematical 
point of view, modern mathematics, promote the positive properties of active teachers in the teaching 
process. 
    To contribute to raising the basic competencies for elementary teachers in teaching math in elementary 
school, we propose two solutions primarily aimed at strengthening the relationship between pedagogy 
teaching advanced Mathematics content with the content of primary mathematics teaching for students. 
II. Solution 1: Additional system exercises in Advanced Mathematics curriculum on integrated 
perspective, integrating to initially make clear the relationship between knowledge of subjects with 
the content taught mathematics at primary school. 
   Added here means besides the basic exercises that have been selected to keep, will replace or add to the 
syllabus of some form of clarification exercise facility, relationship of teaching elementary math content 
aligns with the knowledge of advanced Math is being studied. The exercises that we propose to contribute 
to developing students capacities generalise and abstract mathematical chemistry. This capacity must be in 
high level on the basis of analysis and synthesis in the level of reason, the capacity to spli t nature of the 
phenomenon, the General of the separate and linking them back into a system of mathematical problems, 
problems learning math. Since then come to conclusions about mathematical ideas, ideologies taught 
mathematics at primary school. That is the essential theoretical treatise with the level of scientific thinking.  
   Holds the basic thought on our orientation in the construction of the exercises on the basis of advanced 
Payment is as follows: 
1 > Explains content teaching math in elementary school Mathematics based on the basis of  Advanced 
mathematics.  
 Example: Please clarify the mathematical basis of the teaching concept of decimals in primary school. 
2 > Search concepts, properties of advanced Math appear in the content of mathematics in primary school. 
Example: For the problem: "There are 18 flags divided for two. Ask each little flag?   
    Recognizes the problem of set theory, relations "with" is equivalent to the set    of flags. He (she) finds 
some elements of each equivalence class? Determine the file.  
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3 > Explained explanation of problems in elementary school by the knowledge  
of advanced Math. 
Example: Please explain the solution of problems after using knowledge of set theory: "For five different 
numerals and another 0. Asked how many of might set a three digit number that each number has digits 
different ". 
Answer:   Number has three digits are formed by the proper alignment of 5  
elements and 3 short in: 
A3

5 = 5 x (5 – 1) x (5 –3 + 1) = 5 x 4 x 3 = 60  (number)  
 4 > Presented concepts, properties of Advanced Mathematics as the basis of mathematical problems in 
primary  
Examples: Presentation of the mathematical basis of later problems in primary :  
Write the value of the expression into the appropriate fields:  
 

        m   2   3   4   5 

201634 x m     

Answer: Mathematical basis of the problem is mapped:  
                      f : {2, 3, 4, 5}  N 

                                     m     201634 x m        

  The specified mapping f as the basis of mathematics for students to understand better the nature of 
concept mapping and know how to recognize thought correlation function in the content of the program math 
elementary.  
 5 > Oriented solution of problems by the knowledge of Advanced Mathematics from that figure out how to 
solve fit objects of primary school students. 
Example:  Problem: "There were cages to confine chickens, each of 50 cages confine no more than 24 
chickens. Proof that at least three must have the same number of chicken cages confine alike. " 
+  Solve using knowledge of Advanced Mathematics: Call X is a collection consisting of 50 chicken cages. Y 
is the set consisting of the number 24 (from 1 to 24) chicken. Then have to define a map f from X to y. 
meaning, has 50 elements get together another 24 values (from 1 to 24). So there will be at least 3 
elements receive the same value. So, at least three must have the same number of chicken cages confine 
alike. 
+  The solution of problems in school: Because each pens to confine no more than 24 chickens, so the 
number of chicken cages would be locked in every one of the 24 numbers (from 1 to 24) .  
   We turn chicken in cages to confine in order each cage confines 1 to 24 chickens. (For example, the first 
cage confines 1 chicken, the second cage confines 2 chickens, …the 24th  cage confines 24 chickens, the 
25th cage confines 25 chickens….). Because 24 x 2 = 48 < 50 should must have at least three stables with 
some equally confining chicken. 
  The relationship between the two interpretations: Senior orientation indicates that mirroring from collection 
X, including 50 elements in collection Y consists of 24 elements will make at least three elements of the 
collection X received photographs with an element of common subset Y. This is the basis for inference in 
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primary, 50 chicken cages, have jointly received 24 value (in terms of number of chickens) so there will be 
at least three stables with a value of getting common chickens. 
   The studies show that the relationship between the two ways of solving this pedagogy will help 
elementary teachers who master the knowledge should be taught. For students who are familiar with the 
method of application of the principle of Đe-ric-le for the solution of problems that will take the children to 
close to the actual teaching mathematics in elementary school. 
III. Solution 2: Build a number of thematic modules approach aims to strengthen the relationship 
between the content of Advanced Mathematics Teaching with the content taught mathematics at 
primary schools 
    The Symposium is built in the form of teaching modules aimed at helping students to detect and 
understand the deeper relationship between Advanced Mathematics teaching content with the content taught 
math at the school. Through which students master the more advanced Mathematical knowledge in 
accordance with the program and can use flexible advanced Mathematical knowledge in the process of 
teaching elementary math. 
 2.1. Orientation of the thematic content of each thematic has two main contents corresponding to the 
two actirities which are: 
- Learn the content taught in elementary math program on the basis of advanced Mathematics 
- Practice oriented solve some math in the elementary by knowledge of Advanced Mathematics.  
2.2. The thematic-specific:  
MODULE 1: Teaching natural number at the primary school spirit to Top of  set theory 
MODULE 2: Teaching of arithmetic in elementary school on the point of set theory and algebraic 
structure. 
MODULE 3: Mathematical logic with the content taught mathematics at primary schools 
2.3. Measures to organize the thematic teaching  
Measure 1: Organisation of activities aimed at enhancing the interaction between the SV together.   
    The Symposium is designed in modular approach was based on works created favorable conditions for 
faculty teaching organizational conduct towards positive chemical activity awareness of students.  
    The organization of teaching may be the following: 
a. On the basis of the knowledge learned about Advanced Mathematics, Faculty student organization 
conduct analytical learn content in elementary mathematics teaching through the tasks stated in the module. 
b. Lecturers create situations to students with interactive activities. Through discussion groups, answering 
system question, students solved the situation and create new knowledge for themselves. Faculty role 
precisely the knowledge that knowledge of science. 
Example: When teaching concept equivalence class. 
Activity 1: Assistant lecturer giving situation: "In the game, the teacher gave them a box of toys including the 
cover the circle or square. Each plate is painted in yellow, red and blue. A child brought to split the plates 
that made the first group consists of three groups, blue plate, the second group includes the yellow sheet, 
the third group includes the red plate. A forthcoming collection on other children into two groups, the first 
group includes the cover circle, the second group includes the panels cover the square ". 
Activity 2: Ask the group to answer the following questions:  
+ Please give comment on the similarities and differences in two way split sets in on? 
+ Please specify the relations between the toys shown in every way Division?  
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+ The relationship has to be equivalent to relations?  
+ Please give comment about relations between the toys in the same group in each Division?  
Activity 3: Groups of students discuss to offer alternative answer: 
+ On the same aggregation can identify one or more relationships similar to  
+  It is said that two children above have made the classification of plate cover in two different equivalence 
relations are "of the same color" and "" format.  
+  The toys in the same group are equal to each other (in the same color as the equivalent of "relations" in 
the manner of Division and by the relationship equivalent to "format" in the way of second Division)  
+  Every equivalence relation on a set that will split the collection into the equivalent. Faculty help students 
exactly this last comment to go to  concept of equivalence classes 
Measure 2: Creating demand for students interested in exploring the relationship 
   In teaching at the University of the main object is the product of the activities by the student creates. To 
inspire the students in active learning advanced mathematics, teachers need orientation to the object that 
must be needed for the preparation itself career in their future. Therefore, we can implement this measure in 
the following ways: 

a. Regular exercise activities for students visualize abstract theory 
The concept and nature of Higher Mathematics is expressed in the form of abstract terms such as relations, 
mappings, groups, rings, fields ... This is a difficult factor in the perception of students. The visualization of 
abstract terms through its expression in primary school mathematics, the general opinion of the senior 
teaching mathematics content in primary will contribute to demand interest for medical students breaking 
knowledge. For this purpose, we have to create a permanent sense in clarifying relationships in each of his 
unit. Completion of each concept, each student should understand the nature of the expression of it in 
elementary school math program. Hence the need to visualize the abstract theory, students have the facility 
to quickly and firmly to absorb, apply the basic knowledge of the subject. 
     In Advanced Mathematics teaching faculty can organize students to participate in activities with 
visualization analysis theory, see related content in elementary school mathematics. On the one hand, to 
make students understand deeply the nature of the concept, nature, content structure elementary 
mathematics. On the other hand, it helps students easily grasp the knowledge of advanced mathematics, 
making more advanced knowledge closer and less abstract 
2. Training for student activities discovered how to solve the problem, solution-oriented problem elementary 
knowledge of advanced mathematics by 
 * Content solve problems in primary education is a relatively difficult problem for most students, especially 
students and fostering mathematically quite - good. Meanwhile, Advanced Mathematics is a useful tool in 
detecting the problem, oriented solution to the problem. It is important that students recognize that the 
problem on a general model through the implementation of the action of thinking in general, particularly 
chemical. Many phenomena collusions with each other in elementary school mathematics on the overall 
concept of high-performance computing are an expressions of the relationship. 
Example: The problem: "In any four natural numbers, there always exist two numbers that their performance 
is not divisible by 3". 
Activity 1: Consider the ideas advanced in math problem 
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Analysis of problem students need to realize there appear two sets, which are sets of four numbers and 
nature of any set of balance when dividing a natural number for any 3. Between them are a match. From 
that relate to the concept of reflection, thought by mapping from the finite set of finite set to detect the way  
students solve problems: 
          "For two sets A and B, A = m , B= n,  (m> n). Then the mapping  
 f : A  B ;  y  B such that at least two imaging in A ". 
Activity 2: Find ways to solve the problem with high math 
- Students discus to set mappings: Especially when the above direction of the division four natural numbers 
a, b, c, d that for any 3, will be a definition mapping  f : {a, b, c, d}  {0, 1, 2}.  
-  Reviews characteristics of the mapping f: Since the source file has four elements, three elements are the 
target file should have at least two of the set {a, b, c, d} have the same photos in the set {0, 1, 2} (ie with at 
least two numbers have the same remainder when divided by 3). Performance of the two of them should be 
divisible by 3. 
 Activity 3: Solving the math problem in elementary school 
   In the third division for only three different balance is 0, 1, 2. When divided by four for any natural number 
three always have to have two divisions of equal balance. Therefore, the effect of two natural numbers (as 
the dividend of this second division) is divisible by 3. 
Activity 4: Generalizing association between high-level math problems with solutions in the primary 
 Thought this was mapped on advanced mathematical models for the class of problems in elementary 
school actually be solved by application of the principle methods of Đi-ric-le. Clarifying the relationship 
between concept mapping solution to the problem by the method of  the mathematical method applied Đi-
ric-le , in order to help students get closer to the practice of teaching mathematics in primary schools in the 
process of learning mathematics senior at the University, understand the nature of the mathematical method 
applied  Đi-ric-le. 
Measure 3: Exploring the application of knowledge in Advanced Mathematics teaching mathematics 
in primary schools on the basis of creating an environment for students to create knowledge by 
taking situations in practice teaching in primary schools. 
   In teaching concepts, rules and nature of Higher Mathematics, making problematic situations to help 
students create self-knowledge is consistent with the trend of innovative teaching methods in universities. In 
particular, the situation can be retrieved from the practice of teaching elementary mathematics, based on 
which students generalize the knowledge of the subject. As such, implementation of this measure may 
provide an opportunity for students to create self-knowledge and helps students explore the application 
subject knowledge for teaching mathematics in primary schools, contributing to clarify relationship between 
pedagogy teaching advanced Mathematics content with the content of primary mathematics teaching for 
students. 
Measure 4: Promoting and encouraging self-reading activities, self-study learning materials by 
students 
    Self-study learning materials was a personal approach to providing information to learners. In the 
teaching process the teacher has a key role as subject teacher impact on self-learning process of students. 
Therefore, in addition to student teachers assigned to the list of references or processes need to master to 
automatically read the need to have an impact on aspects of study of students: Create needs and interests 
of learning; create learning situations, and guide the process of student self-appraise and promote student 
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self-assessment . These measures can be implemented with the specific following equation as: assign tasks 
to students to read prior to class materials, increasing student participation do the assignments and the 
essays. 
2.4. Proposed use of thematic directions  
 - Integrated, integrated deployment of specialized learning in the teaching process as Advanced 
Mathematics self-study exercises that do not affect the duration of the modules. Students are allowed to 
choose one of the topics given to study under the guidance of faculty learning. The assessment of learning 
outcomes of students is done through ex post inspection activities, reports or integrate seminar topics on the 
test conditions, test end module 
- Organize study elective subjects for students. Lecturers can lead to the thematic content for electives in 
the curriculum. Each topic is the equivalent of a teaching unit or a unit of credit. Students are allowed to 
select a number of thematic topics in the regulations made under the duration of the course. This job is 
needed in the trend of strengthening of electives in the University today.  
- Guide students to study subjects in the form of extra-curricular. This is a form of self-selection is not 
required, students can choose to study in any specialized topics presented. teachers encourage students to 
learn through self-assessment point of attendance, mental, learning attitude. 
Implement specialized training program of primary school teachers regularly or periodically, to help teachers 
to go deeper into the mathematical nature of the problems they are teaching in mathematics in elementary 
school. The topics given for teachers who choose to study a thematic fit with the ability and your preference. 
Learning results are assessed through discussions at professional groups, in the last harvest. 
III. Conclusion: The Teaching Advanced Mathematics in the University should pay attention to the 
exploitation of regular contact with teaching practices in elementary mathematics content. This has practical 
significance in raising awareness for students and teachers about the role of senior mathematics teaching 
practices in elementary mathematics. 
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I. INTRODUCTION 

Writing Subject plays a critical role in Vietnamese Language programs in 

primary schools. This is a subject that has such important characteristics as totally 

practical, comprehensive and creative.  

In the common trend to build up innovative teaching methods, the application of 

Information Technology (IT) in teaching and learning of Description Literature 

(DL) is indispensable. 

Besides software and electronic lectures, an Electronic Library (EL) which 

contains a lot of materials about curriculum and teaching methods, the works of 

children's literature and especially pictures, sounds and videos for the purposes of 

creating innovation in teaching Description Literature is urgently needed. 

The aim of this paper is to build up an Electronic Library containing data on 

the images, sounds, videos and excerpts in the works of children's literature, 

and electronic sermons to support the process of teaching and learning 

Description Literature, as well as to contribute to improve the quality of teaching 

and learning Writing Subject for pupils at grades 4 and 5.  

 The scope of research 

This research named “Building electronic library to support the teaching of 

description literature for pupils at grades 4 and 5” is based on softwares including 

Corel VideoStudio Pro X 3, Dreamweaver 9.0 and Adobe Flash Professional CS5. 

The scope of the topic is concentrating on the following contents: description of 

trees in Description Literature program for Grade 4, and description of landscape in 

Description Literature program for Grade 5.  

This Paper focuses on surveys of status and testing in primary schools in Ho Chi 

Minh City, Vietnam. 

 The importance of using Electronic Library to support teaching and 

learning Description Literature for pupils at Grade 4 and 5  

Thanks to the support of the IT system, projector and audio, pupils can observe 

directly the images, colors and feel the beauty of objects, phenomenon profoundly. 
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Electronic Library may create more convenient conditions for teachers in 

searching and processing data on the database when designing the electronic 

lessons.   

An Electronic Library with rich images, sounds and videos about the contents of 

Description Literature at grade 4 and 5 will supports ideally for the teaching process 

of Writing subject in primary school. 

 

II. CONTENT  

1.  Outline some software used in Electronic Library supporting the 

teaching of Description Literature 

 Dreamweaver 9.0: Dreamweaver is a program used to create and manage 

web sites. It is a tool that is powerful, easy to use, and has become one of the 

preferred tools of the professional web designers.  

 Corel VideoStudio Pro x 3: UleadStudio Pro X 3 is a professional film 

editing software, to quickly create complete movies with eye-catching titles, filters, 

and voice effects. 

 Adobe Flash Professional CS5: Flash is great tool to create products that are 

distributed on the internet because of its light capacity. With the features of Flash, 

we can create applications as varied as: user interface, animation, and especially 

games.  

  

2. Facts on teaching and learning Description Literature for pupils at 

grades 4 and 5 with the apllication of Information technology 

2.1.  Facts on learning Description Literature of pupils at grades 4 and 5 

 In general, the writing skills on Description Literature of pupils at grades 4 

and 5 in Ho Chi Minh City, Vietnam have certain limitations such as weak 

observation skill, limited wording, and poor expression about the object described. 

 The living experience and knowledge on describing objects are limited and 

poor. 

 The majority of the writing articles on Description Literature are still in 

traditional and common ways, similar to each other rather than expressing the new, 

distinct and unique way of thinking. 
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2.2. Facts on teaching Description Literature for pupils at grades 4 and 5 

 In general the majority of teachers were aware of the importance of teaching 

Description Literature in primary school. Besides, most of them are appreciated the 

efficiency of the use of Information Technology in teaching Description Literature.  

 However, the teachers have not used applications of information technology 

in teaching Description Literature effectively. Normally, the computer proficiency 

of the primary teachers is not high. They also encountered many difficulties on the 

techniques of using computers when searching and processing of material to design 

their electronic sermons.  

3. Building the Electronic Library to support teaching Desciption 

Literature for pupils at grades 4 and 5 

3.1. Building the Electronic Library programs to support teaching Description 

Literature for pupils at grades 4 and 5 based on Dreamweaver 9.0 software 

3.1.1. The process of building the program  

 Planning for building the program; 

 Building database for the program; 

 Designing the web site. 

3.1.2. Test and check the program 

3.2. The Electronic Library to support teaching Description Literature for 

pupils at grades 4 and 5 

3.2.1. Structural diagram of the library 

The Electronic Library to support teaching Description Literature for pupils at 

grades 4 and 5 includes: 

 254 linked web sites with 2 categories of Description Literature: tree 

description and landscape description; 

 19 tree species with 34 video clips, 125 images and pictures, 24 

paragraphs, and 3 game formats; 

 15 scene types with 26 video clips, 93 images and pictures, 18 

paragraphs, and 3 game formats.    
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Images 
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3.2.2. Contents of Electronic Library to support teaching Description Literature 

for pupils at grades 4 and 5 

 The first interface of the library is                   where the Introduction is 

outlined along with the entire structure of the site.  

 Page                                                          : provides the basis of reasoning 

about teaching Description Literature such as definition of Description Literature, 

Main Page  

Teaching Description Literature 
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characteristics of Description Literature, some main types of Description Literature 

in the primary school, etc. 

 The main content of the web “Electronic Library to support teaching 

Description Literature for pupils at grades 4 and 5” is                                  page. 

This page provides materials to serve the teaching of describing trees and describing 

landscape. Each category contains the information about the images, videos, games, 

vocabulary, the passage references and some electronic lecture. The documents are 

sorted by the contents of lessons in Vietnamese Language textbooks for grades 4 

and 5. 

 Page               : where storing the image of the objects described in the 

Description Literature programs for grades 4 and 5, as well as essential images 

related to those objects. In each lesson, the teacher can find out from six to twelve 

pictures of an object that are described in the lesson. Most of these images are 

relatively large in their size, and not blur nor broken when being used in the 

electronic lectures. The image sharpness is high, showing clearly the characteristics 

of the object described to make the observation easy for the pupils.  

 The page                        is one of the unique content in the Electronic Library 

supporting efficiently for the teaching of Description Literature for pupils at grades 

4 and 5. For every object described in the lesson, the library offers releting videos 

collected on the Internet which have been edited in accordance with requests of the 

lessons. 

In particular, in order to maximize the ability to observe and listen of the pupils 

for the objects described in the lessons, the description passages have been recorded, 

edited and inserted into these relevant video clips. 

Besides, for those objects that cannot be found on the Internet, videos on 

television channels have collected and publiched. Furthermore, many objects 

depicted close to daily life such as grapefruit trees in the garden, the plum tree and 

the baboo in the yard, or morning scene in the park, etc have been also recorded.  

  

  Page                                       : containing games that help pupils to have 

more vocabulary resource which in turn improves them in better writing. With the 

games in the electronic library, the exercises on vocabulary will be computerized to 

become lively learning games. The teachers can use these games as a tool to support 

their electronic lectures to improve their lessons; thereby help pupils to develope 

their knowledge and skills on writing, especially in description literature. 

 Page                              : this is the place storing passages and paragraphs in 

the works of children's literature and literary references to the object described in the 

lessons. Teachers can use this source of data to support their living experience and 

knowledge of literature relevant to the subjects, at the same time helping the pupils 

to learn how to write text in a creative style of each individual.  

Electronic Library 

Images 

Video clips 

Word broadening 

Paragraphs 
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 Page                                  : from the material provided by the electronic 

library such as images, video clips, games, paragraphs, we have designed a number 

of electronic templates for the teachers for their references. On that basis, they can 

build up other lectures to serve their teaching process of Description Literature. 

4. Test results 

 Data of this paper showed that learning results of the Experiment classes are 

much higher than those of the Control classes. In more details: there was no pupil 

who was “Weak” in the Experiment classes while the rate of “Weak” pupils in the 

Control classes was 3.95%. Moreover, the rate of “Average” pupils in the 

Experiment classes (17.11%) was subsitentially lower than that in the Control 

classes (36.84%). In contrast, the rates of “Good” and “Excellent” pupils in the 

Experiment classes (“Good” at 48.68% and “Excellent” at 34.21%) were higher than 

those in the Control classes (“Good” at 44.74% and “Excellent” at 14.47%). 

Graph 1: Learning results in both Experiment and Control classes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pupils in the Experiment classes were very exciting to observe the images and 

video clips about the subjects described in the lessons. In particular, they were 

ebullient and acclaimed happily when joining vocabulary games (on word 

broadening). 
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 The level of attention of pupils in Experiment and Control classes was 

markedly different. In the Experiment classes, the majority of pupils focused on  

observating images, movie clips, and listening to the teachers guiding lessons, rules 

and duties of the vocabulary game, only a couple of them did not concentrate into 

the lessons. 

Graph 2: Level of attention of pupils in both Experiment and Control classes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Overall, through the pedagogical experimental results, it might be concluded 

that all teachers participating into the experiments appreciated the efficiency of the 

electronic library to support the teaching of Description Literature. Through these 

data about images, movie clips, excerpts in the literature and some vocabulary 

games, they can easily design electronic lectures to promote the activeness and 

creativeness of their pupils in Description Literature lessons. 

  By using electronic library, pupils can write an article which is coherent, full 

of text content, and embodies creativity. If the materials in the library are applied 

appropriately, it is highly believed that the Electronic Library to support the 

teaching of Description Literature for pupils at grades 4 and 5 will contribute 

actively into helping the teachers incrementally enhance and improve the quality of 

teaching and learning of Description Literature today. 

 

III. GENERAL CONCLUSIONS  

 

1. Conclusion 

 Description Literature is an important subject in Writing programs in primary 

schools. Various researches showed that both current teaching and learning practices 

of Description Literature for primary pupils still have many inadequacies;  
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 Through these situational teaching and learning of Description Literature for 

primary pupils in Ho Chi Minh City, Vietnam, this paper tried to build an Electronic 

Library to support the teaching of Description Literature for pupils at grades 4 and 

5; 

 The Electronic Library to support the teaching of Description Literature for 

pupils at grades 4 and 5 consists of two parts: Teaching of Description Literature 

page and Electronic Library page. The Teaching of Description Literature page 

presents some essential issues on the basis of the reasoning in teaching Description 

Literature at primary schools. Meanwhile, the Electronic Library page provides 

main contents of the library suc as: images, videos, paragraphs, vocabulary games 

and some electronic lectures for reference purposes. 

 Test results have proved the effectiveness and feasibility of the research 

problem. 

  

2. Recommendations 

 It is necessary to build up and complete Electronic Libraries to support the 

teaching of Description Literature for pupils at grades 4 and 5 with materials of all 

kinds of the description categories in the Writing subject within Vietnamese 

Language textbooks for grades 4 and 5.  

 This paper on “Electronic Libraries to support the teaching of Description 

Literature for pupils at grades 4 and 5” needs to be verified and assessed carefully 

from relevant authorities such as the Vietnam’s Ministry of Education and Training, 

Departments of Education and Training at all levels. Thereby, the library would 

widespread and become a useful reference channel for the teachers. 

 Besides, the Office of Education and Training and the pedagogical schools 

also need to improve advanced knowledge about teaching of Desription Literature 

as well as computer skills for their teachers through the organization of seminars 

and thematics. The assistances of different social departments and unions to 

improve facilities, enhance projector and sound system to facilitate the use of IT in 

the teaching of Description Literature are alo needed.  
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ABSTRACT    

A new convenient method synthesis of diveratives benzoxazole from derivatives of benzoic 

acid and o-aminophenol in a mixture of PPA, P2O5 and POCl3. Benzoic acid reacts with PPA, 

adding P2O5 and POCl3 to help the process, forming benzoic-phosphoric anhydride and 

benzoic-polyphosphoric anhydride faster.  

 

KEYWORDS: Polyphosphoric acid (PPA), 2-Phenylbenzoxazole. 

 

1. INTRODUCTION  

 

Polyphosphoric acid (PPA) is a good solvent for many organic compounds and has been used 

extensively in organic synthesis. It is one of the most effective reagents for carrying out 

acylation, alkylation, cyclization, and acid-catalyzed reactions. It is often the reagent of choice 

for a variety of synthetic transformations, such as dehydrations, rearrangements, and synthesis 

of nitrogencontaining heterocycles. [1] 2-Phenylbenzoxazole is readily prepared from o-

aminophenol and benzoic acid in PPA. The reaction is one of the most convenient methods for 

benzoxazole synthesis [2] which are used widely in preparation of  fluorescent materials, 

stability polymers, etc.. A mixture of P2O5 and methanesulfonic acid (P2O5-MSA) is a 

convenient alternative to PPA [3]. But these methods were taken slowly and in difficulty. 

POCl3 and SOCl2 were used in synthesis of 2- alkyl deratives of benzoxazole [4]. In this 

article, we propose a new convenience method of synthesis of 2- aryl diveratives benzoxazole 

formation from benzoic acid and o-aminophenol in a mixture of PPA, P2O5 and POCl3.  
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2. MATERIALS AND METHODS  

All chemicals, which were purchased from commercial sources (Aldrich, Merck, Duksan, 

Yakuri, Junsei, etc.), were of analytical grade. The solvents were purified by distillation and 

the other reagents were used without further purification. TLC was carried out using Merck 

silica gel plates (F254) with distilled solvents. GC-MS spectra were obtained on the 

instrument HP-5MS  gas chromatograph “Agilent-7890A”.  

 

General method for the synthesis of dye compounds: 

Method 1: Boil the mixture of 2,86 г (0,03 mol) o-aminophenol, 6,5 г (0,03 mol) acid and 15 

ml o-xilene about 15 hours. The mixture was quenched with ice water and then extracted with 

diethyl ether. The organic layer was dried with anhydrous sodium sulfate and evaporated to 

product solid dye compounds.  

Method 2: A mix of 2,86 г (0,03 mol) o-aminophenol, 6,5 г (0,03 mol) acid was stirred in 

polyphosphoric acid (8g), Р2О5 (4g) and 2ml POCl3, at 120-125
о
С for 5 hours. Therefore, we 

have prepared from the PPA and anhydride P2O5 which were mixed at 90 °C in 20 min, that 

the acid reacts completely with PPA. Gradually added o-aminophenol, constantly mixed and 

fixed temperature by 95°C -100
o
C. After 5 hours, the reaction mass was poured into iced 

water, and the precipitate was filtered off, defecating DMF, recrystallized from ethyl acetate. 

Products were identified by GC-MS data. 

 

3. RESULTS  

 

Synthesis of 2-phenyl-benzoxazole was carried out by condensation of o-aminophenol with 

benzoic acid, and derivatives o-,m-,p- iodobenzoic acid (scheme 1).  

(Scheme 1) 

 

In existing methods, prepared derivatives of  benzoxazole in PPA is not convenient [3] in high 

temperature and long synthesis. By the use of a mixture of PPA, P2O5 and POCl3 better results 

were obtained (Table 1). 
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Table 1: Results of the synthesis and mass spectra of the compounds. 

Acids Products of reactions 

Yields/ Time 

Method 2  Method 1 

Mass spectra  m/z 

C6H5COOH 2-Phenylbenzoxazole (3a)   

75% /5ч        48% /15ч 

195 [М]+(100); 167(15,6); 92(6); 

77(8); 63(16); 38(1,5) 

o-I- 

C6H4COOH 

o-iodo-2-Phenylbenzoxazole (3b) 

79% /5ч      45,03 %  /15ч 

320,9 [М]+ (100); 194(10,7); 

166(16); 140(15); 101(5,3); 

63(16); 40(12) 

m-I- 

C6H4COOH 

m-iodo-2-Phenylbenzoxazole (3c) 

71% /5ч         40% /15ч 

320,9 [М]+ (100); 228(2,4), 

194(10); 166(9); 140(5); 101(5,3); 

63(12); 40(10) 

p-I- 

C6H4COOH 

p-iodo-2-Phenylbenzoxazole (3d) 

67% /5ч       46,25%  /15ч 

320,9 [М]+ (100); 228(2,4); 

194(18,3); 166(7,9); 139(9,5); 

102(5,5); 63(11,9); 32(3,2) 

 

4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION  

 

 

(Scheme 2) 

The mechanism of 2-phenylbenzoxazole formation from benzoic acid and o-aminophenol in 

polyphosphoric acid (PPA) is studied by NMR spectroscopy and chemical analysis. Benzoic 

acid reacts with PPA to form benzoic-phosphoric anhydride and benzoic-polyphosphoric 
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anhydride. The essence of the reaction mechanism has been proposed that the benzoic acid 

reacts with PPA at the same time giving a formation of benzoic-phosphoric anhydride and 

benzoic-polyphosphoric anhydride 2, which reacts with o-aminophenol 3 forms 5. When 

5 splits water under the action of acid, then 2-phenylbenzoxazole 8 is obtained (Scheme 2). 

The problem in using thionyl chloride in this reaction is that the intermediate of amide form 

experiences difficulty in cyclization and the yield is very low [4-d]. Then we proposed to use 

POCl3, then obtained higher yields. So mixture PPA-P2O5-POCl3 is a convenient alternative 

system for synthesis of derivatives benzoxazole, which will be fluorescent compounds. 
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ABSTRACT 

 

Arendiazonium salts are significant building blocks in organic synthesis, 

however they have some serious weak points, such as instability, explosibility, 

sometimes bad solubility and etc. [1]. But recently developed arendiazonium 

tosylates (ADT) don’t have the abovementioned weaknesses. The purpose of 

this research is analysis of the process of ADT reduction to arylhydrazines. Well 

known that ADT have a lot of advantages [2] so their application in the 

synthesis of arylhydrazines is of inportant practical interest. As the reducing 

agents were used NaHSO3 and ascorbic acid, which are the most appropriate for 

the reactions [3,4].  

The use of ascorbic acid made it possible to reduce p-nitrophenyldiazonium 

tosylate to p-nitrophenylhydrazine at room temperature 85% yield. The use of 

NaHSO3 made it possible to reduce p-methylphenyldiazonium tosylate and p-

nitrophenyldiazonium tosylate to hydrazines in microwave irradiation at 70
0
C 

with 85% yield p-nitrophenylhydrazine and 78% yield p-methylphenylhydrazine 

respectively. However p-methoxyphenyldiazonium tosylate in the presence of 

NaHSO3 in microwave irradiation reduces to anisidine 86% yield. 

 

KEYWORDS: Arendiazonium, arendiazonium tosylates (ADT), arylhydrazine, 

ascorbic acid. 
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ABSTRACT 
 
 This research aims to study the situation of traditional Thai native beef cattle in Udonthani province located in the northeastern of Thailand. 
Research methodology, study on cost and revenue from cattle business and analyze the cost-revenue ratio and the benefit-cost ratio. The study found 
that most of Udonthani’s farmers have higher education level in elementary education. Their cows are feed by natural grass with free movement in the 
limited area. The most popular type of cows is native cow and they have 7 cows per house. The farmers always do other agriculture type such as rice 
farming. The farmers gave the information about the problems they have found with the beef cattle business. The problems that affect in high level are 
the rear finding free grass area and lack of investment funds. The problems affect in medium level are the lack of knowledge and the unfair price. One 
year rising’s cows have average cost of 2,320 baht/unit, average selling price 5,653 baht/unit, and cost-revenue ratio 144 per cent. Two year rising’s 
cows have average cost of 4,008 baht/unit, average selling price 10,864 baht/unit, cost-revenue ratio 171 per cent. In conclusions, selling cows which 
rising for two years are more interest for investment than selling after raised one year. Break even point of the study is 5 units and payback period of this 
cattle is 5.08 years. Moreover, the most favorite market channel was agent channel due to low transportation cost. In conclusions, traditional beef cattle 
are interesting business for Udonthani’s farmer on account of low investment and proper revenue. 

Key words : Thai native beef cattle, beef cattle, beef cattle production  

 
INTRODUCTION 
Udonthani province located in north eastern of Thailand has 211,605 beef cattle , most of cattle in Udonthaini is Thai native beef cattle 182,250 head 
(80% of population), Udonthani has more of  agriculture  by product can use animal feed, beef cattle production is government strategy  for improve 
farmer life, Thai native beef cattle population must be stay in Phen, Bandung, Nonghan and Khumpawapi district respectively, thai native beef  cattle 
production in Udonthani is main project under food safety strategy, has must small holders to join under objective local product value added cover by 
Udonthani DLD office,   form the DLD annual report found thai native beef cattle in Udonthani most popular because the meat form cattle low fat and 
very redness and good for opportunities trade in live cattle and meat markets, main problem in cattle production is food and mouth disease, FMD 
consumer affected and poor management, beef cattle supply chain have no standard slaughter house and financial support for improve the efficiency, 
the objective of study were factor of Thai native beef cattle products, cost and revenue. 
 
MATERIAL AND MEDTHODS 
In structure interview small holders farmer, the data were collected form 110 beef cattle small holder in Udonthani, Feeding system Benefit cost outcome, 
cost, variable cost, direct cost, indirect cost, breaking event point, payback periods, benefit cost ratio. according to Weiberg and Bowen (1977), the data 
were use form 1 and 2 year cow. 
 

RESULT 
Form the study by interview the data were show. Small holders are Fed the cow in rainy season by grazing system in local field and additional 
concentrates according to DLD recommendation, in summer season fed the cow by urea treated rice straw, rice bran or molasses top up on the feed, 
cassava ship and agriculture byproducts. direct cost were analysis form the feed cost data and veterinarian service, veterinary services on vaccination for 
disease prevention showed in table 1 and 2 
Table 1 Feed cost for improved rice straw quality by urea treated 

Type of feed Ratio Cost per Unit (TH bath) Cost (TH bath/time) 

Rice straw 35 Kg 0.118 4.13 

Molasses 5 Kg 13 65 

Urea 0.5 Kg 14 7 

Water 20 liter 0.0102 0.204 

Sum 40.5 Kg. - 76 
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Table 2 Veterinarian service cost 

Type of vaccines 
Time per year 
(Time/head) 

cost/dose  
(TH bath/time) 

Veterinarian service 
 (TH bath/head) 

Year 1 Year 2 Year 1  Year 2  

Foot and mouth disease, FMD 3 2 15 45 75 

Hemorrhagic septicemia 2 1 2 4 6 

Black leg fever 2 2 2 4 8 

Antrax 1 1 2 2 4 

Brucellosis (heifer only) 1 
 

6 6 6 

Sum 
   

61 99 
 
Indirect cost analysis  
Calf per cow about 8 year in this study were use employee cost on farm the data shown, small holders has 1 employee for raising the herds, time in 
work averagely 7 hour, calculated form minimum labor emolument in Udonthani, causes of minimum labor form the most of labor in Udonthani has 
primary school degree they are not skilled labor, and as a result indirect cost also 171 TH bath/day or 44,460 TH bath/herd (work day in 260 day/year) 
not off day and over time jobs, land and asset cost The data shown beef cattle production in agricultural system, have no land hire for production, this 
study found that construct for build up the housing also 631 TH bath/year, material cost feeding line, watering line, string, small bell and agriculture 
material also 2632 TH bath per year, public utility cost electric cost and water supply also 2,580 TH bath/year, fertilize cost in artificial insemination, AI 
and bull raising also 1,793 TH bath/year,  cow cost for  they are started form 3 heifer averagely 1.4 year the cow has 8  parity also 14,844 TH bath/year  

Cost Allocation is separated cost to all of activities in process  in this study found that 1 year cow has average weight 134 kg. and 2 year cow has 234 
kg. showed on table 3, income  this study found main product is a heifer and bull, can sale in 1 year 5,653 ± 1,205 TH bath and 2  year 10,864±3,150 
TH bath.  
Table 3 Indirect cost and allocation cost 

Allocation cost 
Cost / year 
(TH bath) 

Allocation cost 1 year 
(TH bath/head/year) 

Allocation cost 2 year 
(TH bath/head/year) 

Percentage 
 

36% 64% 

Labor  44,460 2,287 4,065 

Land and construct 631 32 58 

Material  2,632 135 241 

Public utility  2,580 133 236 

Cow 14,844 763 1,357 

Fertilize 1,793 92 164 

 
Cost analysis form the study found small holder can produce beef cattle 12 head in 8 year, and has heifer and bull for sale 1.5 Head/year, 

fix cost 51,888 TH bath, variable cost average 8959 TH bath, Break event point form analysis found about 5 head that mean small holders can make 

income form beef cattle sale 5 head, payback period is 3.08 year were started form sale first heifer or bull, or 5.08 year form start an investment,  

showed in table 4 

Table 4 summary cost and income on beef cattle production 

 
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 

Variable cost 
        Feed  5,561 7,768 11,475 11,475 11,475 11,475 11,475 11,475 

Drug and veterinary service 297 419 617 617 617 617 617 617 

Material 722 993 1,474 1,474 1,474 1,474 1,474 1,474 

Public utility 708 973 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445 

Sum 7,288 10,152 15,011 15,011 15,011 15,011 15,011 15,011 
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Fix cost 

Land and construct 4,563 
       Breed stock 47,325 
       Sum 51,888 - - - - - - - 

Total cost 59,176 10,152 15,011 15,011 15,011 15,011 15,011 15,011 

Income  - 11,306 33,034 33,034 33,034 33,034 33,034 65,626 

Profit  - 59,176 1,154 18,023 18,023 18,023 18,023 18,023 50,615 

Accumulated profit  - 59,176 - 58,022 - 39,999 - 21,976 - 3,953 14,070 32,093 82,708 
 

CONCLUSIONS AND DISCUSSION 
Beef cattle herd in Udonthani is a conventional system and good opportunity for small holders and optimum for minor occupation, not most investment 
and have good  revenue, Thai native beef cattle raising optimum on field crop and paddy field system,  
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ABSTRACT 

The study of an application of antibiotics for diseases control of Nile tilapia culture in cages in Chi River at the area of Khon Kean, Maha 
Sarakham, Kalasin, Roi-et, Yasothorn and Ubon Ratchathani Provinces during June 2008 to May 2010. The results found that an application of antibiotics of 
Nile tilapia farm was wildly to control bacterial diseases without diagnosis. Farmers used all antibiotics that can find from market without calculate by oral 
administration for 3-7 days. That would cause antibiotics resistant and contamination in the environment and the treatment cost was about 3,000-5,000 baths 
per crop.Nile tilapia diseases were collected to bacterial isolation and identification, there were Streptoccus, Aeromonas, Staphylococcus, Acinetobacter sp., 
Enterobacter sp., Flavobacterium sp., Edwardseilla sp. and Pseudomonas sp. found. The most dominant genus Streptococcus sp. (47.44%), follow by 
Aeromonas (33.20%) and Staphylococcus sp. (9.11%), respectively. 
  Antibiotic sensitivity to the 30 isolated Streptococcus spp. found that Streptococcus spp. was highly sensitive to Penicillin, Ampicillin,  Amoxycillin, 
Erythromycin, Chloramphenicol, Nitrofurantoin, Norfloxacin Oxytetracycline  and Gentamycin, respectively. However, Streptococcus isolated from some places 
were resisted to these antibiotics, it is may caused from the use often antibiotics to disease treatment of farmers. Moreover, the results indicates that different 
strains of Streptococcus showed different antibiotics sensitivity capability, also farm management and antibiotic application behavior was concern to antibiotic 
resistant of pathogenic bacteria. Efficiency of 5 antibiotics (Amoxycillin, Erythromycin, Chloramphenicol, Nitrofulantion and Oxytetracycline) against 14 strains of 
Streptococcus spp. showed the best affective solution was SDW, follow by SNS and MHB at 5, 25 and 12.5-50 ppm, respectively. In addition, the MIC of 5 
antibiotics was not significant (p<.01), also efficiency of antibiotics on bacterial inhibitory and relationships between antibiotics and exposure time were not 
significant (p<.01). And efficiency of Amoxycillin, Erythromycin, Chloramphenicol, Nitrofurantoin and Oxytetracycline to Streptococcus spp. in SDW, 0.85% SNS 
and MHB showed MBC at 24 h at 5, 25 and 25-50 ppm, respectively, that similar to the MIC.   

 
KEYWORDS:  Antibiotics, Application, Sensitivity test, MIC, Nile tilapia and Chi River 

 
1. INTRODUCTION 

 Aquaculture is an important food producer in Thailand. The species with the highest economic importance in Thailand are marine shrimp, tilapia, 
catfish, snakehead fish, silver barb, common carp, sea bass and grouper. At present more than ten species of fish are being cultured, while Nile tilapia 
(Oreochromis niloticus) is the most popular species produced in Thailand (Department of Fisheries, 2007). Also in the world where captured wild fisheries are 
becoming increasingly depleted, tilapias offer a possibility of commercialization because of their superior culture adaptability. According to FAO (2004), tilapias 
(Oreochromis sp.) are among the most cultured fish worldwide. In fact, the production of tilapias made the fish one of the most important species for the 21st 

century aquaculture (Fitzsimmons, 2000) which also rose commercially in more than 100 countries (Shelton & Popma, 2006). In the Northeastern part of 
Thailand, moreover, sex reversal Nile tilapia is the most important fish culture, especially in cages in the main river, such as Chi river, Moon river and Mekong 
river. There is a big aquaculture business in the Northeastern area. However, the success of any aquaculture species may be impeded by the prevalence of 
infectious diseases. Even though, initially, tilapias were considered to be more resistant to bacterial, parasitic, fungal, and viral diseases compared to other 
species of cultured fish. In more recent times, however, tilapias have been found to be susceptible to both bacterial and parasitic diseases. Common tilapia 
pathogens include Streptococcus sp., Flavobacterium columnare, Aeromonas hydrophila, Edwarsiella tarda, Ichthyophitirius multifillis, Tricodhina sp., and 
Gyrodactylus niloticus (Klesius et al., 2008). It is important to note that streptococcal infections have become a major problem in tilapias farming and 
contributed to severe economic losses (Shoemaker & Klesius, 1997). Streptococcus iniae and Streptococcus agalactiae are the major bacterial species that 
affect the production of tilapias in the world (Evan et al., 2006).  
 In Thailand, Nile tilapia cage culture farms are concentrated in the river and lakes which mostly are Intensive farming. It has resulted in growing 
problems of bacterial diseases, especially Streptococcosis, which, in turn, have lead to a widespread antibiotic use for their treatment and prevention (Alvarado 
et al., 1990). Various authors have emphasized the putative negative impact derived from the use of antimicrobial agents in fish farms (Aoki, 1992; Lewin, 
1992; Lunestad, 1992; Midtvedt and Lingaas, 1992; Smith et al., 1994; Weston, 1995; Alderman and Hastings, 1998). Recently, a high frequency of antibiotic-
resistant bacteria has been reported in polluted and unpolluted freshwater (Miranda and Castillo, 1998), and in commercial fish residing waters near the 
effluents through which urban sewage is disposed (Miranda and Zemelman, 2001) in other countries. While in Thailand, report of antibiotics use situation in 
Nile tilapia culture is still rare. Therefore, in this study was aim to investigate the situation of antibiotics application to control Streptococcus spp. Nile tilapia 
cage culture in Chi river. 
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2. MATERIALS AND METHODS 
2.1 Antibiotics application of Nile tilapia farm 
 Study the situation of antibiotics application for diseases control of Nile tilapia culture in cages in Chi river at the area of Khon Kean, Maha 
Sarakham, Kalasin, Roi-et, Yasothorn and Ubon Ratchathani Provinces during June 2008 to May 2010. The study was interviewed 101 Nile tilapia farm 
owners using questionnaire focusing on fish disease occurrence and control. Data collection was using an Interview schedule by personal interview consisting 
of 2 type of question: close-ended question and open-ended question.  Statistical analysis was Frequencies, Percentage, Arithmetic mean, Standard deviation 
using SPSS program version 13.  
 
2.2 Bacterial Isolation and Identification 
 2.2.1 Sampling  

Sampling of Nile tilapia diseases from cages culture in Chi river at the area of Khon Kean, Maha Sarakham, Kalasin, Roi-et, Yasothorn and Ubon 
Ratchathani Provinces during June 2008 to May 2010 from 20 sites for monthly. The disease fish were collected and isolated bacteria from the sites and then 
bringing to next operation in laboratory. 
 2.2.2 Bacterial Isolation: The fish were killed by physical destruction of the brain and the number of incidental organisms was reduced by 
cleaning the fish skin with 70% ethanol before opening the ventral surface with sterile scissors to expose the body cavity. In order to prepare the samples for 
bacterial isolation, initially pick the contaminated tissues such as muscle, liver, spleen, kidney or internal organs using loop, and then streak on to TSA or BHI 
agar. The bacterial plates obtained from this process were then incubated overnight at 25 °C according to Phadee et al. (2010).  

2.2.3 Bacterial identification: Phenotypical characteristics of Streptococcus spp.; Gram stain, oxidase production, oxidative/fermentative utilization 
of glucose (OF medium), motility and growth on MacConkey agar (Difco), were determined for every selected isolate according to Cowan (1974) and Austin 
and Austin (2007). Carbohydrate fermenters and non-fermenters resistant strains were further characterized by using the API 20E and API 20NE kits 
(bioMe´rieux, Marcy-l’Etoile, France), respectively. Tests were performed according to the instructions of the manufacturer, and incubated at 25ºC. Results 
were recorded after 24 and 48 h, but only results after 48 h of incubation were considered. Bacterial identification was performed by using the APILAB Plus 
identification software (BioMe´rieux). A number of isolates (20%) were re-examined to check reproducibility of the assay. 
 
2.4 Antibiotic sensitivity: Antibiotic susceptibility of the 30 isolated Streptococcus spp. strains were determined by the agar disc diffusion assay according to 
MacFaddin (1980). Bacterial suspensions prepared in sterile saline solution (0.85%) matching an optical density of 0.5 McFarland, standard corresponding to 
108 cfu/ml and diluted 1:100 in physiological saline were inoculated by lawn onto Muller- Hinton agar (Difco, KS, USA). Each antibiotic was run in duplicate on 
freshly prepared agar plates and incubated for 24 h at 25°C. Antibiotics discs were purchased from Bio-Rad laboratory (Marnes-la-Coquette, France). The 18 
tested antibiotics were: Nitrofurantoin (10 µg), oxytetracycline (30 µg), amoxycillin (10 µg), ampicillin (10 µg), penicillin (10 µg ), chloramphenicol (30 µg), 
Kanamycin (30 µg ), Neomycin (30 µg ), Novobiocin (30 µg),, Polymycin B (30 µg), Streptomycin (25 µg), Enrofloxacin (25 µg),, Sulphametthoxazole (25 µg ), 
nitrofurantoin (100 µg), gentamycin (10 µg), norfloxacin (10 µg) and oxolinic acid (2 µg). Inoculated estimation by clear zone measurement compare with the 
clear zone standard of Whitman (2004), in which shown the relationships of bacterial growth and antibiotic sensitivity.    
 
2.5 Minimum inhibitory concentrations (MICs) and Minimal bactericidal concentration (MBC): of 5 antibiotics (Amoxycillin, Erythromycin, Chloramphenicol, 
Nitrofulantion and Oxytetracycline) against 14 Streptococcus spp. strains were determined by an broth dilution method, as recommended by the National 
Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS, 1999). A serial twofold dilution pattern of 5 antibiotics were added into Mueller–Hinton broth (Difco), 
sterilized distilled water and 0.85% sterilized normal saline as to obtain final concentration ranging from 0.49 to 125 µg/ml. Triplicate plates were inoculated by 
using a Steers replicator apparatus (Steers et al., 1959), using Streptococcus delivering approximately 106 cell/ml, and incubated for 16 h at 25ºC. Bacterial 
suspensions were prepared in 0.85% sterile normal saline, adjusting their turbidity to match a 0.5 McFarland standard (bioMe´rieux), corresponding 
approximately to 108 colony-forming units/ml. Adequate serial dilutions were prepared prior to their use. MIC was defined as the lowest concentration of 
antibiotic producing absence of growth at least in two of the three plates after 16 h, while MBC was defined as 24 h. 
 
2.6 Statistical analysis: Experiments were analyzed based on a completely randomized design (CRD). Analysis of variance was performed for the studied to 
determine significant differences among the proportions of antibacterial-resistant bacteria from different water sources by using the general linear model 
procedure of the Statistical Analysis System (SAS, version 6.12) program. 
 

3. RESULTS AND DISCUSTION 
3.1 Antibiotics application of Nile tilapia farm 

The results reported from an interviewed of 101 Nile tilapia farm owners, from Khon Kean, Maha Sarakham, Kalasin, Roi-et, Yasothorn and Ubon 
Ratchathani Provinces during June 2008 to May 2010, using questionnaire on fish diseases and antibiotics application for diseases control. There was reveals 
that Nile tilapia diseases can be occur through the years, however, the most serious disease occurrence was during May to June, January to February and 
November to December, respectively. That’s concerning with the climate, water quality and farm management (Phadee et al., 2011; Suanyuk, et al., 2010; 
Abuseliana et al., 2010). The disease might be frequently depending on farm management and occur in each stages when water quality immediately changes 
or poor. When diseases present mostly showed exophthalmia, edema, ulcer and hemorrhage at 55, 30, 10, and 5% respectively. However, over 50% of 
diseases fish found more than 2 clinical signs. This was found that pathogenic caused of the diseases were bacteria and parasites such as Streptococcus 
spp., Aeromonas hydrophila, Psuedomonas spp., Flavobacterium sp., Trichodina sp. and Dactylogyus sp (Phadee et al., 2011). Farmers, 44.26%, was 
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consulted by the company selling extension, follow by treating diseases by themselves, clear off the diseased fish from the cages and consulted by the 
neighbors and consulted by the official staffs at 37.69, 9.82, 6.02 and 1.65%, respectively. It is mean that government staffs did not come to support the 
farmers, while the businessman can come to support the farmer in an investment, knowledge or production factors as contract farming. When diseases occur, 
the farmers were treats by antibiotics, herbs and chemicals at 94, 5 and 1%, respectively. The treating direction was oral administration 93% and bath 
immersion was 7%, nobody treat by injection. Antibiotics used was unprofessional, the farmers use all antibiotics that they can find to treat disease fish both 
for animals and human being. The concentration of antibiotics was not calculate because they did not use under educated. Therefore, framers use all 
antibiotics such as penicillin G, amoxicillin, streptomycin, ganamycin, chloramphenicol etc. That would cause antibiotics resistant and contamination in the 
environment (Caprioli et al., 2000).  Mostly treat by feeding with antibiotics for 3-7 days, which is depending on farmer’s knowledge. And the treatment cost 
was about 3,000-5,000 baths per crop. If without disease happen survival rate of Nile tilapia in cage culture in Chi River was 90, 80 and 70% was 12.8, 48.9 
and 21.3%, respectively. 
 
3.2 Bacterial Isolation and Identification 
 Nile tilapia diseases was sampling from cage culture in Chi river at the area of Khon Kean, Maha Sarakham, Kalasin, Roi-et, Yasothorn and Ubon 
Ratchathani Provinces during June 2008 to May 2010 from 20 sites for monthly. The disease fish were collected and bacterial isolation and identification from 
the sites or bringing to next operation in laboratory. The results found that bacterial isolated, from 2,700 Nile tilapias, were Streptoccus, Aeromonas, 
Staphylococcus, Acinetobacter sp., Enterobacter sp., Flavobacterium sp., Edwardseilla sp. and Pseudomonas sp. (Table 1). The most dominant genus 
Streptococcus sp. (47.44%), follow by Aeromonas (33.20%) and Staphylococcus sp. (9.11%), respectively. In addition, the most serious disease causing which 
mainly found through the year was S. agalactiae and A. hydrophila at  42.59 and 28.60% followed by  Staphylococcus sp., Flavobacterium sp., Aeromonas sp. 
and Streptococcus sp. at 5.47, 4.85, 3.51 and 2.74%, respectively. This result was similar to the study of Kitancharoen et al. (2002) and Suanyuk, et al. (2010) 
reported that Streptococcus was the main pathogen causing diseases in Nile and red tilapia in the Northeast and the south of Thailand, respectively. From the 
result, it is indicated that various bacterial genus was found in Chi River and the occurrence of bacteria was not stable in sites and times because atmosphere 
and water quality have affected to the present of diseases. 
  

Table 1 Percentage of bacteria isolated from Nile tilapia in cage culture in Chi River 
 

             Bacteria Isolated Percentage (%) 
Streptococcus spp. 
Aeromonas spp.   
Staphylococcus spp.    
Acinetobacter spp.    
Pseudomonas spp.     
Enterobacter spp.    
Edswardsiella  spp.    
Flavobacterium spp.   

47.44 
33.20 
9.11 
3.63 
2.26 
2.04 
1.75 
0.57 

 
 
3.3 Antibiotic sensitivity 

Antibiotic susceptibility of the 30 isolated Streptococcus spp. strains were determined by the agar disc diffusion assay according to MacFaddin 
(1980) to the 18 tested antibiotics. It is found that Streptococcus spp. was highly sensitive to Penicillin, Ampicillin, Amoxycillin, Erythromycin, Chloramphenicol, 
Nitrofurantoin, Norfloxacin Oxytetracycline  and Gentamycin, respectively. However, Streptococcus isolated from some places were resisted to these 
antibiotics, it is may caused from the use often antibiotics to disease treatment of farmers. On the other hand,  Aeromonas sp. and A. hydrophilla isolated from 
Nile tilapia in Chi River were sensitive to Nitrofulantion, Gentamycin, Neomycin, Erythromycin และ Chloramphenicol (Phadee et al., 2011). While Streptococcus 
from Chi River was resistant to Kanamycin, Neomycin, Novobiocin, Oxolinic acid, Polymycin B, Salfadimethoxine, Streptomycin, Norfloxacin and Enrofloxacin, 
respectively.  

There was found that some antibiotics have capable to control bacteria such as Ampicillin, Amoxycillin, Erythromycin, and Chloramphenicol. 
Similar to the studies of Darinya et al. (2007) report that S. agalactiae was sensitive to Oxytetracycline, Ampicillin, Erythromycin, Amoxycillin and 
Chloramphenicol, and Katherine el al. (2004) investigated that Streptococcus sp. Group B sensitive to Ampicillin but resist to Erythromycin. Moreover, the 
results indicates that different strain of Streptococcus showed different antibiotics sensitivity capability, also farm management and antibiotic application 
behavior was concern to antibiotic resistant of pathogenic bacteria. 
 
3.4 Minimum inhibitory concentrations (MICs) and Minimal bactericidal concentration (MBC) 

Efficiency of 5 antibiotics (Amoxycillin, Erythromycin, Chloramphenicol, Nitrofulantion and Oxytetracycline) experiment against Streptococcus spp. 14 
strains were determined by broth dilution method, in Mueller–Hinton broth (MHB) (Difco), sterilized distilled water (SDW) and 0.85% sterilized normal saline 
(SNS) at concentration ranges from 0.49 to 125 µg/ml using Streptococcus delivering approximately 106 cell/ml (Table 2).  There was found that drugs test in 3 
type solutions showed different MIC, the best affective solution was SDW, follow by SNS and MHB at 5, 25 and 12.5-50 ppm, respectively. In addition, the 
MIC of 5 antibiotics was not different even in different solution (Table 3-5). Statistically analyze reveals that all antibiotic efficiency was not significant (p<.01), 
also efficiency of antibiotics on bacterial inhibitory and relationships between antibiotics and exposure time were not significant (p<.01). 
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Effect of antibiotics on bacterial inhibition in 0.85% SNS and SDW showed MIC at 16 h as 25 and 5 ppm, respectively, and found the relationships of 
antibiotics and exposure time were not significant (p<.01). In which differ from Katthiya and Pichaphol (2007) reported that Chloramphenicol could inhibited 
Streptococcus sp. at 2-8 ppm, and Warnke et al. (2008) suggested that Beta-lactam such as Penicillin, Ampicillin and Amoxicillin can be effective to control 
Streptococcus sp. 

Efficiency of Amoxycillin, Erythromycin, Chloramphenicol, Nitrofurantoin and Oxytetracycline to Streptococcus spp. in SDW, 0.85% SNS and MHB 
showed MBC at 24 h at 5, 25 and 25-50 ppm, respectively, that similar to the MIC.  The MBC of 5 antibiotics was significantly (p<.01) different in bactericidal 
efficiency and relationships between antibiotics and exposure time (Table 3-5). Similar to the study of Westling el al. (2006) suggested that Streptococcus sp. 
sensitive to Erythromycin at the lowest concentration, while Streptococcus spp. strain rnp B resistant to Erythromycin and Penicillin up to 32% and 21%. 
Moreover, it was report that all Streptococcus sp. will sensitive to new antibiotics; Dalbavancin, Daptomycin linezolid and Vancomycin, respectively. 
 
 

4. CONCLUSION  
1. Application of antibiotics of Nile tilapia farm was wildly to control bacterial diseases without diagnosis. Farmers used all antibiotics that can find 

from market without calculate by oral administration for 3-7 days. That would cause antibiotics resistant and contamination in the environment and the 
treatment cost was about 3,000-5,000 baths per crop. 

2. Nile tilapia diseases were collected to bacterial isolation and identification, there were Streptoccus, Aeromonas, Staphylococcus, Acinetobacter 
sp., Enterobacter sp., Flavobacterium sp., Edwardseilla sp. and Pseudomonas sp. found. The most dominant genus Streptococcus sp. (47.44%), follow by 
Aeromonas (33.20%) and Staphylococcus sp. (9.11%), respectively. 
 3. Antibiotic sensitivity to the 30 isolated Streptococcus spp. found that Streptococcus spp. was highly sensitive to Penicillin, Ampicillin,  
Amoxycillin, Erythromycin, Chloramphenicol, Nitrofurantoin, Norfloxacin Oxytetracycline  and Gentamycin, respectively. However, Streptococcus isolated from 
some places were resisted to these antibiotics, it is may caused from the use often antibiotics to disease treatment of farmers. Moreover, the results indicates 
that different strains of Streptococcus showed different antibiotics sensitivity capability, also farm management and antibiotic application behavior was concern 
to antibiotic resistant of pathogenic bacteria. 
 4. Efficiency of 5 antibiotics (Amoxycillin, Erythromycin, Chloramphenicol, Nitrofulantion and Oxytetracycline) against 14 strains of Streptococcus 
spp. showed the best affective solution was SDW, follow by SNS and MHB at 5, 25 and 12.5-50 ppm, respectively. In addition, the MIC of 5 antibiotics was 
not significant (p<.01), also efficiency of antibiotics on bacterial inhibitory and relationships between antibiotics and exposure time were not significant (p<.01). 
And efficiency of Amoxycillin, Erythromycin, Chloramphenicol, Nitrofurantoin and Oxytetracycline to Streptococcus spp. in SDW, 0.85% SNS and MHB showed 
MBC at 24 h at 5, 25 and 25-50 ppm, respectively, that similar to the MIC.   
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 5 
Table 2 MIC and MBC of Chloramphenicol, Nitrofurantoin, Amoxycillin, Erythomycin and Oxytetracycline to against Streptococcus sp. 

 

Strain 
No. 

Concentration of antibiotics (ppm) 
Chloramphenicol  Nitrofulantion  Amoxycillin Erythomycin Oxytetracycline 

MHA NaCl 0.85% SDW MHA NaCl 0.85% SDW MHA NaCl 0.85% SDW MHA NaCl 0.85% SDW MHA NaCl 0.85% SDW 
MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC 

RMBC 
10028 

12.5a 12.5a 25b 25b 5c 5c 25b 25b 25b 25b 5c 5c 25b 25b 25b 25b 5c 5c 12.5a 12.5a 25b 25b 5c 5c 50d 50d 25b 25b 5c 5c 

RMBC 
09032 

12.5a 12.5a 25b 25b 5c 5c 25b 25b 25b 25b 5c 5c 25b 25b 25b 25b 5c 5c 12.5a 12.5a 25b 25b 5c 5c 50d 50d 25b 25b 5c 5c 

RMBC 
09075 

12.5a 12.5a 25b 25b 5c 5c 12.5a 12.5a 25b 25b 5c 5c 25b 25b 25b 25b 5c 5c 25b 25b 25b 25b 5c 5c 50d 50d 25b 25b 5c 5c 

RMBC 
10001 

12.5a 12.5a 25b 25b 5c 5c 25b 25b 25b 25b 5c 5c 25b 25b 25b 25b 5c 5c 25b 25b 25b 25b 5c 5c 50d 50d 25b 25b 5c 5c 

RMBC 
10064 

12.5a 12.5a 25b 25b 5c 5c 12.5a 12.5a 25b 25b 5c 5c 25b 25b 25b 25b 5c 5c 50d 50d 25b 25b 5c 5c 50d 50d 25b 25b 5c 5c 

RMBC 
10106 

12.5a 12.5a 25b 25b 5c 5c 12.5a 12.5a 25b 25b 5c 5c 25b 25b 25b 25b 5c 5c 25b 25b 25b 25b 5c 5c 50d 50d 25b 25b 5c 5c 

RMBC 
09031 

12.5a 12.5a 25b 25b 5c 5c 50d 50d 25b 25b 5c 5c 25b 25b 25b 25b 5c 5c 50d 50d 25b 25b 5c 5c 50d 50d 25b 25b 5c 5c 

RMBC 
10101 

12.5a 12.5a 25b 25b 5c 5c 50d 50d 25b 25b 5c 5c 25b 25b 25b 25b 5c 5c 50d 50d 25b 25b 5c 5c 12.5a 12.5a 25b 25b 5c 5c 

RMBC 
09064 

12.5a 12.5a 25b 25b 5c 5c 50d 50d 25b 25b 5c 5c 25b 25b 25b 25b 5c 5c 50d 50d 25b 25b 5c 5c 12.5a 12.5a 25b 25b 5c 5c 

RMBC 
10026 

12.5a 12.5a 25b 25b 5c 5c 50d 50d 25b 25b 5c 5c 25b 25b 25b 25b 5c 5c 25b 25b 25b 25b 5c 5c 12.5a 12.5a 25b 25b 5c 5c 

RMBC 
10004 

25b 25b 25b 25b 5c 5c 12.5a 25b 25b 25b 5c 5c 12.5a 25b 25b 25b 5c 5c 12.5a 25b 25b 25b 5c 5c 12.5a 25b 25b 25b 5c 5c 

RMBC 
09001 

25b 25b 25b 25b 5c 5c 25b 25b 25b 25b 5c 5c 12.5a 25b 25b 25b 5c 5c 25b 25b 25b 25b 5c 5c 12.5a 25b 25b 25b 5c 5c 

RMBC 
09076 

25b 25b 25b 25b 5c 5c 12.5a 25b 25b 25b 5c 5c 12.5a 25b 25b 25b 5c 5c 12.5a 25b 25b 25b 5c 5c 12.5a 25b 25b 25b 5c 5c 

RMBC 
09074 

25b 25b 25b 25b 5c 5c 12.5a 25b 25b 25b 5c 5c 12.5a 25b 25b 25b 5c 5c 12.5a 25b 25b 25b 5c 5c 12.5a 25b 25b 25b 5c 5c 

SDW: Sterilized distill water                              MHB: Mueller Hinton Broth 
MIC: Minimal inhibitory concentration                  MBC: Minimum bactericidal concentration  
a,b,c,d Means followed by a common letters are not significantly different at P=0.01.
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Table 3 Efficiency of antibiotics (Chloramphenicol, Nitrofulantion, Amoxycillin, Erythomycin และ Oxytetracycline) in Muellure-Hintun Broth  at 16 and 24 h  

to Streptococcus sp.  
 

Microorganism  
(no. RMBC of strains) 

and antimicrobial agent 

MIC and MBC (µg/ml) diluted in Muellure-Hintun Broth 
Range Mean p-value 

16 h. 24 h. 16 h. 24 h. Ma Antib M vs Antic 

Streptococcus sp. (10)        
Chloramphenicol 12.5≥25 12.5≥25 16.1 16.1 <0.001  NSd  NSb 

Nitrofulantion 12.5≥50 12.5≥25 26.8 29.5 <0.001 NS NS 
Amoxycillin 12.5≥25 >25 21.4 25 <0.001 NS NS 

Erythromycin 12.5≥50 12.5≥50 27.7 30.4 <0.001 NS NS 
Oxytetracycline 12.5≥50 12.5≥50 31.3 34.8 <0.001 NS NS 

a M, p value 16 h. vs 24 h. or 24 h. vs 16 h.  dNS, not significant. bAnti, p value antimicrobial agent cMIC vs Anti, p value 16 h. 
vs 24 h. or 24 h. vs 16 h. vs antimicrobial agent 
 
Table 4 Efficiency of antibiotics (Chloramphenicol, Nitrofulantion, Amoxycillin, Erythomycin และ Oxytetracycline) in Sterilized distill waster at 16 and 24 h  

to Streptococcus sp.  
 

Microorganism  
(no. RMBC of strains) 

and antimicrobial agent 

MIC and MBC (µg/ml) diluted in distilled water 
Range Mean p-value 

16 h. 24 h. 16 h. 24 h. Ma Antib M vs Antic 

Streptococcus sp. (10)        
Chloramphenicol ≥5 ≥5 5 5 NS  NSd NS 

Nitrofulantion ≥5 ≥5 5 5 NS NS NS 
Amoxycillin ≥5 ≥5 5 5 NS NS NS 

Erythromycin ≥5 ≥5 5 5 NS NS NS 
Oxytetracycline ≥5 ≥5 5 5 NS NS NS 

dNS, not significant. 
 
Table 5 Efficiency of antibiotics (Chloramphenicol, Nitrofulantion, Amoxycillin, Erythomycin และ Oxytetracycline) in 0.85% sterilized normal saline at 16 and  

24 h to Streptococcus sp.  
 

Microorganism  
(no. RMBC of strains) 

and antimicrobial agent 

MIC and MBC (µg/ml) diluted in distilled water 
Range Mean p-value 

16 h. 24 h. 16 h. 24 h. Ma Antib M vs Antic 

Streptococcus sp. (10)        
Chloramphenicol ≥25 ≥25 25 25 NS  NSd NS 

Nitrofulantion ≥25 ≥25 25 25 NS NS NS 
Amoxycillin ≥25 ≥25 25 25 NS NS NS 

Erythromycin ≥25 ≥25 25 25 NS NS NS 
Oxytetracycline ≥25 ≥25 25 25 NS NS NS 

dNS, not significant
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บทคดัย่อ 
การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาการตอบสนองของระบบภูมคิุม้กนัของร่างกายแบบไม่จ าเพาะของปลา

สวยงามทีไ่ดร้บัผงเซรซินิทีส่กดัจากใยไหมผสมอาหารที่ระดบัความเขม้ขน้แตกต่างกนั 6 กลุ่มทดลอง คอื 0, 
25, 50, 100, 200 และ 400 ppm รวมเป็นระยะเวลา 90 วนั   

ผลการทดลองพบว่าค่าโลหติวทิยาของปลาสวยงามทัง้ 2 ชนิด ตามพารามเิตอรต่์างๆ คอื จ านวนเมด็
เลอืดขาวทัง้หมด (WBC) นิวโทรฟิล (Neutrophil) ลมิโฟรไซต ์(Lymphocyte) โมโนไซต ์(Monocyte) และอโีอ
ซโินฟิล (Eosinophil)  ทัง้ในเดอืนที ่1 และ 3  อยู่ในระดบัค่าทีป่กตขิองร่างกาย และไม่มคีวามแตกต่างกนัทาง
สถติ ิ(P>0.05) ดงันัน้สรุปผลไดว้่าผลของเซรซินิทีส่กดัจากใยไหมทีร่ะดบัความเขม้ขน้ทีแ่ตกต่างกนัไม่มผีล
ต่อการตอบสนองของระบบภูมคิุม้กนัของปลาสวยงาม           
 
ค าส าคญั: เซรซินิ, ปลาสวยงาม, ระบบภมูคิุม้กนั และ เมด็เลอืดขาว 

 
ABSTRACT 

 
This studied aim to evaluated effect of sericin powder with fish feed to innate immunity 

response of Ornamental fish . The experiment design was Completely Randomized Design (CRD) 
by consisting of 6 treatments including at 0, 25, 50, 100, 200 and 400 ppm.  The Experimental 
period was 90 days.  
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The results showed that the hematological values including white blood cells count (WBC), 
Neutrophil, Lymphocyte, Monocyte and Eosinophil of 2 species of ornamental fish were not 
significantly different (P>0.05) after taken sericin both 1 and 3 months. It is concluded that the 
sericin powder extracted from the silk showed non effective to innate immunity response of 
ornamental fish.   
 
Key words: Sericin, Ornamental Fish, Immune System and White Blood Cell 
 

1. INTRODUCTION  
ปจัจุบนัมผีูเ้ลีย้งปลาสวยงามในประเทศไทยประมาณ 350,000 คน และในสว่นของรา้นคา้ปลาสวยงาม

ทัว่ประเทศมอียู่ประมาณ 500 รา้น ซึง่รอ้ยละ 50 อยู่ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ส่วนทีเ่หลอืกระจายอยู่ใน
จงัหวดัราชบุร ีภูเกต็ นครราชสมีา ขอนแก่น และอุดรธานี การขยายตวัของตลาดปลาสวยงามท าใหเ้กดิอาชพี
การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามรายย่อยกระจายอยู่ทัว่ประเทศ แหล่งขายปลีกจะกระจายอยู่ทัว่ไปและมีแหล่ง
จ าหน่ายใหญ่ทีส่ดุ คอื ตลาดนัดสวนจตุจกัรในวนัเสาร์และอาทติย ์แหล่งเพาะเลีย้งและจ าหน่ายปลาสวยงาม
อกีแหล่งหนึ่ง คอื จงัหวดัราชบุร ีส าหรบัผูเ้ลีย้งปลาสวยงามเจา้ใหม่หรอืรายย่อยมกันิยมซือ้ปลาสวยงามตาม
ร้านทัว่ไปที่ตัง้อยู่ริมถนนและในห้างสรรพสนิค้า ประเทศไทยประสบความส าเร็จในการเจาะขยายตลาด
ส่งออกปลาสวยงามอย่างน่าพอใจ ดงันัน้กล่าวได้ว่าธุรกจิส่งออกปลาสวยงามยงัมีแนวโน้มที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากมผีูส้นใจเพาะเลีย้งปลาสวยงามรายใหม่เกดิมากขึน้ ในขณะทีผู่เ้ลีย้งและผูร้วบรวมปลาได้
พฒันาตวัเองขึน้เป็นผูส้่งออกปลาสวยงามเป็นจ านวนมาก [11] ซึง่จากการรายงานของส านักงานเศรษฐกจิ
การเกษตรกล่าวว่า ตลาดสง่ออกปลาสวยงามทีส่ าคญัของไทย คอื สหรฐัอเมรกิา สหภาพยุโรป ญีปุ่น่ สงิคโปร ์
และฮ่องกง ซึง่ประเทศไทยมพีนัธุป์ลาสวยงามหลายชนิด และเป็นทีต่อ้งการของตลาดต่างประเทศจ านวนมาก 
โดยมมีูลค่าการส่งออกถึงปีละประมาณ 1,000  ล้านบาท [10] ดงันัน้จงึจดัได้ว่าเป็นสนิค้าที่มอีนาคตสดใส 
และสรา้งศกัยภาพในการสง่ออกของไทยไดเ้ป็นอย่างด ี[3] โดยประเทศไทยส่งออกปลาสวยงามไปสู่ประเทศ
ต่างๆ มากกว่า 50 ประเทศทัว่โลก และมผีูส้่งออกทีเ่กีย่วขอ้งในธุรกจิปลาสวยงาม 60 บรษิทั โดยในช่วง 11 
เดอืนแรกของปี 2549 ปรมิาณส่งออก 1,363.22 ตนั มูลค่า 479.07 ลา้นบาทเมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อนทีม่ปีรมิาณการส่งออก 1,671.61 ตนั มูลค่า 474.32 ลา้นบาท แลว้ปรมิาณลดลงรอ้ยละ 18.4 แต่มูลค่า
การส่งออกเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.0 [6] โดยพนัธุป์ลาทีน่ิยมเลีย้งเพื่อความสวยงาม ไดแ้ก่ ปลาทอง ปลาออสการ ์
ปลากะดี ่ปลาหมอสสีม้ ปลาแรดเผอืก ปลามาลาวสีต่ีางๆ ปลาวนีัส ปลาบอลลูน ปลาปวมปาดวัร ์ปลาฉลาม
หางไหม ้ปลาซลิเวอร ์ปลาเสอืพ่นน ้า ปลาบอรเ์นียว ปลาเยอรมนับลู ปลาหมอสีพนัธุต่์างๆ เป็นต้น การเลีย้ง
ปลาสวยงามใหไ้ดผ้ลผลติและคุณภาพสงูตรงตามความตอ้งการของทอ้งตลาดนัน้ จ าเป็นต้องใส่ใจดูแล รกัษา
และควบคุมป้องกนัรกัษาโรคภายในฟารม์ปลาเหล่านัน้เป็นอย่างด ีเพราะหากปลามสีุขภาพไม่ด ีโดยเฉพาะ
ไดร้บัเชื้อโรคเขา้สู่ร่างกาย ส่งผลต่อระบบภูมคิุ้มกนัท าใหป้ระสทิธภิาพของการดูดซมึสารอาหารในทางเดนิ
อาหารลดลง การน าพาสารแคโรทนีอยดท์ีน่ าไปสรา้งเมด็สใีนร่างกายลดลงเช่นกนั เช่น การตดิเชือ้คอคไคได
โอซสี (Coccidiosis) จะท าใหผ้ลผลติลดลงมผีลต่อการสรา้งเมด็สภีายในเนื้อเยื่อของปลาสวยงามเหล่านัน้ [5] 

ไหมเป็นโปรตนีธรรมชาตทิีป่ระกอบดว้ยส่วนทีเ่ป็นกาวไหมหรอืเซรซินิประมาณ 25-30% และส่วนที่
เป็นเสน้ใยหรอืไฟโบรอนิประมาณ 70-75% ในเสน้ไหมแต่ละเสน้ประกอบดว้ยไฟโบรอนิ 2 เสน้ ทีอ่ยู่เป็นคู่กนั
โดยม ีเซรซินิเป็นตวัประสานและห่อหุม้ สารสกดัจากไหมประกอบดว้ยกรดอะมเิซรซินิเป็นโปรตีนทีม่ขีนาด
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ใหญ่ มีน ้าหนักโมเลกุลแตกต่างกนัตัง้แต่ 10 ถึง 300 กโิลดาลตนั ประกอบด้วยกรดอะมโิน 18 ชนิด ซึ่ง
ใกล้เคยีงกบัชนิดของกรดอะมโินที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายมนุษย์ โดยมกีรดอะมิโนเซอรนี และกรด
แอสพาสตกิในสดัสว่นทีส่งู [8] คุณประโยชน์ของเซอรซินิมากมาย เช่น รกัษาสมดุลของผวิหนงัดว้ยคุณสมบตัิ
การจบักบัน ้าของกรดอะมโิน เซอรนี ปกป้องรงัสยีูวดี้วยคุณสมบตัขิองกรดอะมโินโนไทโรซนีที่มโีครงสร้าง
เป็นวงแหวนลดการเกดิจุดด่างด า โดยยบัยัง้เอนไซมไ์ทโรซเินสซึง่มคีวามส าคญัในขบวนการสรา้งเมด็สขีอง
ผวิหนัง และลดการเกิดริ้วรอยแห่งวยัเพราะเซอริซินสามารถยบัยัง้การท างานของแอคทีฟออกซิเจน ซึ่ง
เกี่ยวขอ้งกบัการเสื่อมของผวิหนังได ้[4] นอกจากนี้ยงัมแีนวโน้มสามารถปกป้องเซลล์จากภาวะ Oxidative 
stress ได ้[1] และจากคุณสมบตัดิงักล่าวขา้งต้นหากน าสารสกดัเซรซินิทีไ่ดจ้ากใยไหมมาศกึษาวจิยัร่วมใน
การเลีย้งปลาสวยงาม เพื่อทดสอบประสทิธภิาพการตอบสนองของระบบภูมคิุม้กนัภายในร่างกาย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ระบบภูมคิุม้กนัแบบไม่จ าเพาะ (natural immunity) ซึง่เป็นระบบภูมคิุม้กนัด่านแรกในการป้องกนัสาร
แปลกปลอมหรอืจุลชพีไดห้ลายชนิด โดยที่ร่างกายไม่เคยสมัผสักบัสารดงักล่าวมาก่อน [7] เช่น ด่านกกักัน้
ทางกายวภิาค (anatomical barrier) ไดแ้ก่ เซลลเ์มด็เลอืดขาวชนิด neutrophil, monocyte, lymphocyte และ 
eosinophil เป็นต้น ซึง่คาดว่าเป็นสิง่ทีน่่าสนใจและน่าศกึษาเป็นอย่างยิง่ ดงันัน้วตัถุประสงคข์องการวจิยัใน
ครัง้นี้เพื่อศกึษาผลของสารสกดัเซรซินิทีไ่ดจ้ากใยไหมต่อประสทิธภิาพการตอบสนองของระบบภูมคิุม้กนัแบบ
ไม่จ าเพาะของปลาสวยงาม 2 ชนิด คอื ปลาหมอส ีและปลาทอง เพื่อจะไดน้ าไปประยุกต์ใชใ้นการเลีย้งปลา
สวยงามเชงิการคา้ต่อไป 

2. MATERIALS AND METHODS 
การวางแผนการทดลอง 

การทดลองครัง้นี้วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) ทัง้ในปลา
ทองและปลาหมอส ีโดยแบ่งการทดลองออกเป็น 6 กลุ่มการทดลอง (Treatment) ได้แก่ 1) กลุ่มควบคุม 
อาหารผสมอย่างเดยีว (น ้าเปล่า 100 ml) 2) กลุ่มอาหารผสมผงเซรซินิ 25 ppm (Sericin 75 mg ละลายน ้า 
100 ml) 3) กลุ่มอาหารผสมผงเซรซินิ 50 ppm (Sericin 150 mg ละลายน ้า 100 ml) 4) กลุ่มอาหารผสมผงเซ
รซินิ 100 ppm (Sericin 300 mg ละลายน ้า 100 ml) 5) กลุ่มอาหารผสมผงเซรซินิ 200 ppm (Sericin 600 
mg ละลายน ้า 100 ml) และ 6) กลุ่มอาหารผสมผงเซรซินิ 400 ppm (Sericin 1,200 mg ละลายน ้า 100 ml) 
โดยในแต่ละกลุ่มทดลองม ี2 ซ ้าๆ ละ 5 ตวั รวมปลาทองและปลาหมอสอีย่างละ 60 ตวั 

 
สตัวท์ดลอง 

1. ปลาทองคละเพศทีม่สีขุภาพแขง็แรง จ านวน 60 ตวั อายุตัง้แต่ 3 เดอืน ก่อนเริม่การทดลองน าปลา
ไปตรวจสอบสุขภาพก่อน โดยปลาทดลองต้องมสีุขภาพด ีไม่มโีรคใดๆ จากนัน้ท าการคดัปลาใส่ตู้ทดลองที่
เตรยีมไวจ้ านวน 5 ตวัต่อตู ้ปรบัสภาพปลาใหคุ้น้เคยกบัสภาพแวดลอ้มของตูแ้ละอาหารทดลองเป็นระยะเวลา 
7 วนั หลงัจากนัน้จงึเกบ็ขอ้มลู รวมระยะเวลาการเลีย้ง 90 วนั 

2. ปลาหมอสพีนัธุเ์ทก็ซสัสเีขยีวคละเพศทีม่สีุขภาพแขง็แรง จ านวน 60 ตวั อายุตัง้แต่ 3 เดอืน ก่อน
เริม่การทดลองน าปลาไปตรวจสอบสุขภาพก่อน โดยปลาทดลองต้องมสีุขภาพดไีม่มโีรคใดๆ จากนัน้ท าการ
คดัปลาใสตู่ท้ดลองทีเ่ตรยีมไวจ้ านวน 5 ตวัต่อตู ้ปรบัสภาพปลาใหคุ้น้เคยกบัสภาพแวดลอ้มของตู้และอาหาร
ทดลองเป็นระยะเวลา 7 วนั หลงัจากนัน้จงึเกบ็ขอ้มลู รวมระยะเวลาการเลีย้ง 90 วนั 
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การเตรียมอาหารทดลอง 
การเตรยีมอาหารปลาทดลอง โดยมขีัน้ตอนดงันี้ น าสารเสริมเซรซินิที่เตรยีมไว้ทีร่ะดบัความเขม้ขน้

ต่างๆ สเปรยพ์่นลงไปในอาหารปลาสวยงามส าเรจ็รปูทีเ่ตรยีมไวก้่อน แลว้คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนัเป็นเนื้อเดยีวกนั 
จากนัน้น าไปผึง่ใหแ้หง้ เกบ็ในตูเ้ยน็น าไปใชใ้นการเลีย้งปลาต่อไป 
 
การเลี้ยงและการจดัการดแูลสตัวท์ดลอง 

เริม่ตน้การทดลองโดยน าปลาทดลอง ไดแ้ก่ ปลาทอง และปลาหมอส ีชัง่น ้าหนักโดยเฉลีย่ใกลเ้คยีงกนั 
ปล่อยในตูท้ดลอง ตูล้ะ 5 ตวั ท าการทดลองกลุ่มทดลองละ 2 ซ ้า ใหอ้ากาศตลอดเวลา โดยใหอ้าหารวนัละ 3 
ครัง้ คอื ช่วงเชา้ ช่วงเทีย่ง และช่วงเยน็ โดยใหป้ลากนิอาหารแบบเตม็ที ่และท าความสะอาดตู้ปลาสปัดาหล์ะ 
1 ครัง้ 
 
การเกบ็ตวัอย่างและการตรวจวิเคราะห ์ 
1. การเกบ็ตวัอย่างเลือดปลาทดลอง  

การเกบ็ตวัอย่างเลอืดปลาทดลองจะเกบ็เลอืดจ านวน 2 ครัง้ คอื ครัง้แรกหลงัจากทดลองไปแล้ว 1 
เดอืน และครัง้ที ่2 คอื สิน้สดุการทดลอง ในการเกบ็ตวัอย่างเลอืดปลาจะท าการสุ่มเกบ็ตวัอย่างปลาจ านวน 4 
ตัวของแต่ละกลุ่มการทดลอง และก่อนท าการเก็บเลือดจะตรวจลักษณะภายนอกและความแขง็แรงของ
สตัวท์ดลองก่อน จากนัน้วางยาสลบปลาทดลองดว้ยยา FA100 หลงัจากนัน้สงัเกตอาการปลาจนปลาไม่มกีาร
เคลื่อนไหว [14] เจาะเกบ็เลอืดจาก Caudal vessel บรเิวณเสน้ขา้งล าตวั (Lateral line) โดยใชเ้ขม็เบอร์ 25 
และกระบอกฉีดยาที่เคลอืบด้วยเฮปปารนิ ความเขม้ขน้ 100 IU ml-1 ไว้ภายในเพื่อป้องกนัเลอืดแขง็ตวั 
จากนัน้ดูดเกบ็เลอืดปลาหมอสตีวัละประมาณ 1 ml แลว้น าเลอืดส่วนหนึ่งมาท า Thin blood smear จากนัน้
เกบ็เลอืดทีเ่หลอืใสห่ลอดเกบ็เลอืดไวท้ีอุ่ณหภูม ิ4°C เพื่อน ามาตรวจวดัค่าทางโลหติวทิยาต่อไป (Fig. 1) 
 

    
    

    
   
                                 Green Texus fish                                                     Goldfish 

Fig. 1 The process of collecting whole blood sample Green Texus fish and Goldfish; a. Normal sign 

of fish, b. General anesthesia with FA100, c. Symptom initially lethargy, d. Puncture blood 
collection; Caudal vessel  and Whole blood collection with EDTA 
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2. การตรวจวดัค่าทางโลหิตวิทยา  
น าเลอืดปลาหมอทดลองมาตรวจวดัค่าโลหติวทิยาตามพารามเิตอรต่์างๆ ไดแ้ก่ จ านวนเมด็เลอืดขาว

ทัง้หมด (WBC) ปรมิาณเมด็เลอืดขาวชนิดนิวโทรฟิล (Neutrophil) ลมิโฟไซต์ (Lymphocyte) โมโนไซต ์
(Monocyte) และอโีอซโินฟิล (Eosinophil) โดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ส่องสว่าง และ Haemacytometer โดยใช้
ปรมิาณเลอืด 0.1 ไมโครลติร น าไปเจอืจางดว้ยสารละลาย Phosphate Buffered Saline (PBS) ในอตัราส่วน 
1:500 แลว้ยอ้มเซลลเ์มด็เลอืดบนแผ่นสไลดด์ว้ยส ีWhite Giemza Stain เพื่อศกึษารูปร่าง และลกัษณะทัว่ไป
ของเซลเมด็เลอืดปลาหมอสตีามวธิขีอง [12] 

 
การวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติ 

น าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหห์าความแปรปรวนทางสถติดิว้ยวธิ ีAnalysis of Variance; ANOVA ทีร่ะดบั
ความเชื่อมัน่ 95% ในแต่ละกลุ่มตวัอย่าง ตามแผนการทดลองแบบ CRD และเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของกลุ่ม
ทดลองโดยวธิ ีLSD ดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู SAS Version 6.12 [15] 

 
3. RESULTS 

ผลการตรวจประเมินค่าเซลล์เมด็เลอืดขาวในระบบภูมคิุ้มกนัของร่างกายของปลาทองและปลาหมอสี
ภายหลงัจากทีไ่ดร้บัเซรซินิทีร่ะดบัแตกต่างกนัเป็นระยะเวลา 90 วนั พบว่าปรมิาณเมด็เลอืดขาวทัง้หมด (WBC) 
ในเดอืนที ่1 หลงัจากไดร้บัเซรซินิมคี่าสงูกว่าปกติเลก็น้อย แต่กเ็ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั โดยปรมิาณเมด็เลอืด
ขาวทัง้หมดทีว่ดัไดม้คี่าอยู่ระหว่าง 120.47–189.65x103 cellµl-1 ส่วนในเดอืนที ่3 หลงัจากไดร้บัเซรซินิทัง้ 2 
ชนิดและทุกกลุ่มการทดลองมคี่าของปรมิาณเมด็เลอืดขาวทัง้หมดอยู่ในค่าปกติเหมอืนเดมิไม่แตกต่างกนัมากนัก 
ซึง่มคี่าอยู่ระหว่าง 35.00-87.70x103 cellµl-1 ดงัแสดงใน Table 1 และ Table 2 

แต่เมื่อประเมนิปรมิาณเมด็เลอืดขาวแต่ละชนิด ไดแ้ก่ เมด็เลอืดขาวชนิดนิวโทรฟิล ลมิโฟไซต์ โมโน
ไซต์ และอโีอซโินฟิล พบว่าปรมิาณเมด็เลอืดขาวทุกชนิดมคี่าอยู่ในระหว่างค่าปกต ิโดยปรมิาณของนิวโทรฟิล 
ในเดอืนที ่1 หลงัจากไดร้บัสารสกดัเซรซินิมคี่าสงูกว่าปกติเลก็น้อย แต่กเ็ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัเหมอืนกนั มี
ค่าอยู่ระหว่าง 74.75–119.27x103 cellµl-1 ส่วนในเดอืนที ่3 หลงัจากไดร้บัเซรซินิทัง้ปลาทองและปลาหมอสทีุก
กลุ่มการทดลองไม่แตกต่างกนัมาก มคี่าระหว่าง 21.00-58.20x103 cellµl-1 ปรมิาณเมด็เลอืดขาวชนิดลมิโฟไซต ์
ในเดือนที่ 1 หลงัจากได้รับเซริซินมีค่าสูงกว่าปกติ แต่ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกนั มีค่าอยู่ระหว่าง 29.08–
55.80x103 cellµl-1 ส่วนในเดอืนที ่3 มคี่าอยู่ระหว่าง 10.50-23.52x103 cellµl-1 ปรมิาณเมด็เลอืดขาวชนิดโมโน
ไซต์ในเดอืนที่ 1 หลงัจากได้รบัเซรซินิมคี่าสูงกว่าปกติ แต่กเ็ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั มีค่าอยู่ระหว่าง 4.81–
8.31x103 cellµl-1 สว่นในเดอืนที ่3 หลงัจากไดร้บัเซรซินิมคี่าอยู่ระหว่าง 2.50-5.26x103 cellµl-1 และปรมิาณเมด็
เลอืดขาวอโีอซโินฟิลในเดอืนที ่1 หลงัจากไดร้บัเซรซินิมคี่าสงูกว่าปกติ แต่กเ็ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั มคี่าอยู่
ระหว่าง 3.60–11.01x103 cellµl-1 ส่วนในเดอืนที่ 3 หลงัจากได้รบัเซรซิินทัง้ปลาทองและปลาหมอสทีุกกลุ่ม
ทดลองมคี่าอยู่ระหว่าง 1.75-5.19x103 cellµl-1 ดงัแสดงใน Table 1, Table 2 และ Fig. 2  
 

4. CONCLUSIONS AND DISCUSSIONS 
จากการทดลองพบว่าปรมิาณเมด็เลอืดขาวทัง้หมด (WBC) ในเดอืนที ่1 หลงัจากไดร้บัเซรซินิมคี่าสงูกว่า

ปกตเิลก็น้อย แต่กเ็ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั โดยปรมิาณเมด็เลอืดขาวทัง้หมดทีว่ดัไดม้คี่าอยู่ระหว่าง 145.00–
186.00x103 cellµl-1 ส่วนในเดอืนที่ 3 หลงัจากไดร้บัเซรซินิทัง้ปลาทองและปลาหมอสทีุกกลุ่มทดลองมคี่าของ
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ปรมิาณเมด็เลอืดขาวทัง้หมดอยู่ในค่าปกตเิหมอืนเดมิไม่แตกต่างกนัมากนกั ซึง่มคี่าอยู่ระหว่าง 35.00-81.50x103 
cellµl-1 ซึง่สอดคลอ้งกบัการรายงานของ [13] กล่าวว่า ค่าปรมิาณของเมด็เลอืดขาวของปลาดุกเป็น 212 x 109 
Cells และเปลีย่นแปลงตามสภาพของร่างกายและสิง่แวดลอ้ม เช่น หากมกีารตดิเชือ้โรค หรอืไดร้บัสารพษิจะ
มปีรมิาณของเมด็เลอืดขาวสงูกว่าปกตใินระยะแรก โดยเฉพาะเมด็เลอืดขาวชนิด Neutrophil ท าหน้าทีใ่นการ
ท าลายเชือ้โรคหรอืสิง่แปลกปลอมทีเ่ขา้สูร่่างกาย แต่หลงัจากนัน้จะมปีรมิาณลดลงแต่อาจพบเมด็เลอืดชนิดนี้
ทีย่งัไม่เจรญิเตบิโตเตม็ทีอ่ยู่ในกระแสเลอืดเป็นจ านวนมาก หากเกดิภาวะตดิเชือ้เรือ้รงัและไม่ไดร้บัการแกไ้ข
ตามสาเหตุของการเกดิโรค [2] แต่หากเปรยีบเทยีบระยะเวลาทีแ่ตกต่างกนัเมื่อไดร้บัสารสกดัเซรซินิจะเหน็ว่า
เริม่แรกปรมิาณเมด็เลอืดขาวทัง้หมดทุกกลุ่มการทดลองจะมปีรมิาณทีม่าก แต่หลงัจากนัน้จะเริม่ลดลงเรื่อยๆ 
แต่อยู่ในระดบัค่าทีป่กต ิซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าปลาทดลองทุกกลุ่มมสีขุภาพทีส่มบรูณ์แขง็แรง โดยหน้าทีห่ลกัของ
เมด็เลอืดขาวในระบบภูมคิุม้กนัของร่างกาย คอื จบัและท าลายสิง่แปลกปลอมต่างๆ โดยขบวนการฟาโกไซโต
ซสี [7] 

แต่เมื่อประเมนิปรมิาณเมด็เลอืดขาวแต่ละชนิดต่อการตอบสนองของระบบภูมคิุม้กนัของร่างกาย ไดแ้ก่ 
เมด็เลอืดขาวชนิดนิวโทรฟิล ลมิโฟไซต ์โมโนไซต ์และอโีอซโินฟิล พบว่าปรมิาณเมด็เลอืดขาวทุกชนิดมคี่าอยู่
ในระหว่างค่าปกต ิโดยพบว่าปรมิาณของนิวโทรฟิล ในเดอืนที ่1 หลงัจากไดร้บัสารสกดัเซรซินิมคี่าสงูกว่าปกติ
เลก็น้อย แต่กเ็ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัเหมอืนกนั มคี่าอยู่ระหว่าง 72.28–111.60x103 cellµl-1 ส่วนในเดอืนที ่3 
หลังจากได้รับเซริซินทัง้ปลาทองและปลาหมอสีทุกกลุ่มการทดลองไม่แตกต่างกนัมาก มีค่าระหว่าง 21.0-
48.0x103 cellµl-1 โดยบทบาทหน้าทีข่องเมด็เลอืดขาวชนิดนิวโทรฟิลในร่างกาย คอื ท าหน้าทีเ่ป็น phagocytic 
cell ตามปกตนิิวโทรฟิลจะวิง่ไปมาอยู่ในกระแสเลอืดไม่เขา้มาในเนื้อเยื่อ [9] ดงันัน้การตรวจพบปรมิาณเมด็เลอืด
ขาวชนิดนี้อยู่ในระดบัปกตใินเลอืดกแ็สดงว่าร่างกายมคีวามพรอ้มสมบูรณ์พรอ้มทีจ่ะต่อต้านกบัเชือ้โรคทีจ่ะเขา้สู่
ร่างกายซึ่งนิวโทรฟิลจะวิง่เขา้สู่บรเิวณที่มกีารตดิเชือ้หรอือกัเสบอย่างรวดเรว็เมื่อไดร้บัสญัญาณเรยีก(ทีส่ าคญั
ไดแ้ก่ไซโตคายน์ ชื่อ interleukin; IL-8) จากเซลลก์ลุ่มอื่นๆ ในบรเิวณทีม่คีวามผดิปกตเิหล่านัน้  

ปรมิาณเมด็เลอืดขาวชนิดลมิโฟไซต์ ในเดอืนที่ 1 หลงัจากได้รบัเซรซินิมคี่าสูงกว่าปกติเลก็น้อย แต่ก็
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่อยู่ในระดบัปกต ิปกตลิมิโฟไซต์แบ่งออกเป็น T และ B ลมิโฟไซต์ ส าหรบัลมิโฟ
ไซตต่์างกบัเมด็เลอืดขาวชนิดอื่นตรงทีเ่มื่อออกจากกระแสเลอืดเขา้สูเ่น้ือเยื่อแลว้จะมกีารกลบัสูก่ระแสเลอืดอกี 
หน้าทีข่องลมิโฟไซตค์อื สรา้งแอนตบิอด ีสรา้งลมิโฟไคต ์และท าหน้าทีใ่นกระบวนการ cytotoxicity [2]   

ปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซต์ในเดอืนที่ 1 หลงัจากได้รบัเซริซินมีค่าสูงกว่าปกติเลก็น้อย แต่ก็
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั โดยบทบาทหน้าทีข่องโมโนไซต ์ถอืเป็นกลุ่มเซลลท์ีม่คีวามส าคญัต่อระบบภูมคิุม้กนั
เป็นอย่างมาก เพราะสมาชิกในกลุ่มนี้ ได้แก่ macrophage และ dentritic cell ซึ่งมคีวามส าคญัตัง้แต่
กระบวนการเฝ้าระวงัการบุกรุก การส่งสญัญาณเตือนภยัเพื่อกระตุ้นการอกัเสบเบื้องต้น รวมถึงการกระตุ้น
การท างานของเซลลใ์นกลุ่มลมิโฟไซตใ์นระยะถดัไปและยงัท าหน้าทีเ่กบ็กนิและท าลายสิง่แปลกปลอมในระยะ
สดุทา้ยของการท างานของระบบภูมคิุม้กนัอกีดว้ย จากความส าคญัเหล่านี้จะเหน็ว่าโมโนไซตม์บีทบาทต่อการ
ท างานของระบบภูมคิุ้มกนัค่อนขา้งมาก ดงันัน้ระยะหลงัจงึให้ความส าคญัในการศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อการ
ท างานของโมโนไซตก์นัค่อนขา้งมาก เพราะเชื่อว่าถา้เซลลก์ลุ่มนี้ท างานไดด้กีารกระตุ้นการท างานของระบบ
ภูมคิุม้กนักจ็ะมปีระสทิธภิาพดว้ย [9] 

ปรมิาณเมด็เลอืดขาวอโีอซโินฟิลในเดอืนที ่1 หลงัจากไดร้บัเซรซินิมคี่าสงูกว่าปกติเลก็น้อย แต่กเ็ป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนั ส่วนในเดอืนที่ 3 หลงัจากไดร้บัเซรซินิทัง้ปลาทองและปลาหมอสทีุกกลุ่มทดลองมคี่าอยู่ใน
ระดบัปกติ ในระบบภูมคิุ้มกนัของร่างกายพบว่าหน้าที่หลกัของอโีอสโินฟิล คือ ท าลายพยาธิ โดยการท างาน
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ร่วมกนักบัแอนติบอดแีละคอมพลีเมนต์ นอกจากนี้ยงัยบัยัง้สารเคมีที่ปล่อยออกมาจาก mast cell ส่วนใน
ปฏกิริยิาภูมไิวเกนิ พบว่าอโีอสโินฟิลจะจบัจบั IgE เกดิเป็นคอมเพลก็ซท์ีส่ามารถกระตุน้ใหแ้กลนูลปล่อยเอนไซม์
ออกมาท าลายเนื้อเยื่อ [2] [7] 

ดงันัน้สรุปผลการทดลองวิจยัในครัง้นี้ได้ว่าผลของเซริซินที่สกดัจากใยไหมที่ระดบัความเข้มข้นที่
แตกต่างกนัไม่มผีลต่อการตอบสนองของระบบภูมคิุม้กนัของปลาสวยงาม           

 
Table 1 Hematological analyses of Green Texus fish and Goldfish after taken silk sericin powder 

supplement in one month (Mean)  
 

  Hematology parameters 
Sericin concentrations (ppm) 

P-value Control 
0 ppm 

Sericin 
25 ppm 

Sericin 
50 ppm 

Sericin 
100 ppm 

Sericin 
200 ppm 

Sericin 
400 ppm 

Goldfish        
WBC (103 cellµl-1) 183.00 183.50 189.65 143.50 166.10 180.50 0.16 
Neutrophil (cellµl-1) 118.95 119.27 111.60 87.00 107.96 117.32 0.33 
Lymphocyte (cellµl-1) 45.75 45.87 55.80 43.50 41.52 45.12 0.78 
Monocyte (cellµl-1) 7.32 7.34 7.58 5.74 6.64 7.22 0.88 
Eosinophil (cellµl-1) 10.98 11.01 9.30 7.25 9.96 10.83 0.64 
Green Texus fish        
WBC (103 cellµl-1) 120.47 137.02 138.51 132.19 124.65 140.67 0.61 
Neutrophil (cellµl-1) 72.28 82.20 83.10 79.31 74.75 84.40 0.22 
Lymphocyte (cellµl-1) 30.11 38.60 41.52 29.08 31.16 42.20 0.17 
Monocyte (cellµl-1) 4.81 6.85 8.31 5.28 6.42 5.62 0.43 
Eosinophil (cellµl-1) 3.60 5.48 5.52 3.91 4.00 4.22 0.39 

 
Table 2 Hematological analyses of Green Texus fish and Goldfish after taken silk sericin powder 

supplement in three month (Mean) 
 

Hematology parameters 
Sericin concentrations (ppm) 

P-value Control 
0 ppm 

Sericin 
25 ppm 

Sericin 
50 ppm 

Sericin 
100 ppm 

Sericin 
200 ppm 

Sericin 
400 ppm 

Goldfish        
WBC (103 cellµl-1) 87.65 86.35 83.00 74.20 87.70 84.45 0.44 
Neutrophil (cellµl-1) 52.20 58.20 48.90 53.40 57.00 56.28 0.32 
Lymphocyte (cellµl-1) 17.52 17.20 19.60 11.10 17.54 23.52 0.45 
Monocyte (cellµl-1) 2.62 5.17 4.95 4.40  5.26 3.42 0.38 
Eosinophil (cellµl-1)  4.35 5.19 4.15 2.96 3.40 4.31 0.46 
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Green Texus fish        
WBC (103 cellµl-1) 64.00 70.60 60.00 35.00 69.30 81.50 0.42 
Neutrophil (cellµl-1) 38.40 38.50 48.00 21.00 45.00 55.80 0.13 
Lymphocyte (cellµl-1) 12.80 14.00 24.45 10.50 13.80 16.20 0.16 
Monocyte (cellµl-1) 2.56 3.80 3.15 2.50 2.73 4.73 0.11 
Eosinophil (cellµl-1) 3.00 4.20 4.07 1.75 3.29 3.12 0.26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 The morphological of Green Texus fish and Goldfish 
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A: Immature lymphocyte 

 
B: Monocyte 

 
C: lymphocyte 

 
D: Monocyte 
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Abstract 

An in vitro study was conducted to evaluate effect of protein sources and fibrolytic 

enzyme supplementation on fermentative kinetic values and gas production. Two male rumen 

fistulated goats about 6 months old were used as rumen fluid donor. Treatments were; T1 = 

soybean meal (SBM); T2 = SBM + fibrolytic enzyme supplementation; T3 = dried tomato 

pomace (DTP) and T4 = DTP + fibrolytic enzyme supplementation. Fermentative kinetic 

values (a and d values) were significantly different among treatments (P<0.05), but b and c 

values were not significantly different among treatments (P>0.05). Gas volume at 24, 48, 72 

and 96 h post incubation were significantly different among treatments (P<0.05). Addition of 

fibrolytic enzyme increased gas volume in both protein sources, but added enzyme in soybean 

meal was significantly different (P<0.05). In conclusion, fibrolytic enzyme supplementation 

improves fermentative kinetic values and increases gas production.  

 

Key words: Soybean meal, Dried tomato pomace, Fibrolytic enzyme, In vitro, Fermentative 

kinetic Gas production 

 

Introduction 

An attempt has been made to reduce feed cost for ruminant by use of locally available 

feedstuffs. Dried tomato pomace is a by-product from tomato juice industry. Yuangklang et 

al. (2006) reported that dried tomato pomace can be replaced soybean meal in goats. In beef 

cattle, replacement of soybean meal by dried tomato pomace raises ruminal ammonia nitrogen 

and blood urea nitrogen. Furthermore, Yuangklang et al. (2010) demonstrated that increased 

inclusion of dried tomato pomace reduce feed intake but not affect on growth performance of 

beef cattle.  

Fibrolytic enzyme supplementation has been inclusively investigated to improve fiber 

digestion and ruminant performance (Beuchemin et al., 2003). Colombatto et al. (2003) 

demonstrated that enzyme supplementation increased neutral detergent fiber digestibility. 

Shekhar et al. (2010) who found that fibrolytic enzyme supplementation increases milk 

production in dairy buffalo. In accordance with Hristov et al. (2000) found that fibrolytic 

enzyme supplementation increases ruminal and intestinal nutrient digestibility. Tang et al. 

(2008) studied the effect of yeast culture and fibrolytic enzyme supplementation improves in 

vitro gas production of cereal straw. 

The present experiment was aimed to study the effect of protein sources and fibrolytic 

enzyme supplementation on fermentation kinetic values and gas volume in vitro gas 

production technique.  

 

Materials and Methods 

Experimental design and fermentation technique  

The experiment was conducted at Tropical Animal Nutrition and Production 

Research Center (TANRUP-Center), Department of Animal Science, Faculty of Natural 

Resources, Rajamangala University of Technology Isan, Sakon Nakhon Campus, Phangkhon, 

Sakon Nakhon in January, 2012. 
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Measurement of Gas Production 

In vitro gas production was determined according to the procedure of Menke and 

steingass (1988). The standard Thai goat concentrate (200 mg) was used as a basal substrate 

with four treatments with 50 mg each. Syringe without any diet was represented as the 

control. There were nine syringes each treatment. An in vitro incubation was carried out 

according to Boeckaert et al. (2007). Mixed rumen contents were collected before the 

morning feeding from two rumen fistulated meat goats. The strained mixed rumen fluid (5ml) 

and phosphate buffer (20 ml; pH 6.8) were added (1:4, v/v) in each incubation syringes. The 

syringes were incubated in a incubation chamber at 39.0 C for 96 h. The gas production was 

recorded at 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36, 48, 60, 72, 84 and 96 h of incubation (Yuangklang et al., 

2005).  

 

Statistical analyses 

All data obtained from the trials were subjected to the analysis of variance procedure 

of statistical analysis system (SAS, 1996) according to a completely randomized design. 

Means were separated by Duncan New’s Multiple Range Test. The level of significance was 

determined at P<0.05. 

 

Table 1 Ingredient and chemical composition of  diets 

Ingredients 
1
T1 T2 T3 T4 UTS DTP 

Cassava 64.0 64.0 60.0 60.0   

Soybean meal  6.0  6.0 - -   

Dried tomato pomace 10.0 10.0 20.0 20.0   

Urea 1.5 1.5 1.6 1.6   

Constant
2 

18.5 18.5 18.5 18.5   

Fibrolytic enzyme -   0.2 -   0.2   

Chemical composition, %      

Dry matter 92.34 92.22 92.35 92.27 38.61 95.47 

 ……………………% of dry matter…………………………………… 

Organic matter 88.04 85.78 86.41 86.34 80.97 95.69 

Crude protein 13.13 14.04 13.51 13.51 7.74 19.96 

Ether extract 3.37 3.47 3.59 3.33 1.82 11.59 

NDF 24.55 21.94 28.46 26.93 54.32 77.59 

ADF 15.10 17.99 16.26 15.26 32.16 49.66 
1T1= soybean meal; T2 = soybean meal with fibrolytic enzyme supplementation; T3 = dried tomato pomace; T4 = 

dried tomato pomace with fibrolytic enzyme supplementation; UTS = urea-treated rice straw; DTP = dried tomato 

pomace; 2Constant = 10%Cottonseed, 6.0%Molasses, 0.8%Salt, 0.2%Sulfur, 0.5% Dicalcium phosphate, 

0.5%Limestone and 0.5%premix 

 

Results and Discussions 

The ingredients and chemical compositions of diets are shown in Table 1. The two 

main protien sources are soybean meal (SBM) and dried tomato pomace (DTP). The 

fibrolytic enzyme supplementation is a commercial product (xylanase = 3.5 x 10
6
 unit/kg). 

The crude protein content was range from 13.13-14.04% and neutral detergent fiber (NDF) 

was range from 21.94-28.46%. 

Table 2 shows the gas production characteristic and gas production volume. It 

showed that the fermentable of soluble fraction (a value) was highest in SBM (P<0.05) when 

compared with other treatments. The fermentation of the insoluble fraction (b value) and rate 

of gas production (c value) were not significantly different among treatments (P>0.05). The 

potential extent of gas production (d value) was significantly different among treatments 

(P<0.05). The enzyme supplementation increased the potential extent of gas production in 

both protein sources.  

Gas production at 24, 48, 72 and 96 h post incubation, enzyme supplementation 

elevated gas production in both protein sources, but there was significantly increased gas 

production in soybean meal as protein source. It might be explained that typically soybean 

607



meal contains fiber content with attached with undegradable protein which will escape the 

rumen. When enzyme is mixed with diet before feeding, enzyme may release fiber content 

from protein which eventually ruminal microbial enzyme hydrolyzes more fiber, leading to 

increase gas production. Similar result with Tang et al. (2008) studied the effect of yeast 

culture and fibrolytic enzyme supplementation improves in vitro gas production of 

cereal straw. 
 

Table 2 Gas production characteristic and gas production volume 

Parameters T1 T2 T3 T4 SEM* 

Fermentation kinetic values    

a
1
 0.196

a
 -17.11

b
 -19.71

b
 -18.39

b
 2.70 

b 104.19 135.49 133.62 136.33 4.48 

c 0.091 0.107 0.116 0.115 0.01 

d 104.39
b
 154.60

a
 153.33

a
 154.72

a
 3.25 

Gas production (ml/0.2g)    

Gas 24
2 

73.00
b
 77.57

a
 73.66

ab
 76.88

a
 0.66 

Gas 48 94.93
b
 106.09

a
 101.79

a
 105.57

a
 1.49 

Gas 72 101.54
b
 114.68

a
 110.26

a
 112.81

a
 1.76 

Gas 96 103.53
b
 117.26

a
 114.21

a
 116.82

a
 1.84 

*SEM = standard error of the mean; abP<0.05; 
1

a = the intercept (ml), which ideally reflects the fermentation of the 

soluble fraction, b = the fermentation of the insoluble fraction (asymtote) (ml), c = rate of gas production (%/h), 

(a+b) = potential extent of gas production (ml); 
2 

24 h = gas volume at 24 h after incubation; 48 h = gas volume at 

48 h after incubation; 96 h = gas volume at 96 h after incubation; 3T1= soybean meal; T2 = soybean meal with 

fibrolytic enzyme supplementation; T3 = dried tomato pomace; T4 = dried tomato pomace with fibrolytic enzyme 

supplementation 

 

Figure 1 illustrates the time course of incubation. It was clearly demonstrated that 

soybean meal with fibrolytic enzyme supplementation elevated gas volume when compared 

with non-enzyme supplementation while dried tomato pomace with fibrolytic enzyme 

supplementation gave greater gas volume than non-enzyme supplementation.  

In conclusion, it appears that fibrolytic enzyme supplementation improves 

fermentative kinetic values and increases gas volume. Dried tomato pomace can be improved 

its fermentative characteristics by added fibrolytic enzyme. This finding is warrant further 

investigated on feed intake and productive performance of goats. Dried tomato pomace can be 

improved its fermentative characteristics by added fibrolytic enzyme.  

 

 
Figure 1. Gas volume at different time of incubation 
3T1= soybean meal; T2 = soybean meal with fibrolytic enzyme supplementation; T3 = dried tomato pomace; T4 = 

dried tomato pomace with fibrolytic enzyme supplementation 
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Abstract 
An in vitro study was conducted to evaluate effect of fibrolytic enzyme 

supplementation in fermented total mixed ration on fermentative kinetic values and gas 

production. Two male rumen fistulated goats about 8 months old were used as rumen fluid 

donor. Treatments were; T1 = fermented total mixed ration (FTMR) and fibrolytic enzyme 

supplementation in FTMR (FFTMR). Fermentative kinetic values (a b, c and d values) were 

not significantly different among treatments (P>0.05). Gas volume at 24, 48, 72 and 96 h post 

incubation were not significantly different among treatments (P>0.05). Addition of fibrolytic 

enzyme did not improve the fermentative kinetic values and gas volume. In conclusion, 

fibrolytic enzyme supplementation did not improve fermented total mixed ration. Thus, there 

is not necessary to add fibrolytic enzyme in fermented total mixed ration. 

 

Key words: Fermented total mixed ration, fermentative kinetic values, gas production 

 

Introduction 
It is well documented that feeding fermented total mixed ration is a conceivable 

method for beef cattle and dairy cattle. Fermented total mixed ration (FTMR) is a simply 

method to prolong and to improve the quality of TMR. FTMR procedure is described in 

previous experiment (Yuangklang et al., 2004). Briefly, FTMR is prepared by mixing the 

concentrate diet and roughage diet at 80 to 20.  

Supplementation of enzyme in ruminant diets have been intensively investigated to 

improve nutrient utilization particularly fiber content. Lewis (1996) demonstrated that 

fibrolytic enzyme supplementation increased fiber digestion and improved growth 

performance of beef cattle. In accordance with Khanh et al. (2010) found that 

supplementation of fibrolytic enzyme in fermented total mixed ration (FTMR) increased fiber 

digestion when compared with non-fibrolytic enzyme supplementation in dairy cows.  

The objective of present experiment was aimed to investigate the effect of inclusion 

of fibrolytic enzyme in fermented total mixed ration on fermentative kinetic values and gas 

volume in vitro gas technique. 

 
Materials and Methods 

Experimental design and fermentation technique  

The experiment was conducted at Tropical Animal Nutrition and Production 

Research Center (TANRUP-Center), Department of Animal Science, Faculty of Natural 

Resources, Rajamangala University of Technology Isan, Sakon Nakhon Campus, Phangkhon, 

Sakon Nakhon in January, 2012. 

 

Measurement of Gas Production 

In vitro gas production was determined according to the procedure of Menke and 

steingass (1988). The standard Thai goat concentrate (200 mg) was used as a basal substrate 

with four treatments with 50 mg each. Syringe without any diet was represented as the 

control. There were nine syringes each treatment. An in vitro incubation was carried out 

according to Boeckaert et al. (2007). Mixed rumen contents were collected before the 

610



morning feeding from two rumen fistulated meat goats. The strained mixed rumen fluid (5ml) 

and phosphate buffer (20 ml; pH 6.8) were added (1:4, v/v) in each incubation syringes. The 

syringes were incubated in a incubation chamber at 39.0 C for 96 h. The gas production was 

recorded at 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36, 48, 60, 72, 84 and 96 h of incubation.  

 

Statistical analyses 

All data obtained from the trials were subjected to the analysis of variance procedure 

of statistical analysis system (SAS, 1996) according to a completely randomized design. 

Means were separated by Duncan New’s Multiple Range Test. The level of significance was 

determined at P<0.05. 

 

Results and Discussions 

Table 1 shows that a, b, c and d values were not significantly different among 

treatments. It was showed that fibrolytic enzyme supplementation in fermentation was not 

altered the fermentative kinetic values. Gas volume at different time of incubation (24, 48, 72 

and 96 h) were not significantly different among treatments (P>0.05). It might be explained 

that fermented total mixed ration is completely ensiled by the intact microbes. Thus, when 

fibrolytic enzyme was added into the diet, there is no further fermentation process. Khanh et 

al. (2010) found that supplementation of fibrolytic enzyme in fermented total mixed ration 

(FTMR) increased fiber digestion when compared with non-fibrolytic enzyme 

supplementation in dairy cows. The different between the present experiment and Khanh et al. 

(2010) might be that in the in vivo experiment there is continuously supplied feed for 

microbial activity while in the in vitro there is limited.  

Figure 1 shows the gas volume of different time of incubation. There is no different 

between FTMR and FFTMR on gas volume. Fibrolytic enzyme supplementation has been 

repeated reported to improve fiber digestion and to enhance animal performance (Beuchemin 

et al., 2003). In conclusion, it appears that fibrolytic enzyme supplementation in fermented 

total mixed ration did not improve fermentative kinetic values and increases gas volume.  

 

 

Table 1 Fermentative kinetic values and Gas volume 

Parameters T1
1 

T2 SEM* 

Fermentation kinetic values  

a
1
 0.0 0.0 0.0 

b 124.50 129.17 0.05 

c 0.05 0.05 0.00 

d 124.50 129.17 0.05  

Gas volume (ml)  

Gas 24
2 

99.56 101.25 2.51 

Gas 48 122.73 117.91 1.85 

Gas 72 136.33 135.83 2.88 

Gas 96 136.50 137.50 2.65 
*
SEM = standard error of the means 

1
T1 = fermented total mixed ration (FTMR); T2 = fibrolytic enzyme supplementation in FTMR 

(FFTMR) 
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Figure 1. Gas volume at different time of incubation 
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ABSTRACT 

This study was conducted to investigate relationships between soil physical and chemical properties and 

three halophyte species {Maytenus diversifolia (Maxim.) Ding Hou., Azima sarmentosa B&H. and 

Pluchia indica L.} in rainy season of the year 2011. three locations, Chaiyaphum, Khon Kaen and 

Kalasin provinces, were used as the experimental site. Soil samples were collected at 0-15 cm depth 

around root zone of the plants and were analyzed for moisture content, electrical conductivity (ECe 

value) and soil reaction (pH). They were found that soils sample collected from open area (without 

plant) are more ECe value than soils sample from root zone of species study and they as lower soil 

moisture contents as soil from root zone of species studied. Soil collected from root zone of  A. 
sarmentosa  as higher of average ECe value (11.97 ds/cm) and soil moisture contents (12.54 %) as M. 

diversifolia and P. indica. However, soil collected from root zone of  M. diversifolia as larger maximum 

of ECe (40.40 ds/cm) and range of ECe (0.17-40.40 ds/cm) as A. sarmentosa and P. indica. On the other 

hand soil from under P. indica as lower ECe (7.63 ds/cm) as both A. sarmentosa and M. diversifolia. 

KEYWORDS halophyte species, soil moisture, ECe, pH, salt affected soils, Northeast Thailand 

Introduction 

Soil salinity is a serious problem of natural resources a lot of affected on agriculture of 

Northeast Thailand. There are about 111.31 million ha or about 0.02% of area total Northeast 

region and distribute in all province. (Land Development Department, 2003) Very strongly saline 

areas are about 9.375 million ha.. (Wichaidit, 1997) Shallow dissolved salt groundwater was found 

in saline soil. Plants cannot survive in saline soils due to the soil in the fact that has higher osmotic 

pressure than in plants and toxicity of some elements. (Dobermann and Fairhurst, 2000) As a result, 

general plants cannot grow except halophyte species. (Arunin, 1987) Halophyte species in 

Northeast Thailand are miohalophyte such as Azima sarmentosa, Panicum repens L., Paspalum 

orbiculare Forst., Maytenus mekongensis Ding Hou., Cynodon dactylon. (Yuvaniyama and Arunin, 

1992) In addition, there is a study on plant community in very strong saline soil, both in rainy 

season and dry season. The result found that it can classify 11 species of halophyte plants species in 

Northeast Thailand 11 species : Azima sarmentosa, Cyperus alternifolius L., Cyperus haspan L., 

Fimbristylis aestivalis Vahl, Fimbristylis dichotoma Vahl, Gisekia pharnacioides L., Maytenus 

mekongensis Ding Hou., Panicum repens L., Paspalum orbiculare Forst., Paspalum orbiculare 

Forst., Synostemon bacciformis G.L. Webst. (Nakamura and Homchuen, 1993) Amount and kind of 

plant species found in both rainy and dry season are different. This is because are difference of 

environment, such as in rainy season, has higher soil water content and lower salinity level than dry 

season. Plants must adapt for surviving and halophyte plants species can survive in dry season, 

which has higher salinity level and lower soil water content than in rainy season. (Puengpan, 1992) 
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As reported in earlier studies, (Homchuen, 2011) the relationship between soil 

properties and plant communities on saline soils in dry season and rainy season at Bamnetnarong 

district, Chaiyaphum province, found that dry season has higher EC (H2O 1:5), lower soil water 

content and found less plant species than in rainy season. And found that EC (H2O 1:5) is inversely 

proportional with percentage of cover crops and amount plant species in the study area. 

Plant frequency and mean cover 4 level: Panicum repens L., Azima sarmentosa, Maytenus 

mekongensis Ding Hou., and Paspalum orbiculare Forst respectively. The purpose of the study is 

to investigate relationships between soil physical and chemical properties and three halophyte 

species (Maytenus diversifolia Ding Hou., Azima sarmentosa B&H. and Pluchia indica L.) in dry 

season of the year 2011 and at three locations, Kalasin, Chaiyaphum and Khon Kaen provinces. 

 

MATERIALS AND METHODS 

 Soil samples from the root zone (0-15 cm) were collected from a radius of 20 cm. from the 

experimental trees canopy about 3 kg. Soil samples were collected from each tree (each species 

collected 3 tree in each site). In fresh soil samples, the soil water content was determined by 

gravimetric with oven dried method (drying at 105
๐
C more than 24 hours). For extracted electrical 

conductivity (ECe) analysis, weigh 700 g of air-dry soil of known water content into a plastic 

container having a snap tight lid. Add distilled water to the soil with stirring until it is saturated. 

Allow the mixture to stand covered for several hours to permit the soil to imbibe the water and then 

add more water to achieve a uniformly saturated soil water paste. After allowing the saturated soil 

past to stand 14 to 16 hours, transfer it to a Buchner or Richards (1949) filter funnel filtered with 

highly retentive filter paper. Apply vacuum pump, and collect the filtrate in a test tube or bottle. 

The electrical conductivity was measured by conductivity meter. (Rhoudes, 1982) In the soluble 

extracts (1:2.5 soil to distillate water) the following pH were determined by the single probe 

combination pH electrode. (Black, 1965) 

RESULTS  

Site description 

 The first study area was located at Huanakam sub-distict, Yangtalad district, Kalasin 

province (Latitude 16°24' north, Longitude 103°17' east) and is 150 m above mean sea level in 

middle Chi river basin, classified as Udon soil series: (Ud). Soil characteristics were vastly upland 

area where has salt stains on soil surface and also has slightly spreading plants. The climate is 

tropical monsoon. Average precipitation (1,016.5 mm/year) is mainly distributed from June to 

October, on the Eastern floristic regions (Smitinand, 1989).  

 Second study area was located at Huathalay sub-district, Bamnetnarong district, 

Chaiyaphum province (Latitude 15°27' north, Longitude 101°43' east) and is 208 m above mean 

sea level in upper Chi river basin, classified as Satuk soil series (Suk). Soil characteristics were 

vastly upland area where has salt stains on soil surface and also has slightly spreading plants, 

located near the mining plant of Asia Pacific Potash Co. Ltd. The climate is tropical monsoon. 

Average precipitation (1,016.5 mm/year) is mainly distributed from June to October, on 

the Eastern floristic regions (Smitinand, 1989).  

 Third study area was located at Muang Pier sub-district, Ban Phai district, Khon Kaen 

province (Latitude 16° 1' north Longitude 102°41' east) and is 166 m above mean sea level in lower 

Chi river basin, classified as Udon soil series: (Ud). The characteristics of the soil have salt stains 

on soil surface. There are groves and bushes, located near the old reservoir of Royal Irrigation 

Department, Thailand. The climate is tropical monsoon. Average precipitation (1,016.5 mm/year) 

is mainly distributed from June to October, on the Northeastern floristic regions (Smitinand, 

1989).(The locate of 3 study area show in Figure 1 and soil properties show in Table 1) 
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Figure 1 Study area location on Chi river basin in Northeast Thailand 

 

Table 1 Some basic soil properties of study area at September 2011 
 

Soil properties 

Electrical 

conductivity 

(dS/m) 

pH  

Organic 

metter 

percentage 

(%) 

Soil 

moisture 

contents 

(%) 

Soil bulk 

density 

(gm/cm
3
) 

Soil texture 

 

Textural 

class 

Sand Silt Clay  

Kalasin 

Mean 10.02 7.18 0.47 19.94 1.58 84.26 12.04 3.70 Loamy Sand 

Minimum 0.18 5.35 0.07 4.04 1.14     

Maximum 72.30 8.85 1.53 33.99 1.96     

Range 72.12 3.50 1.46 29.95 0.82     

Chaiyaphum 

Mean 13.20 8.09 0.45 24.15 1.53 59.48 32.78 7.75 Sandy Loam 

Minimum 0.68 5.28 0.14 11.42 1.12     

Maximum 53.60 9.58 1.61 49.00 2.16     

Range 52.92 4.30 1.47 37.58 1.05     

Khon Kaen 

Mean 12.42 8.34 0.54 21.98 1.61 53.76 28.53 17.71 Sandy Loam 

Minimum 0.17 6.22 0.00 5.26 1.12     

Maximum 71.45 9.99 1.91 58.77 2.03     

Range 71.28 3.77 1.91 53.52 0.90     

 

Results 

In the present study, the soil chemical and physical properties of soil collected from around 

root zone of three halophyte species are M. diversifolia, A. sarmentosa and P. indica can grow on 

very strongly saline areas in the chi river basin. The study found that soil samples collected from 

open area (without plant) the electrical conductivity (ECe value) is more than soils sample from 

root zone of species study. Soil collected from root zone of A. sarmentosa average of ECe value is 

higher than M. diversifolia and P. indica, respectively. However the maximum and the most range 

of ECe value found in M. diversifolia (show in Figure 2 (A)). Soil from root zone of A. sarmetosa 

is higher soil moisture contents than M. siversifolia and P. indica (show in Figure 2 (B)). The most 

soil reaction (pH) found in soil collected from root zone of P. indica in study site at Chaiyaphum 
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and Khon Kaen provinces (show in Figure 2 (D)). There are alkaline soil and Kalasin province, 

average pH is between 5.35-8.85.  

 

 

 
 

Figure 2: Box plots show soil properties from open area and root zone of 3 halophytes (A), 

Electrical conductivity (B), Soil reaction (C), Soil moisture contents (D) and Soil organic matter 

 

DISCUSSION  

The paper is investigating the soil properties between soil from bare soils and around root 

zone of 3 halophytes. We found that the ECe of soil collected from bare soils is higher than soil 

from around root zone of halophytes. The previous research found that ECe soil around root zone 

of shrub was less than soils from area cover by grass and bare soils, respectively (Murase et al, 

1994). Bare soils are higher EC than soil around root zone of 3 halophytes because several factors 

as such as plant avoid germination when higher ECe. (Yuvaniyama and Arunin, 1996) It observed 

that rate of germination in native halophyte is A. sarmentosa could not germinate in solution as 

concentration of NaCl 20 ppt, ECe value were decreased by influence from halophyte. Ravindran et 

A 

B 

C 
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al. (2007) observed that ECe was reduce in the soil samples and corresponding increase was 

observed in the plant samples in natural saline soil grown halophyte after 120 days of cultivation.  

Selection of native salt tolerant plants such as M. diversifolia, A. sarmentosa and P. indica, 

can survive in serious saline soil due to plant adaptation (Arunin, 1992). Key factors are affected 

salt tolerant plants in Poland are ECe, K
+
, soil water content, SO4

2-
 and Ca

2+
/Na

+
 ratio (Agnieszka 

and Piernik, 2002). However, each plant was a different response to salt stress. Plants response and 

adapt on biochemical stress of plants which is another factor can differently grow in different salt 

concentration. A. sarmentosa, M. diversifolia and P. indica can adapt when salt concentration is 

increasing. These plants will produce the peroxide activity for eradicate hydrogen peroxide (H2O2) 

in the plants due to salt stress. A. sarmentosa can adapt better than M. diversifolia and P. indica in 

saline soils, respectively (Kongngaon, 2011). Soil water content and soil reaction of soil from root 

zone of M. diversifolia, A. sarmentosa. and P. indica have not significant difference because of the 

rainy season. The rainy season has affected to high soil water content of both bare soils and soils 

around root zone and soil reaction will be investigated in future study. In addition, from table 1 it 

showed that soil moisture content have a good relationship with soil texture. Study area 1 is less 

moisture content the area 2 and 3, respectively due to the area 1 is more sand content. So, the area 1   

have more macropore, is coarse textured soil and less soil water retention. Organic matter content, 

another factor, is affect on soil moisture content. More organic matter content, more soil moisture 

content.   

 

Conclusion 

 Soil ECe value under 3 halophyte species (Maytenus diversifolia Ding Hou., Azima 

sarmentosa B&H. and Pluchia indica L.) of 3 study areas (Kalasin, Chaiyaphum and Khon Kaen 

provinces) are the highest in A. sarmentosa, M diversifolia. and P. indica, respectively. Soil 

moisture content is high in A sarmentosa, P. indica and M diversifolia, respectively. The result 

showed that A sarmentosa favor to grow in more soil moisture content and more salt concentration 

than M. diversifolia and P. indica, respectively. In addition, M diversifolia can survive on higher 

salinity, lower moisture content and lower soil pH than  A sarmentosa. and  P. indica, respectively. 

It showed that A sarmentosa and P. indica can survive in both salt, water logging and high pH 

tolerant soils. Soil properties are evidently influence on 3 halophyte plants species are ECe, soil pH 

and soil moisture content. 
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ABSTRACT 

Priming technique was allowed seed to germinate faster and reduced the risk of germination under adverse condition in field, 
especially directly seeding including welsh onion. Therefore, this research was to study on stimulate germination of welsh onion 
seeds with fine vermiculite (250 – 500 µm size) at Vegetable Science Laboratory, Chiba University during March to July in 2010. 
The experiment was done in 2 x 7 factorial in CRD with 4 replications. Factor A was moisture content of fine vermiculite (10 or 
20%) and factor B was priming times (1, 2, 3 4, 5 6 or 7 days) at 25°C under dark condition. The results showed that days to 
emergence (DTE) of primed welsh onion seed decreased when moisture content of fine vermiculite and priming time increased. 
The two factors showed the interaction effect on DTE, but the germination percentage did not show different in priming time 
factor. The primed welsh onion seed with 20% moisture content of fine vermiculite for 6 day show the faster germination (DTE = 
2.70 days) while primed welsh onion seed with 20% moisture content of fine vermiculite was highest germination, 93.43% when 
compared to 10% moisture content of fine vermiculite, with statistically significant. In addition, germination performance of primed 
welsh onion seed with 20% moisture content of fine vermiculite for 6 days and untreated seed (control) were investigated under 
different germination temperatures (18 – 32°C). The DTE of primed seed was shorter than control at the same germination 
temperature (2 – 4 and 4 – 5 days, respectively), with statistically significant. 
 
KEYWORDS: Germination, mean germination time, Welsh Onion Seed, vermiculite 

 

INTRODUCTION 

Welsh onion (Allium fistulosum L.) originated in Central Asia, Development and breeding in China and Japan. Welsh onion is 
biennial plant but cultivated as annual plant [1]. Normally, welsh onion are sown by direct seeding. Therefore, seed emergence 
speed and percentage are very important in the field condition. Water stress or unsuitable temperatures lower the field 
emergence of sown seed. Priming has been shown to be useful to enhance the speed of germination and to improve the field 
establishment of the seedling. 

 
Seed priming is a controlled hydration treatment at low water potential that allows pregerminative metabolisms to proceed, 
without radicle emergence, and then dried to the original moisture content [2, 3]. Seed priming can be very useful for faster and 
synchronized germination and better performance under adverse condition [4, 5]. Priming has been widely reported to enhance 
seed germination performance of various species of field crops, vegetables, and other plants [6]; tomato [7], sweet corn [8], 
pepper [9] or Digitalis purpurea [10]. 

 
The solid matrix priming (SMP) is based on regulation of water availability to seeds by means of a solid substance [11] or 
controlled matripotential of carriers. Pandita et al. [12] indicated that among the different priming treatments studied, solid matrix 
priming is the best method for hot pepper seed germination. Moreover as primed eggplant by sand matricpriming (80% of water 
holding capacity, 3 days) and chilli were established as the best methods of priming treatment capable of improving seed vigor 
[13]. In carrot, many reports have shown the positive effects of osmotic conditioning [14]. Until now, no study has been 
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conducted to investigate the possibility of germination performance in welsh onion seed by SMP with vermiculite. Due to the 
response to seed priming is strongly dependent on several factors, including water content of solid material and period of 
priming. Thus, the objective of this study was to determine the optimum priming condition for welsh onion seed and germination 
performance under variant temperatures. 

 

MATERIALS AND METHODS 

This study was carried out in Vegetable Science Laboratory, Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan, between 
March - July, 2010. 

 
Seed materials 
 
The seed of welsh onion (Allium fistulosum L. cv. Chyouju) (Fig. 1) obtained from Nogyou Co., Ltd (Japan) in 2010 for used in 
this study. Initial moisture contents determined according to the low constant temperature oven method (103°C, 17 hr) [15], was 
6.73%. Initial germination percentage was determined by placing seed samples in 90 mm plastic petri dish on filter paper 
Whatman No. 2 moisten with 5 ml of distilled water, incubated at 25°C with 12 hr photosynthesis period, germination was daily 
counted when 5 mm emergence and continuous until 12 days after sowing. The germination percentages (control) showed 
92.5%. 1,000 seed weight of welsh onion seeds was 2.26 g. 
 
Experiment 1 : Solid Matrix Priming 
 
All welsh onion seed were steriled with powder fungicide. Fine vermiculite (size 250 - 500 µm) which dried in an oven 180°C for 
120 min was used as matrix priming carrier. The moisture content (MC) of fine vermiculite was 10 and 20% with distilled water; 
mixed fine vermiculite and distilled water until the moisture reach the moisture equilibrium (used 1 day). Thoroughly mixed 200 
seed and wet fine vermiculite in each moisture content into a 50 mL centrifuge tube with seal caps (Neptune, CLP, San Diego, 
USA) the ratio of fine vermiculite to welsh onion seed was 4:1 (wt/wt) or one gram of dried fine vermiculite, the tubes were 
incubated at 25°C under dark condition for 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 7 days. During the treatment, the tubes were shaken once a day for 
1 min. After the treatment, the seed were separated from fine vermiculite by sieving. Primed welsh onion seeds were dried back 
at 25°C to their original weight. Unprimed seed was used as control. The primed seeds and control were submitted to the 
germination test.  
 
Standard germination testing - 4 replicates of 50 seed of primed seed and unprimed seed (control) were distributed in 90 mm 
(diameter) plastic petri dishes on two layers of filter papers (Whatman No. 2, ADVANTE Toyo, Ltd., Tokyo, Japan) moistened 
with 5 mL of distilled water. Petri dishes were covered with their lids, incubated at 25°C with 12 hr photoperiod, an average 
photon flux density about 50 µmol m-2 s-1  [16]. Each petri dish was watered daily with an amount of distilled water according to 
its requirement. The germinated seeds were counted daily when radicle emergence (about 5 mm) until 12 days (final count), 
results were expressed as germination percentage [15] and day to emergence (DTE) [17]. The following formula showed the 
solution for calculate percentage germination and mean germination time, respectively.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Where  G1, 2 …, n   = number of normal seedling that germinated at time  
       (D1, 2 …n) 

  D1, 2 …, n     = number of day after seeding at 1, 2 …, n (n = 14) 

Germination (%) = Total normal seedling x 100 
 Total seed 

 

DTE = (G1 x D1 + G2 x D2 + …+ Gn x Dn) 
         Total normal seedling 
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Statistical design and analysis - All data were done in completely randomized design with 4 replications, and data were analyzed 
in factorial design: 2 moisture contents of fine vermiculite x 7 priming times. Treatment means were compared using Duncan 
multiple range test (DMRT’s test) at the 5% level. To find out the best priming condition, all data were done and analyzed in 
completely randomized design with 14 treatments, interaction of moisture contents of fine vermiculite (10% and 20%) and 
priming times (1, 2, 3, 4, 5, 6 or 7 days), 4 replications. Treatment means were compared using Duncan multiple range test 
(DMRT’s test) at the 5% level. 
 
Experiment 2 : Characterization of primed seed germination under various temperatures 
 
Primed welsh onion seeds from the best optimum conditioning (experiment 1) and unprimed seed (control) were determined 
germination performance under various temperatures from 18 to 32°C on the temperature – gradient plate (Fig. 2) [16], using the 
method described for standard germination test, germination was recorded daily for 10 days, calculated germination percentage 
[15] and day to emergence (DTE) [17].  
Statistical design and analysis - All data were done and analyzed in completely randomized design with 2 treatments between 
primed seed and control, 4 replications. Treatment means were compared using Duncan multiple range test (DMRT’s test) at the 
5% level. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

Experiment 1 : Solid Matrix Priming 
 
The solid matrix priming with fine vermiculite of welsh onion seed were found that when the moisture content of fine vermiculite 
and priming duration times were increased, primed seed will germinate faster with statistically significant. The DTE of primed 
welsh onion seed with 20% moisture content of fine vermiculite was 3.44 days while primed welsh onion seed with 10% moisture 
content of fine vermiculite and non - primed seed were showed 4.17 and 4.245 days, respectively. At the same time, priming 
time for 6 days showed minimal DTE (3.342 days) when compared to other priming time. The two factors showed the interaction 
effect on DTE (Table 1). The primed welsh onion seed with 20% moisture content of fine vermiculite for 6 days showed the 
fastest germination, 3.05 days (Fig. 3). When considered the percentage germination was found that primed seed germination 
were higher than 91% but did not show significantly different (not show data) while the percentage germination of none primed 
seed was 92.5%. This result indicated that DTE of welsh onion seed considerably improved after primed with fine vermiculite. Pill 
et al. [18] reported that during priming seed will absorb moisture from fine vermiculite, which increases the moisture content of 
fine vermiculite or priming time, the seed will germinate faster but must be aware radicle protruded during the increasing of 
priming time. Jahangir et al. [19] reported that priming significantly shortened the mean germination time (MGT) of lettuce seed 
as compared to control. Primed parsley seed by SMP with -0.46 and -0.44 MPa of water potential of substances for 3 days at 
20°C were improved speed of germination as compared to prehydration treatment [20]. Similar result was obtained following the 
priming of onion seed with Micro-Cel E [21]. 

 

Fig. 1 Welsh onion seed 

 

Fig. 2 Incubated on the temperature-gradient 
plate 
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Seed priming has been commonly used to shorten the time between seed sowing and seedling emergence and to promote the 
synchronize emergence [22]. Generally, priming is accompanied by an increase in the activities of numerous enzymes, such as 
phosphatases, synthases, peroxidases and other antioxidant enzymes [23], including produce ethylene in the presence of ACC 
(1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid) [21]. Moreover, priming stimulated internal regulatory metabolism of seed, early 
synthesis of nucleic acid: DNA, RNA and proteins during priming process, which ultimately resulted in improved energy of seed 
germination [24]. 

Table 1 Effects of moisture contents of vermiculite and priming times on days to emergence (DTE) and germination 

 
Factor DTE (day)1/ Germination (%) 

Moisture contents of vermiculite (A) 
10 % 4.17 a 91.64 b 
20 % 3.44 b 93.43 a 
F-test ** * 

Priming times (B)   
1 day 4.252 a 91.00 b 
2 days 4.003 ab 91.50 ab 
3 days 3.895 b 92.25 ab 
4 days 3.995 ab 93.75 ab 
5 days 3.616 c 92.25 ab 
6 days 3.342 d 94.75 a 
7 days 3.529 cd 92.25 ab 
F-test ** ns 
A x B ** * 

C.V. (%) 6.72 3.38 
1/ Means within a column followed by the same letter do not different significantly according to DMRT (p ≤ 0.01) 
 

 
Fig. 3 Days to emergence (day) of welsh onion seeds after primed with different moisture contents of fine vermiculite and primed  
        times 
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Experiment 2 : Characterization of primed seed germination under various temperatures 
 
In this experiment primed welsh onion seed with 20% of water content for 6 days of priming time was chosen. DTE of primed 
and non - primed welsh onion seed was highly significant under various germination temperatures. The minimum DTE of control 
seed was attained at 23 to 32°C (about 4 days), while maximum DTE occurred at 18°C, as about 5 days. However, radicle 
emergence of primed welsh onion seed showed faster than control seed under various germination temperature ranging from 18 
to 32°C, DTE of primed seed were lower than 3 days at 21 to 32°C and minimum DTE of primed seed were observed at 31 and 
32°C, as about 2 days. This result indicated that primed welsh onion seed decreased 2 time of DTE as compared to control 
seed at 31 to 32°C (Fig. 4). Although, Xinhua et al. [25] reported that the optimum germination temperature of welsh onion seed 
were 20 or 25°C but this study shown that primed welsh onion seed were high speed germination under high temperature (31-32 
°C). 

 
Fig. 4 Days to emergence (day of primed and control welsh onion seeds at different germination temperatures 

 
While final germination percentage, incubation temperatures during germination had an affected on control seed, germination 
percentage tend to decreased when incubation temperatures reached to 32°C, as incubation temperatures during germination 
did not affect on germination percentage of primed seed. At the same time, germination percentage of primed welsh onion seed 
were higher than control seed under 31 to 32°C. This result indicated that priming was improved speed of germination and 
synchronized germination at various temperatures (Fig. 5). According to McDonald [26], priming induces faster and more uniform 
seed germination over broader temperature ranges in many crop species.  
 

 
Fig. 5 Germination (%) of primed and control seeds at different germination temperatures 
 
Welsh onion germination rate, primed welsh onion seed had higher germination rate compared to control seed at 18, 25 and 
32°C. Moreover, primed seed was improved rapid germination, welsh onion seed was germinated within 1 day after sowing 
under 25 and 32°C (17.5 and 49.0%, respectively). The day, on which the germination of control seed began, primed seed had 
already reached germination percentage of 54.0, 65.5 and 71.0% at 18, 25 and 32°C, respectively (Fig. 6). Kepczynska et al. 
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[21] reported that matrix priming increased germination rate of primed onion seed relative to the control seeds for every 
suboptimum (5, 10 and 15°C) and optimal temperature (20°C) combination.  

 

 

 
Fig. 6 Germination rate (%) of primed and control welsh onion seed at 18, 25 and 32°C. 
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CONCLUSIONS 

The primed welsh onion seed with 20% moisture content of fine vermiculite for 6 day show the faster germination (DTE = 2.70 
days) while primed welsh onion seed with 20% moisture content of fine vermiculite was highest germination, 93.43% when 
compared to 10% moisture content of fine vermiculite. Under different germination temperatures (18 – 32°C), the DTE of primed 
seed was shorter than control at the same germination temperature (2 – 4 and 4 – 5 days, respectively). 
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Abstract 
The Northeastern Region of Thailand, although it is one of good source of the 

best organic rice products of  the world, but rice production under rainfed 

condition especially with organically practice is much more challenge. Because 

of the variability of rainfall caused rice yield loss in many 

ways. Drought conditions not only limit rice growing directly, but also give 

more serious weed problem. In addition, excessive water from rains damaged 

the rice crop and in the same time, the farm will be risk to loss of organic by the 

flood. However, the farmers in this area have five popular practices to avoid 

risk of drought and flooding in their organic rice farm. First, construct reserve 

water such as digging ponds with the back hole, with the size from 1260 cubic 

meters onwards. Some of them take the groundwater by drilling 6-inch diameter 

underground pipeline to the level of dept groundwater. Second, leveling the 

land with the big machine is the useful method that rice crop can get the water 

evenly. Third, the organic rice growers use rice variety to help them manage the 

rice field ecology. On the basis that uses RD15, earlier rice variety to grow on 

upland field which dry faster area, KDML105, medium rice for later dry area, 

and Khao Niew Daeng for the shallowest field with longest water logging field. 

This approach reduces the risk of rice yield loss due to water shortage and 

flooding. Forth, modify the method of planting to reduce the risk of drought in 

the early of rice growing season. The changing from transplanting to dry-seeded 

broadcast rice is the most practical in this area, but the limitation is weed 

competition. Fifth, carry for the ridge to accommodate the rainwater. These 

methods have different advantages and limitations. Farmers often choose one or 

more; depend on the financial, diligence, and an opportunity to receive support 

from some organization. 

 

Keywords: water management, organic rice, rainfed  
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Organic rice farming is the holistic production management system that 

favors the use of cultural, biological and mechanical management practices over 

off-farm synthetic chemical inputs, to optimize the health and productivity of 

ecologically sustainable agro ecosystems (Kupkanchanakul, 2003). As one of 

the principles of organic crop production to protect and minimize all forms of 

pollution of soil, water and air as a result of agricultural practice. Organic crop 

growing under rainfed condition, underground water and other water resources 

including of irrigation water may possible. Thus, the prevention of water 

resources, risk of contaminations from synthetic chemicals and poisons 

assessment is very important thing. 

Organic rice in Thailand was cultivated about 20,000 hectares. Most 

organic rice cultivation is limited in small areas in northeast, mainly in Surin, 

Yasothorn, Ubonrachathani and Srisaket provinces, which are rainfed area. 

Even the area planted to organic rice will account for only a small amount of 

space in all of the northeast rice planting area (about 4.8-5.1 million hectares), 

but farming organically in the region is very challenging because the farmer's 

net income more than the performance of a conventional addition.  Farmers earn 

1,200 to 1,300 baht more per ton of their organic paddy rice than regular rice 

prices. Moreover, organic rice growing also helps to conserve and restore 

natural resources and environment. 

However, under rainfed condition nowadays, it known that very difficult 

to predict the rainfall each year. Thailand is one of the current variability of 

rainfall received in each year, which is much different from the normal. 

Recently in 2010, the amount of rainfall in northeast region during planting rice 

time around May to June was lower than 30 years average rainfall 26 to 36 

percent (Thai Meteorological Department, 2011). The drought in this period 

damaged seedling-tillering stages of dry-seeded rice which most of the farmers 

usually practice. While in the mid and late of growing season in August and 

October has many rains, about 56 and 59 percent higher than 30 years average 

(Table1). At this period (booting-flowering stage), the rice has been damage by 

flooding. Drought caused rice yield reduction and it will reduce twice when 

competing with weeds. On the other hand, when heavy rain flooded paddy 

fields not only rice yield were damaged, but also loss of organic from the 

contamination. Therefore, water management in organic rice growing is 

mention on water lagging and flooding at the same time to preserve the organic 

and prevent contamination. 
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Table 1 Compare of rainfall in northeast between year 2010 and average 30 

years (1971-2000). 

Month rainfall of year 2010 differ from year 1971-2000  

 (mm)             (mm) (%) 

January   38.4 34.3 837 

February   18.7                 1.0     6 

March   10.6 -27.1 -72 

April   74.6 -11.5 -13 

May 117.1 -65.2 -36 

June 155.8 -54.1 -26 

July 219.6 11.7    6 

August 403.5 144.7 56 

September 211.3 -30.6 13 

October 177.5 66.2 59 

November     1.2 -16.7 93 

December     5.9 2.4 69 

Thai Meteorological Department (2011) 

 

Droughts and flood management in organic rice 

productions. 
 Fact, there are a few ways that farmers can manage the risk of drought 

and flooding. While, maintaining an organic and prevent the risk of 

contamination. With various methods such as, to establish a water farm, to 

leveling the paddy land, to modify the rice planting method and some cultural 

practice adjustment. Organic rice farmers often choose one or more choices. 

 

I. Construct of water resources in the farm. There are two ways of 

water reserve build. 

 1) Farm pond digging. Farm pond size depends on paddy field area and 

farmer’s funding. A standard size is 1,260 cubic meters (Figure 1).  

The Land Development Department pays for some farmers ponds. However, 

most farmers paid about 20,000 baht for one pond. Farm ponds would be very 

helpful in the long-term drought especially for farmers who grow rice by using 

transplanting method. Water pumped through a small pump and hose lengths to 

supply water for seedling bed, soil preparation and for new-transplanted 

field. In addition, water is useful for livestock and crops that farmers grow in 

the farming system. It also has the benefit as fish ponds as well (Figure 2).   
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Figure 1 Farm ponds size 1260 cubic meters in different funding: 

(a) Supported by Land Development Department (b) paid by farmer. 
 

 

 

 

Figure 2 (a) The water is pumping from the pond to the hose lengths to 

supply water to the field. (b) More benefits of the pond for farming 

system. 

 

 

2) Underground water.  Normally, farmers will drill for underground 

water; a 6 inches diameter of pipe is most use for drilling. Pumping water is 

helpful to supply rice field in some year when no rain continuously for a long 

period. Although, drilling is not popular because most areas there risk that the 

water is salty. The budget for drilling plus pumps about 19,000 baht. 
 

II. Land leveling.  In the field plots that are consistent result to the 

likelihood, that the rice will be better of sharing limited rainwater across the 

plot. This also reduces the chance to compete with weeds. Although the land 

leveling is helpful, it is not practical for all farms because of the high cost of 

around 13,000 baht per hectare. In addition, farmers have to pay more if they 

want higher and bigger ridge in order to protect the organic from the risk of 

synthetic agrochemicals contamination. However, farmers who choose this 

method require a large amount of organic fertilizer because the fertility in top 

soil lost (Figure 3). 

 

a b 
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Figure 3 (a) Land leveling and the piles of manure. (b) Good land 

leveling reduces weed competition. 

 

III. Management of rice cultivars. How does rice variety relate with 

water use? 

For this question, the farmers in sustainability organic farms know the 

answer that using rice variety which suit to the environment is useful in keeping 

of both yield productivity and stability. They will choose the rice varieties 

accessions in relation to the level of the water. For example, in upland field 

where faster dry area the farmers have to choose RD15, one of Hom Mali Rice 

variety (ripening date estimated to the end of October). In later dry area, 

KDML105 another Hom Mali Rice variety, (ripening date estimated to the 

middle of November). While the shallowest and longest water log fields, grow 

Khao Niew Daeng, Mali Nil Surin and Mali Gomain Surin varieties. These 

varieties ripening date estimated to the end of November (Table 2 and Fig. 4). 

 

Table 2 The ripening date of rice varieties which the farmers choose to grow 

in different ecosystems. 

 

Rice varieties Maturity 

classification 

Ripening 

date 

RD15 (Hom Mali) Early 26 October 

KDML105 (Hom Mali) Medium 15 November 

Mali Nil Surin (black) - Excellent grain 

quality 

Late 25 November  

Mali Gomain Surin (red) - Excellent grain 

quality 

Late 28 November 

Khao Niew Daeng (red) - Glutinous Late 31 November 

 

a b 
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Figure 4 The famous rice varieties are grow in organic farming: 

(a) KDML105, (b) Mali Nil Surin. 

 

The management of rice-based ecosystem is frequency found. For good 

example is in some parts of Tung Kula Ronghai area that have repetitive flood 

area.  Farmers who grow KDML105 variety get higher risk of rice yield from 

flooding .Some organic rice growers in the same area have more understand and 

they grow Khao Niew Daeng that taller and bloom later than KDML105 to 

avoid crop damage from flooding (Figure 5). The advantages of local and 

photosensitive rice varieties that most optimal for organic low input and 

sustainable agriculture in the Northeastern Region are summarized below.  

 1) Adapt well to the environment. It is well known that a famous 

KDML105, Hom Mali Rice can grow very well and has great quality under 

organic low input in the Northeast of Thailand.  

 2) There are different of ripening dates, which this advantage the farmers 

can find the best optimum variety for their own ecosystem. Different varieties 

of rice not only suit to the environment but also contribute a great deal of labor 

to harvest too.  

 3) Local rice is mainly having a chance that the crop will fail due to 

drought. Most of the cultivars used in organic farming are photoperiod-sensitive 

cultivars. The adaptive advantages of photoperiod sensitivity include tolerance 

for late transplanting, and a dependable maturity date after the rainy season ends 

(Mackill et al, 1996). KDML105 is the good one, which is drought-resistant, 

also tolerates phosphorus-deficient, saline, and acid phosphate soils. 
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Figure 5 Using of Khao Neaw Daeng Rice (left) that taller and bloom 

later than KDML105 (right) to avoid crop damage from flooding. 

 
 

4) Good compete with weeds. The organic rice cultivation in rainfed area 

is difficult to manage weed by providing water. Weed competition of local rice 

is from many common characteristics of local cultivars namely they are tall with 

long leaves. These they are more competitive with weed than are modern 

varieties (Mackill et al, 1996). 

 

 

IV. Modify the method of planting and cultural practices. 

In recent years, the traditional rice transplanting method has been 

increasingly replaced by dry-seeded broadcasting rice onto dry or moist soil, 

even organic farming. The northeast Thai farmers spend less time and labor by 

broadcasting from the end of April until June, thus avoiding the risk of lack of 

seedling for transplanting and the difficulty of transplanting old seedlings into 

dry and hard land resulting from drought. With the use of appropriate crop 

management, dry-seeded broadcasting can increase grain yield and reduce the 

cost and risk associated with transplanting in rainfed lowland area (Naklang, 

1997:  Naklang, 2004) 

 Dry-seeded rice planting method, the seeds will germinate even when the 

rainy season has minimal rainfall. Therefore, currently, it is an old-practice for 

farmers to transplant in northeast. There are some organic farms still choosing 

traditional transplanting method but they do have enough reserve water for the 

transplanted rice fields. Otherwise, they must wait until the rainwater is 

sufficient for transplanting. 
 

Although dry-seeded rice works very well in the rainfed area in the 

northeast of Thailand. The problem often found is the serious weeds 

competition of sedge, grassy and broad leave weeds. Moreover, the outbreaks of 
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insect pests such as the scarab beetle (Heteronychus lioderes) and rice thrips 

(Stenchaetohrips biformis (Bagnall)) damage rice plant of seedling to tillering 

stages. Causing, some farmers have to replant rice 2 to 3 times in one growing 

season (Figure 6).  

                         

  
Figure 6 (a) The 3

th
 new planting because of scarab beetles outbreak, and 

(b) the 2
nd

 new replanting by dry-seeded broadcast method because of rice 

thrips outbreak in organic rice fields. 

                                                                                                                                             

 Besides trying to modify the method of rice planting, then the cultivating 

also differ from conventional practice. For conventional farming, the synthetic 

agrochemicals can use as necessary, but organic farming cannot use these things 

even synthetic fertilizer or plant hormones. In drought and weed infestation, rice 

thrips and blast disease also damaged rice crop. Anyway, the organic grower 

can manage by using cropping systems. Crop rotation reduces weed 

germination. In addition, ecological engineering can also help reduce insect 

pests of rice. The disease was not often a serious problem because the soil in the 

northeast has low fertility so it does not promote the spread of many diseases. 

However, farmers usually leave the pest damage naturally, except 

weed problem that usually managed by cutting rice with a swing grass mover. 

This rice-cutting method which all included cutting down weed as well as rice 

early in the season, the benefit are primary to reduce weed competition and to 

improve soil fertility. It offers new opportunities to sustain and improve 

productivity and farmer livelihoods, as well as to benefit the environment 

(Konboon, 2009). This weed management method with less water uses is 

gaining popularity (Figure 7). 

 

 Before the planting season will begin in the rainy season, farmers will start to 

repair the levee to welcome the rainy season. Only large and high ridge can 

block the flow of rainwater leaking out of the rice field and has ability 

to prevent the risk of water contamination. Thus, the good preparation of the 

ridge along with the first plowing is the availability of the rice field to collect 

the water when rain come and for holding water throughout the growing 

a b 
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season. The water level for the optimum growth of rice and weed control is 

monitoring about 5-10 centimeters. This, the farmers need to taking care of their 

field every day.  Ten days before harvest, farmers will be able to drain the water 

from the rice field. 

                                               

  
Figure 7 (a) The serious weed competition in organic dry-seeded rice 

field, and (b) weed management by rice-cutting method. 

 

 

  Other cultural practice that is effectives in helping farmers to 

manage soil and water is planting of green manures, especially legumes together 

with rice straw incorporation plowing. In addition to adding soil organic matter, 

better water absorbing of soil, and reduce weeds as well. 

  

Conclusion 
 The water management in organic rice production under rainfed condition 

in northeastern Thailand can do by using the different practices. For drought, 

there are two types of water management, the first is to maintenance of water in 

the rice field as long as possible and another way is to prepare reserve water 

such as digging farm ponds or drilling for groundwater. Land leveling is also 

useful for rice crop can get the water evenly and reduce weed problem. For 

flooding, higher and bigger ridge is most practical for organic farmers in order 

to protect the paddy fields from flood and to prevent of risk from synthetic 

agrochemicals. 

The suitable rice ecosystem managements by using appropriate rice variety and 

planting method and farmers practice can be solve water problem in rice field. 
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4) Good compete with weeds. The organic rice cultivation in 

rainfed area is difficult to manage weed by providing water. Weed 

competition of local rice is from many common characteristics of local 

cultivars namely they are tall with long leaves. These they are more 

competitive with weed than are modern varieties (Mackill et al, 1996). 

 

 

 
Figure 5 Using of Khao Neaw Daeng Rice (left) that taller and bloom 

later than KDML105 (right) to avoid crop damage from flooding. 

 

IV. Modify the method of planting and cultural practices. 

In recent years, the traditional rice transplanting method has been 

increasingly replaced by dry-seeded broadcasting rice onto dry or moist 

soil, even organic farming. The northeast Thai farmers spend less time 

and labor by broadcasting from the end of April until June, thus avoiding 

the risk of lack of seedling for transplanting and the difficulty of 

transplanting old seedlings into dry and hard land resulting from drought. 

With the use of appropriate crop management, dry-seeded broadcasting 

can increase grain yield and reduce the cost and risk associated with 

transplanting in rainfed lowland area (Naklang, 1997:  Naklang, 2004) 

 Dry-seeded rice planting method, the seeds will germinate even 

when the rainy season has minimal rainfall. Therefore, currently, it is an 

old-practice for farmers to transplant in northeast. There are 

some organic farms still choosing traditional transplanting method but 

they do have enough reserve water for the transplanted rice fields. 

Otherwise, they must wait until the rainwater is sufficient 

for transplanting. 
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Figure 2 (a) The water is pumping from the pond to the hose lengths to 

supply water to the field. (b) More benefits of the pond for farming 

system. 

 

 

2) Underground water.  Normally, farmers will drill for 

underground water; a 6 inches diameter of pipe is most use for 

drilling. Pumping water is helpful to supply rice field in some year when 

no rain continuously for a long period. Although, drilling is not popular 

because most areas there risk that the water is salty. The budget for 

drilling plus pumps about 19,000 baht. 
 

a  b 
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II. Land leveling.  In the field plots that are consistent result to the 

likelihood, that the rice will be better of sharing limited rainwater across 

the plot. This also reduces the chance to compete with weeds. Although 

the land leveling is helpful, it is not practical for all farms because of the 

high cost of around 13,000 baht per hectare. In addition, farmers have to 

pay more if they want higher and bigger ridge in order to protect the 

organic from the risk of synthetic agrochemicals contamination. However, 

farmers who choose this method require a large amount of organic 

fertilizer because the fertility in top soil lost (Figure 3). 

 

 
 

 

Figure 3 (a) Land leveling and the piles of manure. (b) Good land 

leveling reduces weed competition. 

 

III. Management of rice cultivars. How does rice variety relate 

with water use? 

For this question, the farmers in sustainability organic farms know 

the answer that using rice variety which suit to the environment is useful 

in keeping of both yield productivity and stability. They will choose the 

rice varieties accessions in relation to the level of the water. For example, 

in upland field where faster dry area the farmers have to choose RD15, 

one of Hom Mali Rice variety (ripening date estimated to the end of 

October). In later dry area, KDML105 another Hom Mali Rice variety, 

(ripening date estimated to the middle of November). While the 

shallowest and longest water log fields, grow Khao Niew Daeng, Mali 

Nil Surin and Mali Gomain Surin varieties. These varieties ripening 

date estimated to the end of November (Table 2 and Fig. 4). 

 

Table 2 The ripening date of rice varieties which the farmers choose 

to grow in different ecosystems. 

 

Rice varieties Maturity 

classification 

Ripening 

date 

RD15 (Hom Mali) Early 26 October 

KDML105 (Hom Mali) Medium 15 November 
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Mali Nil Surin (black) - Excellent grain 

quality 

Late 25 November  

Mali Gomain Surin (red) - Excellent grain 

quality 

Late 28 November 

Khao Niew Daeng (red) - Glutinous Late 31 November 

 

  
Figure 4 The famous rice varieties are grow in organic farming: 

(a) KDML105, (b) Mali Nil Surin. 

 

The management of rice-based ecosystem is frequency found. For 

good example is in some parts of Tung Kula Ronghai area that have 

repetitive flood area.  Farmers who grow KDML105 variety get higher 

risk of rice yield from flooding .Some organic rice growers in the same 

area have more understand and they grow Khao Niew Daeng that taller 

and bloom later than KDML105 to avoid crop damage from flooding 

(Figure 5). The advantages of local and photosensitive rice varieties that 

most optimal for organic low input and sustainable agriculture in the 

Northeastern Region are summarized below.  

 1) Adapt well to the environment. It is well known that a famous 

KDML105, Hom Mali Rice can grow very well and has great quality 

under organic low input in the Northeast of Thailand.  

 2) There are different of ripening dates, which this advantage the 

farmers can find the best optimum variety for their own 

ecosystem. Different varieties of rice not only suit to the environment but 

also contribute a great deal of labor to harvest too.  

 3) Local rice is mainly having a chance that the crop will fail due 

to drought. Most of the cultivars used in organic farming are photoperiod-

sensitive cultivars. The adaptive advantages of photoperiod sensitivity 

include tolerance for late transplanting, and a dependable maturity date 

after the rainy season ends (Mackill et al, 1996). KDML105 is the good 

one, which is drought-resistant, also tolerates phosphorus-deficient, saline, 

and acid phosphate soils. 
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Although dry-seeded rice works very well in the rainfed area in the 

northeast of Thailand. The problem often found is the serious weeds 

competition of sedge, grassy and broad leave weeds. Moreover, the 

outbreaks of insect pests such as the scarab beetle (Heteronychus 

lioderes) and rice thrips (Stenchaetohrips biformis (Bagnall)) damage rice 

plant of seedling to tillering stages. Causing, some farmers have to 

replant rice 2 to 3 times in one growing season (Figure 6).  

 

  
Figure 6 (a) The 3

th
 new planting because of scarab beetles outbreak, and 

(b) the 2
nd

 new replanting by dry-seeded broadcast method because of 

rice thrips outbreak in organic rice fields. 

                                                                                                                                                                     

 Besides trying to modify the method of rice planting, then the 

cultivating also differ from conventional practice. For conventional 

farming, the synthetic agrochemicals can use as necessary, 

but organic farming cannot use these things even synthetic fertilizer or 

plant hormones. In drought and weed infestation, rice thrips and blast 

disease also damaged rice crop. Anyway, the organic grower can manage 

by using cropping systems. Crop rotation reduces weed germination. In 

addition, ecological engineering can also help reduce insect pests of 

rice. The disease was not often a serious problem because the soil in the 

northeast has low fertility so it does not promote the spread of many 

diseases. 

a b 
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However, farmers usually leave the pest damage naturally, except 

weed problem that usually managed by cutting rice with a swing grass 

mover. This rice-cutting method which all included cutting down weed as 

well as rice early in the season, the benefit are primary to reduce weed 

competition and to improve soil fertility. It offers new opportunities to 

sustain and improve productivity and farmer livelihoods, as well as to 

benefit the environment (Konboon, 2009). This weed management 

method with less water uses is gaining popularity (Figure 7). 

 Before the planting season will begin in the rainy season, farmers will 

start to repair the levee to welcome the rainy season. Only large and high 

ridge can block the flow of rainwater leaking out of the rice field and 

has ability to prevent the risk of water contamination. Thus, the good 

preparation of the ridge along with the first plowing is the availability of 

the rice field to collect the water when rain come and for holding water 

throughout the growing season. The water level for the optimum growth 

of rice and weed control is monitoring about 5-10 centimeters. This, the 

farmers need for taking care of their field every day.  Ten 

days before harvest, farmers will be able to drain the water from the rice 

field. 

 

 

  
Figure 7 (a) The serious weed competition in organic dry-seeded rice 

field, and (b) weed management by rice-cutting method. 

 

  Other cultural practice that is effectives in helping farmers to 

manage soil and water is planting of green manures, especially legumes 

together with rice straw incorporation plowing. In addition to add soil 

organic matter, better water absorbing of soil, and reduce weeds as well. 

  

Conclusion 
 The water management in organic rice production under rainfed 

condition in northeastern Thailand can do by using the different practices. 

For drought, there are two types of water management, the first is to 

a b 
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maintenance of water in the rice field as long as possible and another 

way is to prepare reserve water such as digging farm ponds or drilling for 

groundwater. Land leveling is also useful for rice crop can get the water 

evenly and reduce weed problem. For flooding, higher and bigger ridge is 

most practical for organic farmers in order to protect the paddy fields 

from flood and to prevent of risk from synthetic agrochemicals. 

The suitable rice ecosystem managements by using appropriate rice 

variety and planting method and farmers practice can be solve water 

problem in rice field. 
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ABSTRACT 

The experiment was conducted to determine the response of yield and yield components of three blackgram genotypes grown at four different plant 

population densities. Three blackgram genotypes were tested in a split-plot design with three replications under field conditions in the late rainy season 2010 at 

the Chai Nat Field Crops Research Center. Main-plot treatments were three blackgram genotypes [two promising blackgram lines (L60-8 and L3-8) and 

recommended variety (Chai Nat 80: CN 80)], and sub-plot treatment were four plant population densities (200,000, 400,000, 600,000 and 800,000 plants ha-1) . 

Data were collected on number of plants harvested, plant height, number of branch per plant, number of nodes per plant, number of pods per plant, seed yield, 

1,000 seeds weight and number of seeds per pod, Differences among blackgram genotypes were not statistically significant for seed yield (1,977-2,262 kg ha-1) 

and yield components. However, significant differences among the plant population were observed for number of plants harvested, plant height, number of 

branch per plant, number of pods per plant and seed yield. The highest seed yield was found in a density of plant population at 800,000 plants ha -1 (2,800 ka 

ha-1) approximately 23% and 34-37% greater than those at 600,000, 400,000 and 200,000 plants ha-1, respectively. Variety and plant population did not shown 

difference in 1,000 seeds weight (78.13-87.67 and 79.83-84.89 g, respectively). There was no interaction between variety and plant population for seed yield and 

yield components.   

Key words: blackgram, plant population and plant population density 

INTRODUCTION 

 Blackgram  (Vigna mungo (L.) Hepper) is a closely relative species of mungbean. It is an erect, sub-erect or trailing and densely hairy annual herb. 

Most characteristics of blackgram are similar to those of mungbean with exclusion of shorter pod, no pod visible above canopy, black seed and longer 

harvesting age. Blackgram is an important crop in some Asian countries, particularly India and Japan (Pichiporn and Thavarasook, 1990). The largest amount of 

production comes from lower part of the northern Thailand such as Sukhothai, Phitsanulok, Phetchabun and Kampangphet. Traditionally, it is grown as a second 

crop, after maize production during in August to September, and is harvested during in November to December. In Thailand, eighty percent of blackgram are 

used as bean sprout production (Boonpradub et al., 2000) and the rests are exported to overseas markets (e.g. Japan, Pakistan, India and Sri Langka).  The 

premium blackgram grade (1,000 seed weight about 50-55 grams, black seed, large and uniform seed size, no seed-borne charcoal rot ) (Ngampongsai et al., 

2004) is exported to Japan for bean sprout production. The recommended varieties are occasionally subjected to plant pathogen infection (Macrophomina 

phasiolina) due to decumbent or trailing stem, leading to unfavorable quality for bean sprout production. Researchers at Chai Nat Field Crops Research Center 

have succeeded in improvement of blackgram varieties for good traits (e.g. high yield, large seed size, suitable for sprout production, more erect, thinner and 

early maturity). Consequently, two new blackgram promising lines will be considerately released in the near future. However, the data for production have not 

been documented.  Therefore, the aim of this experiment was to study the effectiveness of the plant population on yield and yield components in these 

promising blackgram lines.    

MATERIALS AND METHODS 

The experiment was conducted under field conditions at the Chai Nat Field Crops Research Center, Suppraya District, Chai Nat Province, Thailand 

during September to December 2010. A split-plot in randomized complete block design with three replications was used. Main-plot treatment were three 

blackgram genotypes [two promising blackgram lines (L60-8 and L3-8) and recommended variety (Chai Nat 80: CN 80)], and sub-plot treatment were four plant 

645

mailto:jira_bh@yahoo.com


 
population densities (200,000, 400,000, 600,000 and 800,000 plants ha-1) . The soil employed in the study belongs to the Doem Bang Soil Series. Soil properties 

are sandy loam, pH 7.63, organic matter 1.11%, available phosphorus (P) 161.8 mg kg-1 and exchangeable potassium (K) 100 mg kg-1. Plot size was 3x5 m  

with a spacing of 50 cm between rows and 10, 5, 3.33 and 2.5 cm between plants for 200,000, 400,000, 600,000 and 800,000 plants ha-1, respectively.  

Nitrogen fertilizer as ammonium sulphate at 18.75 kg ha-1, phosphorus fertilizer as triple superphosphate at 56.25 kg P ha-1 and potassium fertilizer as muriate 

of potash at 37.50 kg K ha-1 were applied prior to planting. Pesticides were applied when needed. The seed harvesting area was 2x4 m. Individual analysis of 

variance was performed for each character and Duncan’s multiple range test (DMRT) was used to compare means (Gomez and Gomez, 1984). The analysis of 

variance were done using IRRISTAT for DOS (International Rice Research Institute, 1994).   

RESULTS 

Effect of plant population on yields and yield components in three blackgram genotypes during September and December 2010. Results showed no 

significant interaction between genotypes and plant population on seed yield and yield components. Also, no statistically significant difference in number of plant 

harvested among genotypes was observed with the averages of 498,019-500,206 plant ha-1. The highest number of plant harvested was observed by 797,637 

plant ha-1 in the main plot receiving at 800,000 plants ha-1. The harvested plants decreased about 0.99% in the treatments containing 600,000 and 800,000 plant 

population (Table 1).  

In the main plot receiving at 800,000 plants ha-1 had the highest seed yields by 2,800 kg ha-1 which was approximately 23% and 34-37% greater 

relative to those at 600,000, 400,000, and 200,000 plants ha-1, respectively. In addition, there was no statistically significant difference in seed yield among 

genotypes with the averages of 1,977-2,262 kg ha-1. Similarly, seed weight was not also significantly different no matter what on various genotypes or plant 

population. The average weight of 1,000 seeds was about 78.13-87.67 grams in case of varieties, and 79.83-84.89 grams for plant population (Table 2).   

Variety was not show the difference in height of plant, whereas plant population significantly effected on the height. The highest one was obviously 

on the planting of 400,000 to 800,000 plants ha-1, but the shortest one was for that of 200,000 plants ha-1 (Table 1).  

 Results indicated that variety and plant population effected on number of branches plant-1. CN80 had higher number of branches plant-1 than L60-8 

and L3-8 lines. In aspect of plant population, lower population higher number of branches. Increasing plant population had significant effect on pods per plant. 

The number of pods plant-1 was decreased as plant population increased. The highest number of pods plant-1 was found at 200,000 to 400,000 plant ha-1, higher 

pods per plant than at 600,000 and 800,000 plant ha-1 of 20-28 and 17-25%, respectively. However, difference in pods plant-1 was unnoticeable among 

blackgram genotypes. The averages of pods plant-1 were approximately 31 to 34 pods plant-1 (Table 1).  

The number of node plant-1 and seeds pod-1 did not significantly among genotypes and plant population. The average of nodes plant-1 was about 11 

to 13 nodes plant-1 in case of genotypes, and 11 to 12 node plant-1 for plant population (Table 1). The average of seeds pod-1 was 7 to 8 in case of genotypes 

and 7 seeds pod-1 for plant population (Table 2).  

CONCLUSIONS AND DISCUSSION 

 Most of the seed yield and pod plant-1 of three blackgram genotypes were not statistically different. The major effects on seed yield and pods plant-1 

of blackgram was attributed to plant population. The highest seed yield (2,800 kg ha-1) was obtained at 800,000 plant ha-1 due to optimum plant population. The 

lowest seed yield (1,762-1,850 kg ha-1) was obtained from the lower plant population (200,000-400,000 plant ha-1). The more plant population the greater seed 

yield. These results were similar to those previously reported by  Biswas et al. (2002), Ihsanullah et al. (2002), Rafiei (2009), and Pookpakdi and Pataradilok 

(1993). In contrast, the highest pods plant-1 was received from the lowest plant population. Increasing pod number in lower plant population may be due to 

enough growth resources for the individual plant (Biswas et al., 2002). These results showed the highest number of pods plant-1 under plant population could not 

increase the seed yield of blackgram. Contrary, higher plant population caused lower number of pods plant-1. It could be concluded that number of pods plant-1, 

one of yield components, was an important indicator of seed yield prediction. (Pookpakdi and Pataradilok, 1993). Highest number of pods in lower plant 

population also documented by Biswas et al. (2002) and Pookpakdi and Pataradilok (1993) in blackgram and, Rafiei (2009), and Ihsanullah et al. (2002) in 

mungbean. 
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The variation on height of plant was found on plant population. The highest plant was recorded on higher plant population, and the shortest one was 

observed in the lowest plant population. This might be increasing in competition among plant population (Rafiei, 2009). The highest number of branches plant-1 

was observed in CN 80, while the highest number of branches at 200,000 to 400,000 plant ha-1. These results were in accordance with the findings of 

Boonpradub et al. (2000) in that increasing plant population had significant effect on number of branches plant-1. However, number of nodes plant-1, number of 

seeds pod-1 and seed size were not significantly different no matter what on various varieties or plant population. These result are also supported by Pookpakdi 

and Pataradilok (1993), and Kabir and Sarkar (2008). 

The three blackgram lines/variety showed similar patterns in seed yield and yield components, but plant population had effect on seed yield and 

yield components. Furthermore, the result obtained from the study revealed that the plant population of 8000,000 plant ha-1 showed the optimum plant 

population for maximum seed yield of three blackgram genotypes, because of its possessing 22-37% higher seed yield than at 200,000 to 600,000 plant ha-1. 

 

Table 1  Number of plants harvested, plant height, number of branch per plant, number of nodes per plant and number of pods per plant of three blackgram   

            genotypes under different plant population densities grown in the late of rainy season of 2010.  

Treatments No. of Plants harvested 

(plant ha-1) 

Pl. height (cm) No. of branches 

(branch plant-1)   

No. of nodes 

(nodes plant-1) 

No. of pods 

(pod plant-1) 

Varieties (A)      

L3-8 498,019 a 60.64 a 1 b 13 a 33 a 

L60-8 500,206 a 51.18 a 1 b 11 a 31 a 

CN80 499,062 a 57.79 a 3 a 12 a 34 a 

F-test ns ns * ns ns 

CV (a)% 0.7 19.8 19.3 12.2 31.2 

Plant population (B)     

200,000           200,275 d 53.24 b 2 a 12 a 39 a 

400,000           400,000 c 58.03 a 2 a 12 a  35 ab 

600,000           598,475 b 57.66 a 1 b 12 a             28 c 

800,000           797,637 a 57.22 a 1 b 12 a  29 bc 

F-test ** * ** ns ** 

A x B ns ns ns ns ns 

CV (b)% 0.8 6.4 26.6 6.5 18.4 

Mean different letter(s) in each trait are significantly at P<0.05 by DMRT. 

ns, *, ** = non significant, significant at P<0.05 and P<0.01, respectively. 
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Table 2  Seed yield, 1,000 seeds weight and number of seeds per pod of three blackgram genotypes under different plant population densities grown in the late  

             of rainy season 2010.   

Treatments Seed yield (kg ha-1) 1,000 seeds weight (g) No. of seeds  per pod (seeds pod-1) 

Varieties (A)    

L3-8 2,187 a 82.46 a 8 a 

L60-8 1,977 a 87.67 a                         7 a 

CN 80 2,262 a 78.13 a                         8 a 

F-test ns ns ns  

CV (a)% 10.6 13.6 5.4 

Plant population (B)   

200,000 1,762 c 84.78 a 7 a 

400,000 1,850 c 84.89 a 7 a 

600,000 2,156 b 81.50 a 7 a 

800,000 2,800 a 79.83 a 7 a 

F-test ** ns ns 

A x B ns ns ns 

CV (b)% 12.3 7.6 4.4 

Mean different letter(s) in each trait are significantly at P<0.05 by DMRT. 

ns, *, ** = non significant, significant at P<0.05 and P<0.01, respectively. 
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Comparison of Yields Quantity and Quality and Disease Tolerant to of Papaya  

(cv. Kraung yellow flesh) in Mahasarakham Area   

Rapassa Juntrasri1/ Panida Arimatsu2/  

Nattachai Juntachum3/ and Sirikron WanichsujIt4/ 

ABSTRACT 

 Yields and disease tolerant of papaya (cv. Kraung yellow flesh) grown in Mahasarakham 
area during January 2010 to December 2011 were evaluated. Experimental design was a Randomized 
Complete Block design with 4 replications. The 4 cultivars were compared; 1) Khaek Dam cv.Kosoom  
2) Khaek Nuan cv. Khaempansan 3) Kraung cv. yellow flesh and 4) Kraung cv. red flesh. The number 
of fruit/plant, total yield, fruit weight, fruit firmness, fruit thickness, total soluble solid, the percentage of 
ring spot disease were recorded. The results showed that, 4 cultivars were significantly different among 
treatments for number of fruit/plant, fruit weight, fruit firmness, fruit thickness, and percentage of ring 
spot disease. The Kraung cv. red flesh showed higher in number of fruit/plant than anothers. While 
Kraung cv. yellow flesh had high fruit quality and tolerant to the ring spot disease more than 
anothers. Finally, we found that Khudrang District area was most appropriate area for papaya 
production. 

Keyword :  papaya (cv. Kraung yellow flesh), fruit quantity,  fruit quality, papaya ring spot disease 

บทคดัยอ่ 

การศกึษาผลผลติและความทนทานต่อโรคใบจุดวงแหวนของมะละกอสายพนัธุค์รัง่เนื้อเหลอืงในพืน้ที่
จงัหวดัมหาสารคาม  ในชว่งเดอืนมกราคม ถงึ ธนัวาคม 2553 วางแผนการทดลอง  แบบ Randomized  
Completely  Block  Design (RCBD) จ านวน 4 ซ ้า ซ ้าละ 10 ตน้  ประกอบดว้ย 4 treatment  คอื แขกด า
โกสมุ    แขกนวลก าแพงแสน  ครัง่เนื้อแดงและ ครัง่เนื้อเหลอืง เกบ็ขอ้มลูในสว่นของปรมิาณผลผลติต่อตน้ 
น ้าหนกัผลสดต่อลกู ผลผลติสดต่อไร่ ความหนาเนื้อ  ความแน่นเนื้อ  ปรมิาณของแขง็ทีล่ะลายน ้าได ้จ านวนเมลด็  
เปอรเ์ซน็ตก์ารเกดิโรค และระดบัของโรค  ผลการวจิยั พบว่า  มะละกอทัง้ 4 สายพนัธุ ์มคีวามแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัยิง่ทางสถติ ิ ทัง้ดา้นปรมิาณผลผลติต่อตน้ น ้าหนกัผลสดต่อลกู ผลผลติสดต่อไร่ ความหนาเนื้อ  ความ
แน่นเนื้อ  ปรมิาณของแขง็ทีล่ะลายน ้าได ้จ านวนเมลด็  เปอรเ์ซน็ตก์ารเกดิโรค และระดบัของโรค      โดยสาย
พนัธุค์รัง่เนื้อแดงมปีรมิาณผลผลติสดต่อตน้สงูกว่าพนัธุอ์ื่นๆ ในขณะทีส่ายพนัธุค์รัง่เนื้อเหลอืงมคีุณภาพผลและมี
ความทนทานต่อโรคใบจุดวงแหวนมากกว่าสายพนัธุอ์ื่นๆ  จากการปลกูทดสอบมะละกอในพืน้ทีท่ ัง้ 3 อ าเภอ 
พบว่า  กุดรงัเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมในการผลติมะละกอมากทีส่ดุ  
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ค าส าคญั : มะละกอสายพนัธุค์รัง่เนื้อเหลอืง, ปรมิาณผลผลติ,คณุภาพผลผลติ, โรคใบจุดวงแหวน 

Introduction 

   Papaya (Carica papaya) is one of the most fruit exported from Thailand. Most of the papaya 
cultivars produced for the exporting include ‘Kaegdum’ ‘Kaegnuan’. Current domestic demand for fruit 
intake increased in both the consumption of raw Ripe fruit and plant to be processed (Ratchadaporn, 
2550) in the Northeast requires a lot of fruit. The papaya. Since it is a vital component in making green 
papaya salad. Staple food of people in this region. The survey found that Planting papaya and papaya 
sales in the Northeast is the third largest source Pakchong : Nakhon Ratchasima, Kantaralak : Si Sa Ket, 
Thapa : khon kaen and Burmkhum : Kalasin. Papaya growing areas in the Northeast decreased due to 
the outbreak of the ring spot virus. The overall yield, down papaya (Ratchadaporn, 2547) A survey of 
consumers, and sales were lower Wednesday in the East. They are buying - selling fruit from the 
garden, many farmers in Eastern Province, a small garden. In order to have enough to eat papaya. 
(Ratchadaporn and Sriprapai, 2550), but the same can be purchased from other sources.( Ratchadaporn  
and Sipapai, 2007). 

Kraung “yellow flesh” cultivars fruit species. Mutation breeding of Kraung “red flesh” cultivars. 
Grown in plant breeding and Plant tissue research station center in Mahasarakham, 2550 planting of 
1,500 trees have yellow flesh when ripe, 8 and 8 at the beginning of the next. planting was found to 
have a good variety of different surface wax, red meat is a shallow groove depth and texture features is 
highly resistant to leaf spot diseases were wax ring on red meat. 3, which looks good and this is 
reflected in the variety of resins, red meat. Their strains, while red meat is a weakness, skin deep, 
making it difficult to peel. Loss of flesh with the peel. Thickness is less than the species, yellow wax. 
And are resistant to ring spot disease is low. The other feature that is common is the Kraung “yellow 
flesh” cultivars when cooked meat is not responsible for the framework. Flesh white and sweet, not 
harsh. The shape of the female has a long way from the other varieties of papaya. (Ratchadaporn, 
2007). The quality of the meat for the consumption of raw red meat, etc. The variety of resins were 
successfully accredited. (Ratchadaporn and Sophon, 2510), while strains of papaya flesh, yellow wax 
with a wax than the red meat. The basic characteristics of plants flowering and fruit yield and disease 
resistance by theory. Especially in the Province. Which is close to the province. Agriculture is the largest 
marketplace in the Northeast, which has advantages for transport. There is also a rising demand for 
papaya. (With a long one species from the manual), but no breeding and cultivation of papaya to trade 
in the Province, so the study comparison of yields quantity and quality and disease tolerant to of papaya 
(cv. Kraung yellow flesh) in Mahasarakham Area will in rows the one way that can help to give the 
agriculturist has papaya tolelent breed builds the disease this kind and have the quantity, the quality is 
required of papaya flesh market including , be building occupation and the income give with the agriculturist 
in the Northeastern , and can solve the depletion is decrease flesh papaya to sustainable  
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Materials and Methods 

 This experiment was carried out at four orchard located in Mahasarakham 44000, Northeast  
Thailand during January 2010 to December 2011 to investigate yields and disease tolerant of papaya 
(cv. Kraung yellow flesh) on plant height, number of fruit/plant, total yield, fruit weight, fruit firmness, 
fruit thickness, total soluble solid, the percentage of ring spot disease. 

Papaya seeds preparation 

 Papaya seeds of approximately 500 g were wrapped with a piece of cotton clothing material 
and then placed into a jar or water at approximately 30 oC for 5 days and then evenly sown all seeds 
into seedbed. The seedbed was covered with a thin layer of rice straws and then a daily watering was 
carried out for 14-20 days. At 30 days after sowing, seedlings were pulled out and transplanted into the 
black plastic bags of 2x6 inch in width and length, respectively.  

Site selection 

 In location were selection of 3 site in Mahasarakham province : (1) Chunchom District, (2) 
Kosumpisai District, (3) and Kudrang District. The transplanting distances within row and between rows 
of 3x3 m were used, i.e., approximately 200 plants per rai. Four treatment of papaya cultivars were 
used : (1) Kraung cv. Red flesh, (2) Kraung cv. Yellow flesh, (3) Kaegdum Kosum, and (4) Kaegnuan 
Kampangsan. At 30 days after transplanting, urea (46-0-0: NPK) was applied at a rate of 100 g/trees 
and later at 30 days after transplanting, chemical fertilizer (16-16-16: NPK) was applied at a rate of 200 
g/trees. Every month was added with cattle manure at a rate of 100 kg/trees. When the papaya plants 
flowering an age of 120 days after germination, chemical fertilizer (12-24-12: NPK) was applied at a rate 
of 50 g/trees.              
Statistical analysis 
 A Randomised Completely Block Design (RCBD) with four replications was used. Ten plants 
samples from each replication in each treatment were randomly chosen from subplot of each replication 
in each sampling. The experiment consisted of four treatments of papaya cultivars, i.e., (1) Kraung cv. 
Red flesh, (2) Kraung cv. Yellow flesh, (3) Kaegdum Kosum, and (4) Kaegnuan Kampangsan. And 
compare growth area with 3 site by Kosumpisai District is control site. Data were subjected to analysis 
of variance (ANOVA) using MSTAT. The treatment effects of various parameters were assessed within 
one-way-ANOVA. Least significant differences (LSD) were calculated at the 5% level of significance for 
significant treatment effects within the analysis of variance. Unless otherwise specified, all significant 

differences in this manuscript are for P≤0.05  
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Results 

1.Yield 

Four payaya cultivars in 3 growth area; Chunchom District, Kosumpisai District, and Kudrang 
District. Among them, Kudrang District shared significantly different in number of fruits. Papaya 4 
cultivars grow well and gave higher yield than other areas (Table 1, 2 and 3). The soil type in Kudrang 
District area is laterite soil similar to soil type in Pakchong District, Nakornratchasima Provinve and 
Kantararak District, Ubonratchathani, those are papaya production area in North-East region of Thailand 
(Rapassa and Panida, 2010). While soil type in Chunchom and Kosumpisai District are Sandy loarm 
lower in soil fertilizers. The laterite soil is a lot of nutrient especially phosphorus necessity for root papaya 
and cellulose of root. So, this reason to affect difficulty pathogen and promote growth of papaya     

Comparing yield of papaya 4 cultivars, there were higher in fruit/plant and fruit weigh of Kraung 
cv. Red flesh than Kraung cv. Yellow flesh, Kaegdum Kosum and Kaegnuan Kampangsan, respectively 
(Table 1 and 2). In contrast, Kraung cv. Yellow flesh show higher in total yield that because Krang cv. 
Yellow flesh has more uniformity of fruit set. Beside this, Raung cv. Red flesh, Kaegdum Kosum and 
Kaegnuan Kampangsan were more infected by pathogen resulted in diminish of total yield (Table 3). 
However, Kraung cv. Red flesh and cv. Yellow flesh were more properly to grow than those 2 cultivars 
(Table 1, 2 and 3). 

Table 1   Number of fruit per plant of 4 papaya cultivars in 3 areas of Mahasarakham province 

  

Cultivar 

Number of fruit per plant   

Average/cultivar 
Chunchom District Kosumpisai District Kudrang District 

Kraung cv. Yellow 

flesh 
59.8 b 64.5 ab 72.8 b 65.70b 

Kraung cv. Red flesh 94.7 a 92.8 a 90.5 a 92.67a 

Kaegdum Kosum 58.9 b 56.1 b 62.9 c 59.30c 

KaegnuanKampangsan 60.3 b 51.8 b 56.6 c 56.23c 

F-test * * * * 

% CV 10.62 4.59 4.86 6.89 

* = Significant  difference at  P ≤ 0.05 

Within each column, means not  followed by the same letter are significantly different at the 5% level of 
probability as determined by DMRT.  
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Table 2  Fruit weight of 4 papaya cultivars in 3 area of Mahasarakham province 

Cultivar Fruit weight/fruit Average/cultivar 

Chunchom District   Kosumpisai District Kudrang District 

Kraung cv. Yellow 

flesh 

1.38 ab 1.29 ab      1.43 a 

 

  1.36 a 

 

Kraung cv. Red flesh 1.57 a 1.44 a 1.50 a 1.50 a 

Kaegdum Kosum 0.82 b 0.95 b 0.88 b 0.88 b 

KaegnuanKampangsan 0.90 b 1.04 b 0.94 b 0.96 b 

F-test * * * * 

% CV 8.26 3.40 10.50 12.58 

* = significant  difference at  P ≤ 0.05 

Within each column, means not  followed by the same letter are significantly different at the 5% level of 
probability as determined by DMRT.   

Table 3  Total marketable yield per rai of 4 papaya cultivars in 3 area of Mahasarakham province 

Cultivar Total yield per rai (kg/rai) Average/cultivar 

Chunchom District   Kosumpisai District Kudrang District 

Kraung cv. Yellow 

flesh 

15,386 a 12,690 a 13,340 a 13,805 a 

Kraung cv. Red flesh 11,194 b 10,407 b 11,540 b 11,047 b 

Kaegdum Kosum 6,449 c 8,330 bc 7,516 c 7,431 c 

KaegnuanKampangsan 7,586 c 6,592  c 9,907 bc 8,028 c 

F-test * * * * 

% CV 15.23 6.42 18.15 10.31 

* = significant  difference at  P ≤ 0.05 

Within each column, means not  followed by the same letter are significantly different at the 5% level of 
probability as determined by DMRT.  
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2. Quality  

The quality of 4 payaya cultivars : fruit firmness, fruit thickness, and total soluble solid contens 
were differences significant grown in 3 areas; Chunchom District, Kosumpisai District, and Kudrang 
District. Kraung cv. Yellow flesh and Kraung cv. Red flesh were fruit quality higher than Kaegdum 
Kosum and Kaegnuan Kampangsan respectively. (Table 4, 5, 6, and 7 ). Average fruit thickness of 
Krang cv. Yellow flesh was highest with Kaegnuan Kampangsan, Kraung cv. Red, and Kaegdum Kosum 
(2.47, 1.87, 1.73 และ 1.63 respectively). Total soluble solid contens were large and highly significant. 
Kraung cv. Yellow flesh and Kraung cv. Red flesh were highest more than Kaegdum Kosum and 
Kaegnuan Kampangsan respectively. The weakness of Kraung cv. Yellow flesh and Kraung cv. Red 
flesh had large of present of space in fruit, so there were fruit thickness less than other cultivars. 
(Ratchadaporn et al., 2510) Kraung cv. Yellow flesh cultivar had highest seeds average 300 seeds/fruit. 
Because it was long fruit more than other cultivars.                    

Table  4  Fruit thickness of 4 papaya cultivars in 3 area of Mahasarakham province 

Cultivar 
Fruit thickness (cm.) 

Chunchom District   Kosumpisai District Kudrang District Average/cultivar 
Kraung cv. Yellow flesh 2.5 a 2.4 a 2.5 a 2.47 a 
Kraung cv. Red flesh 1.8 b 1.8 b 1.6 b 1.73 b 
Kaegdum Kosum 1.6 c 1.6 c 1.7 b 1.63 b 
KaegnuanKampangsan 1.9 b 1.8 b 1.9 ab 1.87 b 

F-test * * * * 
% CV 12.36 6.94 10.72 18.95 

* = significant  difference at  P ≤ 0.05 

Within each column, means not  followed by the same letter are significantly different at the 5% level 
of probability as determined by DMRT.  
 
 
 
 
 
 
 
 

655



Table 5 Fruit firmness of 4 papaya cultivars in 3 area of Mahasarakham province 

Cultivar Fruit firmness(kg/m2) 

Chunchom District   Kosumpisai District Kudrang District Average/cultivar 
Kraung cv. Yellow flesh 6.8 a 7.1 a 7.4 a 7.10 a 
Kraung cv. Red flesh 6.0 a 6.9 a 7.6 a 6.83 b 
Kaegdum Kosum 5.3 b 6.2 a 6.6 b 6.03 bc 
KaegnuanKampangsan 5.9 b 5.7 b 6.2 b 5.93 c 

F-test * * * * 
% CV 6.80 10.72 5.64 9.31 

* = significant  difference at  P ≤ 0.05 

Within each column, means not  followed by the same letter are significantly different at the 5% level 
of probability as determined by DMRT.  

Table 6   Space in fruit of 4 papaya cultivars in 3 area of Mahasarakham province 

Cultivar Space in fruit (%) 

Chunchom District   Kosumpisai District Kudrang District Average/cultivar 
Kraung cv. Yellow flesh 61.32 a 58.63 a 63.74 a 61.23 a 
Kraung cv. Red flesh 60.75 a 61.95 a 59.63 a 60.78 a 
Kaegdum Kosum 36.70 b 32.39 b 38.95 b 36.01 b 
KaegnuanKampangsan 44.42 b 40.71 b 48.65 b 44.59 b 

F-test * * * * 
% CV 15.68 12.15 9.82 12.18 

* = significant  difference at  P ≤ 0.05 

Within each column, means not  followed by the same letter are significantly different at the 5% level 
of probability as determined by DMRT.  
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Table 7  Total soluble solid of 4 papaya cultivars in 3 area of Mahasarakham province 

Cultivar Total soluble solid (Bo) 

Chunchom District   Kosumpisai District Kudrang District Average/cultivar 
Kraung cv. Yellow flesh 13.5 a 12.5  a 13.0 a 13.0 a 
Kraung cv. Red flesh 12.8 ab 13.6 a 13.4 a 13.27 a 
Kaegdum Kosum 11.5 b 9.8 b 11.0 b 10.77 b 
KaegnuanKampangsan 10.4 b 10.9 b 9.5 c 10.27 b 

F-test * * * * 
% CV 6.98 11.03 5.19 6.38 

* = significant  difference at  P ≤ 0.05 

Within each column, means not  followed by the same letter are significantly different at the 5% level 
of probability as determined by DMRT.  
 

3. Percentage and level of ring spot disease 

 The results showed that Kraung cv. yellow flesh gave significantly lower values of percentage 
and level of ring spot disease than other cultivars. Kraung cv. yellow flesh and Kraung cv. red flesh 
gave less than of percentage (23.33 %, 39.33 %) and level (1.88, 2.82 )of ring spot disease 
respectively. Kaegdum Kosum and KaegnuanKampangsan were similar of percentage of ring spot 
disease while level of ring spot disease gave 4 level (Table 8 and 9). And important points, when is 
cultivars be born the disease could high fruit set. (Rapatsa et al., 2011). The studied of Ratchadaporn 
(2004) on 10 papaya ring spot disease resistant in Ubon Ratchathani province revealed (no showed)    
that 4 ring spot disease resistant hybrid i.e. Pakchong x Florida, hybrids Florida x sunset, hybrid cocoa x 
cariflora, hybrid Kaegdum x Kaegnuan, gave the excellence yield than other varieties. In Thailand many 
cultivars i.e Cocoa cultivar and Kaegdum cultivar gave good quality of flesh fruit but weekness to 
papaya ring spot disease. (Vilai, et al., 2009) Young papaya has very resistant to disease. Which is 
characterized by the variation of the gene (Ratchada et al.,, 2004). In addition, by improving the soil 
fertility. the area away from areas where the spread of this disease. It is a way to papaya resistant to 
disease infection. The current varieties of papaya that was resistant to leaf spot ring (Rapatsa et al., 
2511).  
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Table 8 Percentage of papaya ring spot disease of 4 papaya cultivars in 3 area of Mahasarakham   

province 
Cultivar Percentage of ring spot disease (%) 

Chunchom District   Kosumpisai District Kudrang District Average/cultivar 
Kraung cv. Yellow flesh 39 b 12 c 19 b 23.33 b 
Kraung cv. Red flesh 58 b 34 b 26 b 39.33 b 
Kaegdum Kosum 92 a 81 ab 95 a 89.33 a 
KaegnuanKampangsan 79 ab 97 a 91 a 89 a 

F-test * * * * 
% CV 8.27 15.61 22.43 13.30 

* = significant  difference at  P ≤ 0.05 

Within each column, means not followed by the same letter are significantly different at the 5% level of 
probability as determined by DMRT.  

  Table 9 Level of papaya ring spot disease symptom of 4 papaya cultivars in 3 area of Mahasarakham  

province 
Cultivar  

Level of ring spot disease  

Chunchom District   Kosumpisai District Kudrang District Average/cultivar 
Kraung cv. Yellow flesh 2.26 b 1.48 c 1.90 c 1.88 c 
Kraung cv. Red flesh 2.64 b 2.50 b 3.32 b 2.82 b 
Kaegdum Kosum 4.48 a  4.51 a 4.78 a 4.59 a 
KaegnuanKampangsan 3.97 a 3.85 b 4.21 a 4.01 a  

F-test * * * * 
% CV 5.28 3.31 7.68 3.19 

* = significant  difference at  P ≤ 0.05 

Within each column, means not  followed by the same letter are significantly different at the 5% level 
of probability as determined by DMRT.  

Conclusions 

Papaya plants has its important role in the Thai economy are used for flesh fruit and industrial 
purposes. Especially, Kraung cv. Yellow flesh and Kraung cv. Red flesh were appropriate cultivars for 
Mahasarakham area. So their had higher than of fruit quality, fruit quantity, number of fruit/plant, total 
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yield, fruit weight, fruit firmness, fruit thickness, total soluble solid, and were more tolerance than of the 
percentage of ring spot disease. Area suitable for papaya production in Mahasarakham province was 
Kudrang District due to high nutrient of laterite soil and water sufficient.  
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ABSTRACT 
The induced resistance in chilli (Capsicum annuum) in term of phytoalexin production using microbial elicitors as 

Chaetoglobosin C from Chaetomium globosum, Chaetomanone A from Chaetomium lucknowense, and Trichotoxin A50 from 
Trichoderma harzianum PC01 were investigated in pot experiment.  Result showed that stem inoculation of chilli plant with the 
fungal pathogen Colletotrichum capsici isolate C208 expressed necrosis and found to be accumulated capsidiol, a phytoalexin.  
Stem inoculation of chilli plant showed different degree of sensitivity to C. capsici, expressed necrosis along the stems.  It is 
proved that microbial elicitors, i.e. Chaetoglobosin C, Chaetomanone A, and Trichotoxin A50, induced resistance response 
against C. capsici.  Qualitative analysis of capsidiol, a phytoalexin, accumulation in the upper part of the chilli plant was detected 
by thin layer chromatography (TLC) and showed that capsidiol was accumulated in chilli plant in 5 and 10 days after elicitation 
with all three microbial elicitors, while no capsidiol was detected in the non-inoculated and non-treated microbial elicitors. 

 
KEYWORDS: Induced plant immunity, Capsidiol, Chilli, Anthracnose 
 

1. INTRODUCTION 
Chilli (Capsicum sp.) is an important tropical and subtropical crop on the basis of its high consumption, nutritional and 

cash value to farmers and consumers both in developed and developing countries, particularly in Thailand.  Various diseases 
affect the growing and post-harvest of chilli crops.  Among them anthracnose is one of the most economically important disease 
reducing marketable yield up to 50% [1].  Anthracnose symptoms on chilli plants include pre- and post-emergence damping off, 
dieback of shoots, leaf spots, and fruit rots [2].  Most anthracnose fungi are members of the genus Colletotrichum, of which C. 
capsici and C. gloeosporioides are the most frequently reported species.  The losses due to anthracnose caused by 
Colletotrichum can be reduced by the use of fungicides such as benomyl, propiconazole, difenoconazole and carbendazim [3,4], 
but there are residual toxic including risks to consumers and to the environment as well as possible induction of fungicide-
resistant pathogens.  So, the implementation of practical integrated biological control technology to control plant disease is 
needed to take place of chemical fungicides.  The use of antagonistic fungi to control of plant pathogens has become extremely 
active.  Bioproducts which developed from antagonistic fungi such as Chaetomium, Penicillium, and Trichoderma have 
successfully been applied to infested field-soils with integrated with cultural control measures and organic amendments for long-
term protection of Durian and Black pepper, root rot of Tangerine, Fusarium wilt of tomato, potato disease, anthracnose of grape 
[5,6,7,8].  The natural plant defense mechanisms which also related to the production of chemical against pathogen were 
interested.  A common defense strategy of higher plants against pathogens is reported as a chemical protection by secondary 
metabolites which also known as phytoalexins.  Phytoalexins are low molecular weight antimicrobial compounds that are both 
synthesized in plants and accumulated after exposure to microorganisms [9].  Their production is triggered either by pathogen 
attack or by biotic and abiotic elicitors such as synthetic chemicals, substances from microorganism, polysaccharides, protein, 
and cellulose [10,11].  The sesquiterpenic phytoalexins capsidiol, the principal phytoalexins of C. annuum, has been isolated 
from fruits, leaves, and stems of chilli [12].  The first reported example of the potency of agents in eliciting sesquiterpenoid 
phytoalexins found that pectinase (from Aspergillus niger) and cellulase (from Trichoderma viride) caused a rapid accumulation of 
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capsidiol in the diffusates and flesh of green chillies [13].  The resistance of capsicum annuum to Phytophthora capsici caused 
chilli blight was observed by inoculating the chilli stems with the fungal pathogen.  Capsidiol was accumulated in the area of 
necrosis and appeared to involve in this resistance [14,15].  Antagonistic fungus such as T. harzianum was reported that 
probably uses for a combination of biocontrol in chilli against Phytophthora capsici, to induce resistance in plants, for example, a 
reduction in lesion numbers and size [16].  Capsidiol levels may be elicited in chilli cultivars as an alternative control to reduce 
disease incidence and hopefully to avoid the use of chemical fungicides.  Capsidiol may be used as a natural fungicide in chilli 
cultivation.  Thus, the objective of this study was to examine the phytoalexin production induced by microbial elicitors. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 
Microbial elicitors are the pure compounds from fungi as follows:- Chaetoglobosin C (from Chaetomium globosum), 

Chaetomanone A (from Chaetomium lucknowense), and Trichotoxin A50 (from Trichoderma harzianum) (Figure 1) which 
provided by Assoc. Prof. Dr. Somdej Kanokmedhakul, Department of Chemistry, Faculty of Science, Khon Kaen University.  The 
50 ml of stock solution at the concentration of 1000 µg/ml of each microbial elicitor was prepared by dissolving 0.05 g elicitor in 
dimethly sulfoxide (DMSO).  Then, the stock solutions were diluted with distilled water to be the concentration of 10, 50, and 100 
µg/ml. 

The induced immunity in chilli plants as phytoalexin production were done by inoculation with fugal pathogen 
Colletotrichum capsici C208 which provided by Assoc. Prof. Dr. Kasem Soytong, Department of Plant Production Technology, 
Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, using plug inoculation method over the 
wounded stem (5 mm long).  Five mm diameter plugs of C. capsici C208 was cut from the edge of colony, inoculated on the 
wounded sites and then covered with aluminum foil containing moist cotton wool (Figure 2a).  The non-inoculated was also 
wounded on chilli stems and inoculated by placing only PDA plug over the wound except for non-inoculated pathogen and non-
treated microbial elicitor.  After that, chilli plants were separately treated by spraying the microbial elicitors, as Chaetoglobosin C, 
Chaetomanone A, and Trichotoxin A50 over the plant canopy.  The experiments were done by using three factors factorial 
(2×3×4) experiment in Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replications.  With this, factor A was the 
inoculated conditions which A1 = non-inoculation and A2 = inoculation, factor B was microbial elicitors which B1 = 
Chaetoglobosin C, B2 = Chaetomanone A, and B3 = Trichotoxin A50 and factor C was concentrations which C1 = 0 µg/ml, C2 = 
10 µg/ml, C3 = 50 µg/ml, and C4 = 100 µg/ml. 

The length of necrosis lesion on the stems was measured at 5, 10, and 20 days after treated and the accumulation of 
capsidiol was also detected at 5, 10, and 20 days after treated.  To detect capsidiol, the upper parts of chilli plant (Figure 2b) 
were cut off and ground to be fine powder with pestle and mortar using liquid nitrogen.  Capsidiol was extracted from the 
resulting powder by adding a mixture of CH2Cl2:MeOH (2:1, v/v) [14].  Plant debris was removed by filtration and then the extract 
was washed with water and with CH2Cl2.  Finally the organic phase was evaporated to dryness, redissolved in CH2Cl2, and 
subjected to thin-layer chromatography (TLC) and developed with hexane-EtOAc (1:1, v/v).  The capsidiol spot was detected 
after spraying the TLC plate with vanillin reagent (1 g of vanillin in 30 ml of MeOH added with 0.2 ml concentrated sulfuric acid), 
a characteristic blue color spot with an Rf of 0.2 was developed after heating the TLC plate at 80°C by 3-4 minutes. 
 

3. RESULTS 
The induced resistance in chilli plants as phytoalexin production was done by inoculation with the fungal pathogen C. 

capsici C208 using plug inoculation method over the wounded stem and treated by spraying the microbial elicitors, as 
Chaetoglobosin C from Chaetomium globosum, Chaetomanone A from Chaetomium lucknowense, and Trichotoxin A50 from 
Trichoderma harzianum PC01, thoroughly over the plant canopy.  Result showed that stem inoculation of chilli plant with C. 
capsici C208 resulted in necrosis and accumulated capsidiol, a phytoalexin.  Stem inoculation of chilli plant showed different 
degree of sensitivity to the fungal pathogen C. capsici, expressed necrosis along the stems.  Elicitation with all three microbial 
elicitors, i.e. Chaetoglobosin C, Chaetomanone A, and Trichotoxin A50, induced resistance response against C. capsici in the 
upper part of the chilli plant.  The length of necrosis showed significantly different at 5 days after elicitation with microbial 
elicitors.  Both of non-inoculated and inoculated treatments and then elicited with Chaetoglobosin C, Chaetomanone A, and 
Trichotoxin A50 at the concentration of 10, 50, and 100 µg/ml gave non-significantly differ in the length of necrosis but 
significantly different when compared to inoculated pathogen and non-treated with Chaetoglobosin C, Chaetomanone A, and 
Trichotoxin A50 which showed the length of necrosis as 8.0, 8.3, and 8.3 mm, respectively.  The length of necrosis on the non-
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inoculation pathogen and elicitation with Chaetoglobosin C, Chaetomanone A, and Trichotoxin A50 at the concentration of 10, 
50, and 100 µg/ml was the same size as 5.0 mm.  The length of necrosis on the inoculation pathogen and elicitation with 
Chaetoglobosin C at the concentration of 10, 50, and 100 µg/ml were 5.3, 5.3, and 5.2 mm, respectively, which shorter than the 
length of necrosis on the inoculation pathogen and elicitation with Chaetomanone A and Trichotoxin A50.  The length of necrosis 
on the inoculation pathogen and elicitation with Chaetomanone A at the concentration of 10, 50, and 100 µg/ml were 5.3, 5.5, 
and 5.4 mm, respectively, while, the length of necrosis on the inoculation pathogen and elicitation with Trichotoxin A50 at the 
concentration of 10, 50, and 100 µg/ml were 6.1, 5.8, and 5.9 mm, respectively. 

The length of necrosis on the non-inoculation pathogen and elicitation with Chaetoglobosin C, Chaetomanone A, and 
Trichotoxin A50 at the concentration of 10, 50, and 100 µg/ml and the inoculation pathogen and elicitation with Chaetoglobosin 
C, Chaetomanone A, and Trichotoxin A50 at the concentration of 10, 50, and 100 µg/ml were not increase in 10 days and 20 
days after elicitation with microbial elicitors, while the length of necrosis in 10 days on the inoculation pathogen and non-treated 
with Chaetoglobosin C, Chaetomanone A, and Trichotoxin A50 were 11.0, 11.3, and 11.7 mm, respectively, which significantly 
different from other treatments.  The length of necrosis in 20 days on the inoculation and non-treated with Chaetoglobosin C, 
Chaetomanone A, and Trichotoxin A50 were 14.0, 14.3, and 14.3 mm, respectively, which significantly different from other 
treatments (Table 1 and Figure 3). 

Qualitative analysis of capsidiol accumulation in the upper part of the chilli plant was detected by thin layer 
chromatography (TLC) according to establish the condition where a blue spot could be detected and the respective Rf (0.2) 
measured.  The results showed that capsidiol was detected in chilli plants at 5 days and 10 days after elicitation with 
Chaetoglobosin C, Chaetomanone A, and Trichotoxin A50 at concentration of 10, 50, and 100 µg/ml in both non-inoculation and 
inoculation treatments, while capsidiol was not detected in non-inoculated and non-treated with Chaetoglobosin C, 
Chaetomanone A, and Trichotoxin A50 treatments.  After 20 days, capsidiol was not detected in all treatments (Figure 4). 

 

4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION 
Chill plants were clearly contained a mechanism for recognizing the fungal pathogen C. capsici C208 for the defense 

response by a necrosis when inoculated with C. capsici and elicited with Chaetoglobosin C, Chaetomanone A, and Trichotoxin 

A50 at different concentrations.  The previous report also reported that the stems of the 3 cultivars of Capsicum annuum 

exhibited a classical hypersensitive reaction when inoculated with Phytophthora capsici and founded that resistance cultivar 

developed a defense response that resulted in a rapid and lasting restriction of the pathogen [14].  Qualitative capsidiol 

accumulation was found in chilli plants after 5 and 10 days of elicitation with all three microbial elicitors at all concentrations, 

while no capsidiol was detected in non-inoculated and non-treated control.  After, 20 days, no capsidiol was detected in all 

treatments that can be supported by the previous report which stated that the maximum level of capsidiol detected was in the 

necrotic zone after 6 days of inoculation, while after 9 days, capsidiol levels fell in all chilli cultivars [12].  Moreover, no capsidiol 

was induced in the control of healthy.  The susceptible variety of chilli which treated with Trichoderma harzianum and inoculated 

with P. capsici, caused root rot in chilli, stimulated the production of capsidiol, which reached its highest concentration at 6 days 

and falls after 9 days [16].  In this study, the non-inoculated and treated with Chaetoglobosin C, Chaetomanone A, and 

Trichotoxin A50 at the concentration of 10, 50, and 100 µg/ml were also detected the capsidiol accumulation.  This suggests that 

capsidiol, a phytoalexin, is produced by chilli plants not only in response to interaction with the fungal pathogen but also 

following treatment with microbial elicitors [17].  However, quantitative analysis of capsidiol accumulation in inoculated chilli plant 

and treated with microbial elicitors should be investigated.  Pure compound of capsidiol would also very interesting to detect to 

be used as standard purpose. 
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Table 1 Length of necrosis in the stem of chilli plants infected with Colletotrichum capsici C208 
 

Inoculated conditions Elicitors Concentrations 
(µg/ml) 

Length of necrosis (mm) 
5 d 10 d 20 d 

Non-inoculation Chaetoglobosin C 0 0.0d1/ 0.0e 0.0e 
  10 5.0c 5.0d 5.0d 
  50 5.0c 5.0d 5.0d 
  100 5.0c 5.0d 5.0d 
 Chaetomanone A 0 0.0d 0.0e 0.0e 
  10 5.0c 5.0d 5.0d 
  50 5.0c 5.0d 5.0d 
  100 5.0c 5.0d 5.0d 
 Trichotoxin A50 0 0.0d 0.0e 0.0e 
  10 5.0c 5.0d 5.0d 
  50 5.0c 5.0d 5.0d 
  100 5.0c 5.0d 5.0d 

Inoculation Chaetoglobosin C 0 8.0a 11.0a 14.0a 
  10 5.3bc 5.3bcd 5.3bcd 
  50 5.3bc 5.3bcd 5.3bcd 
  100 5.2bc 5.2cd 5.2cd 
 Chaetomanone A 0 8.3a 11.3a 14.3a 
  10 5.3bc 5.3bcd 5.3bcd 
  50 5.5bc 5.5bcd 5.5bcd 
  100 5.4bc 5.4bcd 5.4bcd 
 Trichotoxin A50 0 8.3a 11.7a 14.3a 
  10 6.1b 6.1b 6.1b 
  50 5.8bc 5.8bcd 5.8bcd 
  100 5.9bc 5.9bc 5.9bc 

1/Means are based on data for three replications. Means followed by a common letters in each column are not significantly 
different by DMRT at P=0.01. 
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Figure 1  Chemical structure of microbial elicitors 
 

 
 

Figure 2  Diagram of stem inoculation (a) and upper part of chilli plant for capsidiol detection (b) 
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Figure 3  Necrosis on the chilli stem after elicitation with microbial elicitors 
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Figure 4 Capsidiol accumulation after elicitation with microbial elicitors detected by using thin layer chromatography (TLC) 
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ABSTRACT 

  The  purpose  of  this  research were : 1.  to  study   health   behavior  of  elderly in  western  region of Thailand , 2. to 
compare  health   behavior  of  elderly in  western  region of Thailand  as classified by  personal factor , 3. to  analyze    factors  of  causal  
factors  of  health  behavior  of  elderly in  western  region of Thailand , 4. to  study  model of  factors  of  causal  factors  of  health  
behavior  of  elderly in  western  region of Thailand and 5. to find   the  guideline  for  development  health  behavior  of  elderly in  western  
region of Thailand 
                The  sample   were 400 elderly  in  western  region of Thailand  and  was  derived  by  multistage random sampling technique . 
The  instruments  used  in this  study  were  questionnaires constructed  by  the researcher . Data were  analyzed  by  frequency ,  

percentage  (% ) ,   mean ( X ) ,  standard  deviation ( S.D.) , t – test ,    One - Way  ANOVA ,  exploratory  factor  analysis  and    
LISREL version  8.72  program   
               The result  found that  : 
   1. health  behavior  ,  health  care  literacy    ,  health  believe   and   self – efficacy  and  social  support   
were found  to be  at  high level   ,   participation in  social   activity  , believe of   local  culture    ,  access  learning  source     and  self – 
directed  learning  were  found  to  be at  moderate  level   
   2. health  behavior  of  elderly in  western  region of Thailand  as classified by   sex, marital  status ,  
educational  level , income  per month ,  condition of  elderly  caring and  role in community  were significantly different  at a statistical  level  
of  0.05  
   3. factor  of  causal  factor  of  health  behavior  of  elderly in  western  region of Thailand , were found   that  
participation   in  social   activity   consist  of  2 components   which   were education    and  social  development   aspect  and  religion 
aspect ; belief  of  local  culture  consist  of  2 components   which   were caring  of   wound   aspect  and  caring   of   infection  disease  
aspect ;   health  care   literacy    consist  of  2 components   which   were  prevention  disease   and   food consumption  ; health belief 
consist  of  2 components   which   were  prevention  disease   and   food consumption  ; social support consist  of  3 components   which   
were  emotion  and  information from family  aspect ,  items  and  service  from government   and  items  and  service  from  family  aspect  
; self – efficacy  consist  of  4 components   which   were caring of  mental  health  aspect ,caring of    personal health , food consumption 
aspect   and prevention disease  aspect ;   access to  learning  source   consist  of  2 components   which   were   access to learning  
source   about  health  information  and  religion  and  access to learning  source   about   daily  life  , finally  there  is  one component for 
self – directed  learning             
               4.model  of  causal  factors   of  health  behavior  of  elderly in  western  region  of  Thailand  was 
congruence  and   fitness  with   empirical  data . The  factors  which  positive  effect   such  as  self – directed  learning , health  believe  , 
social  support , access  learning  source  and   self – efficacy. The  factors  which   negative    effect  were    belief  of  local  culture   and  
health  care  literacy     

 
 KEYWORDS: Health  Behavior  /  Elderly  / Causal  Factors 

 
1. INTRODUCTION  

 The  situation of population is the  interested  issue  in  present  because  the structure of population  is  changing  continuously   
and  entrancing   to aging  society. (United Nations ,2006)  In Thailand , the elderly population  trend  to  increase   from 8.2%  in 2007    to 
15.6 %  in  2037( National  Statistical Office 200).   Nowadays, there   are  about 7 millions   elderly   in Thailand  or about  10 % of  all  
population  that  is  mean  Thailand  is  the  aging   society.  Moreover , from  the predicted   in 2025  the amount  of  elderly  will  increase  
to 20 %.(Foundation of Thai gerontology Research and development 2008) 
          The  government  aware  about   the increasing   of elderly . And  set   policy , a  law  about elderly  such as ,elderly act 2003  ,   
elderly  commitment  and   elderly  national   planning. From  the  finding  of   various  organization   such as,  research  institution and  
Thai  elderly  development foundation ,  science of medicine   elderly institution  found   that  the problem of  Thai  elderly  consist of  3 
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problems ;  health  problem ,  economic  problem and social  problem(Institute of Geriatric Medicine 2009). The health problem is the 
significantly problem .   The  disease  which   found  frequently  in   elderly were  hypertension , diabetes , heart disease , cancer and 
paralysis.   Furthermore  , nowadays  the  health  policy  focus on the promotion   and    prevention . The  key  factor  is   adjusting   health   
behavior.   The   good   health  behavior   can  help  elderly  have a  good  health  and  no  disease  which  can  prevent. Additionally , its  
enhance  the elderly   have  a good  quality  of   life.  From  the increasing  of  elderly and the important of  good  health behavior.  The 
researcher   interested  to  study causal  factors   of    health   behavior   of elderly  in  western   region  of  Thailand. 
The  purpose  of  this  research were :         
 1.  to  study   health   behavior  of  elderly in  western  region of Thailand     
 2. to compare  health   behavior  of  elderly in  western  region of Thailand  as classified by  personal factor   
 3. to  analyze    factors  of  causal  factor  of  health  behavior  of  elderly in  western  region of Thailand                            
 4. to  study  model of  factors  of  causal  factor  of  health  behavior  of  elderly in  western  region of Thailand   
 5. to finding   the  guideline  for  development  health  behavior  of  elderly in  western  region of Thailand 
 

2.MATERIALS AND METHODS 

          There are  4 steps  in this research ;        
  1.Creating research  conceptual  framework  by   Review literature  about  concept and  elderly theory , health behavior, the  
research about health behavior of elderly and study  factor and variables effected health behavior of elderly.    
  2.The  analyze  causal  factors of  health  behavior  of  elderly in  western  region of Thailand  for  adjusting  research  
conceptual  framework  by  focus  group.         
 3. The  analyze  factors and  model  of   factor  of  causal  factors  of  health  behavior  of  elderly in  western  region of 
Thailand.           
  4. To  finding  the  guideline   for  development  health  behavior  of  elderly in  western  region of Thailand  by  group   
interview . 

  The variables : 
  1. Independent   variables   
          1.1 personal factor   including  sex , age,  marital status , educational level , health status ,  medical  welfare , 
ability  about   activity of daily living  ,income  per month , source  of income ,  sufficiency of income,  occupation,  condition of  residence ,  
improving of  residence , condition of  elderly  caring , role in community  and   registered  for member of  elderly association.    
                        1.2     participation in  social   activity  , belief of   local  culture ,health  care  literacy  ,  health  belief ,  social  
support  , self – efficacy  ,  access  learning  source     and  self – directed  learning     
  2. Dependent variable    is   health behavior of elderly   
 

 The  sample 
  - The  sample  for  focus  group  and  group  interview consist of   Public health officer  and  the   elderly  specialist  

which  derived by  purposive  sampling 
  - The  sample  for  survey  were  400 elderly  in  western  region of Thailand  which   derived  by  multistage   

random  sampling  technique   

 The  instruments  used  in this  study  were :        
  - guideline for focus group        
  - guideline for  group interview        
   - questionnaires constructed  by  the researcher 

 Data analysis 
 1. Personal  factors  including   sex , age,  marital status , educational level , health status ,  medical  welfare , ability  
about   activity of daily living  ,income  per month , source  of income ,  sufficiency of income,  occupation,  condition of  residence ,  
improving of  residence , condition of  elderly  caring , role in community  and   registered  for member of  elderly association were  
analyzed  by  frequency ,  percentage,   mean  ,  standard  deviation 
                      2.The  level  of  participation in  social   activity  , belief of   local  culture ,health  care  literacy  ,  health  belief ,   social  
support  , self – efficacy  ,  access  learning  source  , self – directed  learning and  health  behavior  were  analyzed  by  mean  ,  standard  
deviation 
 3. The comparing of   health   behavior  of  elderly in  western  region of Thailand  as classified by  personal factor   
were  analyzed  by  t – test  and   One - Way  ANOVA   
 4. The analyzing of  factor  of  causal  factor  of  health  behavior  of  elderly in  western  region of Thailand  were 
analyzed by exploratory  factor analysis                           
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                        5. The  study   of  model of  factor  of  causal  factor  of  health  behavior  of  elderly in  western  region of Thailand  were  
analyzed  by  LISREL program version  8.72 

  
3.RESULTS  

            The result   of   this  research   found   that : 
  1. The  analysis   of  personal   factor  of sample   found  that    243  were  female  ( 60.8 % ) ,  205  ages  ranged  
between  60 – 69 years old   (51.3% ), 225 were married  (56.3 %),  199  were  finished  primary  school (49.8%) ,  234   have    personal 
disease  (58.5 %), 326  have  gold card or universal card  (81.5 % ),  336  can  help themselves  for  activity of daily living  (84.0%), 174 
have  income   lower  2,000  baht (43.5% ) , 181 received   income  from member in family ( 45.3%), 172 have  income   less   than 
expense  (43.0 %), 200  no occupation ( 50%) , 179   live  with  children (44.8 % ),   214  improve  home  (53.5% ) , 216  have  care  giver  
(54.0 % ) , 276  no role  in  community (69.0% )  and  302 were  member  of  elderly  association (75.5% ) 

            2. The analysis  level of   causal  factor  of  health  behavior  of  elderly in  western  region of Thailand  found  that 
 health  behavior  ,  health  care  literacy    ,  health  believe   and   self – efficacy  and  social  support   of  sample  were found  to be  at  
high level   ,   participation in  social   activity  , belief of   local  culture    ,  access  learning  source     and  self – directed  learning  were  
found  to  be  at  moderate  level   
           3. The  comparing    health   behavior  of  elderly in  western  region of Thailand  as classified by  personal factor 
 found  that  health  behavior  of  elderly  as classified by   sex, marital  status ,  education  level , income   per month ,  condition of  elderly  
caring and  role in community  were significantly different  at a statistical  level  of  0.05  
    - Health   behavior  of  elderly in  western  region of Thailand  as classified by  sex  found that were 
significantly different  at a statistical  level  of  0.05 ;  health behavior of  male  elderly  better than female elderly. 
    - -------------------------------------------------------------------------------------- classified by  marital status   found that were 
significantly different  at a statistical  level  of  0.05 ;  health behavior of   single  and  divorce   elderly    better  than  married  elderly.  
    - --------------------------------------------------------------------------------------classified by  educational  level   found that 
were significantly different  at a statistical  level  of  0.05 ;  health behavior of   elderly  who no education better  than  elderly who  finished primary 
school   and higher. 
    - ------------------------------------------------------------------------------------- classified by income per month  found that 
were significantly different  at a statistical  level  of  0.05 ;  health behavior of   elderly  who have income per month 2,000 – 3,999 baht better  than  
elderly who have income per month  4,000  baht up. 
    - -------------------------------------------------------------------------------------- classified by  condition of  elderly  caring 
found that  were significantly different  at a statistical  level  of  0.05 ;  health behavior of   elderly  who have care giver  better  than  elderly who no 
care giver . 
                         - ---------------------------------------------------------------------------------------- classified by role in community  found that  
were significantly different  at a statistical  level  of  0.05 ;  health behavior of   elderly  who have role  in community  better  than  elderly who no  role 
in community . 
            4. The  analysis of   factor  of  causal  factor  of  health  behavior  of  elderly in  western  region of Thailand , were 
found   that :            
             4.1 Participation   in  social   activity   consist  of  2 components   which   were education    and  social  
development   aspect  and  religion aspect         
     4.2 Belief  of  local  culture  consist  of  2 components   which   were caring  of   wound   aspect  and  
caring   of   infection  disease  aspect         
     4.3  Health  care   literacy    consist  of  2 components   which   were  prevention  disease   and   food 
consumption              
     4.4 Health belief consist  of  2 components   which   were  prevention  disease   and   food consumption
     4.5  Social support consist  of  3 components   which   were  emotion  and  information from family  aspect ,  
items  and  service  from government   and  items  and  service  from  family  aspect       
     4.6  Self – efficacy  consist  of  4 components   which   were caring of  mental  health  aspect ,caring of    
personal health , food consumption aspect   and prevention disease  aspect       
      4.7 Access   learning  source    consist  of  2 components   which   were   access  learning  sources    
about  health  information  and  religion  and  access  learning  source   about   daily  life     
       4.8 One component for self – directed  learning       
  5. The study  model of  factor  of  causal  factor  of  health  behavior  of  elderly in  western  region of Thailand  
were  found that   congruence  and  fitness  with   empirical  data . The  factors  which  positive  effect   such  as  self – directed  learning , 
health  believe  , social  support , access  learning  source  and   self – efficacy  but   factors   which   negative    effect  such as    belief  
of  local  culture   and  health  care  literacy      
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 6. The  finding   the  guideline  for  development  health  behavior  of  elderly in  western  region of Thailand including  
 knowledge development ,  adjusting  of   mistake belief , setting  and development learning source in community , enhancing of  
vocation  for elderly, create   the value  in caring the elderly for children and  produce  innovation  and  media  for  health promotion  
  

4.CONCLUSIONS AND DISCUSSION  

  From  the  result can  conclusions  follow : 
   1. Health  behavior  ,  health  care  literacy    ,  health  belief   and   self – efficacy  and  social  support   were found  to 
be  at  high level   ,   participation in  social   activity  , belief of   local  culture    ,  access  learning  source     and  self – directed  learning  
were  found  to  be at  moderate  level   
                 2. Health  behavior  of  elderly in  western  region of Thailand  as classified by   sex, marital  status ,  educational  level , 
income   per month ,  condition of  elderly  caring and  role in community  were significantly different  at a statistical  level  of  0.05  
              3. Model  of  causal  factors   of  health  behavior  of  elderly in  western  region  of  Thailand  was congruence  and   
fitness  with   empirical  data . The  factors  which  positive  effect   such  as  self – directed  learning , health  belief  , social  support , 
access  learning  source  and   self – efficacy. The  factors  which   negative    effect  were    belief  of  local  culture   and  health  care  
literacy     

From   the result  were found that  self – directed  learning , health  belief  , social  support ,access  learning  source , self – efficacy  
belief  of  local  culture   and  health  care  literacy   effected  health behavior  which congruent  with concept of Knowles (1975)  that  the 
persons  can self-directed  would be the good learner and  support them to access information about anything and congruent with concept of 
Bandura (1982)  and Schaefer ( 1981)  that  person which have higher self- efficacy receive  social support from family , community and 
social  would be happy and support them have a good  health  literacy and a good health. so can application follow : 

     1.The member in family ,neighbors , leader of community and government should support elderly  access information about 
health and participate  in social activity. 

     2.The government  should  provide learning sources and development community center for  elderly can access easily and 
thoroughly. 

     3.The member in family ,person which closing elderly  and  government  should  moral  support and respect the elderly for  
increasing of self- efficacy. 

     4.The public sector which responsibility about health  and medical  such as public health volunteer , health center ,  
community  hospital  should  cooperative  for promote health. 

 
 
 

belief  of  local  culture 

health  care  literacy     

          health  belief   

         social  support 

          self – efficacy   

 
 
health  behavior   

-4.06 

-3.00 

4.58 

4.48 

Chi – Square = 1.40 , df = 1 , P- value = 0.24 , RMSEA = 0.032 

   access  learning  source   

  self – directed  learning 

4.35 

4.36 

5.34 

The figure : model of  factor  of  causal  factor  of  health  behavior  of  elderly in  western  region of Thailand   
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Escherichia coli  ในเน้ือจากร้านเน้ือย่างเกาหลี ในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดั มหาสารคาม 

Escherichia coli in porks from the Roast Meat Hot Pan Shop, Municipality Maha Sarakham, Maha 
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บทคดัย่อ 

  จำกกำรตรวจหำเชือ้ Escherichia coli ในเนื้อจำกรำ้นเนื้อย่ำงเกำหล ีในเขตเทศบำลเมอืง จงัหวดัมหำสำรคำม ท ำกำรเกบ็ตวัอย่ำง

เนื้อ ตัง้แต่เดอืนตุลำคม ถงึเดอืนธนัวำคม 2554 ผลกำรตรวจวเิครำะหเ์ชือ้ E. coli  พบ มำกกวำ่ 50 (MPN/g)  ซึง่เกนิเกณฑม์ำตรฐำนทีก่ ำหนด  

มตีวัอย่ำงที่ผำ่นเกณฑม์ำตรฐำน 8 ตวัอย่ำง (17.78%) ไม่ผำ่นเกณฑม์ำตรฐำน  37 ตวัอย่ำง (82.22%)  พบเชือ้ E. coli Type I  29 ตวัอย่ำง และ 

E. coli Type II 18 ตวัอย่ำง มปีรมิำณเชือ้เฉลีย่ 671.868 MPN/g  และในเนื้อหมแูดง จ ำนวน 45 ตวัอย่ำง พบวำ่ ผำ่นเกณฑม์ำตรฐำน 4 ตวัอย่ำง 

(18.89%) ไม่ผำ่นเกณฑม์ำตรฐำน  41 ตวัอย่ำง (91.11%) พบเชือ้ E. coli Type I 27 ตวัอย่ำง E. coli Type II 27 ตวัอย่ำง มปีรมิำณเชือ้เฉลีย่ 

672.134  MPN/g   จำกผลกำรศกึษำในครัง้นี้ชีใ้หเ้หน็รำ้นเนื้ออย่ำงส่วนมำกมปีนเป้ือนของเชือ้ E. coli  ในเนื้อเกนิเกณฑม์ำตรฐำนและสำมำรถ

เกดิอนัตรำยต่อผูบ้รโิภค 
ค าส าคญั : Escherichia coli, เนื้อ, เนื้อย่ำงเกำหล ี

Abstracts 

         Ran doming pork  samples  from the Roasted Meat Hot Pan Shops in Mahasarakham Town Municipality were collected    

during October  to December 2011 and were determined amount of Escherichia coli .The finding showed that the amount of E. coli  in 

pork with fat was over  50 MPN/g which was higher than the standardized criteria. Eight (17.78%) samples were qualified, but thirty 

seven samples (82.22%) were unqualified. Futhermore E. coli Type I and Type II were 29 sample and 18 samples of pork with fat, 

respectively. The average amount with fat were 671.868 MPN/g. In addition, four samples of red pork was qualified, but 41 samples 

were unqualified.  E. coli  Type I and Type II were found in 27 sample and 27 sample respectively. The average amount  E. coli  in red 

pork were 672.134 MPN/g. This research indicate that the pork in Roast Meat Hot Pan Shop contaminated high amount of E. coli  and 

may case problem for the consumers 

Key words : Escherichia coli, Pork, The Roast Meat Hot Pan Shop. 
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1.บทน า 

 อำหำรเป็นหนึ่งในปจัจยัสี่ที่มนุษย์ต้องกำร และน ำมำใช้ด ำรงชวีติ มนุษย์อยู่ได้โดยปกติ โดยกำรบริโภคอำหำร อำหำรนัน้ท ำให้
ร่ำงกำยแขง็แรง และเจรญิเตบิโต [1] อำหำรที่บรโิภคในชวีติประจ ำวนันัน้มอียู่หลำยหมู่ด้วยกนัไม่ว่ำจะเป็นคำร์โบไฮเดรต ไขมนั โปรตนี อำหำร
ประเภท เนื้อ นม ไข่ จดัเป็นสำรอำหำรประเภทโปรตนี ซึ่งโปรตนีเป็นส่วนประกอบที่ส ำคญัของร่ำงกำย ที่จะช่วยรกัษำสมดุลของกระดูกและฟนั 
และยงัช่วยให้ร่ำงกำยเจริญเติบโตได้ดี [2]  ในปจัจุบันพบว่ำประชำชนมีพฤติกรรมกำรบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมเป็นอย่ำงมำก  ทัง้นี้
เนื่องจำกไดร้บัอทิธพิลจำกควำมเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนสงัคม  วฒันธรรม  และควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี จงึท ำให้ประชำชนมกีำรปรบัเปลี่ยน
พฤตกิรรมกำรบรโิภคอำหำร โดยหนัมำรบัทำนอำหำรจำนด่วน หรอือำหำรฟำสตฟู้์ด  เนื่องจำกอำหำรจำนด่วนหรอือำหำรฟำสต์ฟู้ดเป็นอำหำรที่มี
กำรเตรยีมขึน้มำจ ำหน่ำยแก่ผูบ้รโิภคเพื่อควำมสะดวกและรวดเรว็ ประหยดัเวลำ สำมำรถรบัทำนได้ทนัที เหมำะสมกบัสงัคมในสภำพที่เร่งด่วน [3] 
ส ำหรบัอำหำรที่บรโิภคนัน้อำจมกีำรปนเป้ือนของกลุ่มสิง่มชีวีติ เช่น จุลนิทรีย์ ซึ่งเป็นสิง่มชีวีติขนำดเล็กที่ไม่สำมำรถมองเหน็ได้ด้วยตำเปล่ำ ที่
สำมำรถด ำรงชวีติอยู่ไดท้ัว่ไป  และสำมำรถเขำ้สู่ร่ำงกำยไดท้ัง้ทำงตรงและทำงออ้ม  ถำ้หำกไดร้บัประทำนอำหำรที่มจีุลนิทรยี์เป็นพษิปนเป้ือนกจ็ะ
ส่งผลให้เกดิโรคในร่ำงกำยได้เช่น โรคอุจจำระร่วง ไขไ้ทฟอยด์ที่เกดิจำก Salmonella spp. ในเนื้อ และน ้ำ เชือ้ Escherichia coli ในอำหำรทัว่ไป  
โรคอำหำรเป็นพษิที่เกดิจำกเชือ้ Clostridium  botulinum ในอำหำรดองและอำหำรกระป๋อง โรคบิดแบซลิลำรี่ย์ ที่เกดิจำกเชือ้ Shigella ในอำหำร
และน ้ำทัว่ไป [4] กำรตรวจหำเชือ้ Escherichia coli  ในเนื้อที่รบัประทำนในร้ำนเนื้อย่ำงเกำหลี ในเขตเทศบำลอ ำเภอเมอืง จงัหวดัมหำสำรคำม 
เพื่อเป็นขอ้มูลส ำหรบัผูบ้ริโภคและลดควำมเสี่ยงในกำรได้รบัเชือ้ที่ก่อให้เกดิโรคในระบบทำงเดินอำหำร นอกจำกนี้ข้อมูลที่ได้รบัจำกกำรศกึษำ
สำมำรถน ำไปใชส้ ำหรบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง และเป็นผลดต่ีอผูบ้รโิภคต่อไป 

2. วิธีการศึกษา 

การเกบ็ตวัอย่าง 

ท ำแบบสอบถำมจ ำนวน 100 ชดุ เพื่อส ำรวจควำมพงึพอใจในกำรบรโิภคเนื้อย่ำงเกำหล ีร้ำนต่ำงๆในเขตเทศบำลเมอืงมหำสำรคำม 

โดยเลอืกรำ้นทีม่ผีูบ้รโิภคมคีวำมพงึพอใจมำกทีสุ่ดล ำดบัที ่1-5 และจะท ำกำรเกบ็ตวัอย่ำงเนื้อจำกรำ้นมำตรวจเชือ้  Escherichia coli โดยสุ่มเกบ็

ตวัอย่ำงเนื้อในรำ้นเนื้อย่ำง 2 ชนิด คอื เนื้อหมแูดงและเนื้อหมตูดิมนั ตวัอย่ำงละ 3 ซ ้ำ เดอืนละ 1 ครัง้  เป็นเวลำ 3 เดอืน คอื เดอืนตุลำคม ถงึ

เดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2554  

การตรวจหาเช้ือ Escherichia coli  

 ชัง่ตวัอย่ำง 50 กรมั เทสำรละลำย Phosphate 450 มล. ป ัน่ให้ละเอยีด เจอืจำงตวัอย่ำงดว้ย LST  และน ำไปบ่มทีอุ่ณหภมู ิ35 OC เป็นเวลำ 
48±2 ชัว่โมง  ถ่ำยเชือ้จำก LST ทีเ่กดิแก๊สลงใน EC broth บ่มใน Water bath ที ่45.5 OC เป็นเวลำ 48± 2 h ใชล้ปูจุ่ม EC  streak  ในอำหำร L-
EMB น ำไปบ่มที ่35+2 OC เวลำ 24 +2 ชัว่โมง จำกนัน้ท ำกำร streak บน NA slant บ่มที ่35+ OC เวลำ 18-24  ชัว่โมง ท ำกำรทดสอบทำงชวีเคม ี
IMViC  test [5] [6]  

3. ผลการศึกษา 

ผลกำรตรวจวเิครำะหเ์ชือ้ E. coli ในเนื้อ จ ำนวน 5 รำ้น 45 ตวัอย่ำง พบวำ่ ในเนื้อหมตูดิมนั ม ี ตวัอย่ำงที่ผำ่นเกณฑม์ำตรฐำน 8 

ตวัอย่ำง ไม่ผำ่นเกณฑม์ำตรฐำน  37 ตวัอย่ำง คดิเป็นรอ้ยละ 82.22 พบเชือ้ E. coli Type I  29 ตวัอย่ำง และ E. coli Type II 18 ตวัอย่ำง  โดยมี

ปรมิำณเชือ้เฉลีย่ 671.868 MPN/g  และในเนื้อหมแูดง จ ำนวน 45 ตวัอย่ำง พบ ตวัอย่ำงทีผ่ำ่นเกณฑม์ำตรฐำน 4 ตวัอย่ำง คดิเป็นร้อยละ 8.89  

ไม่ผำ่นเกณฑม์ำตรฐำน  41 ตวัอย่ำง คดิเป็นรอ้ยละ 91.11 พบเชือ้ E. coli Type I  27 ตวัอย่ำง E. coli Type II 27 ตวัอย่ำง โดยมปีรมิำณเชือ้

เฉลีย่  672.134  MPN/g  ดงัตำรำงที่ 1 

     4. สรปุและอภิปรายผลการทดลอง 

จำกกำรตรวจวเิครำะหป์รมิำณเชือ้จุลนิทรยีใ์นเนื้อหมแูดงและเนื้อหมตูดิมนัในรำ้นเนื้ออย่ำงเขตเทศบำล จงัหวดัมหำสำรคำมพบวำ่

ปรมิำณเชือ้ E. coli ในเนื้อหมแูดงและเนื้อหมูตดิมนั เกนิเกณฑม์ำตรฐำน คอื มจี ำนวนเชือ้มำกกวำ่ 50 MPN/g ตำมทีก่รมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ 

กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด และเมื่อศกึษำองคป์ระกอบสุขลกัษณะของรำ้น พบวำ่ไม่ถกูสุขลกัษณะและไม่มกีำรปรบัปรุงทำงดำ้นสุขลกัษณะอนั

ส่งผลท ำใหพ้บเชือ้ E. coli ทุกครัง้ทีเ่กบ็เนื้อมำท ำกำรศกึษำ เนื่องจำกเชือ้จุลนิทรยี์ชนิดนี้ สำมำรถพบไดใ้นสิง่แวดลอ้มทัว่ไป ทีม่อีุณหภมู ิ35-37 

องศำเซลเซยีส โดยเฉพำะในล ำไสค้นและสตัวเ์ลอืดอุ่น [7] จำกกำรเกบ็ตวัอย่ำง พบวำ่ ร้ำนทีจ่ ำหน่ำยเนื้อย่ำงแต่ละรำ้นและระยะเวลำทีเ่กบ็

แตกต่ำงกนัพบเชือ้ E. coli ในปรมิำณทีส่งูมำก เชือ้จุลนิทรยีช์นิดนี้อำจเกดิกำรปนเป้ือนจำกกรรมวธิใีนกำรฆ่ำและช ำแหล่ะ กำรขนส่ง และน ้ำทีใ่ช้
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ลำ้งเครื่องมอืไม่สะอำด ตลอดจนสถำนทีป่รุงอำหำรไม่ถกูสุขลกัษณะ [8] สอดคลอ้งกบักำรศกึษำของมนสั เทพรกัษ์ และคมวฒุ ิธรรมสำร ์[9] ที่

ท ำกำรศกึษำสถำนกำรณ์กำรปนเป้ือนเชือ้ E. coli และแบคทเีรยีกลุ่ม Coli form ของเนื้อสุกรจำกกระบวนกำรผลติในโรงฆ่ำสตัว ์เนื้อสุกรจำกรถ

ขนส่งซำกสตัวแ์ละเนื้อสุกรทีว่ำงจ ำหน่ำย ตำมเขยีงจ ำหน่ำยเนื้อสตัว ์พบกำรปนเป้ือนของแบคทเีรยีกลุ่ม Coli form 49.29 เปอรเ์ซน็ต ์เชือ้  E. coli 

47.87 เปอรเ์ซน็ต ์ชีใ้หเ้หน็ถงึกระบวนกำรผลติเนื้อสุกรตัง้แต่จุดเริม่ตน้ คอื โรงฆ่ำสตัวไ์ปยงักำรขนส่งซำกสตัว ์และ สถำนทีจ่ ำหน่ำยเนื้อสตัวม์ี

ปญัหำดำ้นสุขลกัษณะและสุขอนำมยั นอกจำกนัน้วชัรชยั ณรงคศ์กัดิ ์
  

และอภสัรำ วรรำช [10] ไดต้รวจหำยนีที่สรำ้งสำรพษิจำกเชือ้ E. coli และสำย

พนัธุท์ีส่ำมำรถสรำ้งสำรพษิ เป็น E. coli  Type I ส่วนใหญ่พบในเนื้อสุกรช่วงอำยุ 31-60 วนั ซึง่เป็นเนื้อทีน่ิยมน ำมำใชใ้นกำรประกอบอำหำรในรำ้น

เนื้อย่ำงทีท่ ำกำรศกึษำ  
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ตารางท่ี 1 ปริมาณเชื้อ Escherichia coli ในเนื้อหมูติดมันและเนื้อหมูแดงในรำ้นเนื้อย่ำงเกำหล ีในเขตเทศบำลเมอืง จงัหวดั มหำสำรคำม 

รำ้นเนื้อย่ำง

เกำหล ี

ตวัอย่ำง จ ำนวนตวัอย่ำงที่ 

ตรวจ/พบ 

ค่ำมำตรฐำน (MPN/g) ค่ำเฉลีย่ปรมิำณเชือ้  

E. Coli (MPN/g) 

  ชนิด Type 

Type I     Type II       

1 เนื้อหมตูดิมนั 9/9 < 50  808.89 4 5 

 เนื้อหมแูดง 8/9 < 50  576 - 9 

2 เนื้อหมตูดิมนั 8/9 < 50  792.78 7 2 

 เนื้อหมแูดง 7/9 < 50  681.22 9 9 

3 เนื้อหมตูดิมนั 6/9 < 50  745.11 - 9 

 เนื้อหมแูดง 9/9 < 50  911.11 - 9 

4 เนื้อหมตูดิมนั 7/9 < 50  673.67 7 2 

 เนื้อหมแูดง 9/9 < 50  818.89 9 - 

5 เนื้อหมตูดิมนั 7/9 < 50  338.89 9 - 

 เนื้อหมแูดง 8/9 < 50  373.45 9 - 

รวม เนื้อหมตูดิมนั 37/45  671.868 29 18 

 เนื้อหมแูดง 41/45  672.134   27 27 
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ABSTRACT 

The  objectives  of  this  research  were  to  measure  the  quantity  of  particulate  matter, which  had  particle  size  < 10 µm  (PM10)  and  
total  suspended  particulate  matter  (particle  size > 10-100µm; TSP),  in  Maha  Sarakham  Hospital,  Muang  District,  Maha  Sarakham  Province.  
The  collected  data  were  conducted  during  1st  July  to  15st  July  2011.  The  measurement  was  done  for  24  hours  continuously,  2  days  in  
each  parameters  from  3  location  of  the  hospital area;  the  north  entrance  that  connected  to  Phadungvithee  Road,  the  western  entrance  
which connected  to  Chalerm  Prakiat  Rama  9  Road,  and  in  front  of  food  service  building  within  the  area  of  the  Maha  Sarakham  Hospital. 

For the  results of   PM10,  the  concentration  had  average  range  of  12.35 - 22.03 µg/m3.  The  concentration  in  all  places  were  lower  
than  Thailand  Ambient  Air  Quality  Standard,  which  must  be  less  than  120  µg/m3.  The  most  higest  concentrations  were  22.03  µg/m3  found  
in  the  north  entrance   of   Maha  Sarakham  Hospital  which  connected  to  Phadungvithee  Road.  PM10   values  in  the  western  entrance  which  
connected  to  Chalerm Prakiat  Rama  9  Roadand  in  front  of  food  service  building  were   12.78  and  13.35  µg/m3; respectively. 

 For  the  results  of   TSP, the  concentration  had  average  range  of  23.98 - 31.42  µg/m3.  The  concentration  in  all  places  were  
lower  than  Thailand  Ambient  Air  Quality  Standard,  which  must  be  less  than  330  µg/m3.  The  most  higest  concentrations  were  31.42  µg/m3  
found  in  the  north  entrance   of   Maha  Sarakham  Hospital  which  connected  to  Phadungvithee  Road.  TSP  values  in  the  western  entrance  
which  connected  to  Chalerm  Prakiat  Rama  9  Road  and  in  front  of  food  service  building  were  27.20  and  23.98  µg/m3;  respectively. 

 
KEYWORDS: Particulate  Matter, Maha Sarakham Hospital 
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การศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองในพืน้ท่ีโรงพยาบาลมหาสารคาม   
อ าเภอเมือง  จงัหวดัมหาสารคาม 

 

เมตตา  เกง่ชวูงศ์1 นรศิรา  ราชสุวอ  และทศัพงษ์  หงสธ์านี 
1 อาจารยส์าขาวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

2,3 นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 
บทคดัย่อ 

การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อตรวจวดัปรมิาณฝุน่ละอองในบรรยากาศทีม่ขีนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน(PM10) และฝุน่ละอองรวม(ฝุน่ละอองทีม่ขีนาดใหญ่กวา่
10ไมครอนแต่ไม่เกนิ100 ไมครอน;TSP)ภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม  ระหวา่งวนัที่ 1-15 กรกฎาคม พ.ศ.2554 โดยได้ท าการ
เกบ็ตวัอย่างแต่ละพารามเิตอรแ์บบต่อเนื่อง 24 ชัว่โมง ตดิต่อกนั 2 วนั  ในแต่ละพืน้ทีจ่ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ บรเิวณทางเขา้โรงพยาบาลมหาสารคามดา้นหน้าทศิเหนือ
ตดิถนนผดุงวถิ ี บรเิวณทางเขา้โรงพยาบาลมหาสารคามดา้นหน้าทศิตะวนัตกตดิถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 และหน้าอาคารโภชนาการภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม   

ผลการตรวจวดัปรมิาณฝุน่ละอองทีม่ขีนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน(PM10) พบวา่ ค่าเฉลีย่ 24 ชัว่โมง มคี่า 12.35–22.03 ไมโครกรมั/ลกูบาศกเ์มตร ซึง่ทุก
ต าแหน่งยงัมคี่าต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปของประเทศไทย ทีก่ าหนด     ใหใ้นเวลา 24ชัว่โมง จะตอ้งมคี่าไม่เกนิ 120 ไมโครกรมั/
ลกูบาศกเ์มตร โดยต าแหน่งทีม่คี่า PM10สงูสุด คอืบรเิวณทางเขา้โรงพยาบาลมหาสารคามตดิถนนผดุงวถิมีคี่า 22.03 ไมโครกรมั/ลกูบาศกเ์มตร  รองลงมาไดแ้ก่ 
บรเิวณทางเขา้โรงพยาบาลมหาสารคามตดิถนน     เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 และบรเิวณหน้าอาคารโภชนาการภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม มคี่า12.78 และ12.35 
ไมโครกรมั/ลกูบาศกเ์มตร ตามล าดบั 

 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม(TSP)พบว่าค่าเฉล่ีย 24ชัว่โมง มีค่า 23.98–31.42  ไมโครกรมั/ลูกบาศกเ์มตร ซ่ึงทกุ
ต าแหน่งท่ีท าการศึกษายงัมีค่าต า่กว่าเกณฑม์าตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปของประเทศไทยท่ีก าหนดให้ในเวลา 24 ชัว่โมง 
จะต้องมีค่าไม่เกิน330 ไมโครกรมั/ลูกบาศกเ์มตรโดยต าแหน่งท่ีมีค่า TSPสงูสุดคือบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลมหาสารคามติดถนนผดงุวิถี  
มีค่า 31.42 ไมโครกรมั/ลูกบาศกเ์มตร รองลงมาได้แก่ บริเวณทางเข้าโรงพยาบาลมหาสารคามติดถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  และบริเวณ 

หน้าอาคารโภชนาการภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม มีค่า 27.20 และ 23.98 ไมโครกรมั/ลกูบาศกเ์มตรตามล าดบั 
 

1. บทน า 

มลสารทางอากาศทีเ่ป็นปญัหาส าคญัหนึ่งทีส่่งผลกระทบต่อมนุษย์ คอื  ฝุน่ละออง  ทัง้ฝุน่ละอองทีม่ขีนาดไม่เกนิ  10  ไมครอน  (Particulate  Matter;  
PM10)  และฝุน่ละอองรวม  (Total  Suspended  Particulate  Matter;  TSP)  ทัง้นี้ขนาดของฝุน่ละอองทีม่ขีนาดไม่เกนิ 10  ไมครอน  (PM10)  สามารถทีจ่ะเขา้สู่ระบบ
ทางเดนิหายใจส่วนปลายไดโ้ดยจะไปเกาะอยู่ตามแขนงและผนงัของทางเดนิหายใจ  ซึง่จะท าใหร้ะบบทางเดนิหายใจเกดิการระคายเคอืงและอกัเสบได้ ถา้ร่างกายอยู่
ในสภาวะทีเ่อือ้อ านวยต่อการเกดิโรคด้วยแล้วกจ็ะยิง่เพิม่ความอนัตรายมากขึ้น  ส าหรบัฝุน่ละอองรวม  (TSP)  จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของคน  สตัว ์ พชื  
เกดิความเสยีหายต่ออาคารบ้านเรอืนท าใหเ้กดิความเดอืนรอ้นร าคาญต่อประชาชน  บดบงัทศันวสิยั  ท าใหเ้กดิอุปสรรคในการคมนาคมขนส่ง  (กองอนามยัสิง่แวดลอ้ม
, 2550)   

     อ าเภอเมอืงมหาสารคาม  เป็นเมอืงทีม่กีารขยายตวัทางดา้นเศรษฐกจิ  และพฒันาดา้นการศกึษาในระดบัอุดมศกึษาอย่างต่อเนื่อง ความหนาแน่นของ
การจราจรในเขตเมอืงเป็นปญัหาหนึ่งทีส่ าคญัทีส่่งผลใหเ้กดิฝุน่ละอองในบรรยากาศเพิม่ขึน้  ทัง้นี้ สถานทีส่ าคญัทีค่วรจะตอ้งเป็นพืน้ทีป่ลอดฝุน่ละอองและควรมทีี่ตัง้
ห่างไกลจากเสน้ทางการคมนาคมสายหลกัคอื โรงพยาบาล ซึง่ขอ้มูลจากส านกังาน  สาธารณสุขจงัหวดัมหาสารคามพบวา่  โรงพยาบาลมหาสารคามเป็นโรงพยาบาล
ทีม่ผีูม้าใชบ้รกิารสงูสุดของจงัหวดัมหาสารคาม  เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลประจ าจงัหวดั แต่สภาพแวดลอ้มของโรงพยาบาลมหาสารคามในปจัจุบนัซึง่ตัง้อยู่ในเขต
เทศบาลเมอืงมหาสารคามพบวา่พืน้ทีท่ ัง้สองฝ ัง่ทางเขา้โรงพยาบาลลว้นมกีารจราจรคบัคัง่  โดยเฉพาะทางเขา้ดา้นทศิเหนือของทีต่ ัง้โรงพยาบาลจะตดิกบัแยก
การจราจรของถนนสายหลกัทีเ่ชือ่มต่อระหวา่งอ าเภอ  จากลกัษณะทางกายภาพเราจะสามารถมองเหน็ฝุน่ละอองไดอ้ย่างชดัเจน  อย่างไรกต็าม พบวา่ยงัไม่มี
หน่วยงานใดทีม่าท าการตรวจวดัปรมิาณฝุน่ละอองในบรเิวณพืน้ทีข่องโรงพยาบาลมหาสารคาม  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคาม     ดงันัน้ คณะผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะ
ศกึษาปรมิาณฝุน่ละอองในพืน้ทีข่องโรงพยาบาลมหาสารคาม อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ซึง่ขอ้มลูที่   ไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในอนัทีจ่ะ
น าไปสู่การวางแผนและวางแนวทางมาตรการป้องกนัแกไ้ขผลกระทบจากฝุน่ละอองทีอ่าจส่งผลต่อผูม้าใชบ้รกิารโดยเฉพาะกบัผูป้่วยต่อไป 
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2. วิธีด าเนินการวิจยั 

2.1 พื้นท่ีศึกษา  
  พืน้ทีศ่กึษาในการศกึษาปรมิาณฝุน่ละอองในพืน้ทีข่องโรงพยาบาลครัง้นี้ คอืโรงพยาบาลมหาสารคาม  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคาม โดยในการ

คดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษา คณะผูว้จิยัไดก้ าหนดเกณฑก์ารคดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษาไว ้ 2 ประเดน็หลกัคอื  1) เป็นโรงพยาบาลทีม่ผีูม้าใชบ้รกิารสูงสุดในโรงพยาบาลของจงัหวดั
มหาสารคามในปี พ.ศ.2553  2) เป็นโรงพยาบาลทีม่ดีา้นใดดา้นหนึ่งตดิถนนทีเ่ชือ่มต่อระหวา่งอ าเภอ  ซึง่จากขอ้มลูของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัมหาสารคาม
พบวา่โรงพยาบาลมหาสารคาม  เป็นโรงพยาบาลทีม่ผีูม้าใชบ้รกิารสงูสุดอนัดบัแรกและมพีื้นทีด่า้นหนึ่งตดิถนนทีเ่ชือ่มต่อระหวา่งอ าเภอคอื ทศิเหนือตดิถนนผดุงวถิ ี 
ส่วนดา้นทศิตะวนัตกตดิถนน เฉลมิพระเกยีรต ิร.9  (เรยีบรมิคลองสมถวลิราษฎร์)  ซึง่เป็นถนนสญัจรในเขตเทศบาลเมอืงมหาสารคาม  ดงันัน้ คณะผูว้จิยัจงึไดเ้ลอืก
โรงพยาบาลมหาสารคาม  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคามเป็นพืน้ทีศ่กึษา 
2.2 การก าหนดต าแหน่งตรวจวดั 

คณะผูว้จิยัไดศ้กึษาส ารวจสภาพแวดลอ้มของพืน้ทีศ่กึษาโดยไดก้ าหนดต าแหน่งตรวจวดัปรมิาณฝุน่ละอองในพื้นทีโ่รงพยาบาล  ดงันี้ 
              1) พืน้ทีด่า้นที่ตดิถนนเชือ่มต่อระหวา่งอ าเภอ จะท าการตรวจวดัดา้นหน้าทางเขา้โรงพยาบาลมหาสารคามซึง่อยู่ทางทศิเหนือของทีต่ ัง้โรงพยาบาล โดย
พืน้ทีฝ่ ัง่นี้จะตดิถนนผดุงวถิ ี
                2) พืน้ทีด่า้นที่ตดิถนนภายในเขตเมอืง จะท าการตรวจวดัดา้นหน้าทางเขา้โรงพยาบาลมหาสารคามซึง่อยู่ทางทศิตะวนัตกของทีต่ ัง้โรงพยาบาล โดยพืน้ที่
ฝ ัง่นี้จะตดิถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 (เรยีบรมิคลองสมถวลิราษฎร)์ 
                3) พืน้ทีภ่ายในโรงพยาบาลมหาสารคาม จะท าการตรวจวดับรเิวณหน้าอาคารโภชนาการ เพื่อเปรยีบเทยีบปรมิาณฝุน่ละอองระหวา่งพืน้ทีด่า้นตดิเขต
การจราจรกบับรเิวณทีม่รีะยะห่างจากเขตการจราจร 
2.3 การตรวจวดัฝุ่ นละอองในบรรยากาศ 

การตรวจวดัปรมิาณฝุน่ละอองในบรรยากาศ  จะท าการตรวจวดัปรมิาณฝุน่ละอองทีม่ขีนาดไม่เกนิ  10  ไมครอน  (PM10)  และฝุน่ละอองรวม  (TSP)  
ดว้ยเครื่อง  High  Volume  Air  Sampler  รุ่น  3000  โดยแต่ละพารามเิตอรจ์ะท าการเกบ็ตวัอย่างแบบต่อเนื่อง  24  ชัว่โมง  จ านวน  2  วนั  ท าการเกบ็ตวัอย่าง
ระหวา่งวนัที่  1-15  กรกฎาคม  พ.ศ.  2554   ซึง่มขี ัน้ตอนการเกบ็ตวัอย่างดงันี้ 
                    2.3.1  การติดตัง้เครื่องตรวจวดัฝุ่ นละออง  (กรมควบคุมมลพษิ, 2546) 
                        การตดิตัง้เครื่องวดัฝุน่โดยทัว่ไปจะก าหนดใหช้อ่งทางของอากาศของเครื่องสงูจากพืน้อย่างน้อย 1.5  เมตร  แต่ไม่เกนิ  6  เมตร  โดยตดิตัง้ใหห้่าง
จากกนัสาดอย่างน้อย  2  เมตร  และไม่เกนิ 10  เมตร  กรณีตน้ไมเ้ป็นสิง่กดีขวางของชองทางเขา้ออกของอากาศของเครื่อง  ควรอยู่ห่างจากสิง่กดีขวางอย่างน้อย  2  
เท่าของความสงู  สิง่กดีขวางที่โผล่เหนือชอ่งทางเขา้นัน้ในรศัม ี 270  องศา รอบชอ่งทางเขา้อากาศตอ้งไม่มอีะไรกดีขวาง  ไม่ควรตดิตัง้เครื่องไกลเตาหลอมโลหะหรอื
เตาเผาขยะ (กรมควบคุมมลพษิ,2546) 
                    2.3.2  วิธีการเกบ็ฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน(PM10)และฝุ่ นละอองรวม(TSP)  

                 1)  เตรยีมกระดาษกรองทีจ่ะใชเ้กบ็ตวัอย่าง  ซึง่มขีนาด  8×10  นิ้ว  เป็นชนิด  Quaze Fiber Filter  โดยการน าเขา้ตูอ้บทีอุ่ณหภมูปิระมาณ  
30  องศา  และความชืน้  ±5  เปอรเ์ซน็ต ์ เป็นเวลา  24  ชัว่โมง 

                 2)  ชัง่น ้าหนกักระดาษกรอง  ด้วยเครื่องชัง่ทศนิยม  4  ต าแหน่ง  และบนัทกึค่าน ้าหนกักระดาษกรองก่อนน าไปใชเ้กบ็ตวัอย่างไว้ 
                 3)  น ากระดาษกรองที่ช ัง่แลว้ไปใส่ในเครื่อง High Volume Air Sampler รุ่น 3000 
                 4)  ปิดฝาครอบหวัเครื่องเกบ็ตวัอย่าง  (ฝาครอบ  PM10  มลีกัษณะคลา้ยดอกเหด็และฝาครอบ  TSP  มลีกัษณะคลา้ยหลงัคาบ้าน)  จากนัน้

ท าการขนัน็อตใหส้นิทแต่อย่าให้แน่นมากแล้วตัง้เวลา  เครื่องจะเริม่ท างานและปิดท างานเองตามเวลาทีต่ ัง้ไวท้ัง้นี้ก่อนท าการตัง้ค่าให้เครื่องท างานจะตอ้งท าการ
ปรบัเทยีบเครื่อง  (Calibration)  ก่อน   

                 5)  ตัง้ค่าตามประเภทขนาดของฝุน่ทีจ่ะท าการตรวจวดั 
                  6)  เมื่อครบ  24  ชัว่โมงเครื่องแลว้  เปิดฝาครอบและเกบ็กระดาษกรองซึง่มตีวัอย่างฝุน่แล้วน าไปท าการอบและชัง่น ้าหนกัเหมอืนขอ้ที ่ 1  

ท าการบนัทกึค่าของน ้าหนกักระดาษกรองหลงัเกบ็ตวัอย่าง 
2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล  (กรมควบคุมมลพษิ, 2546) 
                    ในการวเิคราะหข์อ้มลูจากการเกบ็ตวัอย่างในขอ้  2.3.2  มวีธิกีารด าเนินการดงันี้ 
                    2.4.1  การปรบัค่าการไหลของอากาศทีใ่ชเ้กบ็ตวัอย่าง              

                 การปรบัค่าการไหลของอากาศทีใ่ชเ้กบ็ตวัอย่าง  ใหเ้ป็นอตัราการไหลของอากาศมาตรฐาน (Qstd)  ทีส่ภาวะมารฐานเพื่อค านวณหาปรมิาตร
มาตรฐาน  โดยค านวณจากสมการที่ 1 ดงันี้ 
                            Vstd          = Qstd×t…………………………….(1) 

Vstd         = ปรมิาตรอากาศมาตรฐาน มหีน่วยเป็นลกูบาศกเ์มตร 
                             Qstd         = อตัราการไหลของอากาศมาตรฐาน มหีน่วยเป็นลกูบาศกเ์มตร/ชัว่โมง 

    (หาไดจ้ากอตัรากาไหลของอากาศมาตรฐาน  TSP  ทีก่ าหนดมาตาม 
    คุณลกัษณะเฉพาะของเครื่องวดัโดยเครื่องทีใ่ชก้ าหนดใหอ้ตัราการ 
    ไหลของอากาศของ  TSP  มคี่าเป็น  70  ลกูบาศกเ์มตร/ชัว่โมง)   

 t            =  เวลาในการเกบ็ตวัอย่าง  มหีน่วยเป็นชัว่โมง 
                           (เวลาทีใ่ชใ้นการเกบ็ตวัอย่างคอื  24  ชัว่โมง) 
                     2.4.2  การค านวณหาปรมิาณฝุน่ละออง             

                 การค านวณหาปรมิาณฝุน่ละออง สามารถค านวณไดจ้ากสมการที ่2 ดงันี้ 
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W            = (Wf-Wi)×106………………….(2) 
                                                   Vstd 

W            = ปรมิาณของฝุน่มหีน่วยเป็นไมโครกรมั 
Wf           = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเกบ็ตวัอย่าง มหีน่วยเป็นกรมั 
Wi           = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเกบ็ตวัอย่าง มหีน่วยเป็นกรมั 
Vstd         = ปรมิาตรอากาศมาตรฐานจากสมการที ่(1) มหีน่วยเป็นลกูบาศกเ์มตร 

                              106        = การแปลงหน่วยจากกรมัเป็นไมโครกรมั  (µg) 
                     2.4.3  การวเิคราะหผ์ลขอ้มลูปรมิาณฝุน่ละอองในบรรยากาศในพืน้ทีศ่กึษา             

                 การวเิคราะห์ผลขอ้มลูปรมิาณฝุน่ละอองในบรรยากาศ ในพืน้ทีโ่รงพยาบาลมหาสารคาม อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคามนัน้ จะน าค่าที่ได้
จากการค านวณในขอ้  2.4.2  ไปเปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ  ตามประกาศของกระทรวง วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มพ.ศ.  2538 เรื่อง 
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปของประเทศไทย   

 

3. ผลการวิจยั 

3.1  ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดไม่เกิน  10  ไมครอน  (PM10) 
                   การตรวจวดัปรมิาณฝุน่ละอองทีม่ขีนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน  (PM10)  ในพืน้ทีโ่รงพยาบาลมหาสารคามในแต่ละจุดตรวจวดัเป็นดงันี้ 
                   1) ทางเขา้โรงพยาบาลมหาสารคามดา้นทศิเหนือของทีต่ ัง้โรงพยาบาล  ซึง่อยู่ตดิถนนผดุงวถิ ี ท าการตรวจวดัในวนัที ่ 6-7  เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 
พบวา่มปีรมิาณฝุน่ละอองทีม่ขีนาดไม่เกนิ  10  ไมครอน (PM10)  มคี่า  18.37  และ  25.68  ไมโครกรมั/ลกูบาศกเ์มตร  ตามล าดบั 
                   2) ทางเขา้โรงพยาบาลมหาสารคามดา้นทศิตะวนัตกของทีต่ ัง้โรงพยาบาล  ซึง่อยู่ตดิถนนเฉลิมพระเกยีรต ิร.9  ท าการตรวจวดัในวนัที่  1-2  เดอืน
กรกฎาคม  พ.ศ.  2554  พบวา่มปีรมิาณฝุน่ละอองทีม่ขีนาดไม่เกนิ  10  ไมครอน  (PM10)  มคี่า  12.53  และ  13.02  ไมโครกรมั/ลกูบาศกเ์มตร  ตามล าดบั 
                   3) ภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม  บรเิวณหน้าอาคารโภชนาการของโรงพยาบาลมหาสารคาม  ท าการตรวจวดัในวนัที่  11-12  เดอืนกรกฎาคม  พ.ศ.  
2554  พบวา่มปีรมิาณฝุน่ละอองทีม่ขีนาดไม่เกนิ  10  ไมครอน  (PM10)  มคี่า  12.78  และ  11.92  ไมโครกรมั/ลกูบาศกเ์มตร  ตามล าดบั ดงัภาพที ่ 4.1 
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 ภาพที ่ 1  ปรมิาณฝุน่ละอองทีม่ขีนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) ในพืน้ทีโ่รงพยาบาลมหาสารคาม อ าเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคาม 

 
3.2  ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP)   
                  การตรวจวดัปรมิาณฝุน่ละอองรวมหรอืฝุน่ละอองทีม่ขีนาดใหญ่กวา่  10  ไมครอน  แต่ไม่เกนิ  100  ไมครอน  (TSP)  ในพืน้ทีโ่รงพยาบาลมหาสารคาม  
ในแต่ละจุดตรวจวดัเป็นดงันี้ 
                  1)  ทางเขา้โรงพยาบาลมหาสารคามตดิถนนผดุงวถิ ี ท าการตรวจวดัในวนัที่  8-9  เดอืนกรกฎาคม  พ.ศ.  2554  พบวา่มปีรมิาณฝุน่ละอองรวมหรอืฝุน่
ละอองทีม่ขีนาดใหญ่กวา่  10  ไมครอน แต่ไม่เกนิ  100  ไมครอน (TSP)  มคี่า  32.44  และ  30.41  ไมโครกรมั/ลกูบาศกเ์มตร  ตามล าดบั 
                  2)  ทางเขา้โรงพยาบาลมหาสารคามตดิถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9  ท าการตรวจวดัในวนัที ่ 4-5  เดอืนกรกฎาคม  พ.ศ.  2554  พบวา่มปีรมิาณฝุน่ละออง
รวมหรอืฝุน่ละอองทีม่ขีนาดใหญ่กวา่  10 ไมครอน  แต่ไม่เกนิ  100  ไมครอน  (TSP)  มคี่า   27.67  และ 26.72  ไมโครกรมั/ลกูบาศกเ์มตร ตามล าดบั 
                  3)  ภายในบรเิวณโรงพยาบาลมหาสารคามหน้าอาคารโภชนาการ  ท าการตรวจวดัในวนัที่ 14-15  เดอืนกรกฎาคม  พ.ศ.  2554  พบวา่มปีรมิาณฝุน่
ละอองรวมหรอืฝุน่ละอองทีม่ขีนาดใหญ่กวา่  10  ไมครอนแต่ไม่เกนิ  100  ไมครอน  (TSP)  มคี่า   25.83  และ  22.14  ไมโครกรมั/ลูกบาศกเ์มตร ดงัภาพที ่2 
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ภาพที ่ 2  ปรมิาณฝุน่ละอองรวม (TSP) ในพืน้ทีโ่รงพยาบาลมหาสารคาม อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 

 
4. สรปุและอภิปรายผล 

4.1  สรปุผลการศึกษา 
      4.1.1  ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  (PM10) 

การตรวจวดัปรมิาณ  PM10 พบวา่ค่าเฉลีย่  24  ชัว่โมง  มคี่าผลการตรวจวดั  12.35–22.03  ไมโครกรมั/ลกูบาศกเ์มตร  ซึง่ ทุกต าแหน่งทีท่ าการศกึษา
ยงัมคี่าต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปของประเทศไทย ทีก่ าหนดใหใ้นเวลา   24  ชัว่โมงจะตอ้งมคี่าไม่เกนิ  120  ไมโครกรมั/ลกูบาศก์
เมตร โดยต าแหน่งทีม่คี่า  PM10  สงูสุดคอืบรเิวณทางเขา้โรงพยาบาลมหาสารคามตดิถนนผดุงวถิมีคี่า  22.03  ไมโครกรมั/ลกูบาศกเ์มตร  รองลงมาไดแ้ก่  บรเิวณ
ทางเขา้โรงพยาบาลมหาสารคามตดิถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9  และพืน้ทีบ่รเิวณหน้าอาคารโภชนาการภายในโรงพยาบาลมหาสารคามมคี่า  12.78  และ  12.35  
ไมโครกรมั/ลกูบาศกเ์มตร  ตามล าดบั 
      4.1.2  ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม  (TSP) 

การตรวจวดัปรมิาณ TSP พบวา่ค่าเฉลีย่  24  ชัว่โมงมคี่าผลการตรวจวดัยู่ระหวา่ง  23.98–31.42  ไมโครกรมั/ลกูบาศกเ์มตร  ซึง่ทุกต าแหน่งที่
ท าการศกึษายงัมคี่าต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปของประเทศไทย  ทีก่ าหนดใหใ้นเวลา  24  ชัว่โมง จะต้องมคี่าไม่เกนิ  330  ไมโครกรมั/
ลกูบาศกเ์มตร  โดยต าแหน่งทีม่คี่า  TSP  สูงสุดคอืบรเิวณทางเขา้โรงพยาบาลมหาสารคามตดิถนนผดุงวถิมีคี่า  31.42  ไมโครกรมั/ลูกบาศกเ์มตร  รองลงมาไดแ้ก่  
บรเิวณทางเขา้โรงพยาบาลมหาสารคามตดิถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9   และพื้นทีบ่รเิวณหน้าอาคารโภชนาการภายในโรงพยาบาลมหาสารคามมคี่า  27.20  และ  
23.98  ไมโครกรมั/ลกูบาศกเ์มตรตามล าดบั 
4.2  อภิปรายผลการศึกษา 
         1)  บรเิวณทางเขา้โรงพยาบาลมหาสารคามดา้นหน้าทศิเหนือตดิถนนผดุงวถิ ี จากผลการตรวจวดัพบวา่มปีรมิาณฝุน่ละออง ทีม่ขีนาดไม่เกนิ  10  
ไมครอน  (PM10)  และฝุน่ละออง  (TSP)  สงูกวา่จุดตรวจวดัอื่นๆ  สาเหตุของปรมิาณฝุน่ละอองทีม่มีากในบรเิวณนี้เนื่องจากมกีารฟุ้งกระจายของฝุน่ละอองซึง่เป็นผล
มาจากการสญัจรไปมาของยานพาหนะเพราะบรเิวณทางเขา้โรงพยาบาลมหาสารคาม  ดา้นหน้าจะตดิกบัเขตการจราจรหนาแน่นประกอบกบัชว่งเวลาของการตรวจวดั
เป็นชว่งฤดูฝนซึง่เมื่อฝนหยุดตกสภาพอากาศจะมลีมแรง   จงึน่าจะส่งผลท าใหม้ฝีุน่ละอองฟุ้งกระจายมาก 
         2)  บรเิวณทางเขา้โรงพยาบาลมหาสารคามตดิถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9  รมิคลองสมถวลิ  จากผลการตรวจวดัพบวา่มปีรมิาณฝุน่ละอองทีม่ขีนาดไม่เกนิ  
10  ไมครอน  (PM10)  และฝุน่ละออง (TSP)  มคี่าสงูรองจากต าแหน่ง  บรเิวณทางเขา้โรงพยาบาลมหาสารคามดา้นหน้าทศิเหนือตดิถนนผดุงวถิ ี  โดยมคี่ายงัไม่เกนิ
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  สาเหตุของปรมิาณฝุน่ละออง   ในบรเิวณนี้อาจมาจากบรเิวณตดิตัง้เครื่องตรวจวดัตดิเขตการจราจรใกลท้ีจ่อดรถจกัรยานยนต์
ภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม และตดิเขตก่อสรา้งอาคารของทางโรงพยาบาลมหาสารคามเอง นอกจากนี้  สภาพอากาศเมื่อฝนหยุดตกจะมลีมแรง  จงึน่าจะส่งผลท า
ใหม้ฝีุน่ละอองกระจายอยู่ในอากาศ 
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         3)  หน้าอาคารโภชนาการภายในบรเิวณโรงพยาบาลมหาสารคาม  จากผลการตรวจวดัพบวา่ มปีรมิาณฝุน่ละอองทีม่ขีนาด   ไม่เกนิ  10  ไมครอน  
(PM10)  และฝุน่ละออง  (TSP)  ต ่ากวา่จุดตรวจวดัอื่นๆ  ทัง้นี้น่าจะเนื่องมาจากบรเิวณนี้ห่างไกลเขตการจราจรสภาพแวดลอ้มทัว่ไปมตีกึอาคารขนาดใหญ่ขนาบทุก
ดา้น  ดงันัน้ ตกึและอาคารจงึมสี่วนเป็นตวัก าบงัการฟุ้งกระจายตวัของฝุน่ละอองจากเขตการจราจรจงึท าใหป้รมิาณฝุน่ละอองบรเิวณนี้มคี่าเฉลีย่ต ่ากวา่จุดอื่นๆ 
               จากผลการตรวจวดัปรมิาณฝุน่ละอองในพืน้ทีโ่รงพยาบาลมหาสารคาม  จะเหน็วา่ปรมิาณของฝุน่ละอองมากน้อยมคีวามสมัพนัธก์บัระยะห่างจากเขต
การจราจรซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาทีผ่า่นมาของชงิชยั  อึง้ศริมิงคล และคณะ  (2550)  และจกัรชยั  พชืสงิห ์และคณะ  (2551)  ซึ่งพบวา่บรเิวณสีแ่ยกไฟแดงหน้า
โรงพยาบาลมหาสารคามมปีรมิาณฝุน่ละอองสงูสุดในเขตเมอืงมหาสารคาม  โดยผลค่าตรวจวดัในปี  2550  มคี่า  PM10  148.64  ไมโครกรมั/ลกูบาศกเ์มตร  และค่า  
TSP  205.63 ไมโครกรมั/ลกูบาศกเ์มตร  ส าหรบัปี  2551  มคี่า  PM10  124.97  ไมโครกรมั/ลกูบาศกเ์มตร  และค่า  TSP  350.09  ไมโครกรมั/ลกูบาศกเ์มตร  โดย
คณะผูว้จิยัมกีารอภปิรายผลวา่เป็นผลมาจากบรเิวณแยกดงักล่าวมสีถานทีส่ าคญัต่างๆ  เช่นโรงพยาบาลมหาสารคาม สถานีขนส่งจงัหวดัมหาสารคาม หา้งสรรพสนิคา้ 
เป็นตน้  จงึท าใหบ้รเิวณนี้มกีารจราจรหนาแน่นอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้จะเหน็ได้วา่  บรเิวณแยกทีม่กีารจราจรหนาแน่นจะมปีรมิาณฝุน่ละอองเพิม่มากขึน้  (กรรณิกา  
จนัทะล่ามและคณะ, 2549  และณัตฐิพงศ ์ เด่นจกัรวาล, 2548)  และยงัส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอกีด้วย  (ศรายุทธ  ลาภบุญเรอืง, 2552)   

 
5. กิตติกรรมประกาศ 

งานวจิยัเรื่องการศกึษาปรมิาณฝุน่ละอองในพืน้ทีโ่รงพยาบาลมหาสารคาม  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคาม  เป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาในวชิาการวจิยั
สิง่แวดลอ้ม ซึง่คณะผูว้จิยัขอขอบพระคุณ  ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลมหาสารคามทีอ่นุเคราะหส์ถานทีอ่ านวยความสะดวกและความปลอดภยัในการตรวจวดัปรมิาณฝุน่
ละอองและขอขอบคุณสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิง่แวดลอ้มทีอ่นุเคราะหเ์ครื่องมอืและอุปกรณ์ต่างๆ  ส าหรบัการวจิยั 

เอกสารอ้างอิง 

กรมควบคุมมลพษิ. (2546). คู่มือการตรวจวดัฝุ่ นละอองในบรรยากาศ. กรุงเทพฯ  :  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม. 
กรมควบคุมมลพษิ. (2546). มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศของประเทศไทย. กรุงเทพฯ  :กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม. 
กรมควบคุมมลพษิ. (2546). มลพิษทางอากาศ. กรุงเทพฯ  :  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม. 
กองอนามยัสิง่แวดลอ้ม. (2550). ความรู้เก่ียวกบัฝุ่ นละออง. กรุงเทพฯ  :  ส านกังานอนามยั. 
กรรณิกา  จนัทะล่าม  และคณะ. (2549). การตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองและยานพาหนะจากการจราจรในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม. มหาสารคาม : 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม. 
ชงิชยั  อึง้ศริมิงคล  และคณะ. (2550). การติดตามตรวจวดัฝุ่ นละอองและปริมาณการจราจรบริเวณแยกของเมืองมหาสารคาม. มหาสารคาม  :  สาขาวชิา

วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม. 
จกัรชยั  พชืสงิห ์ และคณะ. (2551). การติดตามตรวจวดัฝุ่ นละอองและปริมาณการจราจรบริเวณแยกในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม. มหาสารคาม  :  

สาขาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม. 
ณตัฐิพงศ ์ เด่นจกัรวาล. (2548). การกระจายของฝุ่ นและเช้ือราบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. กรุงเทพฯ  :  สาขาวทิยาศาสตร์สิง่แวดลอ้ม  จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. 
ศรายุทธ  ลาภบุญเรือง. (2552) การศึกษาการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองและสภาวะสุขภาพจากฝุ่ นละอองต่อประชาชนท่ีอยู่อาศยัในต าบลท่าขอนยาง

อ าเภอกนัทรวิชยัจงัหวดัมหาสารคาม. มหาสารคาม  :สาขาวชิาการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

 
 

682



EFFECT OF WATER CROSSFLOW ON PRODUCTION LOGGING DATA 
 
 

Weeriya  Koeythong 
Department of Mining and petroleum Engineering, Chulalongkorn University,Bangkok,Thailand 

e-mail : fair_fakaze@hotmail.com 
 
 
 

ABSTRACT 
 Water production is a major problem on recovery efficiency for any gas well in the Gulf of Thailand. The impacts of 
water production on gas industry are to reduce deliverability, recovery efficiency and constrained production. The water shut-off 
technique has been becoming an important technique and increasingly successful component strategy to maintain and extend 
the productivity of Gulf of Thailand wells. The production logging surveys have been used as a tool to identify the water source 
in the wells which are commingled production of mono-bored completion. Generally, in the Gulf of Thailand gas is produced from 
multi-layered reservoir that crossflow may appear in high-stratified reservoirs where the different layers mainly communicate 
through the wellbores. 
The objective of this study is to investigate level of severity of water crossflow and how water crossflow behaves after the well is 
shut in on production logging data for multi-layered reservoir. In this study, a reservoir model with rock and fluid properties from 
Greater Bongkot South (GBS) natural gas and condensate field of PTT Exploration and Production Public Company Limited is 
used. The reservoir model will consist of three sand layers with a well passing through them. Two layers at the top are gas 
reservoir. The bottom layer is a gas reservoir with a strong water drive reservoir underneath. It is expected that the level and 
behavior of water crossflow during a flow period of PLT run for the case which is dependent on shut-in time. 
Based on this study, shut-in time has an effect on the level and behavior of water crossflow which will be defined by the water 
production rate and the characteristic of graph during a flow period of PLT run. 
 

KEYWORDS : SHUT-IN TIME / PERMEABILITY / DISTANCE BETWEEN SANDS / STRENGTH OF WATER DRIVE / 
PRODUCTION LOGGING / WATER CROSSFLOW / MULTI-LAYERED RESERVOIR 

 
INTRODUCTION 

 Water production is a major problem on recovery efficiency for any oil and gas well. The impacts of water production 
on oil and gas industry are to reduce deliverability, recovery efficiency and constraine production. Water production can be the 
result of a natural water drive, edge or bottom water drive and a waterflood. 
 Production Logging Tools can differentiate between oil, gas, and water in a producing well allow diagnosis of a 
number of completion problems, better understanding of reservoir performance, and monitoring of secondary and tertiary 
recovery projects. In particular, they help to pinpoint gas, oil, and water entry into and exit from the production string as well as 
to determine in combination with flow measurements, how much of which fluid is produced from which layer. Many tools are 
available to distinguish one type of fluid from another. Their functions are the measurement of fluid density, the measurement of 
fluid dielectric constant, recovery of a fluid sample at well flowing pressure, and the measurement of frequency spectrum of 
noise generated by fluid flow. 
 One of the most important problems in gas well of Gulf of Thailand is water production. Once a well has been 
loaded up with water, and the gas production will drop and eventually stop flowing. As a result, the water shut off technique has 
been becoming an important technique and increasingly successful component strategy to maintain and extend the productivity 
of Gulf of Thailand wells. The production logging surveys have been used as a tool to identify the water source in the wells 
which are commingled production of mono-bored completion. To achieve good or successful water shut off, the production 
logging surveys have to be conducted accurately, appropriately, and timely. The correct interpretation and understanding of 
these surveys is important in optimizing utilization of production logging data. 
 Generally, in the Gulf of Thailand oil and gas are produced from multi-layered reservoir. Therefore, it is interesting to 
determine the effects of the separate layers on the pressure response during well test by production logging. Crossflow occurs 
when fluid flow from a formation to a wellbore in some layers and from the wellbore to the reservoir in other ones. Crossflow 
may appear in high-stratified reservoirs where the different layers mainly communicate through the wellbores. In some case the 
layers have no discernible influence, in other cases there is an effect that changes the appearance of flowing data. 
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 This thesis is to study and investigate level of water crossflow on production logging data for multi-layered system. It 
is intended to use a reservoir model with rock and fluid properties of typical Gulf-of-Thailand reservoir for this study.  The 
reservoir model will consist of several sand layers with a well passing through them.  One of these sands is a strong water drive 
reservoir while the remaining layers are depletion drive reservoirs. 
 With production from these sands for some time, the well is likely to be shut in for some or other reasons.  It is 
intended to investigate how water crossflow behaves after the well is shut in.  It is expected that level of water crossflow is 
dependent on shut-in time factor. 
 The behavior or level of water crossflow will later have impact on how flow behavior of each sand will be when PLT 
is run.  Understanding of these water crossflow behaviors will lead to better understanding and better analysis of production 
logging data, especially sand flow behavior. 

 
METHODLOGY 

1. Construct reservoir model with multi layers using typical rock and fluid properties of reservoir in the Gulf of Thailand 
2. Run reservoir simulation to simulate water crossflow after shut-in and flow behavior of each sand during a flow 

period of PLT run for various cases based on shut-in time factor. 
3. Analyze  results obtained in step 2 
4. Recommend appropriate ways to analyze production logging data when there is water crossflow during shut-in 

period 
5. Prepare conclusion and thesis writing 

 
SIMULATION RESULT AND ANALYSIS 

 The reservoir model for base case is chosen as a reference example for the simulation of cases which are set up by 
the various shut-in times that may have an effect on the level of water crossflow after shut-in and flow behavior of each sand 
during a flow period of PLT run. 
 The cumulative gas and water production rate of each grid from each period of shut-in time achieved from each the 
various shut-in time factors are visually summarized in the plots. In multi-layered reservoir for this study, the level of water 
crossflow is determined as the cumulative water production rate which appears on the plots during the period of shut-in for each 
reservoir. 
 All results obtained from simulation are generated and analyzed case by case in this chapter. 
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Case I : Shut-In Time 1 Year 
 
 In this case study, the reservoir model for base case is chosen as a reference example for the simulation to 
simulate the level of water crossflow after shut-in and flow behavior of each sand during a flow period of PLT run for a case 
which is dependent on shut-in time of 1 year. 
 

 
Figure 1.1: Block pressure of Shut-in time 1 year (psia) 

 
 
 
 

 
Figure 1.2: Field gas and water production rate of Shut-in time 1 year 
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  I 

   II 

   III 

   IV 
Figure 1.3: Connection Gas Production Rate of Shut-in time 1 year (MSCF/D) 

I  :  Reservoir A (Gas),     II  :  Reservoir B (Gas) 
III  :  Reservoir C (Gas),   IV  :  Reservoir C (Water) 
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   II 

   III 

   IV 
Figure 1.4: Connection Water Production Rate of Shut-in time 1 year (STB/D) 

I  :  Reservoir A (Gas),     II  :  Reservoir B (Gas) 
III  :  Reservoir C (Gas),   IV  :  Reservoir C (Water) 
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Case II : Shut-In Time 90 Days 

In this case study, the reservoir model for base case is chosen as a reference example for the simulation to 
simulate the level of water crossflow after shut-in and flow behavior of each sand during a flow period of PLT run for a case 
which is dependent on shut-in time of 90 Days. 

 

 
Figure 2.1: Block pressure of Shut-in time 90 Days (psia) 

 
 

  
 
 
 

 
Figure 2.2: Field gas and water production rate of Shut-in time 90 Days 
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     I 

   II     

 III    

  IV   
Figure 2.3: Connection Gas Production Rate of Shut-in time 90 Days (MSCF/D) 

   I  :  Reservoir A (Gas),     II  :  Reservoir B (Gas)  

 III  :  Reservoir C (Gas),   IV  :  Reservoir C (Water) 
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   I 

 II 

 III 

  IV 
Figure 2.4: Connection Water Production Rate of Shut-in time 90 Days (STB/D)  

  I  :  Reservoir A (Gas),     II  :  Reservoir B (Gas)  

 III  :  Reservoir C (Gas),   IV  :  Reservoir C (Water) 
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Case III : Shut-In Time 7 Days 

 
In this case study, the reservoir model for base case is chosen as a reference example for the simulation to 

simulate water crossflow after shut-in and flow behavior of each sand during a flow period of PLT run for a case which is 
dependent on shut-in time of 7 days. 
 
 

 
Figure 3.1: Block pressure of Shut-in time 7 Days (psia)  

 
 
 
 
 
 

 
Figure 3.2: Field gas and water production rate of Shut-in time 7 Days 
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  II 

 III 

  IV 
Figure 3.3: Connection Gas Production Rate of Shut-in time 7 Days (MSCF/D) 

   I  :  Reservoir A (Gas),     II  :  Reservoir B (Gas)  

 III  :  Reservoir C (Gas),   IV  :  Reservoir C (Water) 
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  II 

 III 

  IV 
Figure 3.4: Connection Water Production Rate of Shut-in time 7 Days (STB/D) 

   I  :  Reservoir A (Gas),     II  :  Reservoir B (Gas)  

 III  :  Reservoir C (Gas),   IV  :  Reservoir C (Water) 
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Case IV : Shut-In Time 1 Day 

 In this case study, the reservoir model for base case is chosen as a reference example for the simulation to 
simulate water crossflow after shut-in and flow behavior of each sand during a flow period of PLT run for a case which is 
dependent on shut-in time of 1 day. 
 
 

 
Figure 4.1: Block pressure of Shut-in time 1 Day (psia)  

 
 
 
 
 
 

 
Figure 4.2: Field gas and water production rate of Shut-in time 1 Day 
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   II 

 III 

  IV 
Figure 4.3: Connection Gas Production Rate of Shut-in time 1 Day (MSCF/D) 

   I  :  Reservoir A (Gas),     II  :  Reservoir B (Gas)  

 III  :  Reservoir C (Gas),   IV  :  Reservoir C (Water) 
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   I 

  II 

III 

  IV 
Figure 4.4: Connection Water Production Rate of Shut-in time 1 Day (STB/D) 

   I  :  Reservoir A (Gas),     II  :  Reservoir B (Gas)  

 III  :  Reservoir C (Gas),   IV  :  Reservoir C (Water) 
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According to the results generated from simulation, the production profile of gas and water obtained from each grid 
in the same reservoir is almost similar, therefore we choose the one example profile to show for each reservoir. 

 
The cumulative gas production profile will be illustrated as follow: 
 Based on the Figure 2.3 (I) and (II) during the well is shut-in for 90 days, Figure 3.3 (I) and (II) during the well is 
shut-in for 7 days and Figure 4.3 (I) and (II) during the well is shut-in for 1 day: 
 The graph of CGPR in reservoir A and reservoir B are lower than 0 MSCF/D indicates that there is the crossflow of 
gas into both reservoirs. 

Based on the Figure 2.3 (III) during the well is shut-in for 90 days, Figure 3.3 (III) during the well is shut-in for 7 
days and Figure 4.3 (III) during the well is shut-in for 1 day: 

The graph of CGPR in reservoir C (Gas) is higher than 0 MSCF/D indicates that there is a few gas flows out of the 
reservoir. Maybe gas flows to other layer causes the crossflow of gas occurred at that reservoir. 

Based on the Figure 2.3 (IV), Figure 3.3 (IV) and Figure 4.3 (IV): 
The graph of CGPR in reservoir C (Water) remains 0 MSCF/D indicates that there is no gas crossflow into the layer 

of water although the period of production or shut-in. 
 
The cumulative water production profile will be illustrated as follow: 

 Based on the Figure 2.4 (I) and (II) during the well is shut-in for 90 days, Figure 3.4 (I) and (II) during the well is 
shut-in for 7 days and Figure 4.4 (I) and (II) during the well is shut-in for 1 day: 
 The graph of CWPR in reservoir A and reservoir B are lower than 0 MSCF/D indicate that there is the crossflow of 
water into both reservoirs. 
 All in all, the crossflow of water which occurs in both reservoir A and reservoir B will have the maximum cumulative 
production rate for shut-in time 1 day. When the period of shut-in is longer, the cumulative production rate of the water crossflow 
in Reservoir A and reservoir B will gradually decrease until the period of shut-in equals to 90 days. After that, the cumulative 
production rate of the water crossflow will dramatically increase into Reservoir A and reservoir B as shown in plotted profile 
during the well is shut-in for 1 year (365 days) in Figure 1.4. Therefore, for this study, sometimes the well will be likely to be shut 
in for some or other reasons, the optimal period of shut-in is 90 Days. After shut-in period, when the well will be placed on 
production again, the gas production rate has a few differences compared with the gas production rate before the well is shut in. 
Due to the fact that, at the period of shut-in equals to 90 days, the water crossflow into reservoir A and reservoir B are minimum. 

Based on the Figure 2.4 (III) and (IV) during the well is shut-in for 90 days, Figure 3.4 (III) and (IV) during the well is 
shut-in for 7 days and Figure 4.4 (III) and (IV) during the well is shut-in for 1 day: 

The graph of CWPR in reservoir C (Gas) and reservoir C (water) is higher than 0 MSCF/D indicates that there is 
water flows out of the reservoir. Water from these reservoirs flows to other layers causes the crossflow of water occurred in 
those reservoirs. 

 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
 Conclusions 
 This chapter presents the conclusion of the effect of various shut-in times on the level of water crossflow on 
production logging data for multi-layered reservoir where as the level of water crossflow for this study is defined by the 
cumulative production rate of water. The cumulative water production rate from each period of shut-in time is visually 
summarized in the characteristic of graph as shown in previous chapter.  
 There are four major cases in this study separated by the period of shut-in time. The well is likely to be shut in for 1 
year, 90 days, 7 days and 1 day, respectively.  
 Generally, for water drive reservoir, as the gas is being produced from the reservoir, the reservoir pressure declined. 
The declines in reservoir pressure causes supporting water drive to expand and in turn makes reservoir pressures drops to the 
lesser extent compared to depletion drive case. 
 The simulation results will be summarized as follows: 
 After the well is shut in, the crossflow of water will occur in reservoir A and reservoir B that the water crossflow in 
reservoir A is higher than in reservoir B which water will flow from reservoir C for each shut-in time. In terms of trends, both 
reservoir A and reservoir B will have the maximum cumulative production rate for shut-in time 1 day. When the period of shut-in 
is longer, the cumulative production rate of the water crossflow in Reservoir A and reservoir B will gradually decrease until the 
period of shut-in equals to 90 days. After that, the cumulative production rate of the water crossflow will dramatically increase 
into Reservoir A and reservoir B as shown in plotted profile during the well is shut-in for 1 year (365 days). Therefore, for this 
study, sometimes the well will be likely to be shut in for some or other reasons, the optimal period of shut-in is 90 Days. After 
shut-in period, when the well will be placed on production again, the gas production rate has a few differences compared with 
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the gas production rate before the well is shut in. Due to the fact that, at the period of shut-in equals to 90 days, the water 
crossflow into reservoir A and reservoir B are minimum. 
 As mentioned previously, the factor of shut-in time has the effect on the level of water crossflow on production 
logging data for multi-layered reservoir. 
 
Recommendations 

In this study, we investigate the level of water crossflow on production logging data for multi-layered system. 

However, the conclusions are made from simulation results which come from a hypothetical model that uses a specific of rock 

and fluid properties of typical Gulf-of-Thailand reservoir. Therefore, the data future work for base case can be taken from 

different sources. 
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Abstract 

 In the present study, mullite specimens composites are prepared by reaction sintering 

Narathiwat clay(NT),  talc and silica after firing 1200°C and1300°C were also determined. 

The phase and microstructural evolution of the specimens and their mechanical properties are 

investigated The sintered materials were carried out by using X-ray diffraction technique 

(XRD). In NT, crystalline peaks of mullite were observed after firing at 1000°C while in NT 

they were observed after firing at 1200°C The complete vitrification of NT was observed 

after firing at 1300°C. This was confirmed by the water absorption value of 4.16 %, density 

value of 2.28 g/cm3, and flexural strength value of 330.82 kg/cm
2
 

 

Keywords  Mullite , Sintering , Microstructural, Mechanical properties, Water absorption. 

 

1.Introduction 

 A refractory microstructure is that of a typical polycrystalline ceramic where second 

phases, which are either intentionally or unintentionally incorporated into the microstructure, 

can act directly as crack impediments or produce internal strain fields that can indirectly alter 

the crack path [1].  

 Kaolinite (2SiO2.Al2O3.2H2O), an aluminosilicate-based ceramic, is widely used in 

ceramic industries for many years. The stoichiometric 3:2 mullite (3Al2O3. 

2SiO2) is a thermodynamically stable phase in the SiO2±Al2O3 system.1 The mullite is thus 

formed after ®ring kaolinite at elevated temperature.2,3 Nevertheless, the amount of SiO2 in 

kaolinite is much higher than that in mullite; the excess SiO2 together with the impurities in 

kaolinite forms a glassy phase and cristobalite to accompany the formation of mullite at a 

temperature higher than 1000°C.4[2]  

 Some of those studies suggest that recycling of Al-rich anodising sludge in mullite 

(3Al2O3_2SiO2) and cordierite (2Al2O3_5SiO2_2MgO) refractory bodies might represent a 

good environmental outlet [3,4,5].  

 Mullite (3Al2O3.2SiO2) is a characteristic constituent of all ceramic products made 

from aluminosilicates, and has recently become a candidate as a high-temperature structural 

ceramic [6-9], because of its excellent physical properties, such as low dielectric constant, 

low thermal expansion, high melting point, high resistance to creep, high temperature 

mechanical stability and thus high thermal shock resistance, and chemical corrosion [10,11]. 

 In the present work, composite refractories cordierite – mullite was fabricated 

Talc,silica and kaolin were selected as the staring materials to achieve this purpose.  

 

2.Experimental design 
 The starting raw materials used in this study were talc, silica (Commercial grade) and 

kaolin (Narathiwat clay NT)-In Thailand is show in Figure 1. The presented mixture of 

MgO+NT+SiO2 in the NT (2:7:1) ratio respectively. Both clays were sieved through a 325 

mesh.Chemical analysis of the raw materials was carried out prior to characterization by an 

X-ray fluorescence technique (XRF: Horiba Mesa-500w).  The chemical composition and 
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loss on ignition (LOI) of the raw materials is listed in Table 1. The mixture was pressed into 

rectangular shapes by a hydraulic press under pressure of 200 Kg/cm
2
 for 30 second and the 

specimens were sintered from room temperature to sintered at rate  1200°C (NT1), 1250°C 

(NT2) and 1300 
o
C (NT3) for 2 hours. Crystalline phase transformations of the specimens 

were examined by an X-ray diffraction technique (XRD: PaNalytical X'Pert PRO MPD, 

Philips  Netherland). The microstructures of the raw materials were observed by a scanning 

electronmicroscope (SEM: JEOL JSM-5410LV). 

 
 

 
 

Figure 1. Scanning electron micrographs of raw materials used in the study: (a) kaolin (NT) 

and (b) talc. 

 

Table 1: Chemical analyses of raw materials (wt.%). 
 

 The average particle size distribution of  

kaolin (NT) was analyzed by diffraction 

(Mastersizer 2000+Hydro 2000 MU, Melvern 

Instrument Ltd, UK), as shown in Figure  2.  

Archimedes method based on ASTM C373-88 

(2002) was used to determine the water 

absorption, bulk density and apparent porosity. 

The bending strength of the sample was 

measured in accord with the standard of ASTM 

C733-88 (2002). 
 

Oxide Kaolin (NT) Talc Silica 

SiO2 52.69 39.11 99.38 

Al2O3 32.29 0 0.22 

K2O 1.05 0 0.03 

Na2O 0 0 0.03 

TiO2 1.07 0 0.05 

CaO 0.05 1.23 0.02 

MgO 0 35.36 0.02 

Fe2O3 0.70 0.69 0.05 

Mn2O3 0 0.03 0 

LOI 12.15 23.58 0.20 
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Figure 2. Particle size distribution of kaolin (NT). 

 

3.Results and Discussion 

 

3.1 Study of the Physical property  

 According to Table 2, compositions NT at rate  1200°C, 1250°C and 1300 
o
C  gave 

lower volume shrinkage and high apparent porosity volume. The bulk density was also found 

to be very low. Moreover, due to better homogeneity attained during sintering, the 

compositions NT 1300 
o
C gave acceptable values of shrinkage, apparent porosity and bulk 

density.  

 

Table 2 : Physical  properties of the specimens sintered at rate  1200°C (NT1), 1250°C (NT2) 

and 1300 
o
C (NT3)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Properties 

NT 

1200°C 1250°C 1300°C 

Shrinkage (%) 10.26 

 

11.68 11.78 

Water adsorption (%) 
6.06 5.11 

 

4.16 

 

Bulk density (g/cm
3
) 

2.24 

 

2.25 

 

2.28 

 

Apparent porosity (%) 8.4 8.7 9.2 
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Figure 3 Show water adsorption and bulk density of NT fired clay as a function of diffterent 

firing temperatures. Water adsorption values decreased with increasing firing temperatures, 

leading to an increase of bulk density. 

 

 
 

Figure 3 : Nariation in water adsorption and bulk density with firing temperatures. 

 

 

 

 

3.2 Study of the Mechanical property 

 The bending strength values of NT clay after firing at diffterent temperatures an show 

in Figure 4. The bending strength values in NT clay reached the highest values of 330.82 

Kg/cm
2
 after firing at 1300 

o
C. The higher of bending strength  resulted from lower water 

adsorption and higher bulk density. The evidence indicated the complete vitrification in NT 

clay after firing at 1300 
o
C . 

 

 
 

Figure 4. Bending strength of sample NT at rate  1200°C (NT1), 1250°C (NT2) and 1300 
o
C 

(NT3)  cordierite compositions. 

 

 

3.3 X-ray diffraction analysis 

 The X-ray diffraction measurement on the sintered specimens at 1300 
o
C for 2 hours, 

clearly indicated  the composition of NT1 and NT2 and gave a combination of two phases, 

namely, viz. indialite (hexagonal or α-cordierite) and spinel, while the compositions NT3 

gave exclusively indialite phase formation as shows in Figure  5. 
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Figure 5. XRD spectra of specimens at fired 1300 

o
C, I = Indialite or α-cordierite and M  = 

Mullite 

 

3.4 Microstructural studies 

 Figure 6 shows the microstructure of a sample NT3 after firing at 1300 
o
C. Energy 

dispersive spectroscopy (EDS) analysis of light particles demonstrated that they are the 

cordierite phase. 

 

 

 
 

Figure 6. Scanning electron micrograph of a sample NT3 after firing at 1300
 o

C, I = Indialite 

or α-cordierite 

 

Conclusion 

 Cordierite was successfully synthesized by using raw materials including talc, silica 

and kaolin (NT) and different molar ratio of  MgO, Al2O3 and SiO2 sintered at 1300 
o
C for 2 

hours. The beneficial effects on the mechanical and physical properties have been analyzed. 

The XRD results showed that the synthesized from raw materials different molar ratio 

NT3 was formed of only indialite or α-cordierite (2MgO.2Al2O3.5SiO2) phase. While the, 

NT1, NT2  detected spinel  (MgO.Al2O3). The optimum ratio for firing of the specimens  

NRT3   led to the best physical and mechanical properties. Further work for cordierite may 

include testing thermal properties. Mechanical properties of synthesized cordierite ceramics 

may be studied. Ground cordierite mixtures can be extruded into honeycomb substrates and 

firing temperature, porosity, thermal shock resistance and mechanical strength of these 

substrates can be investigated. 
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Abstract 

 In this study, cordierite-mullite ceramic was prepared by the mixture of four different materials:  talc, sand, alumina powder and kaolinite 

(Kaolin Narathiwat in Thailand (NT) and Kaolin in England (UK)). The formation was achieved with the solid state sintering reactions at 1300 °C for 2 

hours. The samples of the synthesized cordierite-mullite were characterized by X-ray diffraction (XRD), and physical-mechanical properties were 

investigated. The XRD analysis showed hexagonal or α-cordierite (indialite) and mullite. The results demonstrated the samples NT 2 bulk density, 

bending strength and thermal expansion coefficients are 2.19 g/cm3, 339.18 kg/cm2 and 5.06x10-3K-1 respectively. And also UK 2 bulk density, bending 

strength and thermal expansion coefficients are 2.38 g/cm3, 448.31 kg/cm2 and 4.17 x10-3K-1, respectively. 

Keywords: Kaolinite; Cordierite- mullite; Physical properties, Phase.  

Introduction 

Cordierite (2MgO. 2Al2O3. 5SiO2) and mullite (3Al2O3. 2SiO2) represent technically important ceramics which are applicable in a variety of areas. The 
cordierite ceramic due to its low dielectric constant (e = 5 - 6), high resistivity (r>1012 Ωcm), high chemical durability, high resistance to thermal shock 
and very low thermal expansion coefficient (a = 1 - 2 x 10-6 C-1) are a promising candidate in many applications. Some examples of the applications are 
electrical porcelains, catalytic converter substrates for exhaust gas control in automobiles, heat exchanger for gas turbine engines, industrial furnaces, 
packing materials in electronic packing, refractory coating on metals, integrated circuit substrate, etc.  

Mullite (3Al2O3. 2SiO2 and composition 72 wt% Al2O3 and 28 wt% SiO2) is one of the most commonly found crystalline phases in industrial ceramics 
[1-7]. This material shows excellent properties: low thermal expansion coefficient, very high-transmittance in the mid-IR range, high-temperature strength, 
creep resistance, good chemical and thermal stability, with retention of mechanical properties to elevated temperature and stability in oxidative 
atmospheres. This ceramic material and its composites are important for high-temperature engineering applications as structural advanced materials, 
besides electronic and optic applications [2 - 3 and 6]. However, cordierite has the disadvantage of its inferior mechanical properties. Moreover, cordierite 
ceramics are difficult to sinter without any sintering aids because its help the densification by liquid-phase process. Unfortunately, the electrical and 
thermal properties of cordierite are degraded by sintering aids [9-11 and 14]. Mullite is used as structural materials due to its excellent mechanical 
properties even at high temperatures and is also considered a suitable material for electronic packages [12 and 13]. 

Kaolinite (Al2O3. 2SiO2. 2H2O) produces mullite by heating, being similar to that of silica-alumina diphasic precursors [1]. However, the mixing level 
of Al and Si in the structure is not sufficient to prevent the segregation by heating of amorphous silica and a transient alumina or alumina-type spinel 
(980 ºC). Crystallization of cristobalite and mullite is produced as increasing heating temperature (>1200 ºC). Mullite can be produced at higher 
temperatures (>1300 ºC) by reaction-sintering of mixtures of kaolinite and alumina in a 3Al2O3. 2SiO2 proportion [1 - 3, 5 - 8 and 19 - 21]. 

In this study, Characterization of the cordierite-mullite phase from Kaolin Narathiwat in Thailand and Kaolin in England with appropriate proportions. 

Materials and Methods 

The starting raw materials used in this study were talc, sand, alumina oxide (Commercial grade) and kaolin (Kaolin Narathiwat in Thailand (NT) and 
Kaolin in England (UK)) in Figure 1. The chemical composition and loss on ignition (LOI) of the raw materials is listed in Table 1. The mixture was 
pressed into rectangular shapes by a hydraulic press under pressure of 150 Kg/cm2 and sintered at 1300 ◦C for 2 hours.  

The average particle size distribution of kaolin (NT and UK) was analyzed by diffraction (Mastersizer 2000+Hydro 2000 MU, Melvern Instrument Ltd, 

UK), as shown in Figure 2. Archimedes method based on ASTM C373-88 (2002) was used to determine the water absorption, bulk density and apparent 
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porosity. The bending strength of the sample was measured in accord with the standard of ASTM C733-88 (2002).The phase composition of the samples 

is analyzed by X-ray diffractometer technique (XRD: X’ Pert PRO MPD, Philips, Netherland). Microstructures of the samples were examined using SEM 

(JEOL JSE-5410 LV). Coefficients of expansion (COE), of the samples were measured as a function of temperature using a dilatometer (DIL 420 C, 

Netzsch, Germany). COE was calculated between 30 and 1200 oC by using the following equation: 

COE =                                             (1)     

Where    = the dimension change of the samples,      = the original dimension of the samples and    = the temperature change.  
 
 

 

 

 

Fig. 1 Scanning electron micrographs of raw materials used in the study: a (NT) and b (UK).  

(a) 

 

(b) 
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Table 1: Chemical analyses of raw materials (wt.%).  

Elemental Talc Alumina Sand (NT) (UK) 

SiO2 39.11 0.02 99.38 52.69 50.05 

Al2O3 - 99.50 0.22 32.29 34.65 

K2O - - 0.03 1.05 0.44 
Na2O - 0.30 0.03 - - 

TiO2 - - 0.05 1.07 - 
CaO 1.23 - 0.02 0.05 0.04 
MgO 35.36 - 0.02 0 - 
Fe2O3 0.69 0.02 0.05 0.70 0.29 
Mn2O3 0.03 0.01 - - - 
LOI 23.58 0.15 0.20 12.15 14.53 

L.O.I : Loss on ignition. 

   

Fig. 2 Particle size distribution of kaolin: NT and UK. 

Results and Discussion 

X-ray diffraction studies 
The X-ray diffraction measurement on the sintered samples at 1300 ºC for 2 hours, clearly indicated the composition of NT2 and UK2 gave a 

combination of two phases, namely, viz. indialite (hexagonal or α-cordierite) and mullite, while the compositions NT (1, 3 and 4) and UK (1, 3 and 4) 
gave exclusively indialite phase formation as shows in Fig. 3. 

UK 

NT 
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Fig. 3 XRD spectra of sample at fired 1300 ºC, I = Indialite and M = Mullite : (a) NT and (b) UK.
Physical property evaluation 

According to Table 2, compositions NT 1 - 4 and UK 1 - 4 gave lower volume shrinkage and high apparent porosity volume. The bulk density was 
also found to be very low. Moreover, due to better homogeneity attained during sintering, the compositions NT 2 and UK 2 gave acceptable values of 
shrinkage, apparent porosity and bulk density.  

Table 2 : Physical  properties of the samples after sintered at 1300 ◦C. 

Properties 
NT UK 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Shrinkage (%) 5.80 12.36 3.14 5.68 6.10 11.75 5.23 5.73 

Water adsorption (%) 19.35 3.68 18.13 16.18 20.37 0.46 18.87 18.43 

Bulk density (g/cm3) 1.79 2.19 1.77 1.81 1.73 2.38 1.70 1.75 

Apparent porosity (%) 34.61 7.93 30.93 29.27 35.21 1.08 32.08 32.34 

(a) 

(b) 

UK 4 

UK 3 

UK 2 

UK 1 

NT 4 

NT 3 

NT 2 

NT 1 

2-Theta 

2-Theta 
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ity

 
In

te
ns

ity
 

708



Mechanical properties evaluation 
 The bending strength measurements of conventionally prepared cordierite-mullite samples have been carried out as per ASTM C733-88 (2002). 
Compositions NT1-4 and UK1-4 showed poor strength values because of the inhomogeneity in the microstructure of sintered samples as shown in Fig. 
4. The result indicated that the sample strength greatly depended on the amount of Al2O3: SiO2 ratio. Additionally, it also showed that the highest 
bending strength of the samples NT2 and UK2 value was 339.18 and 448.31 Kg/cm2 and bulk density was 2.19 and 2.38 g/cm3. And also the lowest 
values were water adsorption and apparent porosity. 

 
 
Fig. 4 Bending strength of sample NT1-4 and UK1-4. Cordierite-mullite compositions. 
Coefficient of thermal expansion (COE) 

Fig. 5 shows the thermal expansion coefficient curve of the sample fired at 1300 oC. The lenght changes have been measured from 30-1200 oC. 
The thermal expansion coefficien in this range is Regarding the thermal expansion coefficients of cordierite-mullite which are NT2 = 5.06x10-3K-1 and 
UK2 = 4.17x10-3K-1 respectively. 
 

 
 
Fig. 5 Thermal expansion coefficient curve of the sample NT2 and UK2 fired at 1300 oC. 
Microstructural characterization 

Fig. 6 - 7 shows the microstructure of the kaolin(UK2) and kaolin(NT2) sample after firing at 1300 oC by. energy dispersive spectroscopy (EDS) 
analysis of light particles demonstrated that they are the cordierite-mullite  phase.  
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Fig. 6 Scanning electron micrograph of the kaolin(UK2) sample after firing at 1300 oC, (a) = Indialite or α-cordierite and (b) = mullite. 

 

(a) 

 

(b) 
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   Fig. 7 Scanning electron micrograph of the kaolin(NT2) sample after firing at 1300 oC, (a) = Indialite or α-cordierite and (b) = mullite. 

 

  

(a) 

 

(b) 
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Conclusions 
Cordierite-mullite was successfully synthesized by using raw materials including talc, alumina, sand and kaolinite (Kaolin Narathiwat in Thailand (NT) 

and Kaolin in England (UK)). The formation was achieved with the solid state sintered at 1300 ◦C for 2 hours. The samples of the synthesized cordierite-
mullite were characterized by X-ray diffraction (XRD) and Energy dispersive spectroscopy (EDS) analysis of light particles. The beneficial effects on the 
mechanical and physical properties have been analyzed. 

The XRD analysis showed phases of α-cordierite (indialite) and mullite. The energy dispersive spectroscopy (EDS) analysis of light particles 
confirms that they are the cordierite-mullite phase. The results demonstrated the samples NT 2 bulk density, bending strength and thermal expansion 
coefficients are 2.19 g/cm3, 339.18 kg/cm2 and 5.06x10-3K-1 respectively. And also UK 2 bulk density, bending strength and thermal expansion 
coefficients are 2.38 g/cm3, 448.31 kg/cm2 and 4.17 x10-3K-1, respectively. 
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ABSTRACT  

Light extraction efficiency improvement was investigated in InGaN multi-quantum well 

(MQW)-based light emitting diodes (LEDs). The LEDs grown by metal organic chemical 

vapor deposition (MOCVD) on 0001-sapphire substrates and top p-GaN surface roughened by 

epitaxial growth technique. The influence of rough surface LEDs enhanced light extraction 

efficiency on the  electroluminescence (EL) intensity of InGaN/GaN MQW-based LEDs were 

investigated. XRD patterns show a hexagonal crystalline structure on (0002) and (0004) plane 

and InN (0002) plane. Surface morphology observe the average rms roughness was 11 nm 

higher than that of conventional LEDs by atomic force microscopy (AFM). It was found that  

hexagonal v-pits with the average width of about 140 nm and pit density of about 8x10
8
/cm

2
. 

The indium content was in the range of 16-19%. The blue shift of EL spectra was observed 

due to partial strain relaxation related with v-pits. The luminescence intensity of rough surface 

LEDs was greatly enhanced. This is because the rough surface could reduce the total internal 

reflection at the interface.   

 
KEYWORDS: light emitting diodes, rough surface, light extraction efficiency 

 

INTRODUCTION  

The light emitting diodes (LEDs) have attracted great interest because there are long life, 

compatible with integrated circuits, small size and weight, multi-color displays, tailored 

wavelength emission, good temperature stability, fast switching times, low heating and low 

drive voltage. GaN semiconductors have many excellent properties such as wide band gap, 

direct band gap, high electron saturated velocity and high break down voltage. Therefore, it is 

the most important semiconductor and widely used in light emitting devices [1].  

In developing solid state lighting based on LEDs, the light extraction analysis of LEDs 

chips is quite important. In case of improvement light extraction efficiency, photon loss taking 

place inside the LEDs due to internal reflection needs to be minimized. It has been 

investigated for many years in aspect of high efficiency and improved ESD characteristics of 

GaN-based LEDs with natually textured surface grown[2], optical properties of the partially 

strain relaxation LED induced by p-type GaN surface texuring[3], improvement of 

InGaN/GaN LED performance with a nano-roughened p-GaN surface by excimer laser-

irradiation[4], and improved luminace intensity of InGaN/GaN LED by roughening both the 

p-GaN surface and the undoped-GaN surface [5]. From researches, light extraction efficiency 

was improved by rough surface because the percentage of internal reflection light was reduced 

at the roughen surface morphology of the top p-GaN. There are various techniques to change 

the surface morphology of the top p-GaN layer by the ways of epitaxial growth, inductively 

couple plasma, laser lift-off, selective wet etching, and KrF excimer laser-irradiation.  
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 In this study, we investigated the influence of rough surface LEDs enhanced light 

extraction efficiency by a epitaxial growth technique on the electroluminescence (EL) 

intensity of InGaN/GaN MQW-based LEDs. The optical properties were determined 

comparing with that of the conventional LEDs. The X-ray diffraction (XRD) and atomic force 

microscopy (AFM) to examine crystalline structure and surface morphology, respectively. 

Some factors with involving the epitaxial growth for example, a lattice mismatch, a strain 

relaxation, dislocation density and quantum confined Stark effect (QCSE) were described.  

MATERIALS AND METHODS 

All Sample used in this study were grown on c-plane sapphire (Al2O3)  substrates by Metal-

Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD). The structures are schematically illustrated 

in Figure 1. The LED structure consisted of a nucleation layer, 2.6- µm thick n-GaN layer, 

0.08-µm InGaN MQW active region layers, 1.6-µm thick p-GaN layer and 0.3-µm p-GaN cap 

layer. The surface of sample is roughened by epitaxial growth technique comparing with the 

conventional surface. 

          
Figure 1 Schematic diagram of LEDs 

 

The surface morphology of the LEDs was investigated by Probe Microscope Nanoscope IV 

(Veeco Instrument Inc). The measurement was carried out using Si-probe in the trapping 

mode with scanned areas of 5x5 µm
2
. The average surface roughness of each sample was 

defined as the root mean square (rms) of the deviation from the mean height in the scanned 

area. The XRD were performed utilizing Bruker D8 ADVANCE, Cu K radiation operated at 

40 kV, 40 mA, anti scattering slit to 0.5 and starting scan 2θ from 20º to 80º. The 

luminescence was analyzed by using a AvaSpec-2048x14 High UV-sensitivity CCD 

Spectrometer. Forward injection currents of 40 mA were applied into the samples at room 

temperature.  

 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Figure 1 shows AFM scan images at room temperature. As determined by AFM, the root 

mean square (rms) roughness of conventional LED surface is only 1.04 nm, while that of 

roughened p-type GaN surface is 11.01 nm. It can be clearly seen that the surface 

morphorlogy of conventional LEDs is very smooth but the rough surface LED by epitaxial 

growth at low temperature was still not fully coalescent at p-GaN layer with v-pits on the 

surface. The shape of v-pit is hexagonal. The average width and v-pit density are 140 nm and 

8x10
8
/cm

2
, respectively. The natural formation of v-pits was fabricated at low temperature of 

growing p-GaN topmost contact layer. The formation of v-pits appears as a result of threading 
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dislocation as shown in Figure 2. There are a number of threading dislocations due to large 

lattice mismatch between the InGaN, GaN layer and the sapphire [2,6]. 

  
(a) Rms roughness = 1.04 nm (b) Rms roughness = 11.01 nm 

Figure 1 surface morphologies of (a) conventional LEDs and (b) rough LEDs by AFM. 

 
Figure 2 The v-defect originates from threading dislocation[7]. 

The XRD spectrum of the films was presented in Figure 3. This XRD pattern showed a 

hexagonal wurtzite GaN (0002) and (0004) planes characterized by a strong peak at 2θ = 34.3º 

and at 2θ = 72.7º. The peaks at 30.8 º and 41.4º are ascribed to the InN (0002) plane and the 

plane of Al2O3 substrate, respectively. The peak positions and attributions are summarized in 

Table 1. 

 

(a) 
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Figure 3 The XRD pattern of (a) rough LEDs and (b) conventional LEDs. 

The XRD  FWHM of  InGaN directly represented an average dislocation density in InGaN  

active layers [8]. Table 1 showed FWHM of XRD at  (0002) planes GaN with the highest 

intensity of peak. FWHM values of rough surface and conventional LEDs were 0.22. With the 

same values of FWHM, the numbers of dislocation density in active layers should be the same 

as that of conventional LEDs. 

  

 

Table 1: The position of the peaks for the XRD spectra on rough and conventional LEDs. 

Sample  Attributed   FWHM 

2θ(Exp.)      2θ(Theor.)      (hkl) Phase 

Rough LEDs  30.8 

34.3 

41.4 

72.7 

31.3 

34.6 

41.8 

73.0 

0002 

0002 

0006 

0004 

InN 

GaN 

Al2O3 

GaN 

0.07 

0.22 

0.04 

0.19 

Conventional 

LEDs 

30.9 

34.3 

41.4 

72.7 

31.3 

34.6 

41.8 

73.0 

0002 

0002 

0006 

0004 

InN 

GaN 

Al2O3 

GaN 

0.06 

0.22 

0.04 

0.19 

 

The theoretical values were taken from JCPDS-ICDD,#50-1239 for InN,  #46-1212 for Al2O3 

and #2-1078 for GaN. 

 

 
Figure 4 EL spectra of rough LEDs at 40 mA 

Figure 4 shows an injection current of 40 mA at room temperature . A strong emission 

peak of rough LEDs can be observed at the wavelength approximately 458 nm which is blue 

(b) 

716



light. Therefore, the peak position of blue light is 2.71 eV for the rough LEDs and the indium 

content in the InGaN/GaN MQWs is estimated by using the vegard’s law [9]. 

                          E(x) = EGaN - x(EGaN-EInN) – bx(1-x)                          (1) 

where EGaN, EInN, x and b indicate band gap energy of GaN, band gap energy of InN , In 

content and bowing parameter, respectively. The  In content was calculated by using the 

parameters EGaN= 3.48 eV, EInN = 0.70 eV and b=1.4-2.5 eV. We found that In content was in 

the range of  16-19%. Moreover, it is similar value obtained from a data yields equation of 

S.Pereira [10]. 

                                E(x) = 3.42-3.86x                                           (2) 

We found that In content was 18%, which is in the range of the results determined by 

vegard’s law. There are in good agreement. 

        The optical properties were determined comparing with that of the conventional LEDs as 

seen in Figure 5. The electroluminescent (EL) spectra provided evidence of the strain 

relaxation of the rough p-GaN LEDs. The strong peak emission wavelenghs of rough and 

conventional LEDs can be observed to be approximately 458 nm and 469 nm, respectively. 

The conventional LED is longer than that of rough LED.  

V-pits generated during epitaxial growth process were induced by compressive strain due to 

the lattice mismatch between the InGaN and GaN layers in MQWs [3]. In addition, the 

quantum confined stark effect (QCSE) creates band bending in quantum wells and will bring 

about the red shift of optical transition. In structure, a p-i-n junction has an electric field in the 

intrinsic material. Applying a forward bias reduces this electric field, thereby countering the 

QCSE in the active region, as seen the schematic diagram of QCSE in Figure 6.  The 

compressive strain can induce piezoelectric field and then results in the quantum confined 

stark effect. Therefore, rough surface influences to the partial strain relaxation, which results 

in less band-edge tilt and a better spatial alignment of the electrons and holes. It was clearly 

evident that the strain can be relaxed by epitaxial growth technique [11], as seen blue shift in 

Figure 5. The incident light at the interface is totally internally reflected if the angle of 

incident exceeds the critical value determined by Snell’s law as seen in Figure7. 

                                         












GaN

air

c
n

n
arcsin                                       (3) 

where the refractive indices of GaN and air are 2.5 and 1, respectively. The critical angle ( c ) 

for a light ray emitting from the active region to escape is about 23
º
. According to light 

refraction, if the light reaching exceeds critical angle, its propagation is confined within the 

LEDs.                       

 
Figure 5  EL spectral compare at 40 Ma 
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Figure 6  Schematic diagram of QCSE 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 7  Illustration of Snell’s law. 

 

 

 
 

Fig 8 Light extraction from smooth and rough surface. 

 
Figure 8 shows the possible photon path at the interface between the p-GaN and surrounding 

air for conventional and rough LEDs. For rough surface, the angular randomization of photons 

can be achieved by surface scattering at the interface. Thus the luminance intensity of the 

rough LEDs is much higher than that of the conventional ones due to more opportunity of 

escaping the photons outside the LEDs.  
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CONCLUSIONS 

In conclusion, we reported on an InGaN/GaN MQW-based on LEDs grown by MOCVD 

with a top surface of  p-GaN layer which was roughen by the epitaxial growth technique. The 

rms roughness was 11 nm higher than that of conventional LEDs. AFM observations revealed 

hexagonal v-pits with the average width of about 140 nm and pit density of about 8x10
8
/cm

2
.  

XRD patterns show that all LED samples have a hexagonal phase with (0002) and (0004) 

plane of GaN and InN (0002) plane grown on c-plane sapphire substrates. The In content was 

in the range of 16-19% by vegard’s law. The blue shift of EL spectra may tentatively be 

understood the partial stain relaxation due to lattice mismatch resulting in v-pit and QCSE. 

The EL measurement was found that the luminance intensity of rough LEDs was much higher 

than that of conventional LEDs. This is because the rough surfaces could reduce the total 

internal reflection at the interface. It is suggested that the LED intensity can be improved by 

increasing roughness on the surface by epitaxial growth technique. 
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ABSTRACT 

Graphite materials have been impregnated by the immersion in solution method. The solutions are prepared by 
mixing phosphoric acid and aluminum hydroxide in the molar ratios of 15:1, after mixing the solutions, the slurry was rapidly 
stirred while being heated on a hot plate. The specimens were dried in an oven at 110 ºC and heated from ambient 
temperature to 500 ºC in nitrogen gas at a rate of 5 °C/min. Thermal properties have been determined as a function of graphite 
performs. Impregnated graphite materials exhibited a significantly better the thermal expansion compared to the graphite 
materials before impregnation. 
 

KEYWORDS: Thermal properties, Impregnation, Graphite, Aluminum hydroxide, Phosphoric acid 
 

INTRODUCTION 

Graphites are attractive materials for many applications, because of their light weight, high strength, and toughness at high 
temperatures. They have been used as high temperature structural materials, such as rocket nozzles, rocket noses, and 
leading edges of shuttles [1]. Those applications are involve oxidizing environment at high temperatures. The oxidation process 
results in the erosion of the structure and eventually in the degradation of the properties that the material originally possessed 
[2]. Since the graphite is suitably protected by the oxidation process, coatings are the logical choice for protection at high 
temperatures, e.g. in excess of 600 ºC, and should meet several requirements. They should be mechanically and chemically 
stable under extreme thermal and oxidative environments, provide good adhesion to the substrate and offer good thermal shock 
resistance, low oxygen and carbon permeability, and low reactivity with substrate at the operating temperatures [3]. 

Many oxidation protection methods have been proposed. They generally can be classified in two different basic 
approaches: (a) surface coating and (b) active site poisoning [4]. The surface coating method is oxidizing protection of graphite, 
such as SiC, Silicon oxycarbide, TiC, TiN, TiO2, Si3N4, B4C, SiO2, ZrSiO4, ZrO2, Si-Hf-Cr, Al2O3, Al2O3-SiO2, SiC/C BN, Si-B, 
Mullite, LaB6, MoSi2, Y2SiO5 and glass. These ceramic coatings are mostly applied by either Chemical Vapor Deposition (CVD) 
or pyrolysis of a preceramic polymer. Another method of oxidizing protection of graphite involves surface treatment with a 
reactive aqueous solution, for example oxifluoride phosphate compounds, POCL3, and boric acid. Immersion in the solution is 
followed by drying and sometimes heating as well [5].  

Acid aluminum phosphate refers to a liquid solution of phosphoric acid and an aluminum salt, such that the proportion of 
acid is above the needs to form solid aluminum phosphate [6]. Hence the P/Al molar ratio in acid aluminum phosphate is 
typically much higher than 3. Elements other than aluminum can be used in acid phosphates, but aluminum is most commonly 
used, due to the wide availability of aluminum salt and the importance of aluminum and alumina among engineering materials. 
Phosphoric acid itself can be used for the binding and surface modification of materials, but the addition of aluminum 
significantly enhances the bonding ability [7]. 

The purpose of this investigation is to evaluate the three potentials inhibitors for use as oxidation inhibitor for graphite in the 
context of their thermal ability to inhibit the oxidation of graphite. 

 
 
 

721



MATERIALS AND METHODS 

The graphite is graphite of grade IP43 from Thai Toyo Tech Co., ltd. The impregnation of the graphite involves immersion 
in a solution of phosphoric acid (H3PO4, from Morton Thiokol, Danvers, MA, USA) and aluminum hydroxide (Al (OH) 3, from 
Fisher Scientific, Fair Lawn, NJ, USA) at 80 ºC for 5 h, with stirring. The solution is prepared by mixing phosphoric acid and 
aluminum hydroxide in a molar ratio of 15:1 and heating at 80 ºC to ensure complete dissolution of the aluminum hydroxide. 
After immersion, the graphite is dried in air at 110 ºC for 2 h in order to remove water. This is followed by heating in nitrogen 
gas at a rate of 5 ºC /min to 500 ºC and holding it at 500 ºC for 20 min. 

The thermal properties of graphite impregnated were evaluated by:  
The surface microstructure was examined by energy – dispersive X-ray Spectroscopy (EDX), using a Focused Ion 
Beam Model: Quata 200 3D (Dual Beam) field emission EDX operated at 20 keV.  
The oxidation resistance of the graphite is evaluated by simultaneous thermal analysis, model: STA 409EP (NETZSCH, 
Germany) (TGA & DTA) conducted by in air (30 cc/min flow) using by thermal analysis system. The temperature is rise 
from ambient temperature to 1250 ºC at a rate of 5 ºC/min.  

The coefficient of thermal expansion (COE) was measured using a differential dilatometer(DIL 420 C, Netzsch, 
Germany) working in air atmosphere. The measurements were performed between room temperature to 1200 ºC using 
a heating/cooling rate of 5 ºC/min. 

 
RESULTS 

The elemental composition of graphite’s surface after impregnation in a solution of phosphoric acid and aluminum 
hydroxide in a molar ratio of 15:1 for 5 h, heating in nitrogen gas at a rate of 5 ºC /min to 500 ºC and holding at 500 ºC for 20 
min have been analyzed by EDX, as shown in the Table. 1 and Fig. 3. Fig. 1 show EDX photographs of graphite’s surface (as 
receives) and Fig. 2 show EDX photographs of graphite’s surface after immersion in a solution of phosphoric acid and 
aluminum hydroxide in a molar ratio of 15:1 for 5 h 

 
 
 
 
 
 
 
 

Table. 1 Elemental analysis from EDX of graphite’s surface after immersion in a solution of phosphoric acid and aluminum 
hydroxide in a molar ratio of 15:1 for 5 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Element Weight% Atomic% 
C K 32.52 43.50 
O K 43.77 43.95 
Al K 3.40 2.02 
P K 20.31 10.53 
Total 100.00 
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Fig. 1 EDX photograph of graphite’s surface as receive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 EDX photograph of graphite’s surface after immersion in a solution of phosphoric acid and aluminum hydroxide in a 
molar ratio of 15:1 for 5 h 
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Fig. 3 Elemental analyses from EDX of graphite’s surface after immersion in a solution of phosphoric acid and aluminum 
hydroxide in a molar ratio of 15:1 for 5 h 

 
The TGA and DTA results for graphite as receive shown Fig. 4 and Fig. 5 shows TGA & DTA results for graphite after 

immersion in a solution of phosphoric acid and aluminum hydroxide in a molar ratio of 15:1 for 5 h.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 TGA & DTA results for graphite as receive. 
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Fig. 5 TGA & DTA resulst for graphite’s surface after immersion in a solution of phosphoric acid and aluminum hydroxide in 
a molar ratio of 15:1 for 5 h. 

 
The coefficient of thermal expansion (COE) results for graphite as receive shown as Fig.6 and Fig. 7 shows the COE 

results for graphite after immersion in a solution of phosphoric acid and aluminum hydroxide in a molar ratio of 15:1 for 5 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 COE results for graphite as receive 
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Fig. 7. COE results for graphite’s surface after immersion in a solution of phosphoric acid and aluminum hydroxide 
in a molar ratio of 15:1 for 5 h. 
 

CONCLUSIONS AND DISCUSSION 

As shown by EDX, the impregnation by immered in a solution of phosphoric acid and aluminum hydroxide has effect on 
the surface morphology of graphite, causes surface coating. The layer coating on surface are aluminum phosphate as shown 
as table1 and Fig. 1. The graphite as receive, the surface are roughening. 

The TGA & DTA results for the aluminum phosphates are compiled and presented in Fig. 4 and Fig. 5. It has little effect 
on the graphite’s surface. That means the impregnation enhances the weight uptake. 

The coefficient of thermal expansion (COE) results for graphite as receive shown as Fig.6 and Fig. 7 shows the COE 
results for graphite after impregnated. The graph of Fig. 6 is a little wider than the graph of Fig. 7. This means that can be 
reduce occurring of the thermal shock. 
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Abstract. In this paper, the comparative performance of multiobjective evolutionary algorithms 

(MOEAs) was investigated using hypervolume-based indicator. The optimizers used to compare were 

population-based incremental learning (PBIL), strength Pareto evolutionary algorithms (SPEA), and 

particle swarm optimization (PSO). The optimizers were posed to solve pin- fin heat sink design 

problem. The objectives of the design problem were to minimize the junction temperature ( jT ) and 

fan pumping power ( fanP ) of a heat sink. The objective functions were evaluated by means of 

computational fluid dynamics (CFD). Encoding and decoding of the optimization were controlled by 

MATLAB. It is shown that the hypervolume obtained from PBIL was greater than the others. 

Keywords: Multiobjective evolutionary algorithms, Pin-fin heat sink, Hypervolume  

 

Introduction 

Real-world design problems mostly belong to multiobjective problems (MOPs), which consist of 

conflicting objectives simultaneously. Multiobjective evolutionary algorithms (MOEAs) have been 

invented and improved upon for several decades, to solve MOPs. The advantages of MOEAs are 

simple to implement, no need for function derivatives and can deal with almost all kinds of design 

variables. Moreover, a Pareto optimal set can explored within a single simulation. MOEAs can be 

applied to the design problems of complex geometry, such as heat sinks [1].  

Heat sinks are normally used in cooling systems of elctronic devices. This work presents the optimal 

design of a pin-fin heat sink using MOEAs. The objective functions of this problem are junction 

temperature ( jT ) and fan pumping power ( fanP ) of the heat sink. The first objective function proposed 

was to reduce temperature between the heat sink base and device; the second objective function was 

to reduce the electrical consumtion of the heat sink. The objective functions were evaluated by means 

of computational fluid dynamics (CFD). The multiobjective optimizers such as population-based 

incremental learning (PBIL) [2], strength Pareto evolutionary algorithms (SPEA) [3], and particle 

swarm optimization (PSO) [4] were adopted to solve the design problem. Each generation of each  

optimizer set contained 35 loops with a population size of 25, and the external Pareto archive size was 

set at 50 solutions.  
Hypervolume indicator [5] used to compare the achieved Pareto fronts of the optimizers. Based on its 

definition, the Pareto front that gives better hypervolume is the better performing Pareto front.  

Consequently, the goal of this work is to compare the performance of multiobjective optimizers using 

hypervolume indicators. 
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Multiobjective Evolutionary Agorithms 

Many of real-world problems are usually characterized of MOPs, which consist of incommensurable 

and often conflicting objectives simultaneously. A general form of a MOP is formulating as follows:  

minimize f = { )x(),...,x(1 kff } 

subject to 

Sx  

migi ,...,1,0)x(   

lihi ,...,1,0)x(   

where 2k , the objective functions if : RR n  that intended to  minimize simultaneously. The 

variable vectors T
nxxx ),,...,,(x 21 belong to the feasible region nS R . The objective vectors are 

included of the objective values T
kfff ))x(),...,x(),x((f(x) 21 . The feasible region in objective space 

is called a feasible objective region. A variable vectors x is represented Pareto optimal solutions if it is 

does not exist another x  such that )x()x(  ii ff for all mi ,...,1  and )x()x(  jj ff  for at least one 

index j in a feasible region, some call non-dominated solutions.  

 

Multiobjective Design Problem of Pin-Fin Heat Sink 

 

 

Fig. 1 Physical model of a pin-fin heat sink  

Physical model of a pin-fin heat sink shows in Fig.1. Both of heat sink base and fins are squares by 

width of hsw  and finw  respectively. A constant heat load Q  (set as 120 watts) is applied at below a 

heat sink base, which is thickness of bt . The gap between fin arrays, fin stitch ( fins ), are equal. The 

heat sink was impinging by a vertical direction fan of fV velocity. Heights of each fin )( finH  are 

variations, which control by 16 design variables in each quarter of a heat sink to assure that the 

geometrical of a heat sink is symmetry. Heat sink body made of aluminum. Fig. 2 displayed the flow 

chart of multiobjective optimization process.  
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Fig. 2 Flow chart of multiobjective optimization process 

 

Objective Functions 

The objective functions are minimizing the junction temperature )( 1f and fan pumping power )( 2f . 

The junction temperature can be defined as:  

hsaj QRTT                                                         

and the fan pumping power can be computed by  

a

a
fan

Pm
P







                                                        

Most of complex engineering design problems cannot solve the governing equations by partial 

differential. However, it can be find the solutions by the approximation of computer-based method. 

The most popular method in fluid flow problem is CFD. CFD used to evaluate the response 

parameters such as temperature and pressure, and then the parameters are sent to the post processes 

for calculate the objective functions. 

 

Design Constraints 

Design constraints are according to manufacturing limitation, heat sink aspect ratio, and device free 

space that defined by 

Tj – 355 K  0     
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144  fN       
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Initialization 

k=0 

MOP formulation 

Min f = { )(),...,(1 xx kff } 

subject to 

migi ,...,1,0)( x  lihi ,...,1,0)( x  

 

 

  

CFD: Finite volume analysis 

 

CFD: Export analysis results 
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004.00025.0  fins      

 

Hypervolume 

Hypervolume used to indicate the quality of Pareto front obtained from multiobjective optimizers [6].  

Figure 4 shows the basic concepts of hypervolume indicator. The volume (or area in a case of 

bi-objective functions) can be written as H ( S ,O ). In a case that O is far from S the sensivity of their 

improvement is decreased [7]. Normalizing of hypervolume value can be defined 

by )( minmax

1 ii

M

i ff   . For minimization problem, Pareto front which given better hypervolume value 

is a better front. The hypervolume of a non-dominated front A can be defined as: 

i
Ai

V VH


           

where Vi is the hypervolume of a hypercube constructed from the i
th

 non-dominated point and a 

predefined reference point. 

The procedure for calculating hypervolulume detailed as follows: 

1. Defined the reference point ( O ) as [ 1f , 2f ] and normalized its to the value as W= [1,1]. 

2. Sort the first objective value in ascending order by :)),1((]min,[ 11 fsortnsf  . 

3. Find the normalise value  of objective functions ( normf ) by dffff i

norm /)( min  where 

df= )( minmax ff  . 

4. Computing the hypervolume of the Pareto front. 

 

Encoding and Decoding of Heat Sink Geometry 

In this work, the optimization process is an automated design process carried out by interfacing the 

CFD software with MATLAB. The inputs are design variables which are 21 real numbers. The 

encoding and decoding of the process can be detailed by the following pseudo-code: 

Input x sized 211 

Output Fin Geometry  

1. Generate a design variable vector from random number rand(21,1)x   in the bound of [0,1]. 

2. Save the vector x . 

3. Decode the random vector x  into real numbers by interpolating xa)-(bax *  for bxa  , where 

[a,b] is the bound of each variable  that is detailed  as follows: 1x = fin width 

2x = number of fins in each row 

3x = heat sink width 

4x - 19x = fin height 

20x = inlet air velocity 

21x = heat sink width 

4. Find the fin stitch ( fins ), which is bound by 004.00025.0  fins from )1/()( *   nwnws finhsfin  

if 004.0fins  the new n  is ))/()(( finfinfinhs swswfloorn   

if 0025.0fins  the new n  is ))/()(( finfinfinhs swswroundn  . 

5. The fin heights are control by ),0y,0(x ixsurfsplinecoeff  , x0 and y0 which are x and y coordinates 

on the heat sink base, ix is a design variable where 194i . The fin heights in the heat sink must 

be symmetrical within each quarter. The distribution of fin heights show in Fig.3. 
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Fig. 3 Distribution of fin heights 

 

6. Save the created geometry, input the journal file and then analysis it by CFD model. Fig.4 and 5 

illustrate the mesh model of solid and fluid domains from CFD. 

 

 
 

Fig. 4 Mesh generation of solid domain 

 

 
Fig. 5 Mesh generation of fluid domain 

 

Design Results  

The Pareto fronts of the optimizers after 35 loops are expressed in Fig.6. It can be seen that the PBIL 

is slightly better than the SPEA.  
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Fig. 6 Pareto fronts after 35 loops 

 

Hypervolume is used as a performance indicator to compare the Pareto fronts. In this work the 

reference point was set as [f1, f2] = [298, 303.5]. Hypervolume values from the optimization runs of 

the optimizers are expressed in Table 1.  

 

Table 1 Hypervolume values of the optimizers 

 

Optimizer Hypervolume 

SPEA 0.8024 

PBIL 0.8141 

PSO 0.6427 

 

The hypervolume improvement is considered as part of the performance of the optimizer as well. Fig. 

7 shows the hypervolume improvement achieved by each of the optimizers. It can be seen that 

hypervolume of PBIL is superior to the others. After the first loop, SPEA is better than the others. 

However, the hypervolume improvement of PBIL increases very quickly from that point until the 5
th

 

loop, and the hypervolume value of the PBIL remain greater than the others until the 35
th 

loop.     
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Fig. 7 Comparison of hypervolume improvement 
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Pareto fronts of new design and classical design are obtain hypervolumes of 0.7898 and 0.71243 

respectively that show in Fig.8.   
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Fig. 8 Pareto fronts of the new design and classical design  

 

Conclusions 

The population-based incremental learning (PBIL), strength Pareto evolutionary algorithms (SPEA), 

and particle swarm optimization (PSO) were adopted to optimize the geometrical design of a pin-fin 

heat sink. The performance of the multiobjective evolutionary optimizers was compared using a 

hypervolume-base indicator. It is shown that the PBIL performs better performance than the others.  
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บทคดัย่อ 
 บทความนี้เป็นการทดสอบตวัรบัรู้อุณหภูมใินดิจติอลเทอร์โมมเิตอร์ ในส่วนของแหล่งจ่าย
กระแสคงทีแ่ละใชท้รานซสิเตอรท์ าหน้าทีเ่ป็นตวัรบัรูอุ้ณหภมู ิโดยวงจรดจิติอลเทอรโ์มมเิตอรแ์บบเดมิ
[1-2] มขีอ้ด้อย อาทเิช่น การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นเชงิเส้นในบางช่วงของอุณหภูมทิี่วดัได้เกดิขึน้สูง
และค่าอุณหภูมหิลายช่วงของการวดัมเีสถยีรภาพไม่ดนีัก รวมถงึการปรบัแต่งดจิติอลเทอรโ์มมเิตอร์
เพื่อให้อยู่ในเกณฑท์ี่ก าหนดนัน้ท าได้ยาก จากการปรบัปรุงเสถยีรภาพของตวัรบัรูอุ้ณหภูม ิช่วงการ
วดัที่เป็นเชงิเสน้เปรยีบเทยีบอุณหภูมริ่วมกนัมคี่าตัง้แต่ C0  ถงึ C65 เมื่ออุณหภูมเิลย C65 จนถงึ 

C149 มคีวามเป็นเชงิเส้นในบางช่วงและเกิดความคลาดเคลื่อน 3% ถึง 5% เมื่ออุณหภูมเิลยค่า 
C149 ประสทิธภิาพของตวัรบัรูอุ้ณหภมูไิมส่ามารถตอบสนองการวดัอุณหภมูติามค่าทีเ่กดิขึน้จรงิได ้   

 
ABSTRACT 

 This article is about improving the performance of the digital temperature thermometer. The 
constant current source and the transistor acts as a recognition of the temperature. The traditional digital 
thermometer [1-2] has disadvantages such as non-linear changes in the temperature range measured was 
high and the temperature of the measuring range of stability is poor. The temperature readings are not 
constant, as well as a digital thermometer to adjust to the required standard is difficult. To improve the 
stability of the senser temperature. Measuring range is linear with temperature, together with the values from 

C0 to C65 . The temperature over C65  until to C149   it is linear in the range and accuracy of 3% to 
5% when the temperatures go up. Performance can not meet the perceived temperature based on the actual 
temperature was. 
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1. บทน า 
 ทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตวัน า สามารถประยุกต์เป็นตัวรบัรู้ทางอุณหภูมิ

ความร้อนและความเยน็ โดยทรานซสิเตอร์จะตอบสนองอุณหภูมไิม่เกิน C125 และอุณหภูมใิช้งาน
ปกตปิระมาณ C25 แต่ขอ้เสยีของทรานซสิเตอร์[1-2] ขอ้จ ากดัในกระบวนการสรา้งทรานซสิเตอรท์ี่มี
ผลต่อโครงสรา้งรอยต่อพเีอ็นโดยตรง ซึ่งเกดิว่าพารามเิตอรต่์างๆทางอุณหภูมกิบัรอยต่อพเีอ็น ดว้ย
เหตุนี้จงึใชอุ้ปกรณ์สารกึ่งตวัน าทีม่คีุณสมบตัทิีด่กีว่าทรานซสิเตอร ์ในทีน่ี้ใช้ไบซมีอส ขอ้ดอีาทเิช่น 
การท างานดา้นอุณหภมูทิีส่งูจะเสถยีรกว่าทรานซสิเตอร ์การต่อขยายสญัญาณแบบหลายๆภาคไดด้ ีซึ
โดยใช้ออปแอมป์ แต่ก็ยงัมคี่าพารามเิตอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นและมผีลกระทบกับอุณหภูมไิด้[3,4] เช่น 
แรงดนั, กระแส, ความถี,่ อตัราขยาย, ความตา้นทาน และอุณหภมู ิฯลฯ 
 
2. การท างานของวงจร 

วงจรรปูที ่1 อุปกรณ์ Q1 คอืทรานซสิเตอรช์นิด NPN เป็นตวัรบัรูอุ้ณหภูม ิโดยต่อร่วมกบั Q2 
และต่อกบัสายวดัโพ๊รบเพื่อวดัอุณหภูม ิ ออปแอมป์ A1 เป็นตวัสรา้งกระแสเพื่อจ่ายให้กบั Q1 โดย
อาศยัแรงดนัอา้งองิป้อนเขา้ทางขานอลอนิเวอรต์ิง้กบัขาอมิติเตอรข์องQ2   กระแสทีไ่หลผ่าน Q1 ต้อง
มคี่าคงที ่จากการทดลองกระแสทีไ่หลผ่าน Q1 มคี่าประมาณ 0.175 mA ซึง่เป็นค่าทีเ่หมาะสมต่อการ
ชดเชยเสถยีรภาพของ Q1 ต่อการตอบสนองทางอุณหภมู ิ วงจรนบัใช ้IC 7107 โดยแปลงสญัญาณอะ
นาลอกเป็นดจิติอล[5] แสดงผลเป็นตวัเลข 3 ½ หลกั ใชแ้หล่งจา่ยไฟ  5V และจา่ยกระแสไม่น้อยกว่า 
200mAเป็นบางช่วง ในสภาวะการท างานปกตใิชก้ระแสเพยีง 1 mA    อุปกรณ์ R5 และ C5 เป็นตวั
ผลติความถีป่ระมาณ 48 KHzใหก้บัวงจรและเขา้สู่วงจรหารสี ่เพื่อป้อนเป็นสญัญาณนาฬกิาใหก้บัภาค
ดจิติอล  ภายในตวั IC 7107 จะสรา้งแรงดนัมาตรฐาน(Vref) ขึน้มา โดย VR2 ท าหน้าทีป่รบั 0 C และ 
VR1 เป็นตวัปรบัอุณหภูม ิ100 C  ถ้าชอ็ตขาเบสกบัขาอมิติเตอรข์องQ1 จะเสมอืนเป็นไดโอด 1 ตวั 
สภาวะไบอัสตรงให้คงที่ค่าหนึ่ง จะมกีระแสค่าน้อยๆ โดยแรงดนัตกคร่อมไดโอดจะแปรผนัตาม
อุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมเิปลี่ยนไป 1 C  แรงดนัที่ตกคร่อมไดโอดจะเปลี่ยนไปเป็น 2 mV โดย
ทรานซิสเตอร์ที่น ามาใช้งานทางอุณหภูมนิี้  ตัวถงัจะต้องเป็นโลหะ มฉิะนัน้ตวัถังอาจจะละลายได้ 
[1,2,6,7,8]    
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3. การปรบัแต่งค่า 
 การปรบัแต่งค่าอุปกรณ์ภายในของวงจรรปูที ่1 มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. R4 จากเดมิมคี่าเท่ากบั %5M1  ไม่สามารถปรบัอุณหภูมใิห้มคี่าเป็น C0 ได้จากการ
ทดลอง จงึเปลีย่นค่าR4ใหม้คี่าเท่ากบั k100 %1   

2. Q1 จากเดมิไม่มแีหล่งจ่ายกระแสคงที่ เป็นผลให้การแสดงค่าอุณหภูมเิป็นตวัเลขไม่หยุดนิ่ง 
จนไม่สามารถอ่านค่าได้ ท าการปรบัปรุงใหม่โดยสรา้งแหล่งจ่ายกระแสคงที่ให้มคี่าประมาณ 
0.175 mA เพื่อลดผลการแกว่งของสญัญาณทีเ่กดิจาก Q1  

3. R7,R8 และ R9 จากเดมิมคี่าเท่ากบั k6.0 จา่ยกระแสคงทีไ่ดเ้ท่ากบั 0.5 mAใหก้บั Q1 จนไม่
สามารถปรบัค่า VR1 และ VR2 ได้ เนื่องจากแหล่งจ่ายกระแสมคี่าสูงเกนิ จงึเปลี่ยนค่า 
R7,R8 และ R9 ใหม้คี่าเท่ากบั %5k10  วดัค่าแหล่งจา่ยกระแสไดเ้ท่ากบั mA175.0  

4.  ถา้ R4 มคี่าน้อยมากๆ เป็นโอหม์ จะท าให ้IC 7017 เสยีหายได ้จากการทดสอบโดยช๊อตขา
อนิพุตทีข่า 30 และ 31 ถา้ไมเ่ป็นศูนยแ์สดงว่า IC ช ารดุ 

5. ปรบัปรงุวงจรเรก๊ตฟิาย โดยเพิม่วงจรรกัษาแรงดนัใหค้งทีแ่ละวงจรกรองกระแสใหด้ยีิง่ขึน้ 
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รปูที ่1 วงจรดจิติอลเทอรโ์มมเิตอรท์ีป่รบัปรงุมาจาก  [1] 
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4. ผลการทดลอง 
ผลการทดลองที ่1 น าดจิติอลเทอรโ์มมเิตอรท์ีส่รา้งขึน้ในรปูที ่1 ท าการทดลองวดัอุณหภูมใิน

ตู้อบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(Blue-M) ผลอุณหภูมทิี่ได้เปรยีบเทยีบกบัอุณหภูมทิี่ตัง้ค่าไว้ของตู้อบ 
ขนาดของตู้อบมคีวามสูง 2เมตร กวา้ง 1.60 เมตร โดยใชด้จิติอลเทอรโ์มมเิตอรย์ีห่อ้ Fluke เป็นตวั
เปรยีบเทยีบอุณหภมูริว่ม     
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รปูที ่2 ทดสอบประสทิธิภ์าพของดจิติอลเทอรโ์มมเิตอรใ์นตูอ้บ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                รปูที ่3 เปรยีบเทยีบแรงดนัไฟฟ้าทีโ่พรบ๊กบัอุณหภมูทิีว่ดัไดข้องดจิติอลเทอรโ์มมเิตอร ์
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รปูที4่ ทดสอบประสทิธิภ์าพของดจิติอลเทอรโ์มมเิตอรท์ีใ่ชซ้มีอสแทน Q1 2N2222 ของวงจรรปูที ่1  
จากผลการทดลองในรูปที่2 ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ที่สร้างขึ้นเอง ค่าที่ว ัดได้มีความ

คลาดเคลื่อนในช่วง 40 C
 , 60 C , 100 C , 120 C  และ140 C  ผลทีว่ดัได้เท่ากบั 38 C , 59 C , 

90 C , 130 C  และหลงัจากอุณหภูม ิ139 C เป็นต้นไปค่าอุณหภูมจิะไม่หยุดนิ่งเกดิการแกว่งไกว  
การอ่านค่าอุณหภูมจิงึเกดิความคลาดเคลื่อน ส าหรบัดจิติอลเทอรโ์มมเิตอรย์ีห่อ้ Fluke ผลทีว่ดัไดจ้ะ
คลาดเคลื่อนเพยีงจดุเดยีวคอื ที ่140 C  จะไดค้่า เป็น139 C        

ในรูปที่3เป็นการแสดงค่าแรงดนัที่จุดโพร๊บเทียบกับอุณหภูมอุิณหภูมทิี่วดัได้ของดิจติอล
เทอรโ์มมเิตอร ์โดยวดัค่า VP2-P1 ไดค้่าแรงดนั 0.602 V จนถงึ 0.364 V ส าหรบัค่าอุณหภูมติัง้แต่ 0 ถงึ 
140 C ค่าแรงดนั VP2-P1 จะวดัค่าไดต้ ่าสุดเพยีง 0.364 V ณ อุณหภูม ิ120 C  เมื่ออุณหภูมมิคี่าสูงขึน้ 
แรงดัน VP2-P1 ไม่สามารถแสดงค่าให้คงที่ได้ สภาวะนี้การท างานของตัวรับรู้ทางอุณหภูมิไม่มี
เสถยีรภาพ  

จากผลการทดลองในรูปที่ 4ดจิติอลเทอรโ์มมเิตอรท์ี่สรา้งขึ้นเอง จะคลาดเคลื่อนที่ 80 C , 
100 C , 120 C  และ140 C  ผลทีว่ดัไดเ้ป็น 78 C , 97 C , 122 C  และ146 C  ทีอุ่ณหภูมสิูงๆเกดิ
ความคลาดเคลื่อนขึ้น ส าหรบัดจิติอลเทอร์โมมเิตอร์ยี่ห้อ Fluke ผลที่วดัได้จะคลาดเคลื่อนคอื ที ่
120 C และ140 C  จะไดค้่า เป็น122 C  และ 141 C  
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5. ประยกุตว์งจรดิจิตอลเทอรโ์มมิเตอรโ์ดยใช้ไบซีมอส 
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รปูที ่5 วงจรดจิติอลเทอรโ์มมเิตอรท์ีป่รบัปรงุมาจากวงจรรปูที ่1. 
 วงจรรปูที่ 5   ได้ออกแบบวงจรใหม่  โดยประยุกต์วงจรสะท้อนกระแส [10] มาแทนในส่วน
ของ Section A และส่วนของ Section B ในรปูที ่1 โดยวงจรรปูที ่5 ในส่วนของ Section A มคี่าความ
ตา้นทานอนิพุตทีต่ ่ามาก ความต้านทานเอาต์พุตมคี่าสูง มอส M1 และ M2 ท างานอยู่ในช่วงอิม่ตวักบั
ย่านเชงิเสน้ ซึง่ค่าแรงดนัเดรนซอสทข์อง M1 กบั M2 มคี่าเท่ากนั เป็นผลใหแ้รงดนัที่เกรทของ M1 
กบั M2 มคี่าเท่ากนัดว้ย ในวงจรมอีอปแอมป์ 2 ตวั ส่งผลใหคุ้ณสมบตัขิองวงจรมคีวามเทีย่งตรงสูง 
แต่ยงัมคีวามคลาดเคลื่อนเกดิขึน้ในกรณีสะทอ้นกระแสค่าสูงๆ เนื่องจากการท างานของ M1 และ M2 
ทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงระหว่างในย่านเชงิเสน้กบัย่านอิม่ตวัรวมถงึความไม่สมพงศ์กนัของอุปกรณ์ใน
วงจร การพจิารณาผลรวมความละเอยีดในวงจรสะทอ้นกระแส สามารถแสดงสตูรสมการ [10]  
 

1sys
I

Total
I         (1) 

ก าหนดให ้
sys

I   คอื ความผดิพลาดทางสมมาตร ระหว่างกระแสเอาตพ์ุตและอนิพุต 
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1
  คอื ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานทางกระแสเอาตพ์ุต 
 ค่านัยส าคญัทางสถิติของ 

1
 มีค่าประมาณ 68% ของการสุ่มตัวอย่าง ย่านของความ

คลาดเคลื่อนของกระแสเอาตพ์ุต )
1sys

I,
1sys

I(  ในสภาวะทีอุ่ปกรณ์มคีวามไม่สมพงศ์กนัทาง

พารามเิตอร ์ค่า
T

V แรงดนัขดีเริม่จะไม่เท่ากนั และองคป์ระกอบทางดา้นกระแส )L/W
ox

C(   ค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน [11] คอื 
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 ในส่วนของ Section A วงจรรปูที ่5 เป็นตวัจ่ายกระแสให้กบัทรานซสิเตอร ์Q1 เพื่อรกัษา
แรงดนัตกครอ่มระหว่างเบสกบัอมิติเตอรใ์หแ้ปรผนัตามอุณหภูม ิเมื่ออุณหภูมเิปลีย่นไป 1 C  แรงดนั
ทีต่กครอ่มไดโอดจะเปลีย่นไปเป็น 2 mV ทดสอบประสทิธภิาพวงจรเทอรโ์มมเิตอรใ์นรปูที ่5 แสดงผล
การทดลองในรปูที ่6 และ 7 ตามล าดบั  
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รปูที ่6 ทดสอบประสทิธิภ์าพของดจิติอลเทอรโ์มมเิตอรใ์นตูอ้บ 

 ในรูปที่ 6 น าเทอร์โมมเิตอร์ในรูปที่ 5 ทดสอบวัดอุณหภูมิตัง้แต่ C0 จนถึง C160  ช่วง
เสถียรภาพของเทอร์โมมเิตอร์ในวงจรรูปที่ 5 มชี่วงตัง้แต่ C0 ถึง C65  ความคลาดเคลื่อนทาง
อุณหภูมเิทยีบกบัดจิติอลเทอร์โมมเิตอร์ขอลฟลุ๊คที่ C140,C120,C100,C80  และ C160 วดัได ้
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C143,C125,C103,C83  อุณหภมูหิลงัจาก C143 วดัไดส้งูสุด C149 หลงัจากนัน้เทอรโ์มมเิตอรไ์ม่
สามารถตอบสนองการวดัอุณหภมูไิด ้
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รปูที ่7 เปรยีบเทยีบแรงดนัไฟฟ้าทีโ่พร๊บกบัอุณหภูมทิีว่ดัไดข้องดจิติอลเทอรโ์มมเิตอร ์

 รูปที่7 วดัแรงดนั 
1P2P

V


ของวงจรรูปที่ 5 ที่อุณหภูม ิ C120,C100,C80,C60,C40,C20   
และ C140 จะได้แรงดนั ณ จุด  

1P2P
V


 เท่ากบั 0.652V, 0.603V, 0.564V, 0.508V, 0.454V, 

0.406V และ 0.378V ตามล าดบั เสถยีรภาพในส่วนการรบัรูอุ้ณหภูมถิ้าแรงดนัต ่ากว่า 0.378 V นัน้ 
การตอบสนองทางอุณหภูมแิปรเปลี่ยนเป็นแรงดนัไฟฟ้านัน้ ไม่สามารถตอบสนองการท างานได้ ผล
ทางอุณหภูมอที่ปรากฏในรูปที่ 6 ตวัเลขแสดงผลทางดจิติอลจะไม่หยุดนิ่ง อุณหภูมจิะเปลี่ยนแปลง
ตลอด เนื่องจากแรงดนัเบสกบัอมิติเตอรข์อง Q12N2222 ไม่สามารถรกัษาสภาวะการท างานในช่วง
เชงิเสน้และช่วงอิม่ตวัได ้เมือ่อุณหภมูมิคี่าสงูขึน้ จงึไมม่กีารรบัรูอุ้ณหภมูไิดต้ามจรงิ    
 
6. สรปุ 

จากการปรบัปรงุเครือ่งมอืวดัเทอรโ์มมเิตอรแ์บบดจิติอลทีไ่ดส้รา้งขึน้  อุปกรณ์ทีท่ าหน้าทีเ่ป็น
ตัวรับรู้ทางอุณหภูมินั ้นมีข้อจ ากัดทางแรงดันและกระแสที่จ่ายให้กับตัวอุปกรณ์เอง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในส่วนของตัวรบัรู้อุณหภูมนิั ้น เป็นทางหนึ่งที่เพิ่มขดีช่วงการวัดอุณหภูมิได้สูงขึ้น 
ขอ้จ ากดัที่ส าคญัของการวดัอุณหภูมนิัน้ อยู่ที่โครงสรา้งภายในของตวัอุปกรณ์รบัรู้อุณหภูม ิวธิทีาง
หนึ่งอาจต้องเปลีย่นตวัรบัรูอุ้ณหภูมทิีม่ปีระสทิธภิาพสูงขึน้หรอืการออกแบบวงจรเขา้มาแก้ไขขอ้ดอ้ย
ภายในวงจร เพื่อให้ประสทิธภิาพสูงขึน้ เครื่องวดัอุณหภูมเิป็นใช้ในท้องตลาด มกีารจ าแนกตวัรบัรู้
อุณหภูม(ิSensor) เฉพาะใหเ้หมาะสมกบังาน ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมทิางดา้นความรอ้นทีต่ ่าหรอืสูงและ
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อุณหภมูคิวามเยน็ ช่วงของความคลาดเคลื่อนในแต่ละยา่นการวดัรวมถงึการใชง้านทีถู่กต้อง ตามคู่มอื
ทีก่ าหนดไว ้ความเหมาะสมของงานนัน้ทีจ่ะน าสู่การพจิารณาการซือ้เครื่องวดัอุณหภูมมิาใชง้านอย่าง
คุม้ค่า โดยบทความนี้ไดเ้สนอใหเ้หน็ขดีจ ากดัของเครื่องวดัอุณหภูม ิขอ้ดอ้ยต่างๆในการน าไปใชง้าน
จรงิและการปรบัปรุงประสทิธภิาพที่เพิม่ขึน้ แต่ก็มขีอ้จ ากดัที่ไม่สามารถวัดอุณหภูมใินสภาวะที่สูงๆ  
การเคลื่อนยา้ยตวัเครื่องวดัอุณหภูมเิอง การหาวสัดุมาปิดตวัเครื่องวดัอุณหภูม ิเพื่อป้องกนัสญัญาณ
รบกวนจากภายนอก เป็นสาเหตุให้การวดัอุณหภูมเิกิดความผดิพลาดได้อย่างมาก  การปรบัแต่ง
เครือ่งวดัใหต้รงตามมาตรฐานท าไดย้าก  
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ABSTRACT  

The objective of this research is to study and analyze the performance of unsupervised k-means algorithms in 

applied on DoS traffic data classification.  We use sniffed DoS traffic data which attacked in 3 different methods: TCY SYN 

Attack. , Ping of Death and ICMP flood Attack. From our experiment; we use 4 tested models in DoS traffic data clustering and 

the result show that the most accuracy was the second model which divides the number of K =3 and the clustering of three data 

groups were similar at 78% accuracy. 

KEYWORDS: K-means, DoS, Data Clustering 

INTRODUCTION 
With the explosive development of computer networks and communication technology in the last decade, The 

internet has become most important communication infrastructures for millions of people all over the worlds; people send and 
receive their massage and contents from their network to the internet, there are various type of message and contents transfer 
through networks such as e-mail account, bank account and privacy information. Unfortunately, the global Internet infrastructure 
is under great risks caused by network intrusions now. For example, in January 2004 the computer worm called “Mydoom” were 
affecting Microsoft Windows and became the fastest-spreading e-mail worm ever and it was purpose to perpetrate a distributed 
denial-of-service attack (DDoS) against SCO Group and about 25 percent of Mydoom.A-infected hosts targeted www.sco.com 
with a flood of traffic; and in April of 2004, a new worm named Sasser circulated on the Internet and infected more than a million 
personal computers worldwide within a few days, which caused them to repeatedly shutdown and reboot. 

So, to prevention DoS attacks, current intrusion detection and prevention systems are made to seek or detect a wide 
class of network intrusions at network vantage points. Unfortunately, even today, many IDS systems we know of keep per-
connection or per-flow state to detect malicious TCP flows [6] and it cannot detect or classify between intrusion with DoS traffic  
and normally network traffic practically. 

In this paper, we examine k-means clustering algorithm for Identifying DoS traffic and evaluate their performance 
and accuracy to use in classify between DoS traffic and normal traffic.  

Related Work 

Clustering 

Clustering is the theory of grouping data based on the information they are similar to the same group. The algorithm 
used for classification is based on the similarity or proximity, calculated by measuring the distance between the data vectors 
such as Euclidean distance, Manhattan distance and Chebychev distance. Clustering may be found under different names [6]    
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(1) 

in different contexts, such as unsupervised learning (in pattern recognition), numerical taxonomy (in biology ecology), typology (in 
social sciences) and partition (in graph theory). 

 A cluster is a group of objects that are more similar to each other than to objects in other clusters. 

Similarity is often defined by means of distance based upon the length from a data vector to some prototypical object of the 

cluster. The data are typically observations of some phenomenon. Each object consists of m measured variables, grouped into 

an m-dimensional column vector xi= {xi1, xi2,…, xin}. A set of n objects is denoted by U= xi= {xi1, xi2,…, xp} 

 

         

        

        

  
   
     

     

  
                

  

K-means Clustering 
 K means clustering algorithm was developed by J. MacQueen (1967) [5] and then by J. A. Hartigan and M. A. Wong 
around 1975[4]. The k-Means clustering is a classical clustering algorithm. After an initial random assignment of example to       
k clusters, the centers of clusters are computed and the examples are assigned to the clusters with the closest centers. The 
process is repeated until the cluster centers do not significantly change. Once the cluster assignment is fixed, the mean distance 
of an example to cluster centers is used as the score. Using the kmeans clustering algorithm, different clusters were specified 
and generated for each output class.

 There are two problems that are inherent to k-Means clustering algorithms. The first is determining the initial partition 

and the second is determining the optimal number of clusters. In pseudo code, it is shown by Alpaydin [1] to follow this 

procedure: 

Initialize mi,  i = 1,…,k, for example, to k random xt  

Repeat  

 For all xt  in X 

 bi
t  1 if || xt - mi || = minj || x

t - mj ||      

  bi
t  0 otherwise 

 For all mi,  i = 1,…,k 

  mi  sum over t (bi
t xt) / sum over t (bi

t ) 

Until mi converge                                                                                                                                                            (2) 

The vector m contains a reference to the sample mean of each cluster.  x refers to each of our examples, and b 

contains our "estimated [class] labels" . 

 

Denial of Service (DoS) Attack 

DoS attack is an attempt to make a server or network resource unavailable to its intended users. Although the 
means to carry out, motives for, and targets of a DoS attack may vary, it generally consists of the efforts of one or more people 
to temporarily or indefinitely interrupt or suspend services of a host connected to the Internet. There are variant DoS attack 
methods ,but in this research we focused on 3 type of methods below 
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1. SYN flood  
A SYN flood occurs when a host sends a flood of TCP/SYN packets, often with a forged sender address. Each of these packets 
is handled like a connection request, causing the server to spawn a half-open connection, by sending back a TCP/SYN-ACK 
packet(Acknowledge), and waiting for a packet in response from the sender address(response to the ACK Packet) [7]. 

 2. Ping of Death 
A ping of death (abbreviated "POD") is a type of attack on a computer that involves sending a malformed or otherwise malicious 
ping to a computer. A ping is normally 32 bytes in size (or 84 bytes when the Internet Protocol [IP] header is considered); 
historically, many computer systems could not handle a ping packet larger than the maximum IPv4 packet size, which is 65,535 
bytes. Sending a ping of this size could crash the target computer [3].  
 
 3. ICMP flood Attack   
A ICMP  flood Attack  or smurf attack is one particular variant of a flooding DoS attack on the public Internet. It relies on 
misconfigured network devices that allow packets to be sent to all computer hosts on a particular network via the broadcast 
address of the network, rather than a specific machine. The network then serves as a smurf amplifier. In such an attack, the 
perpetrators will send large numbers of IP packets with the source address faked to appear to be the address of the victim. The 
network's bandwidth is quickly used up, preventing legitimate  

Experimental Setup 

In this work, we use a 21,774 records sniffed network traffic data from Wireshark [8] which shown by the image 

below 

 

 

 

 

Figure 1.the research operation 

 The network traffic data was sniffed in Libpcap File Format and export in CSV to use in data clustering process, 

each record consist of 6 attributes as following table 

Column 1 2 3 4 5 6 
Attribute Time Source Destination Protocol Length Info 

 

Table 1. Sniffed network traffic data attribute 

A procedure for modeling of network traffic data with the k-means algorithm. It can be divided into two parts: data 

modeling and model testing. Data is divided into a 70:30 percent of the total. Therefore, 15242 records for data modeling and 

6532 record for models testing. This research was conducted in all four times, each time with a K value equal to 2, 3, 4 and 5, 

respectively. 

 

Preprocessing  

Network traffic data 
Network traffic 

data for 

clustering 

K-mean 

Clustering 

Algorithm 

Model Clustering  for 

Network traffic data 
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RESULTS 

 From 21,774 records of sniffed network traffic data, clustering by k-means algorithm with a K value equal to 2, 3, 4 

and 5  , the result are shown in table below 

Model Number of K Accuracy (%) 

1 2 59.00 

2 3 78.00 

3 4 49.25 

4 5 30.00 

Table 2. K-means algorithm clustering result 

From Table 2, model 1 with value of k = 2 were accurate at 59 %, model 2 with value of k = 3 were accurate at 78 

%, model 3 with value of k = 4 were accurate at 49.25 % and model 4 with value of k = 5 were accurate at 30 %.The results 

show that the performance of k-means algorithm in clustering 21,774 records of sniffed network traffic data were most accurate 

when using similar the second model which divides the number of K =3 and the clustering of three data groups were similar at 

78% accuracy 

CONCLUSIONS AND DISCUSSION  

From the experiment of k-means clustering on DoS traffic data, the amount of data used in the experimental group 

were 21774 records, 6 attribute: the Time, Source, Destination, Protocol, Length and Info. The result show that; in clustering 

data the number of k=3 in model 2 was most accurate at 78 percent which mean accuracy level of k-means data clustering on  

DoS traffic data is not high and maybe not suitable to use for DoS traffic data clustering. 

 The Disadvantage of k-means maybe that, k-means are very sensitive for noise in dataset. This noise makes it 

difficult for the algorithm to cluster an object into its suitable cluster. This will affect the results of the algorithm. 
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ABSTRACT 

The clay composite and production process of fired clay brick are essential for the sustainability of clay bricks. 

The aim of this study was to investigate the physical and mechanical properties of fired clay bricks due to the 

effects of sawdust addition. The results indicated that the density of clay bricks was reduced by up to 10 wt%, 

depending on the percentage of sawdust incorporated into the raw materials. Compressive strength of clay 

bricks samples decreased according to the percentage of sawdust included in the mixture. When the percentage 

of sawdust was up to 10 wt%, water absorption and apparent porosity was rapidly increased. As a conclusion, 

sawdust can be utilized in brick to save energy, which is the important issue of the world because of both 

economic and environmental concerns. 

KEYWORDS: porosity, compressive strength, lightweight bricks 

 

1. INTRODUCTION 

 Clay bricks, which are a kind of a crystalline ceramic, are one of the oldest known building materials 

and dated back to the early civilizations [1]. Today, bricks are still being used for the same purpose. As 

urbanization expands, demand for bricks gradually increases [2]. Properties of bricks are affected as a result of 

physical, chemical and mineralogical alteration. Besides brick cracks, compressive strength and water 

absorption are two major physical properties of bricks that are potential predictors of their ability to sustain 

weathering effects reasonably well, besides cracking of the bricks [3]. Most frequent used pore formers in clay 

brick manufacturing can be classified into two groups: organic and inorganic pore generators [4]. For organic 

generators, they are sawdust, coal, coke, papermaking sludge, grass and rice husk, and inorganic ones are 

polystyrene, perlite and dolomite or calcite. These combustible materials used as pore forming agents in the 

production of light weight, firstly, make fired bricks become thermally insulating bricks and they also have 

another additional advantage: energy saving. Due to the fact that energy consumption in the early part of the 

firing process is reduced, the large amount of energy is generated by the combustion of the pore forming. Thus it 

results in considerable savings in fuel [5]. Sawdust is a solid wood waste that is obtained in large quantity in 

sawmills where timber is being converted into its useful forms. It was added for the main purpose of leaving 

pores in the brick to produce lightweight and porous bricks and to permit more uniform firing of the brick after 

its burning out [6]. The purpose of this study is to investigate the effects of sawdust addition on the properties of 

the clay brick. 
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2. MATERIALS AND METHODS 

Preparation of the test specimens 

In order to determine the extent of the pore-forming effects of the sawdust, the particle size of sawdust 

additive was obtained by dry sieving step by step through No. 35 and 40 meshes and finally the sawdust particle 

size obtained was 0.5-1.0 mm. It was added into raw brick clay and divided into, five different specimens mixed 

with increasing amount of sawdust (0%, 2.5%, 5.0%, 7.5% and 10%). Each specimen was mixed in a porcelain 

ball mill in order to ensure homogenous mixing. Then, each was formed (mixed with about 20-30% water to 

plastic condition to obtain the desired shape), into soft-mud rectangle-shaped specimens with an internal 

dimension of 5.0 cm x 9.5 cm x 3.0 cm using brick hand-molding. Specimens were air dried at room 

temperature for 24 hrs, and then over dried at 110 ± 5
 o

C for another 24 hrs to remove water content. Then, each 

group of green specimens was fired at 900 
o
C with two hours soaking time in gas kiln furnace. The specimens 

were naturally cooled down to room temperature in the furnace. 

Also, Archimedes method based on ASTM C 373 was used to determine the bulk density, apparent porosity 

and water absorption. The compressive strength, of specimens was determined using the standard of ASTM C 

773. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

Effect of sawdustl addition on the mechanical properties of the clay bricks 

 

Properties of five specimens used at each test for all compositions and averages are summarized in Table 1. 

Shrinkage in clay bricks can be explained as water leaving a body, which is used to shape a product. When 

water between clay particles leaves, particles come closer and shrinkage occurs. Then firing temperature is a key 

factor to be controlled to minimize the shrinkage in the firing process. Normally, a fired clay brick with a high 

quality exhibits shrinkage below 8% [7]. The firing shrinkage in all sawdust bearing mixture (measured at 900 

o
C) increased with increasing ratios of sawdust (Table 1). In terms of density, an increase in the amount of 

sawdust caused a reduction in the clay body density. In this study, the bulk density of clay brick specimens 

decreased with an increase in the amount of sawdust from 2.5% to 10%. As a result, they caused bulk density in 

the ranges of 1.18-1.43 g/cm
3 

(Table 1). Accordingly, the quality of the clay brick in water absorption was 

closely related with the porosity of the fired clay bodies. From Table 1, the water absorption for fired clay brick 

specimens fired at 900 
o
C was in the range of 17.90% to 36.98%. Thus, water absorption was directly 

proportional to apparent porosity. Therefore, similar trends were observed in water absorption and apparent 

porosity. This result showed that high percentage of sawdust in specimens caused high porosity in them. As a 

result, this study yields findings that the highest apparent porosity was 45.36% at the temperature 900
 o

C firing 

process. The compressive strength is a mechanical property used in clay brick specifications, which has assumed 

great importance for two reasons. Firstly, with a higher compressive strength, other properties like flexure, 

resistance to abrasion, etc., also improve. Secondly, while other properties are relatively difficult to evaluate, the 

compressive strength is easy to determine [6]. In this study, the compressive strength of brick specimens with 0 

- 10% addition of sawdust and 900
 o

C firing process was in the ranges between 20.17-80.60 kg/cm
2
 (Table 1). 

However, an increase in the sawdust addition and porosity content can affect the compressive strength of clay 

bricks. 
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Table 1. Mechanical properties of fired clay brick specimens (fired at 900 
o
C). 

Mechanical properties 
Proportion (% by weight) 

0% 2.5% 5.0% 7.5% 10% 

Firing shrinkage (%) 1.40 2.56 2.80 3.25 4.05 

Water absorption (%) 16.38 17.90 20.60 24.15 36.98 

Apparent porosity (%) 25.10 33.76 38.48 41.00 45.36 

Bulk density (g/cm
3
) 1.55 1.43 1.30 1.27 1.18 

Compressive strength
 a*

 (kg/cm
2
) 80.60 44.96 30.68 25.24 20.17 

a* Thai Industrial Standards Institute (TISI:77-2531) Compressive strength is 35 kg/cm
2
 [8]. 

 

4. CONCLUSIONS 

 The following conclusions can be made from this study:  

 

1. The addition of sawdust is mainly designed to produce lightweight and more porous fired clay brick 

specimens. 

2. An increase in the content of the sawdust addition leads to an increase in the fired shrinkage. Also an 

increase of additive leads to an increase in the water absorption. Bulk density was decreased as the 

amount of sawdust additive increased. 

3. The sawdust additive increased the open porosity and this effect decreased the density and improved 

the thermal insulating properties. 

4. Compressive strength of the specimens is decreased by addition of the sawdust. However, the values 

are still higher than the required strength values of the TISI 77, sawdust addition (2.5%). 

5. Conclusively, this study yields findings namely: sawdust could be regarded as a potential addition to 

raw materials used in the manufacturing of lightweight fired clay bricks. 
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ABSTRACT 

              The clay materials were sampled (DQC) taking into consideration their location close to archaeological kiln sites or to production centers.  
Experimental results revealed that, the major phases detected by  X-rays diffraction are kaolinite and quartz. At the same time, the chemical analysis of  
raw materials was  86.40 SiO2 , 13.90 Al2 O3 , 0.89 K2O, 0.53 CaO , 1.01 TiO2, 0.11 Mn2O3, 2.63  Fe2O3  and  4.91 LOI . The average particle size of  
clay was 7.96 µm. The water absorption of bodies containing at 1250 ºC (7.36±0.10%)  and  maximum value at 800 ºC (10.44 ±0.12% ) The values of 
shrinkage at 1250 °C (15.00 ±0.10%), they are also very prone to excessive shrinkage and warping. However, shrinkage is widely used in the control of 
the end product size.  

KEYWORDS:   Characterization, Shrinkage, Water absorption, Ancient pottery 

 

INTRODUCTION 
 

Ancient  pottery Ban Bo Suak  in  Nan province is one of the most important archaeological  kiln sites in Thailand. In point of cultural history, 
its importance lies not only in being on the essential transition way where the cultural contacts between the mentioned regions. A comparative study 
indicates that most of the Nan ceramic types and firing techniques are similar to those of  the Lan Na kiln groups at Wieng Kalong.  Wieng Kalong was 
situated in the old northern Thai Kingdom of Lanna  around  750 years  ago.  It was famous for manufacturing stoneware. [1-3]  The investigations of the 
nature of the raw materials and the technology implemented for production of the potteries, e.g. the basic properties and firing temperature is important, 
since this knowledge gives us a better understanding of the civilization that created the potteries and provides us information for conservation and 
restoration techniques.  

The mineral composition of clays that are responsible for their mechanical and physical properties, such as water absorption, shrinkage, may 
be altered to influence process control  and manufacture stages. [4]  The aim of this study is to investigate the chemical composition and basic 

properties of indigenous clay from Dong Poo Ho kiln site is located at Ban Bo Suak, Suak sub-district, Nan province. 
 
 

MATERIALS AND METHODS 

             The clay samples were received from Dong Poo Ho (DQC), Suak sub-district, in Nan Province, Thailand. Lumps of the clay samples were 
crushed and sieved through a 35 mesh stainless steel sieve, then dried in an oven pre-set at 110 °C for 4 hours prior to characterization. Chemical 
analysis was performed using an energy dispersive X-ray fluorescence spectrometer (Horiba, Japan), while phase analysis was performed using an X-ray 
diffractometer (X’pert Pro MPD, Philips, Netherlands). Average particle size and particle size distribution of the clay sample were measured using a laser 
diffraction technique (Mastersizer 2000, Marlvern, UK). For physical property testing, the sieved clay was thoroughly mixed with water at a weight ratio of 
70 to 30, and pressed in a plaster mold to obtain rectangular bars with the dimensions of 12 cm x 2 cm x 1 cm. The bars were dried in an oven pre-set 
at 110 °C for 24 hours, prior to firing at 800 °C, 1000 °C, 1200 °C and 1250 °C, respectively. The drying and firing shrinkage were calculated, and water 
absorption values of the fired samples were determined using water immersion technique based on the Archimedes method. Refractoriness of the clays 
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was determined by firing the bar samples in furnace at 800 °C, 1000 °C, 1200 °C, 1250 °C and 1280 °C, while the sagging distance of the fired bar was 
measured. Microstructure was observed by a scanning electron microscope (SEM) (JEOL,JSM-5410LV) 
 
 

RESULTS 

 Practical-size analysis is a measurement of the size distribution of individual particles in clay sample. The results show that the average 

particle size of DQC clay was 7.96 µm. (Figure 1). DQC clay is mixed with other clay minerals, sands and gravels. They are fine-grained and plastic in 

nature. It is colored red brown or dark brown because of impurities in the clay. It was thoroughly mixed with water at a weight ratio of 70 to 30 , can  

workability. 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Particle size distribution of DQC clay sample 

 

Chemical and Phase Analysis 

        Chemical compositions of the clay samples obtained from  X-ray fluorescence (XRF) analysis is contained a relatively high SiO2  81.09 and 
the other composition  13.90 Al2 O3 , 0.89 K2O, 0.53 CaO , 0.11 Mn2O3 , 2.63  Fe2O3 , 1.01 TiO2 , 0.06 ZrO2 and  4.91 LOI . Clay composed principally 
of a minor amount of impurity minerals such as rutile TiO2 , and hematite Fe2O3 . The XRD analysis of the clay is shown in Figure 2. Constituent 
minerals were identified from the obtained XRD pattern. The results showed that the main minerals in clay were quartz and kaolinite.  

 

          2ѳ (degree) 

 Figure 2.  XRD result of Dong Poo Ho (DQC) unfired clay with indications of constituent minerals. (Q: Quartz, K: Kaolinite) 
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   Secondary  mullite 

 

SEM Micrographs 

SEM micrographs taken from fractured surfaces of DQC clay samples fired at 800-1280 °C are shown in Figure 3. At firing temperatures of 

800-1000 °C, glassy phase was not observed in clay suggesting that vitrification had not yet occurred at these temperature ranges. New phases, primary 

mullite was found in the samples fired at 1000 °C. At firing temperatures of 1200-1250 °C being replaced by secondary mullite.[5]  

            

         

Figure 3. Comparative SEM micrographs for the fired at 800 - 1280 °C.   

   800 °C    1000 °C 

   1200 °C    1250 °C 

   1280 °C 
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        The representation of water absorption and firing shrinkage in raw materials from DQC clay is in Table 1. The results show that, water 

absorption of bodies containing at 1250 ºC (7.36±0.10%) and maximum value at 800 ºC (10.44 ±0.10% ). The values of shrinkage at 1250 °C (15.00 

±0.10%). While, softening point of clays was measured as sagging distance of the bar samples. However, after firing at 1280 °C (0.00 ± 0.01 mm), the 

results indicated that considerably more refractory.  

Table 1: Physical  Properties of  clay  samples.  

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS AND DISCUSSION 

 DQC clay of fine particle size containing complex organic matter ranging down to a micron size, and composed of impurity minerals such as 
quartz SiO2, rutile TiO2 , and hematite Fe2O3. The component of alkaline and alkaline-earth oxide, are diffused into the liquid phase, altering the most 
important physical properties for densification.[6]           
  The values of shrinkage at 1250 °C (15.00 ±0.10%), they are also very prone to excessive shrinkage (generally between 12% and 15%) 
and warping. The shrinkage of ceramic body is of great importance in manufacturing process. Shrinkage is widely used in the control of the end product 
size. Adjusting shrinkage can therefore, control the water absorption and technical characteristics of the products. [7- 8]. 
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Properties Clay Sample                                                                                 proportion (%)       

                                                      Dry Shrinkage                      800 °C                 1000 °C              1200 °C               1250 °C 

 Linear firing Shrinkage  (%)           7.00 ± 0.10                   6.40 ±0.10         2.10 ±0.10         7.00 ±0.10          15.00 ±0.10    

 Water absorption  (%)                                             10.44 ±0.10         9.08 ±0.00         8.70 ±0.05        7.36 ±0.10 
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Abstract  

Study on species diversity and utilization of genus Uraria Desv. in Thailand by collecting 
specimens from various location and examining plant specimens in Thai herbaria. Fourteen species 
are enumerated: Uraria acaulis Schindl., U. acuminata Kurz, U. campanulata (Benth.) Gagnep., U. 
cochinchinensis Schindl., U. cordifolia Wall., U. crinita (L.) Desv. ex DC., U. lagopodioides (L.) Desv. 
ex DC., U. picta Desv., U. rotundata Craib, U. rufescens (DC.) Schindl., U. sp.1 and U. sp.2. Five 
Species are medicinal plants,namely U. acaulis, U. cochinchinensis, U. crinita, U. lagopodioides and 
U. picta. 

 
Keywords: Utilization, Diversity, Uraria, Leguminosae  
 

บทคดัย่อ  
ศกึษาความหลากหลายของพชืสกุลหางกระรอกและการใชป้ระโยชน์ของพชืในประเทศไทย โดยวธิี

ศกึษาจากตวัอย่างพนัธุไ์มแ้หง้ในพพิธิภณัฑพ์ชืในประเทศไทยและการส ารวจในพืน้ทีต่่างๆ ของประเทศ ผล
การศกึษาพบพชืสกุลหางกระรอกทัง้หมด 14 ชนิด ไดแ้ก่ Uraria acaulis Schindl., U. acuminata Kurz, U. 
campanulata (Benth.) Gagnep., U. cochinchinensis Schindl., U. cordifolia Wall., U. crinita (L.) Desv. 
ex DC., U. lagopodioides (L.) Desv. ex DC., U. picta Desv., U. rotundata Craib, U. rufescens (DC.) 
Schindl., U. sp.1 and U. sp.2. ในจ านวนนี้ม ี 5 ชนิด น ามาใชเ้ป็นพชืสมุนไพร ไดแ้ก่ U. acaulis, U. 
cochinchinensis, U. crinita, U. lagopodioides and U. picta. 

 
ค าส าคญั: การใชป้ระโยชน์ ความหลากหาย สกุลหางกระรอก วงศถ์ัว่  
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1. บทน า 
พชืในสกุลหางกระรอกเป็นพชืสกุล (Uraria Desv.) มลีกัษณะวสิยัเป็นพชืลม้ลุกหรอืไมพุ้่ม มใีบแบบ

ใบประกอบขนนกปลายคี ่มใีบย่อย 1-9 ใบ ช่อดอกแบบช่อกระจะหรอืช่อแยกแขนง ดอกมกีลบีเลีย้ง 5 กลบี 
เชื่อมกนัปลายแยก กลบีดอกแยกกนั เกสรเพศผูม้ ี10 อนั เชื่อมกนัแยกเป็น 2 กลุ่ม เกสรเพศเมยีม ี2-9 ออวุล 
ผลแบบฝกัม ี1-9 ขอ้ แต่ละขอ้พบัเขา้หากนั พชืสกุลนี้พบประมาณ 8 ชนิด ไดแ้ก่ U. acualis, U. acuminata, 
U. cordifolia, U. crinita, U. lagopodioides, U. picta, U. rotundata และ U. rufescens โดยมกีารรวบรวม
รายชื่อไว้ในหนังสือพรรณไม้แห่งประเทศไทย [1] พร้อมทัง้รายงานชื่อพ้องของแต่ละชนิด แต่ยังไม่มี
การศกึษาในรายละเอยีดและไม่มรีปูวธิานระบุชนิดส าหรบัประเทศไทย  

นอกจากนี้จากการศกึษาเบือ้งตน้พบว่า การศกึษาพรรณพฤกษชาตขิองกมัพูชา ลาว และเวยีดนาม 
[2] ไดม้รีายงานพบ U. campanulata (Benth.) Gagnep. ในประเทศไทยอกีหนึ่งชนิดและจากการศกึษา
ตวัอย่างพรรณไมแ้หง้ในพพิธิภณัฑพ์ชืระดบันานาชาตใินประเทศไทยพบ U. cochinchinensis Schindl. เป็น
พชืรายงานใหม่ (new record) ของประเทศไทย รวมพบพชืในสกุลหางกระรอกทัง้หมด 10 ชนิด [3] ซึง่การ
ส ารวจภาคสนามในทุกภาคของประเทศไทยจะท าใหท้ราบจ านวนชนิดทีส่ามารถพบในประเทศไทยไดส้มบรูณ์
มากขึน้และไดข้อ้มลูการใชป้ระโยชน์ของพรรณไมใ้นพืน้ทีต่่างๆ เพิม่เตมิอกีดว้ย 
 

2. วิธีการศึกษา 
 ศกึษาความหลากหลายดา้นจ านวนชนิด โดยศกึษาตวัอย่างพนัธุไ์มแ้หง้ในพพิธิภณัฑพ์ชืในประเทศ
ไทย ออกส ารวจและเกบ็ตวัอย่างพชืภาคสนามพร้อมทัง้สมัภาษณ์ขอ้มูลการใช้ประโยชน์ของพชื รวบรวม
ขอ้มูลจากเอกสาร และวิเคราะห์ชื่อวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปวิธานระบุชนิดในหนังสอืพรรณพฤกษชาติของ
กมัพชูา ลาว และเวยีดนาม [2] 
 

3. ผลการศึกษา 
 จากการศกึษาตวัอย่างพนัธุไ์มแ้หง้ในพพิธิภณัฑพ์ชืและการส ารวจพชืในประเทศไทยพบพชืสกุลหาง
กระรอกเพิม่เตมิอกี 4 ชนิด รวมเป็น 14 ชนิด ได้แก่ U. acualis, U. acuminata, U. campanulata, U. 
cochinchinensis, U. cordifolia, U. crinita, U. lacei Craib, U. lagopodioides, U. picta, U. poilanei Dy 
Phon, U. rotundata, U. rufescens, U. sp.1 และ U. sp.2 พชืสองชนิดยงัไม่สามารถระบุชื่อชนิดได้ มี
ลกัษณะใบรูปรแีคบจนถงึรูปแถบ ปลายใบเรยีมแหลมซึ่งคล้ายกบั U. acuminata มาก มขีอ้ที่แตกต่างกนั
หลายประการโดยเฉพาะชนิดของขน (trichome) บนอวยัวะต่างๆ เช่น กา้นดอกของ U. acuminata มขีนขน
ตรง ขนต่อม และขนรปูตะขอและมขีนตรงกระจายทัว่ผล ในขณะทีผ่ลของ U. sp.1 เรยีบไม่มขีน (ชนิดขนบน
กา้นดอกเหมอืนกนั) และ U. sp.2 ผลมขีนตรงเหมอืนกบั U. acuminata แต่ไม่พบขนรปูตะขอบนกา้นดอก 
 พชืทัง้สองชนิดเป็นพชืชนิดใหม่ของไทย ซึง่ตอ้งท าการตรวจสอบว่ามนีักอนุกรมวธิานท่านใดไดศ้กึษา
และรายงานไวใ้นประเทศอื่นๆ หรอืไม่ ถ้าพบเคยมรีายงานแลว้กจ็ะเป็นพชืรายงานใหม่ของประเทศไทย แต่
ถา้ยงัไม่มกีารศกึษากจ็ะเป็นพชืชนิดใหม่ของโลก (new to science) ซึง่ต้องมกีารตรวจสอบรายงานครัง้แรก 
(first publication) และตวัอย่างตน้แบบ (type specimen) ของพชืสกุลนี้ทัว่โลกต่อไป 
 การใชป้ระโยชน์พชืสกุลหางกระรอกในประเทศไทยส่วนใหญ่น ามาใชเ้ป็นพชืสมุนไพรในการแกพ้ษิ
สตัวม์พีษิต่างๆ แกป้วดเมื่อย รกัษาแผล ฝี และตม้น ้าใหส้ตรหีลงัคลอดอาบ (ตารางที ่1) นอกจากนัน้ชาวบา้น
ในภาคอสีานยงัน าใบมาใชก้ าจดัหนอนในปลารา้ เน่ืองจากพชืสกุลนี้สว่นใหญ่มขีนหลายแบบโดยเฉพาะขนรูป
ตะขอซึ่งท าให้ตัวหนอนติดกบัใบและน าออกจากปลาร้าได้ง่าย และบางชนิดมีช่อดอกขนาดใหญ่สวยงาม 
ไดแ้ก่ U. acuminata และ U. crinita เหมาะส าหรบัพฒันาเป็นไมป้ระดบัต่อไป  
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4. สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 พชืสกุลหางกระรอกทีพ่บรายงานใหม่ทัง้ 5 ชนิด ไดแ้ก่ U. cochinchinensis, U. lacei, U. poilanei, 
U. sp.1 และ U. sp.2 มกีารกระจายพนัธุ์เพยีงบางพืน้ทีแ่ละมจี านวนประชากรน้อยมาก โดยเฉพาะ U. 
poilanei, U. sp.1 และ U. sp.2 ซึ่งพบเฉพาะที ่เชยีงใหม่ บงึกาฬ และนราธวิาส ตามล าดบั ซึ่งหากมี
การศึกษาเพิม่เติมอาจน าไปสู่การจดัพืชกลุ่มนี้เป็นพืชในกลุ่มเสี่ยงต่อการสูญพนัธุ์ (rare species) ของ
ประเทศไทย 
 การใช้ชื่อวิทยาศาสตร์พืชสมุนไพรมีความแตกต่างจากในปจัจุบนัเล็กน้อย โดยในพืชชนิด U. 
cochinchinensis ซึ่งวงศ์สถิต ฉัว่กุล และคณะ [5] ได้รายงานใช้ใบต้มน ้าให้สตรหีลงัคลอดอาบ ใช้ชื่อว่า 
Urariopsis cordifolia (Wall.) Schindl. (ปจัจุบนัเป็นชื่อพอ้งของ U. cordifolia Wall.) เนื่องจากทัง้สองชนิดมี
ใบรปูหวัใจและมชี่อดอกแบบช่อแยกแขนงเหมอืนกนั และขณะนัน้ยงัไม่มกีารศกึษาอนุกรมวธิานของพชืกลุ่ม
นี้ท าใหไ้ม่มรีายงานพชืชนิด U. cochinchinensis ในประเทศไทย ทัง้สองชนิดจงึถูกใชช้ื่อเดยีวกนั 

นอกจากนี้ นันทวนั บุญยะประภศัร และอรนุช โชคชยัเจรญิพร [4] ยงัได้ใชช้ื่อ U. macrostachya 
Wall.และ U. crinita แทนชื่อ U. crinita และ U. acaulis ตามล าดบั ทีใ่ชใ้นปจัจุบนั (เปรยีบเทยีบจากลกัษณะ
ทางพฤกษศาสตรแ์ละภาพประกอบทีไ่ดร้ายงานไวคู้่กบัชื่อชนิดและสรพคุณทางสมุนไพร) เนื่องจากขณะนัน้
ยงัไม่มรีูปวธิานระบุชนิด (dichotomous Key) ของพชืในสกุลนี้ ดงันัน้การศกึษาอนุกรมวธิานเพื่อทราบชื่อ
ชนิดที่ถูกต้องและสร้างรูปวิธานเพื่อใช่ในการระบุชื่อวิทยาศาสตร์จึงเป็นพื้นฐานที่ส าคัญต่อการน าไป
ประยุกตใ์ชด้า้นอื่นๆ ต่อไป 
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
ผลงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการ

ทรพัยากรชวีภาพในประเทศไทย ซึง่ร่วมจดัตัง้โดยส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยัและศนูยพ์นัธุวศิวกรรม
และเทคโนโลยีชวีภาพแห่งชาติ รหสัโครงการ BRT R_150008 และขอขอบคุณศูนย์วิจยัอนุกรมวธิาน
ประยุกต ์ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น ทีส่นบัสนุนการด าเนินงานวจิยัครัง้นี้ 
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ตารางที ่1 การใชป้ระโยชน์พชืสกุลหางกระรอกในประเทศไทย 
 

ล าดบั ช่ือวิทยาศาสตร ์ การน ามาใช้ประโยชน์ ส่วนท่ีใช้ 

1 U. acualis 1. แกพ้ษิงแูละสตัวก์ดัต่อย [4, 8] ราก 

2 U. cochinchinensis 1. ตม้ใหส้ตรหีลงัคลอดอาบ [5] ใบ 

3 U. crinita 
 

1. ตม้น ้าผสมกบัรากแกลบหนู กาสามปีกใหญ่ กาสามปีก
เลก็ และโมกมนัรกัษาอาการทางประสาท [6] 
2. ฝนกบัน ้าปนูใสทารกัษาฝี [6] 
3. ผสมหวัขา้วเยน็ ตม้น ้าดื่มแกป้วดเมื่อย [6] 
4. ต าละเอยีดพอกแผลฟกช ้า (ชาวเขาอาขา่-เชยีงราย) 
5. ก าจดัหนอนในปลารา้ (ขอนแก่น, สกลนคร, มุกดาหาร) 

 
ราก 
ราก 
ทัง้ตน้ 

ล าตน้, ใบ 
ใบ 

4 
 

U. lagopodioides 1. แกพ้ษิงแูละสตัวก์ดัต่อย [4] 
2. ฝนกบัน ้าปนูใสทารกัษาฝี [6-7] 
3. ตม้น ้าดื่มบ ารุงก าลงั แกป้วดเมื่อย (เชยีงราย) 

ราก 
ราก 
ทัง้ตน้ 

5 U. picta 1. แกพ้ษิงแูละสตัวก์ดัต่อย [4] 
2. ก าจดัหนอนในปลารา้ (สกลนคร) 

ราก 
ใบ 
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ABSTRACT 
 

Survey and study on the family Orchidaceae at Phu Wiang National Park, Khon Kaen province was 
carried out since October 2010 until September 2011. Seventeen genera and 30 species are enumerated. 
Dendrobium Sw. and Habenaria Willd. are the most common genera in the park. Sidenfadenia mitrata 
(Rchb.f.) Garay is the most common species in this area and Habenaria hosseusii Schltr. is an endemic to 
Thailand. 

 
Keywords: Diversity, Survey, Orchids, Orchidaceae, Phu Weing National Park. 
 

1. INTRODUCTION 
 The family Orchidaceae is the most diverse and largest family of all the monocotyledons, with 900 
genera and more than 25,000 species [1]. Of its many species, approximately 25% are terrestrial, 70% are 
epiphytic, and the other 5% can grow on a variety of supports and in several substrates, including on rocks. 
[2]. In Thailand, 177 genera and 1,133 species are reported. They belong to 6 subfamilies, namely 
Apostasioideae, Cypripedoideae, Neottioideae, Orchidoideae, Epidendroideae and Vandoideae [3], the first 
subfamily, as Larsen and de Vogel (1972) already treated this group as a separate family in Flora of Thailand 
2(2); Apostasiaceae [4]. 

Phu Wiang National Park is located in Khon Kaen province in North-eastern Thai floristic region, 
covers an area of about 325 square kilometers of low mountains covered with deciduous forest. The 
vegetation is largely diptercarp and mixed deciduous forests with small areas of dry evergreen forest and 
bamboo, all of which creates habitat diversities [5]. 

The orchids diversity in Khon Kaen province were reported in Ubolratana dam, 12 species [6], Khok 
Phutaka, Phu Wiang district,  40 species [7], two species of which, namely Aerides heulettiana Rchb.f. and 
Paphiopedilum concolor (Bateman) Pfitzer were classified as rare species [8-9]. And Phu Wiang national 
park, only one terrestrial orchid, Vanilla aphylla Blume was reported [10]. 

 
2. MATERIALS AND METHODS 

 Field surveys were conducted throughout the deciduous and dry dipterocarp forests in the park from 
2010-2011 in different seasons. Species identification was undertaken at the park and the department of 
biology, faculty of science and technology, Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand; follows keys to 
species of Ochidaceae in Thailand [11-19]. 
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3. RESULTS 
A survey of wild orchids in Phu Wiang National Park was conducted from October 2010 to 

September 2011. Thirty species with 17 genera and four subfamilies were identified namely Vandoideae, 
Epidendroideae, Orchidoideae and Neottioideae. Species enumerate of each subfamilies are 14, 10, 4 and 1 
species, respectively. Dendrobium Sw. and Habenaria Willd. are the most common genera with 4 species 
each. Sidenfadenia mitrata (Rchb.f.) Garay is the most common species in this area (table 1, fig. 1). 
 

4. CONCLUSION AND DISCUSSION 
Thirty species have been recorded from Phu Wiang National Park. One species is treated as 

endemic plants of Thailand; Habenaria hosseusii Schltr. [3]. Fourteen species were reported in Plant 
Genetic Conservation Project under The Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn,  Khok Phutaka (Phu Wiang district, Khon Kaen province) [7], but Doritis pulcherrima Lindl. in 
study site is a terrestrial (growing on soils), whereas it was reported as lithophytic orchids in Khok Phutaka 
[7], Phu Rua National Park [20] and Nam Nao National Park [21]. Moreover, Vanilla aphylla Blume found in 
Phu Wiang national park [10] is not found in the area in this study. Actually, V. aphylla was found in dry 
evergreen forest [10] which conducted higher moister content than deciduous forest. The dry evergreen forest 
indicated more variety of plant species due to its characteristics including temperature, moisture and other 
geographical factors. These natural locality environments of V. aphylla that reported by Thitimetharoch et. al 
[10] distinguished difference from deciduous forest which is our study site.  
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Table 1  Species of wild orchids in Phu Wiang National Park. 
DDF = Dry dipterocarp forest, MDF = Mixed deciduous forest, OA = Open area 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subfamilies and species Flowering period Ecology 
1. Neottioideae  
Tropida curculigoides Lindl. 
 

 
June-July 

 
DDF  

 

2. Orchidoideae  
Habenaria dentata (Sw.) Schltr. 
H. hosseusii Schltr. 
H. malintana (Blanco) Merr.  
H. rostellifera Rchb.f. 
 

 
September-October 
August-September 
September-October 
August-September 

 
MDF  
DDF, MDF, OA 
MDF  
OA 
 

3. Epidendroideae  
Arundina graminifolia (D.Don.) Hochr. 
Bulbophyllum affine Lindl. 
Dendrobium acinaciforme Roxb. 
D. aphyllum (Roxb.) C.E.C.Fisch. 
D. delacourii Guill. 
D. pulchellum Roxb. ex Lindl. 
Eria tomentosa (Koen) Hook.f. 
Liparis sutepensis Rolfe ex Downie 
Nervilia aragoana Gaudich. 
N. crociformis (Zoll. & Moritzi) Seidenf. 
 

 
July-September 
April-June 
May-June 
March-April 
March-April 
February-March 
March-May 
July-August 
May-June 
May-June 
 

 
DDF 
DDF  
DDF  
MDF 
DDF 
MDF 
MDF 
MDF 
MDF 
MDF 
 

4. Vandoideae 
Aerides falcata Lindl. 
Cleisostoma arietinum (Rchb.f.) Garay 
C. fuerstenbergianum Kraenzl. 
C. subulatum Blume  
Cymbidium aloifolium (L.) Sw.  
Cy. ensifolium (L.) Sw. 
Doritis pulcherrima Lindl. 
Eulophia andamanensis Rchb.f. 
E. graminea Lindl. 
E. macrobulbon (Parish & Rchb.f.) Hook.f. 
Geodorum citrinum Jacks. 
Sarcoglyphis mirabilis (Rchb.f.) Garay 
Sidenfadenia mitrata (Rchb.f.) Garay 
Vanda lilacina Teijsm. & Binn. 
V. liouvillei Finet 
 

 
March-April 
April-May 
November-January 
April-May 
April-May 
September-October 
July-September 
February-March 
February-March 
March-May 
May-June 
April-May 
March-April 
January-March 
March-April 
 

 
DDF 
DDF 
DDF 
MDF 
DDF 
DDF 
DDF 
DDF 
DDF 
DDF 
MDF 
DDF 
DDF, MDF 
DDF 
DDF 
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5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Orchids in Phu Wiang national park : A.-B. epiphytic orchids, A. Dendrobium delacourii Guill.,  

B. Sidenfadenia mitrata (Rchb.f.) Garay; C.-E. terrestrial orchids, C. Doritis pulcherrima Lindl.,  
D. Geodorum citrinum Jacks., E. An endemic species of Thailand; Habenaria hosseusii Schltr. 

 
 

A 

B 

C D E 
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บทคดัยอ่ 
 

  การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีขีองผูบ้รหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) การศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลู
พืน้ฐาน 2) การออกแบบโครงร่างหลกัสตูร 3) การพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างหลกัสตูร 4) การทดลองใช้
หลกัสตูรและ 5)  การประเมนิผลและปรบัปรุงหลกัสตูรฝึกอบรม  กลุ่มตวัอยา่งเลอืกแบบเจาะจงจากผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ทีส่มคัรใจเขา้รบัการพฒันา จ านวน 35 คน เครื่องมอืวจิยัไดแ้ก่ แบบประเมนิความเหมาะสมหลกัสตูรฝึกอบรม แบบ
ประเมนิความสอดคลอ้งของหลกัสตูรฝึกอบรม แบบทดสอบวดัความรูด้า้นไอซที ีแบบบนัทกึผลการฝึกทกัษะปฏบิตัแิละแบบ
ประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอหลกัสตูรฝึกอบรม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
  ผลการศกึษาพบว่า 
  1. หลกัสตูรฝึกอบรมการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีขีองผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผ่านเครอืขา่ยสงัคม
ออนไลน์ ทีพ่ฒันาขึน้ ม ี11 หน่วย 
  2. ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของหลกัสตูรฝึกอบรม ประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ พบว่า หลกัสตูรฝึกอบรม มี
ความเหมาะสมมาก (X = 4.45  , SD. = 0.213) และมคีวามสอดคลอ้งกนัทุกประเดน็ (IOC = 0.80-1.00) 
  3. ประสทิธภิาพหลกัสตูรฝึกอบรม  81.36 / 89.33 เป็นไปตามเกณฑก์ าหนดไว ้80 / 80 
  4. ทกัษะปฏบิตัดิา้นไอซทีขีองผูเ้ขา้รบัการพฒันาผ่านเกณฑก์ารประเมนิ รอ้ยละ 79.04 ซึง่สงูกวา่เกณฑท์ีต่ัง้ไว ้
รอ้ยละ 75.00 
  5. ความพงึพอใจทีม่ต่ีอหลกัสตูรฝึกอบรม ของกลุ่มตวัอย่าง อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.29, SD. = 0.57) 
 
ค าส าคญั : หลกัสตูรฝึกอบรม , สมรรถนะดา้นไอซที ี, ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน, เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
 
_______________________ 
1   นกัศกึษา ปรชัญาดุฎบีณัฑติ(คอมพวิเตอร์ศกึษา) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 
2   ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ(คอมพวิเตอรศ์กึษา) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 
3   ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ(คอมพวิเตอรศ์กึษา) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 
4  การศกึษาดุษฎบีณัฑติ( วจิยัและประเมนิผลการศกึษา ) คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
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ABSTRACT 
 

  The objective of this research was to develop a social network – based training curriculum to develop the 
ICT competency of administrators in basic education schools. Procedure in developing the training curriculum 
consisted of 5 steps: 1) background data study, 2) design the training curriculum on social network, 3) develop 
the training curriculum, 4) implement the training curriculum, and 5) evaluate and improvement the training 
curriculum. The sample in this research were thirty five administrators in basic education schools who registered 
attending the training course. The research instrument were an achievement test on knowledge of ICT 
competency, a questionnaire on appropriate, consistency, and satisfaction of training curriculum. The statistics 
used for the data analyses were percentage, average means, and standard deviation.   
  The research results indicated as follows. 
  1. The social network – based training curriculum to develop the ICT competency of administrators in 
basic education schools consisted of 11 units. 
  2. The degree of the opinion on appropriate and consistency of training curriculum was  high (X = 4.45 
and SD. = 0.213), had a consistency all issues (IOC = 0.80 - 1.00) 
 3. The mean efficiency of training curriculum was 81.36/89.33 which is higher than the specified range 
(80/80). 
  4. The ICT skills of the administrators in basic education schools were over the evaluation criteria 79.04 
percent, which is higher than the specified range 75.00 percent. 
  5. The degree of the satisfaction of the administrators in basic education schools was high (X = 4.29 and 
SD. = 0.57). 
_______________________ 
1   Student in Ph.D. (Computer Education) Faculty of Information Technology, Rajabhat Mahasarakham University   
2   Ph.D. (Computer Education) Faculty of Information Technology, Rajabhat Mahasarakham University   
3   Ph.D. (Computer Education) Faculty of Information Technology, Rajabhat Mahasarakham University  
4  Ph.D. (Educational Research And Evaluation) Faculty of Educational,  Mahasarakham University 
 

Keywords   ICT competency, training curriculum, administrators in basic education schools, social network. 
 
 
 

1. บทน า 

   ปจัจบุนัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร แพร่กระจายอย่างกวา้งขวางในสงัคมไทย ทัง้การใชใ้นระดบั
สว่นบุคคลไปจนถงึการประยุกตใ์ชเ้พื่อประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม การพฒันาเยาวชนเพื่อใหรู้เ้ท่าทนัเทคโนโลยทีี่
เปลีย่นแปลงไปจงึเป็นหน้าทีข่องภาครฐัและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง รฐับาลโดยกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ ก าหนดกรอบ
นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (IT 2020) มมีาตรการดา้นการ
พฒันาความรู ้ไอซที ีแก่แรงงานและบุคคลทัว่ไป ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไดแ้ก่ (1) ก าหนดใหส้ถาบนัการศกึษา 
ตอ้งน า ไอซที ีมาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการเรยีนการสอนเพิม่มากขึน้ และใหม้หีลกัสตูรหรอืเนื้อหาเกีย่วกบัคุณธรรมและ
จรยิธรรมในการใช ้ไอซที ีความรู ้ความเขา้ใจ และความตระหนกัถึงผลกระทบของ ไอซที ีต่อสิง่แวดลอ้มในชัน้เรยีนทุก
ระดบั (2) ปรบัปรุงเนื้อหาหรอืหลกัสตูรการเรยีนการสอนในระดบัประถมและมธัยมศกึษา โดยใหเ้พิม่เน้ือหาทีเ่ป็นการ
เสรมิสรา้งทกัษะในการใชป้ระโยชน์จาก ไอซที ีทีเ่หมาะสมกบัการเรยีนรู ้การด ารงชวีติ และการจา้งงานในศตวรรษที่ ๒๑ 
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และ(3) ก าหนดใหทุ้กสถาบนัการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา ตอ้งจดัใหม้กีารทดสอบความรูด้า้น ไอซที ีพืน้ฐาน (Basic ICT 
literacy) ส าหรบันกัเรยีน ก่อนจบการศกึษา(กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร, 2554 : 3 - 26)   รวมทัง้
กระทรวงศกึษาธกิาร และส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในฐานะทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
โดยตรง ไดเ้ตรยีมการเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว ดว้ยการก าหนดแผนแม่บทดา้นไอซที ีกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ.
2554-2556 ใหม้กีารประยุกตใ์ชไ้อซทีทีัว่ทัง้สงัคมโดยอาศยัการศกึษา(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2554 : 4-5) และก าหนด
โครงการพฒันาบุคลากรดา้นบรูณาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เพื่อยกระดบัการเรยีนการสอน มจีุดเน้นเพื่อ
การอบรมครใูนโรงเรยีนใหส้ามารถประยุกตใ์ชไ้อซทีเีป็นเครื่องมอืในการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ใหส้ามารถจดัการเรยีนการสอน
เพื่อการเรยีนรู(้Teaching for Learning) โดยใหผู้เ้รยีนเรยีนรูแ้ละเกดิองคค์วามรูด้ว้ยการใชไ้อซทีเีป็นเครื่องมอืตามหลกัสตูร 
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2553 : 3-5) ชีใ้หเ้หน็ความส าคญั
ของการน าไอซทีมีาใชเ้พื่อพฒันาคุณภาพการศกึษาของหน่วยงานภาครฐัและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

จากการศกึษาพบว่าผูบ้รหิารสถานศกึษา ไมใ่หก้ารสนบัสนุนนโยบายดา้นการน าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อการเรยีนรู้
(ส านกัเทคโนโลยเีพื่อการเรยีนการสอน, 2553 : 55) ซึง่สอดคลอ้งกบั ผลสรุปของส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา ที่
สรุปผลการด าเนินงาน 9 ปี ของการปฏริปูการศกึษา (พ.ศ.2542-2552) ในประเดน็เกีย่วกบัการพฒันาดา้นเทคโนโลยเีพื่อ
การศกึษาพบวา่ผูบ้รหิารสว่นใหญ่ใหค้วามสนใจในการพฒันาวสัดุอุปกรณ์(Hardware) มากกว่าการน าเน้ือหาสาระในสือ่
เทคโนโลยสีารสนเทศ(Software)ไปใชใ้นการเรยีนการสอนและการพฒันาผูส้อนใหม้คีวามรูค้วามสามารถเพยีงพอในการน า
เทคโนโลยไีปใชพ้ฒันาสือ่การเรยีนการสอนและจดักระบวนการเรยีนรู ้(ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2552 : 46-47)  
ผูบ้รหิารสถานศกึษาในฐานะเป็นบุคคลส าคญัทีส่ดุในระบบการน าองคก์าร เพราะการน าองคก์ารเป็นกลไกในการบรหิาร
จดัการการศกึษาของไทย จงึควรไดร้บัการพฒันาใหม้คีวามรู ้ทกัษะและเจตคตดิา้นไอซทีหีรอืพฒันาใหม้สีมรรถนะดา้นไอซี
ททีีเ่พยีงพอ เพื่อใหก้ารบรหิารการศกึษาถูกตอ้งแม่นย า และทีส่ าคญัเป็นเครื่องมอืทีส่ามารถช่วยลดภาระงานของผูบ้รหิาร
และบุคลากรทางการศกึษาไดเ้ป็นอย่างด ี(เอกชยั  กีส่ขุพนัธ,์ 2553 : 14-15) 
  จากการศกึษาเอกสารเกีย่วกบัการพฒันาสมรรถนะบคุคลในดา้นต่างๆ ท าใหท้ราบว่าการพฒันาผูบ้รหิาร
สถานศกึษา ใหม้สีมรรถนะดา้นไอซที ีจะช่วยใหผู้บ้รหิารสถานศกึษามคีวามรู ้ทกัษะและเจตคตทิีด่ต่ีอไอซที ีสามารถใช ้
ไอซที ีเป็นเครื่องมอืในการพฒันาคุณภาพการศกึษาไดม้ากขึน้ และการพฒันาทรพัยากรบุคคลเพื่อการพฒันาองคก์ารสว่น
ใหญ่จะเป็นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งการฝึกอบรม(กญัญามน อนิหว่าง, 2554) การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมพฒันาสมรรถนะดา้น 
ไอซทีผีูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงึมคีวามความส าคญัและจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมทีใ่ช้
เทคนิคการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ประกอบดว้ยการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ประกอบการ
บรรยายและสาธติของวทิยากร และทมีวทิยากรพีเ่ลีย้ง(Mentor team) ซึง่จะตอบสนองต่อความแตกต่างของผูเ้ขา้อบรม 
เน้ือหาสาระทีเ่น้นทัง้ความรู ้ทกัษะและเจตคต ิรวมทัง้ขอ้จ ากดัของระยะเวลาการฝึกอบรม(ดวงใจ ศุภสารมัภ,์ 2555) ผูว้จิยั
จงึพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีขีองผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
เพื่อน าไปใชท้ดลองจรงิกบัผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานต่อไป 
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
  เพื่อพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีขีองผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผ่านเครอืขา่ย
สงัคมออนไลน์ 

2. เครือ่งมือและวิธีด าเนินการวิจยั 

  การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีขีองผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผ่านเครอืขา่ย
สงัคมออนไลน์ ประกอบดว้ยขัน้ตอน 5 ขัน้ตอน คอื 

  ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาและวิเคราะหข์้อมลูพืน้ฐาน 
  การศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานส าหรบัใชใ้นการวางแผนการสรา้งหลกัสตูร แบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื1) ศกึษา
แนวคดิ หลกัการ และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาสมรรถนะบุตตล แผนงาน นโยบายและเป้าหมายดา้นการพฒันาไอซทีี
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เพื่อการศกึษาของหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2) น าผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ
สมรรถนะดา้นไอซทีขีองผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทีผู่ว้จิยัศกึษาและพฒันาโดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 
จ านวน 6 องคป์ระกอบ 48 ตวัชีว้ดั (Pramote Wangsa-ard, 2011 : 55) วเิคราะหค์วามจ าเป็นตามแผนงาน นโยบายและ
เป้าหมายดา้นไอซทีสี าหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 ขัน้ตอนท่ี 2 การออกแบบโครงรา่งหลกัสูตร 
  การออกแบบโครงร่างหลกัสตูร แบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื 1) การก าหนดโครงร่างหลกัสตูร การด าเนินการใน
ขัน้ตอนน้ี เป็นการน าผลการวเิคราะหจ์ากขัน้ตอนที ่1 มาเขยีนเป็นโครงร่างหลกัสตูรประกอบดว้ยสภาพปญัหาและความ
จ าเป็นของหลกัสตูร จุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ การจดักจิกรรมฝึกอบรม สือ่การฝึกอบรม การวดัและประเมนิผล 2) การสรา้ง
เครื่องมอืประเมนิหลกัสตูร ประกอบดว้ยแบบประเมนิความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของหลกัสตูร แบบประเมนิ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของหลกัสตูร 

  ขัน้ตอนท่ี 3 การพฒันาและตรวจสอบคณุภาพของโครงรา่งหลกัสูตร 
  ด าเนินการโดยน าโครงร่างหลกัสตูรฝึกอบรมและเครื่องมอืประเมนิหลกัสตูรฝึกอบรมไปใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นการ
บรหิารสถานศกึษา จ านวน 2 คน ผูเ้ชีย่วชาญดา้นพฒันาหลกัสตูร จ านวน 2 คน และผูเ้ชีย่วชาญดา้นไอซที ีจ านวน 1 คน 
พจิารณาความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของโครงร่างหลกัสตูรและความสอดคลอ้งของเครื่องมอืประเมนิหลกัสตูร
ฝึกอบรม จากนัน้น ามาวเิคราะห ์ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าดชันีความสอดคลอ้งของโครงร่างหลกัสตูรและ
เครื่องมอืประเมนิหลกัสตูร พรอ้มทัง้น าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรงุโครงร่างหลกัสตูรและเครื่องมอืหลกัสตูร ใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ 

  ขัน้ตอนท่ี 4 การทดลองใช้หลกัสูตร 
  เป็นการน าหลกัสตูรไปทดลองใชเ้พื่อหาประสทิธภิาพของหลกัสตูร และคุณภาพของเครื่องมอืหลกัสตูร แบ่งการ
ด าเนินงานออกเป็น 2 สว่น คอื 1) การศกึษาน าร่อง (pilot study) เพื่อตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นการใชห้ลกัสตูร กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา มหาสารคาม เขต 1 จ านวน 
12 คน แบ่งเป็นการศกึษาแบบกลุ่มเลก็ 1:1 จ านวน 3 คน และแบบกลุ่มใหญ่ จ านวน 9 คน  2) การทดลองใชห้ลกัสตูร เพื่อ
หาประสทิธภิาพของหลกัสตูรและคุณภาพของเครื่องมอืหลกัสตูร กลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา จงัหวดัมหาสารคาม ขอนแก่น รอ้ยเอด็และกาฬสนิธุ ์ทีส่มคัรใจเขา้รบัการอบรม จ านวน 35 
คน  วเิคราะหห์าประสทิธภิาพของหลกัสตูรตามเกณฑป์ระสทิธภิาพ E1/E2 และหาคุณภาพของเครื่องมอืหลกัสตูร 

  ขัน้ตอนท่ี 5 การประเมินผลและปรบัปรงุหลกัสูตรฝึกอบรม 
  เป็นการประเมนิผลการพฒันาหลกัสตูรตัง้แต่ขัน้ตอนที ่1 ถงึขัน้ตอนที ่4 เพื่อปรบัปรุงหลกัสตูรฝึกอบรมใหไ้ด้
หลกัสตูรฝึกอบรมการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีขีองผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ฉบบั
สมบรูณ์ และน าไปใชท้ดลองกบักลุ่มตวัอย่างในสถานการณ์จรงิต่อไป 
  เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบดว้ย 
  1. คู่มอืหลกัสตูรส าหรบัวทิยากร และคู่มอืประกอบการฝึกอบรมส าหรบัผูเ้ขา้รบัการอบรม ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ 
 2. หลกัสตูรการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
  3. เครื่องมอืวดัสมรรถนะดา้นไอซทีขีองผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เป็นเครื่องมอืทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ จ านวน 3 
ฉบบั ไดแ้ก ่แบบทดสอบวดัความรูด้า้นไอซที ีแบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ต่ีอสมรรถนะดา้นไอซทีขีองผูบ้รหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และแบบบนัทกึผลการปฏบิตัทิกัษะดา้นไอซทีขีองผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
  4. แบบประเมนิความสอดคลอ้งของเครื่องมอืวดัสมรรถนะดา้นไอซทีขีองผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
  5. แบบสอบถามประเมนิความเหมาะสมของหลกัสตูรฝึกอบรม 
  6. แบบประเมนิความสอดคลอ้งของหลกัสตูรฝึกอบรม 
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3. ผลการวิจยั  

  1. ผลการศึกษาและวิเคราะหข์้อมูลพืน้ฐาน 
  ผลจากการศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน เพื่อก าหนดเน้ือหาของหลกัสตูรฝึกอบรมการพฒันาสมรรถนะดา้น
ไอซทีขีองผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน จากองคป์ระกอบสมรรถนะดา้นไอซที ี6 ดา้น 48 
ตวัชีว้ดั ไดเ้น้ือหาดา้นไอซที ีทีจ่ะน าไปสรา้งหลกัสตูรฝึกอบรม จ านวน 11 หวัเรื่อง ไดแ้ก่ 1. การสือ่สารดว้ย จดหมาย 
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) 2. การสบืคน้ทางอนิเทอรเ์น็ต(Search Engine) 3. การใชง้านสือ่อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสส์มยัใหม่
เพื่อการสือ่สาร ไดแ้ก่ Smart Phone 4. เทคโนโลย ีWeb 2.0 และการสรา้งสงัคมออนไลน์ (social network) 5. ซอฟตแ์วร์
ประยุกตเ์พื่อการเรยีนการสอน เช่น ระบบ E-Library , E-Learning หรอืe-Book  6. การใชง้านสือ่อุปกรณ์อเิลกทรอนิกส์
สมยัใหม่เพื่อการจดัการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ แทบ็เลต็ 7. การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ไอซที ีในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 8. 
ซอฟตแ์วรป์ระยุกตเ์พื่อการบรหิารสถานศกึษา  9. พรบ.และความปลอดภยัของคอมพวิเตอร ์10. นโยบาย/แผนงานดา้น
ไอซทีภีาครฐั และ11.ระบบงานอเิลก็ทรอนิกสภ์าครฐั 
  2. ผลการออกแบบโครงรา่งหลกัสูตร 
  ผลการออกแบบโครงร่างหลกัสตูร ไดอ้งคป์ระกอบของหลกัสตูรฝึกอบรมประกอบดว้ย สภาพปญัหาและความ
จ าเป็น จุดมุ่งหมายของหลกัสตูร หน่วยการฝึกอบรม จ านวน 11 หน่วย แต่ละหน่วยฝึกอบรมประกอบดว้ย จุดประสงคเ์ชงิ
พฤตกิรรม เน้ือหาสาระของหลกัสตูร กจิกรรมและวธิกีารอบรม สือ่ประกอบการอบรม การวดัและเมนิผล  
   ผลการออกแบบเวบ็ไซดเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เพื่อการฝึกอบรม โดยใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ www.ning.com 
ประกอบดว้ยระบบสมาชกิ(Members)  การเขา้ใชง้านกลุ่มหลกัสตูรฝึกอบรม(Groups) การเขา้ใชง้านหน่วยฝึกอรม(Forum) 
การร่วมกจิกรรมการเรยีนรู ้การสนทนาแลกเปลีย่นเรยีนรู(้Discussion) และการประเมนิผลประจ าหน่วยฝึกอบรม 
  3. ผลการพฒันาและตรวจสอบคณุภาพของโครงรา่งหลกัสตูร 
  ผลการประเมนิความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของหลกัสตูรฝึกอบรม โดยผูเ้ชีย่วชาญ สรุปไดด้งันี้ 

 ตารางที ่1 ผลการวเิคราะหค์วามเหมาะสมและความสอดคลอ้งของหลกัสตูรฝึกอบรม 

รายการประเมนิ ความเหมาะสม ความสอดคลอ้ง 

X  SD ความหมาย IOC ความหมาย 
1. ดา้นหลกัสตูรการฝึกอบรม 4.56 0.219 มากทีส่ดุ 0.8-1.0 สอดคลอ้ง 
2. ดา้นรปูแบบการฝึกอบรม 4.60 0.200 มากทีส่ดุ 0.8-1.0 สอดคลอ้ง 
3. ดา้นการจดักจิกรรมอบรมและเครื่องมอื 4.28 0.109 มาก 0.8-1.0 สอดคลอ้ง 
4. ดา้นการสง่เสรมิสมรรถนะดา้นไอซที ี 4.38 0.167 มาก 1.0 สอดคลอ้ง 

รวม 4.45 0.213 มาก 0.8-1.0 สอดคลอ้ง 

 จากตารางที ่1  พบว่าหลกัสตูรฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุในดา้นรปูแบบการฝึกอบรม(X = 4.60, SD.= 
0.200) และดา้นตวัหลกัสตูรฝึกอบรม(X = 4.56  , SD. = 0.219) ตามล าดบั  โดยภาพรวม หลกัสตูรฝึกอบรมมคีวาม
เหมาะสมในระดบัมาก (X = 4.45  , SD. = 0.213) และมคีวามสอดคลอ้งกนัทุกประเดน็ (IOC = 0.80-1.00) 

  4. ผลการทดลองใช้หลกัสูตรฝึกอบรม 
    ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหห์าประสทธภิาพของหลกัสตูรฝึกอบรม 

แบบทดสอบ/ประเมิน คะแนนเตม็ X  รอ้ยละ 

ระหว่างการอบรม (E1) 110 89.5 81.36 
หลงัการอบรม(E2) 30 26.8 89.33 
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    จากตารางที ่2 ผลคะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิผลระหว่างอบรม (E1) มคี่าเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 81.36 ของ
คะแนนตม็ และผลคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบทดสอบหลงัเรยีน (E2) มคี่าเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 89.33 ของคะแนนเตม็ แสดงว่า
ประสทิธภิาพของหลกัสตูรฝึกอบรม มคี่าเท่ากบั 81.36/89.33 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดไวค้อื E1/E2 = 80/80  

    ตารางที ่3 จ านวนและรอ้ยละของผูผ้่านการประเมนิผลการฝึกทกัษะปฏบิตัดิา้นไอซที ี

กจิกรรมฝึกทกัษะ จ านวนทัง้หมด จ านวนผ่าน รอ้ยละ 

1. การสือ่สารดว้ย จดหมาย อเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail)  35 35 100.00 

2. การสบืคน้ทางอนิเทอรเ์น็ต(Search Engine)  35 26 74.29 

3. เทคโนโลย ีWeb 2.0 และการสรา้งสงัคมออนไลน์ 
(social network)  

35 24 68.57 

4. การใชง้านสือ่อุปกรณ์อเิลกทรอนิกสส์มยัใหม่เพื่อการ
จดัการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ แทบ็เลต็  

35 30 85.71 

5. ซอฟตแ์วรป์ระยุกตเ์พื่อการบรหิารสถานศกึษา   35 24 68.57 

6.ระบบงานอเิลก็ทรอนิกสภ์าครฐั 35 27 77.14 

รวม 210 166 79.04 

  จากตารางที ่3 ทกัษะปฏบิตัดิา้นไอซทีขีองผูเ้ขา้รบัการพฒันาผา่นเกณฑก์ารประเมนิ รอ้ยละ 75.00 จ านวน 3 
ดา้นคอื ดา้นการสือ่สารดว้ย จดหมาย อเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) ดา้นการใชง้านสือ่อุปกรณ์อเิลกทรอนิกสส์มยัใหม่เพื่อการ
จดัการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ แทบ็เลต็ และดา้นระบบงานอเิลก็ทรอนิกสภ์าครฐั เมื่อพจิารณาโดยภาพรวม พบว่าผูเ้ขา้รบัการอบรมมี
ทกัษะปฏบิตัดิา้นไอซทีผี่านเกณฑค์ดิเป็นรอ้ยละ 79.04 ซึง่สงูกวา่เกณฑท์ีต่ัง้ไว ้รอ้ยละ 75.00  

 ตารางที ่4 ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรมทีม่ต่ีอหลกัสตูรการฝึกอบรมพฒันาสมรรถนะดา้น
ไอซทีขีองผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

รายการประเมนิ X  SD ความหมาย 
ดา้นวทิยากร 4.51 0.321 มากทีส่ดุ 
ดา้นการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที ่ 4.11 0.513 มาก 
ดา้นสถานที ่/ ระยะเวลา 4.20 0.643 มาก 
ดา้นหลกัสตูรการอบรม/กระบวนการอบรม 4.34 0.213 มาก 

รวม 4.29 0.572 มาก 

  จากตารางที ่4 พบว่าความพงึพอใจของกลุ่มตวัอย่างทีม่ต่ีอหลกัสตูรฝึกอบรมพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีขีอง
ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ อยูใ่นระดบัมากทุกรายการประเมนิ ยกเวน้ดา้นวทิยากร ผูร้บั
การอบรมมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ ในภาพรวมผูเ้ขา้อบรมมคีวามพงึพอใจต่อหลกัสตูรฝึกอบรมการพฒันา
สมรรถนะดา้นไอซทีขีองผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ในระดบัมาก (X = 4.29, SD. = 0.57) 

  5. การประเมินผลและปรบัปรงุหลกัสูตรฝึกอบรม 
  น าผลการพฒันาหลกัสตูรตัง้แต่ขัน้ตอนที ่1 ถงึขัน้ตอนที ่4 มาปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ ตลอดจน
ขอ้คน้พบจาการทดลองใชห้ลกัสตูร เพื่อใหไ้ดห้ลกัสตูรฝึกอบรมการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีขีองผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ฉบบัสมบรูณ์ และน าไปใชท้ดลองกบักลุ่มตวัอย่างในสถานการณ์จรงิต่อไป 
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4. สรปุและอภิปรายผล 
 การวจิยัเพื่อพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีขีองผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานผ่าน
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ แบ่งการด าเนินการเป็น 5 ขัน้ตอน คอื 1) การศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน 2) การออกแบบ
โครงร่างหลกัสตูร 3) การพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างหลกัสตูร 4) การทดลองใชห้ลกัสตูรและ 5)  การ
ประเมนิผลและปรบัปรุงหลกัสตูรฝึกอบรม  กลุ่มตวัอย่างเลอืกแบบเจาะจงจากผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทีส่มคัรใจเขา้
รบัการพฒันา จ านวน 35 คน เครื่องมอืวจิยัไดแ้ก่ แบบประเมนิความเหมาะสมหลกัสตูรฝึกอบรม แบบประเมนิความ
สอดคลอ้งของหลกัสตูรฝึกอบรม แบบทดสอบวดัความรูด้า้นไอซที ีแบบบนัทกึผลการฝึกทกัษะปฏบิตัแิละแบบประเมนิความ
พงึพอใจทีม่ต่ีอหลกัสตูรฝึกอบรม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
สรุปผลและอภปิรายผลการวจิยั ดงันี้ 
  1. หลกัสตูรฝึกอบรมการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีขีองผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ผ่านเครอืขา่ยสงัคม
ออนไลน์ทีพ่ฒันาขึน้ ม ี11 หน่วยการอบรม ซึง่เป็นไปตามผลการวเิคราะหเ์น้ือหาดา้นไอซที ีจากองคป์ระกอบสมรรถนะดา้น
ไอซทีขีองผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทีป่ราโมทย ์วงัสะอาด(Pramote Wangsa-ard, 2011) ไดศ้กึษาและพฒันาเอาไว ้ 
  2. ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของหลกัสตูรฝึกอบรม ประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ พบว่า หลกัสตูรฝึกอบรมใน
ภาพรวม มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก (X  = 4.45  , SD. = 0.213) และมคีวามสอดคลอ้งกนัทุกประเดน็ (IOC = 0.80-
1.00) จงึน าไปใชท้ดลองไดโ้ดยไม่มกีารปรบัปรุง 

  3. ประสทิธภิาพของหลกัสตูรฝึกอบรมเท่ากบั  81.36 / 89.33 เป็นไปตามเกณฑก์ าหนดไว ้80 / 80 สรุปไดว้่า
หลกัสตูรฝึกอบรมการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีขีองผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ทีผู่ว้จิยั
สรา้งขึน้ มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์E1/E2 = 80/80 ทีต่ัง้ไว ้สามารถน าไปใชใ้นการฝึกอบรมไดต้ามวตัถุประสงค ์
  4. ทกัษะปฏบิตัดิา้นไอซทีขีองผูเ้ขา้รบัการการอบรมผ่านเกณฑก์ารประเมนิรอ้ยละ 75.00 จ านวน 3 ดา้นคอื ดา้น
การสือ่สารดว้ย จดหมาย อเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail)(รอ้ยละ100.00) ดา้นการใชง้านสือ่อุปกรณ์อเิลกทรอนิกสส์มยัใหม่เพื่อการ
จดัการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ แทบ็เลต็(รอ้ยละ 85.71) และดา้นระบบงานอเิลก็ทรอนิกสภ์าครฐั(รอ้ยละ 77.14) เมื่อพจิารณาโดย
ภาพรวม พบว่าผูเ้ขา้รบัการอบรมมทีกัษะปฏบิตัดิา้นไอซทีผี่านเกณฑค์ดิเป็นรอ้ยละ 79.04 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้รอ้ยละ 
75.00 ถอืว่าหลกัสตูรฝึกอบรมพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีขีองผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานผา่นเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
ทีพ่ฒันาขึน้ มปีระสทิธิภ์าพตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้สามารถน าไปใชพ้ฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีขีองผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานตามวตัถุประสงคไ์ด ้

  5. ความพงึพอใจของกลุ่มตวัอยา่งทีม่ต่ีอหลกัสตูรฝึกอบรมพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีขีองผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ อยู่ในระดบัมากทุกรายการ ยกเวน้ดา้นวทิยากรทีผู่ร้บัการอบรมมคีวามพงึพอใจใน
ระดบัมากทีส่ดุ เมื่อพจิารณาในภาพรวม ผูเ้ขา้อบรมมคีวามพงึพอใจต่อหลกัสตูรฝึกอบรมการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีี
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ในระดบัมาก (X = 4.29, SD. = 0.57) 
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Abstract 

 
The purpose of this research. A conceptual framework to synthesize of preparing to accommodate the teaching with 

computer tablet .  For schools affiliated with The Office Basic Education Commission. By understanding the article documents and 
related research and in-depth interviews Executive educational and teacher about the composition of the preparation of the study and 
study to synthesize a preparation to accommodate the teaching with computer tablet s.  For schools affiliated with The Office Basic 
Education Commission, which includes. Part 1 contains the policies of Government. Educational management (4 Ms) and the 
importance of technology to enhance learning. Part 2 planning management by PDCA Model.  Part 3 patterns to prepare to support 
the teaching with computer tablet  with a management person (Man), materials (Materials), money (Money) management 
(Management), and then apply formatting to prepare to support the teaching with computer tablet s.  For schools affiliated with the 
Office of the Board of education of basic synthesis up to expert everyone “accept” that format can be added to apply to the following 
operating.  

 
KEYWORD : Preparation, Computer tablet  
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กรอบแนวคิดเร่ืองรูปแบบการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรองรับ 
การจดัการเรียนการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต ในโรงเรียนสังกดั 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

A Conceptual Framework of School Preparation  Model  for Instructional  
by Tablet Computer  in School under The Office Basic Education Commission 
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คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
ประเทศไทย 

e-mail : w_pattalapo@hotmail.com   mobile:  08-9722-3545 
 

บทคดัยอ่ 
 วตัถุประสงคข์องการวจิยัคร้ังน้ี มีเพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดของรูปแบบการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับการจดัการเรียนการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต  ส าหรับโรงเรียนใน
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการศึกษาบทความ เอกสาร และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนเก่ียวกบั
องคป์ระกอบของการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา แลว้น าผลการศึกษามาสังเคราะห์
รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจดัการเรียนการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  
ส าหรับโรงเรียนในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงประกอบดว้ย  
ส่วนท่ี 1 ประกอบดว้ยนโยบายของรัฐบาล การบริหารจดัการสถานศึกษา  (4 Ms) และ
ความส าคญัของเทคโนโลยตี่อการยกระดบัการเรียนรู้  ส่วนท่ี 2 การวางแผนการบริหารจดัการ
ดว้ย PDCA Model  ส่วนท่ี 3 รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจดัการเรียนการสอน
ดว้ยคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต โดยการบริหารจดัการดา้นคน (Man) วสัดุอุปกรณ์ (Material)  
งบประมาณ (Money) การจดัการ (Management)  แลว้น ารูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับการจดัการเรียนการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต  ส าหรับโรงเรียนในสังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีสังเคราะห์ข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ ผลการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจดัการเรียนการสอนดว้ย
คอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย  4.62  สามารถน ารูปแบบท่ี
สังเคราะห์ข้ึนไปน าสู่การปฏิบติัต่อไป 
 

KEYWORD : การเตรียมความพร้อม  คอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต 
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1. บทน ำ 

  รัฐบาลไดก้ าหนดนโยบายดา้นการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศการส่ือสาร
โครงการ One Tablet per Child  โดยการแจกคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ตใหน้กัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2555,  3)  เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนไดใ้ชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์
แทบ็เล็ตเพื่อการศึกษา ซ่ึงเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยเร่ิมทดลองด าเนินการใน
โรงเรียนน าร่องส าหรับระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา  2555 ควบคู่กบัการเร่งพฒันา
เน้ือหาท่ีเหมาะสมตามหลกัสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต รวมทั้งจดัท าระบบ
อินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐานการใหบ้ริการในสถานศึกษาท่ีก าหนดโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  
(อรนุช  กนกสิริรัตน์.  2554 : 10-28)  เพื่อส่งเสริมการจดัการศึกษาและส่งเสริมการยกระดบั
การเรียนรู้โดยใชค้อมพิวเตอร์แทบ็เล็ตเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ ดงันั้นโรงเรียนจึงจ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจดัการเรียนการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์
แทบ็เล็ตใหมี้ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

จากสถานการณ์ดงักล่าวจะเห็นไดช้ดัเจนวา่นโยบายของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการศึกษาเป็นปัจจยัและเป็นมิติส าคญัในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การจดัการศึกษา  ใหก้า้ว
สู่ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของสังคมโดยรวมและจะเป็นมิติจองการสร้างกระบวนทศัน์  เพื่อ
น าไปสู่การเปล่ียนแปลงของระบบการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัภายใตก้ารศึกษา
ในยคุปฏิรูปในทศวรรษท่ีสอง (สุรศกัด์ิ  ปาเฮ.  http://www.kan1.go.th/tablet-for-
education.pdf)  ดงันั้นสถานศึกษาทุกแห่งในทุกสังกดั จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งเตรียมการรองรับ
ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนดงักล่าว ในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา จะตอ้งเตรียมการบริหาร
ทรัพยากรหรือปัจจยัทางการศึกษา  ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการด าเนินงานขององคก์าร
ใหส้ าเร็จได ้คือการบริหารจดัการ 4 Ms  (ฐิตารีย ์วลิยัเลิศ.  2554) ไดแ้ก่ คน (Man)  วสัดุส่ิงของ 
(Material)  เงิน (Money)  และการจดัการ (Management)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้ง
ด าเนินการในประเด็นดงักล่าวใหมี้ความพร้อมเพื่อรองรับคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ตมากท่ีสุด ซ่ึง
จะตอ้งมีเทคนิคในการด าเนินการโดยใชว้งจรบริหารงานคุณภาพ (ส านกังานกิจการนกัศึกษา.  
http://www.sit.sru.ac.th/IT/PDCA.pdf) ของ Deming หรือ (PDCA Model)  ซ่ึงมีขั้นตอนท่ี
ส าคญั คือ วางแผน (Plan)  ลงมือปฏิบติัตามแผน (Do)  การตรวจสอบ (Check)  และการ
ปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) เป็นแนวทางในการด าเนินการเตรียมความพร้อม 

 จากสภาพการณ์ขา้งตน้ สถานศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะตอ้งน านโยบาย
ดงักล่าวสู่การปฏิบติั  ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาและพฒันารูปแบบการเตรียมความพร้อมในการ
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จดัการเรียนการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต  ส าหรับโรงเรียนในสังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นระยะท่ี 1 มีวตัถุประสงคเ์พื่อสังเคราะห์
กรอบแนวคิดของรูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจดัการเรียนการสอนดว้ย
คอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต  ส าหรับโรงเรียนในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 

2. วธีิกำรด ำเนินกำรวจัิย 
 การด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี  มีวิธีการด าเนินการวจิยัออกเป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
 2.1  ศึกษาบทความ เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  การวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษา
บทความ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีเก่ียวกบัรูปแบบการเตรียมความพร้อมและงานวิจยัทั้งใน
และต่างประเทศ  เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดตามรูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
จดัการเรียนการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต ซ่ึงมีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี  1) นโยบายการน า
คอมพิวเตอร์แทบ็เล็ตเป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนการสอน 2)แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบั
การบริหารจดัการสถานศึกษา  3) การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 4) แนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 5) แนวคิดเก่ียวกบัเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 6) รูปแบบการ
ส่ือสารขอ้มูลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7) ความรู้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต 8) การ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 9) แนวคิดเก่ียวกบัการ
พฒันารูปแบบ และ 10) การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม นอกจากน้ีไดส้อบถามและ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนเก่ียวกบัองคป์ระกอบของการเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษาในดา้นต่าง ๆ อีกดว้ย 
 2.2 สังเคราะห์กรอบแนวคิดของรูปแบบการเตรียมความพร้อมขั้นตน้ ผูว้จิยัไดร่้าง
รูปแบบการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรองรับการจดัการเรียนการสอนดว้ย
คอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต ในโรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
สังเคราะห์จากการศึกษาบทความ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.3 ก าหนดกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดก้  าหนดกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเพื่อประเมิน
ความเหมาะสมรูปแบบการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรองรับการจดัการเรียนการสอน
ดว้ยคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต ในโรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงมี
คุณสมบติั ดงัน้ี 1) เป็นนกับริหารระดบัสูงในหน่วยงานท่ีก าหนดนโยบาย  2) เป็นนกัวิชาการ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นการพฒันาหลกัสูตร และ 3)  เป็นศึกษานิเทศกห์รือนกั
ปฏิบติัในหน่วยงานทางการศึกษา  จ านวน  5  คน 
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รูปแบบกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยคอมพวิเตอร์แทบ็เลต็  ส ำหรับโรงเรียนใน
สังกดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

กำรบริหำรจัดกำรและคุณภำพของกำรบริหำรจัดกำรตำมรูปแบบ 4  ด้ำน (4 Ms) 

 

 
 

 

 

 
 

PDCA  Model 

 2.4 สัมมนากลุ่มยอ่ยผูเ้ช่ียวชาญเพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับการจดัการเรียนการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต และรับขอ้เสนอแนะ
จากผูเ้ช่ียวชาญ 
 2.5 ปรับปรุง แกไ้ขและสรุปผล ผูว้จิยัไดท้  าการปรับปรุงรูปแบบการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการจดัการเรียนการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
และท าเป็นแผนภูมิกรอบแนวคิด  พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบแผนภูมิ 

3. ผลกำรวจัิย  
 แผนภูมิรูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจดัการเรียนการสอนดว้ย
คอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต ในโรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ดงัแผนภูมิท่ี  1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 นโยบายการน าคอมพิวเตอร์แท็บเลต็

เป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนการ

สอน 

แนวคิดดา้นการบริหาร

จดัการการศึกษา (4 Ms) 

ความส าคญัของเทคโนโลยี

ท่ีมีต่อการยกระดบัเรียนรู้ 

การวางแผนเพื่อการบริหารจดัการของ 

Deming Model (PDCA) 

ด้ำนคน  (Man) 
- ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
- ครู ป.1 
- ครูผูส้อน 
- จนท.ดูแลระบบ 
- นกัเรียน ป.1 
- ผูป้กครองนกัเรียน
ป.1 
 

ด้ำนอุปกรณ์ 
(Material) 

- หอ้งปฏิบติัการ โตะ๊ 
เกา้อ้ี พรม 
- ตูเ้ก็บแท็บเลต็ 
- ไฟฟ้า ปลัก๊ไฟ 
- อินเทอร์เน็ต 
- Access Point 
 

ด้ำนกำรจดักำร 
(Management) 

-การใชแ้ท็บเลต็ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
-การดูแลรักษาเคร่ือง
แท็บเลต็ 
-การจดัการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

ด้ำนงบประมำณ 
(Money) 

- ค่าจดัการอบรม 6 
หลกัสูตร 
- ค่าด าเนินการติดตั้ง
อุปกรณ์ต่าง ๆ  
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 รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจดัการเรียนการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์
แทบ็เล็ต ในโรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบส่วนต่าง ๆ 
ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ประกอบดว้ย 1) จากการท่ีรัฐบาลไดก้ าหนดนโยบายดา้นการพฒันา
เทคโนโลยสีารสนเทศการส่ือสารโครงการ One Tablet per Child  โดยการแจกคอมพิวเตอร์
แทบ็เล็ตใหน้กัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนไดใ้ชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์
แทบ็เล็ตเพื่อการศึกษา ซ่ึงเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยเร่ิมทดลองด าเนินการใน
โรงเรียนน าร่องควบคู่กบัการเร่งพฒันาเน้ือหาท่ีเหมาะสมตามหลกัสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์
แทบ็เล็ต รวมทั้งจดัท าระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐานการใหบ้ริการในสถานศึกษาท่ี
ก าหนดโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 2) แนวคิดดา้นการบริหารจดัการสถานศึกษา  ซ่ึงจะตอ้งเตรียมการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษาท่ีมีอยูไ่ปพร้อม ๆ กนัทั้งระบบ ซ่ึงปัจจยัหรือทรัพยากรทาง
การศึกษา หมายถึงส่ิงท่ีเป็นตวักลางหรือส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองช่วยในการด าเนินงานขององคก์าร
ส าเร็จได ้ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัคือ 4 Ms ไดแ้ก่ คน (Man)  วสัดุส่ิงของ (Material)  เงิน 
(Money)  และการจดัการ (Management)  เพื่อใหมี้ความพร้อมรองรับการจดัการเรียนการสอน
ดว้ยคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ตมากท่ีสุด  3) ความส าคญัของเทคโนโลยีท่ีมีต่อการยกระดบัการ
เรียนรู้ เน่ืองจากความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยที  าใหก้ารผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และ
ส่ือดิจิทลั (Digital)  เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีมากข้ึนดว้ย  ซ่ึงจะท าใหเ้น้ือหาท่ี
เรียนมีความน่าสนใจ  นกัเรียนมีความเขา้ใจมากข้ึนและเร็วข้ึนดว้ย 
 ส่วนท่ี 2 การวางแผนเพื่อการบริหารจดัการโดยใช ้วงจรคุณภาพ  (PDCA Model)  ซ่ึง
มีขั้นตอนท่ีส าคญั คือ วางแผน (Plan)  ลงมือปฏิบติัตามแผน (Do)  การตรวจสอบ (Check)  
และการปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) เป็นแนวทางในการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อม 
 ส่วนท่ี 3 รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจดัการเรียนการสอนดว้ย
คอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต ในโรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นการ 
การบริหารจดัการทรัพยากรการบริหาร (4 Ms) โดยใช ้ PDCA Model เป็นแนวในการด าเนินการ 
ประกอบดว้ย 1)  ดา้นคน (Man) ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครู ป.1  ครูผูส้อน  
เจา้หนา้ท่ีดูแลระบบ  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และ ผูป้กครองนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 1  2) ดา้นวสัดุอุปกรณ์ (Material) ประกอบดว้ย หอ้งปฏิบติัการ โตะ๊ เกา้อ้ี พรม  ตูเ้ก็บ
คอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต  ระบบไฟฟ้า ปลัก๊ไฟส าหรับชาร์จ  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เคร่ือง
กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)  3)  ดา้นงบประมาณ  (Money) ประกอบดว้ย        
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ค่าด าเนินการอบรมบุคลากรทุกหลกัสูตร  ค่าด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ  4)  ดา้นการ
บริหารจดัการ (Management)  ประกอบดว้ย  การจดัการเร่ืองการใชค้อมพิวเตอร์แทบ็เล็ตให้
เกิดประโยชน์สูงสุด  และ การดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ตใหส้ามารถใชง้านได ้ และ
การจดัการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 จากการสัมมนากลุ่มยอ่ยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน  5 คน เพื่อการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจดัการเรียนการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ใน
โรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรากฏวา่ ผลการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจดัการเรียนการสอนดว้ย
คอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต มีความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย  4.62  ดงัตารางท่ี  1 
 

ท่ี รายการประเมิน เฉล่ีย SD 

1  ดา้นรูปแบบ  4.60 0.46 

2  ดา้นการจดัการบุคลากร (Man)  4.60 0.49 

3  ดา้นวสัดุ/อุปกรณ์ (Material)  4.60 0.51 

4  ดา้นงบประมาณ (Money)  4.60 0.52 

5  ดา้นการบริหารจดัการ (Management)  4.80 0.49 

รวมเฉล่ีย 4.62 0.49 

 
ตารางท่ี 1  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ

การจดัการเรียนการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต 
 

นอกจากน้ีผูเ้ชียวชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะวา่ให้น ารูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับการจดัการเรียนการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต ในโรงเรียนสังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปน าสู่การปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดความพร้อมในสถานศึกษา
เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ตมีประสิทธิภาพสูงข้ึนต่อไป 

4. สรุปผลการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดของรูปแบบการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับการจดัการเรียนการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต  ส าหรับโรงเรียนในสังกดั
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ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการศึกษาบทความ เอกสาร และงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง  ผลการวิจยัไดรู้ปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจดัการเรียนการสอนดว้ย
คอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต  ส าหรับโรงเรียนในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ซ่ึงประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 ประกอบดว้ยนโยบายขอรัฐบาล การบริหารจดัการสถานศึกษา  
(4 Ms) และความส าคญัของเทคโนโลยตี่อการยกระดบัการเรียนรู้  ส่วนท่ี 2 การวางแผนการ
บริหารจดัการดว้ย PDCA Model  ส่วนท่ี 3 รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจดัการ
เรียนการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต โดยการบริหารจดัการดา้นคน (Man) วสัดุอุปกรณ์ 
(Material)  งบประมาณ (Money) การจดัการ (Management)  แลว้น ารูปแบบการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับการจดัการเรียนการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต  ส าหรับโรงเรียนในสังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีสังเคราะห์ข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญและผลการ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจดัการเรียนการสอน
ดว้ยคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย  4.62  สามารถน ารูปแบบท่ี
สังเคราะห์ข้ึนไปน าสู่การปฏิบติัต่อไป 

 
5. กติติกรรมประกาศ 
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  The purpose of this study was to 1) to develop ICT Curriculum Competencies Training for Teachers of basic courses, information technology 

and communications in Primary Education 2) to study the effects of ICT Curriculum Competencies Training for Teachers of basic courses, information 

technology and communications in Primary Education. 

 How to do the research stage 5, 1) learn the basics. Training performance in ICT, 2) to draft the course of training competencies, the urgent 

need for development, 3) developing training and evaluation by experts, 4) the use and effectiveness of Curriculum training developed and 5). evaluate 

the curriculum training developed. The purpose of this research is. Teachers of basic courses, information technology and communications in Primary 

Education. The elementary schools were selected from 30 candidates to attend the training. Curriculum training and assessment tests were satisfied. The 

statistics used to analyze the mean and standard deviation. And statistical hypothesis testing, t-test. 

 The research results as follows: 1) ICT Curriculum Competencies Training of teachers of basic courses, information technology and 

communications in Primary Eduation. Developed with 5 units of time in four days of training and technical training that is. The mentoring and support 

system  ratio 1:5, and I use social networking as a tool for communication and knowledge sharing. Includes a process of training six steps: (1) Samples 

(2) Training demonstration, (3) Vera Training Act (4) Evaluation (5)  Action (6) knowledge sharing through social network. Assessment of experts. 

Compliance with all aspects (IOC = 0.8-1.0) in the most appropriate course ( x 4.59, SD = 0.51) and 2) the results of the curriculum training to develop 

the ICT competencies. Teachers of basic courses, information technology and communications. The primary achievement of the participants after training 

than before training. Significant at the .05 level of efficiency, of course, by the skill of the E1/E2 was 75.54/76.68. The participants all have the ability to 

use the social site of learning for students. The participants were able to produce the electronic media. And in the media. Was good ( x = 4.44, SD = 

0.61) and the satisfaction of the participants. At a high level ( x = 4.28 SD = 0.72) for all the participants. Impressed by the trainers and mentors, and 

that training is useful in applications to work. 

Keyword   competencies, ICT,  information technology and communications, social networking, mentoring and support system. Training 
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ในการจดัการเรียนรูด้้วยคอมพิวเตอรแ์ทบ็เลต็  โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด 
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คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ประเทศไทย 
e-Mail : r_ butsurin@hotmail.com   Mobile:  08-9840-4214 

 
ABSTRACT 

 การวิจัยครัง้นี้  มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมเพื่อพัฒนาครูผู้สอนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ในการจัดการเรียนรู้ด้วย
คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ โดยใชเ้ทคนิคเพื่อนคู่คดิ  และ 2)  ศกึษาผลการทดลองใชห้ลกัสตูรทีพ่ฒันาขึน้  ประชากร ได้แก่ ครูผูส้อนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็เขต 1 จ านวน  250 คน  คดัเลอืกเป็นกลุ่มตวัอย่างแบบวธิเีฉพาะเจาะจง  โดยมเีกณฑค์อื เป็นผู้สมคัรเขา้
ร่วมการพฒันา จ านวน 10 คน  พรอ้มนกัเรยีนทีค่รคูดัเลอืกจ านวน คนละ 2 คน รวมทัง้หมด 30 คน   เครื่องมอืทีใ่ชไ้ดแ้ก่ 1) หลกัสูตรการส่งเสรมิเพื่อพฒันา
ครูผู้สอนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 12) แบบประเมินคุณภาพหลกัสูตร  3) แบบวดัความรู้ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถติิที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test   
 ผลการวจิยั พบวา่   
                1) การพฒันาหลกัสูตรประกอบด้วย 1.1) จุดประสงค์หลกัสูตร ได้แก่ ครูสามารถออกแบบกจิกรรมจดัการเรยีนรู้โดยใชป้ญัหาเป็นฐานร่วมกนั
เรยีนรูด้ว้ยเทคนิคเพื่อนคู่คดิ  โดยน าเครื่องคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็มาเป็นเครื่องมอืประกอบการออกแบบการเรยีนรู ้สู่การจดัการเรยีนการสอน   1.2) หลกัสูตร
ประกอบดว้ยกจิกรรม 8 กจิกรรม  ไดแ้ก่ 1.1.1) กจิกรรมการสรา้งความตระหนกั  1.1.2) กจิกรรมการเรยีนรู้แอพพลเิคชัน่  1.1.3)กจิกรรมการสะท้อนผลครัง้
ที1่  1.1.4) กจิกรรมการออกแบบการเรยีนรูโ้ดยใชแ้ทบ็เลต็เป็นเครื่องมอื  1.1.5) กจิกรรมการน าเสนอผลงาน  1.1.6) กจิกรรมการสะท้อนผลครัง้ที่2   1.1.7) 
กจิกรรมการปรบัสู่สภาพจรงิ  และ 1.1.8) กจิกรรมการสะทอ้นผลครัง้ที3่  และผลการประเมนิคุณภาพหลกัสตูรโดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 คน พบว่า  หลกัสูตร
มคีุณภาพโดยรวมในระดบัมาก(ค่าเฉลีย่ =  4.33  , และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.56) 
 2) ผลการศึกษาผลการทดลองใช้หลกัสูตร พบว่า  3.1) ครูและนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการส่งเสริม แตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยหลงัการ
ส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05  และ 3.2) ครูและนักเรียนมคีวามพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดบัมาก  (ค่าเฉลี่ย = 4.44, และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.62) 
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                   การพฒันาหลกัสตูร 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
ครเูป็นหวัใจของการปฏริปูการศกึษา  คุณภาพผูเ้รยีนทีส่งัคมตอ้งการคอืเป็นคนด ี มปีญัญาและสามารถด ารงตนในสงัคมได้อย่างเป็นสุขจะเป็น

ผลมาจากนโยบายดา้นการศกึษาของรฐั  ซึง่จะบงัเกดิผลไดต้อ้งอาศยัการปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพของคร ู (ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา.  2553 
: 18)  รฐับาลได้ก าหนดนโยบายด้านการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร กระทรวงศกึษาธกิารมโีครงการ One Tablet per Child  โดยการแจก
คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ใหน้กัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1  (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2555, 3)  จากผลการศกึษาวจิยัของ Becta ICT Research ซึ่งได้ศกึษาผล
การใชแ้ทบ็เลต็พซีปีระกอบ การเรยีนการสอนในโรงเรยีนระดบัประถม ศึกษาจ านวน 12 โรงเรยีนในประเทศองักฤษช่วงระหว่าง ค.ศ. 2004-2005 พบว่าการ
ใชแ้ทบ็เลต็พซีชีว่ยเพิม่แรงจงูใจของผูเ้รยีนและมผีลกระทบในทางบวกต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน รวมทัง้สนับสนุนให้เกดิการเรยีนรู้ด้วยตนเอง ช่วยส่งเสรมิ
ใหเ้กดิการคน้ควา้และการเขา้ถงึองค์ความรู้นอกห้องเรยีนอย่างกวา้งขวาง รวมทัง้ส่งเสรมิการเรยีนรู้แบบมสี่วนร่วมของผูเ้รยีน และผลจากการศกึษายงัได้
เสนอสิง่ทีผู่บ้รหิารควรใหค้วามส าคญัหลายประเดน็  ทีเ่หน็วา่ส าคญัและเกีย่วขอ้งมดีงันี้   (www.moc.moe.go.th/Files/Document/รายงานผลการใชง้าน 
แทบ็เลต็ พซี ีในโรงเรยีน_2.pdf)  
 1)  การพฒันาบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูส้อนเพื่อลดความกงัวลในการใชง้าน ให้มคีวามเชีย่วชาญในซอฟต์แวร์สนับสนุนต่างๆ รวมทัง้ให้มี
ความสามารถและความช านาญในการเขา้ถงึระบบเครอืขา่ย (LAN) ของสถานศกึษา 
 2)  การเสรมิสรา้งความมัน่ใจของผูส้อน โดยจดัใหม้กีารแลกเปลีย่นแนวคดิ มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งกนั รวมทัง้มกีารแบ่งปนัทรพัยากรที่
พฒันาหรอืใชง้าน ตลอดจนมกีารยกย่องชมเชยผูส้อนตน้แบบ (Champion) 
 การน านโยบายสู่การปฏิบตักิบัครูและบุคลากรทางการศกึษาตามโครงการ One Tablet PC Per Child ของกระทรวงศกึษาธกิาร ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานได้ด าเนินการจดัเตรยีมเนื้อหา (Content)  จดัเตรียมโครงสร้างหลกัสูตร 200  วนัแบบบูรณาการที่ประยุกต์ใช้กบั
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือในการจดัการเรียนรู้  ในขณะเดียวกนัได้ด าเนินการพฒันาหลกัสูตรอบรมต่าง ๆ ได้แก่  หลกัสูตรฝึกอบร มผู้บริหาร  
หลกัสตูรฝึกอบรมวทิยากรแกนน า   หลกัสตูรฝึกอบรมเจา้หน้าที่ดูแลระบบ  และหลกัสูตรฝึกอบรมครูผูส้อน  ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 ทุกคน   ส่วนส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา รอ้ยเอด็  เขต 1   ได้ด าเนินการพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษาในสงักดัเกี่ยวกบัเรื่องการจะน าคอมพวิเตอร์แทบ็เลต็  
มาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการจดัการเรยีนรู้ของนักเรียน  ได้เตรยีมการเพื่อให้ ศกึษานิเทศก์และผูบ้ริหารการศกึษาและผู้บรหิารสถานศกึษาทุกคน และคณะ
ครผููส้อนบางส่วน  โดยใหเ้ขา้รบัการอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการจดัการเรยีนรูท้ีม่หาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม   
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 ผูว้จิยัได้ศกึษาความต้องการในการเตรยีมการให้การส่งเสรมิพฒันาครูผูส้อนชัน้ประถมศึกษาปีที่  1  ให้มคีวามพร้อมในการปฏิบตัิงานตาม
นโยบายของกระทรวงศกึษาธกิารในเรื่องการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการจดัการเรยีนการสอน โดยได้ศกึษาสภาพปญัหา  ความต้องการ รูปแบบการ
ส่งเสรมิพฒันาการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ของครผููส้อนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 1  พบว่า  ครูผูเ้ขา้รบัการอบรม ร้อยละ100  ต้องการให้มกีาร
อบรมเชงิปฏิบัตกิารเตรียมการก่อนล่วงหน้า ต้องการให้มกีารอบรมเพิม่เตมิก่อนเปิดภาคเรียน  ต้องการรูปแบบการอบรมที่ให้มีผูช้่วยเขา้ร่วมอบรมเป็น
นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 หรอื 5 หรอืชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 หรอื 2  ที่ครูคดัเลอืกมาจ านวน  2  คน ส าหรบัเป็นเพื่อนคู่คิด ของครูผู้สอน โดยใชเ้วลา
อบรม  5  วนั  สอดคลอ้งกบัผลการสมัมนาศกัยภาพด้านไอซทีขีองผูน้ าท้องถิน่ ที่คณะกรรมาธกิารการสื่อสารและโทรคมนาคมสภาผูแ้ทนราษฎรจดั ให้กบั
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครใูนจงัหวดัมหาสารคาม   ทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามในวนัที่  1  เมษายน  2555  ที่ได้ให้ขอ้เสนอแนะส าหรบัด าเนินการ  
คอื  จดัอบรมครใูหม้คีวามรูแ้ละทกัษะในการออกแบบการเรยีนรูแ้ละการดแูลรกัษาคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ 
 การพฒันาครใูหม้คีวามรูแ้ละทกัษะทางดา้นไอซทีทีีป่ระสบผลส าเรจ็มหีลายรปูแบบ  ส าหรบัครผููส้อนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 1  ซึ่งส่วนมากเป็นครู
ทีม่อีายุค่อนขา้งมาก  มคีวามรู้และทกัษะการใชไ้อซทีน้ีอย   การเรยีนรู้ในเรื่องการใชไ้อซทีคี่อนขา้งชา้  การมผีูช้่วยเป็นเพื่อนคู่คดิการเรยีนรู้ในขณะมกีาร
อบรมพฒันาจะชว่ยใหก้ารพฒันามปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้   (ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา.  2554 : 85-90) 
 จากสภาพการณ์ดงักล่าว ครผููส้อนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 1  เป็นบุคคลส าคญัทีสุ่ด  ทีจ่ะเป็นผูน้ านโยบายส าคญัของรฐัใหบ้งัเกดิผลตามเป้าหมาย
ทีก่ าหนดไว ้ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาและพฒันาหลกัสูตรการส่งเสรมิเพื่อพฒันาครูผูส้อนชัน้ประถมศกึษาปีที่  1  ในการจดัการเรยีนรู้ด้วยคอมพวิเตอร์แทบ็เลต็  
โดยใชเ้ทคนิคเพื่อนคู่คดิ  การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัมกีลุ่มเป้าหมายทีค่รผููส้อนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 โดยก าหนดให้ครูเลอืกนักเรยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่
5-6 หรอื นักเรยีนในระดบัชัน้ม้ธยมศกึษาปีที่ 1-3 เป็นเพื่อนคู่คดิทัง้ในช่วงการอบรม  และระหว่างการจดัการเรยีนรู้  ทัง้นี้ ผูว้จิยัหวงัว่า ผลจากการพฒันา
หลกัสูตรจะช่วยให้ครูมคีวามรู้  มีทกัษะในการจดัการเรยีนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต   และมีนักเรียนเป็นผู้ช่วยในการด าเนินการจดัการเรียนรู้อย่างมี
ประสทิธภิาพต่อไป 
 
วตัถปุระสงค์ 
 1. เพื่อพฒันาหลกัสตูรการส่งเสรมิเพื่อพฒันาครผููส้อนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ในการจดัการเรยีนรูด้ว้ยคอมพวิเตอร์แทบ็เลต็ โดยใชเ้ทคนิค 
เพื่อนคู่คดิ   
 2.  เพื่อศกึษาผลการทดลองใชห้ลกัสตูรทีพ่ฒันาขึน้   
 

2. MATERIALS AND METHODS 
 

1) ประชากร ไดแ้ก่ ครผููส้อนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็เขต 1 จ านวน  250 คน  คดัเลอืก
เป็นกลุ่มตวัอย่างแบบวธิเีฉพาะเจาะจง  โดยมเีกณฑค์อื เป็นผูส้มคัรเขา้ร่วมการพฒันา จ านวน 10 คน  พรอ้มนกัเรยีนทีค่รคูดัเลอืกจ านวน คนละ 2 คน รวม
ทัง้หมด 30 คน    

2) เครื่องมอืทีใ่ชไ้ดแ้ก่ 1) หลกัสูตรการส่งเสรมิเพื่อพฒันาครผููส้อนชัน้ประถมศกึษาปีที ่12) แบบประเมนิคุณภาพหลกัสตูร  3) แบบวดัความรู ้
และ 4) แบบสอบถามความพงึพอใจ  

3) สถติทิีใ่ชไ้ด้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test   
 4) ขัน้ตอนการด าเนินการ 
 4.1) ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและศกึษาความตอ้งการ  แนวทางและองคป์ระกอบของรปูแบบการส่งเสรมิเพื่อพฒันาครผููส้อนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่1 ในการจดัการเรยีนรู้ดว้ยคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็   โดยใชเ้ทคนิคเพื่อนคู่คดิ  จากครแูละบุคลากรทางการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็เขต 1  

4.2) พฒันาหลกัสูตรการส่งเสรมิเพื่อพฒันาครผููส้อนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ในการจดัการเรยีนรูด้ว้ยคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ โดยใชเ้ทคนิคเพื่อน
คู่คดิ พรอ้มกบัพฒันาเครื่องมอืต่าง ๆ ไดแ้ก่ 1) แบบประเมนิคุณภาพหลกัสตูร  2) แบบวดัความรู ้และ 3) แบบสอบถามความพงึพอใจ  

4.3) ทดลองน าร่อง (try-out) หลกัสตูรการส่งเสรมิเพื่อพฒันาครผููส้อนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 พรอ้มทัง้หาคุณภาพเครื่องมอืต่าง ๆ ได้แก่ 1) 
แบบประเมนิคุณภาพหลกัสตูร  2) แบบวดัความรู ้และ 3) แบบสอบถามความพงึพอใจ 

4.4) ปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรการส่งเสรมิเพื่อพฒันาครผููส้อนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1และเครื่องมอื 
4.5) ประชมุกลุ่มย่อยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 คน เพื่อประเมนิคุณภาพหลกัสตูรการส่งเสรมิเพื่อพฒันาครผููส้อนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1ดงันี้ 
 ดร. สุรนิทร ์ น านาผล ผูอ้ านวยการสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็เขต 1 
 ดร.ธนกร  เชือ้จ ารญู นกับรหิารการศกึษาสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ์ 
 ดร.ฐติารยี์  วไิลเลศิ ศกึษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต26 
 ดร. นิคม  ชมพหูลง ศกึษานิเทศกเ์ชีย่วชาญ  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคามเขต 1 
 ผศ.ดร. อนุวฒัน์ ชยัเกยีรตธิรรม ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
4.6) ปรบัปรุงแกไ้ขเหลกัสูตรการส่งเสรมิเพื่อพฒันาครผููส้อนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 และเครื่องมอื ตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ 
4.7) ทดลองใชจ้รงิกบักลุ่มตวัอย่าง   
4.8)  วเิคราะหข์อ้มลู  และสรุปผล 
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3. RESULTS  
 
 1) ผลการพฒันาหลกัสูตร 
 1.1  จุดประสงคห์ลกัสตูร  
  เพื่อใหค้รสูามารถออกแบบกจิกรรมจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานร่วมกนัเรยีนรูด้ว้ยเทคนิคเพื่อนคู่คดิ   โดยน าเครื่อง
คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็มาเป็นเครื่องมอืประกอบการออกแบบการเรยีนรู ้สู่การจดัการเรยีนการสอน 
 1.2 กจิกรรมหลกัสูตร  เนื้อหาและระยะเวลา  แสดงในตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 กจิกรรมหลกัสตูร  เนื้อหาและระยะเวลา   

วนัท่ี เน้ือหา 
1 กิจกรรมท่ี   1  สร้างความตระหนัก 

โดยเชญิผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั  ผูบ้รหิารเขตพืน้ที่  บรรยายในดา้น 
-  ความส าคญัของคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ ต่อการจดัการศกึษา 
- การน านโยบายการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็สู่หอ้งเรยีนอย่างมคีุณภาพ  ส าหรบัครผููส้อนในสงักดั สพป.รอ.1 
กิจกรรมท่ี 2  เรียนรู้แอพพลิเคชัน่   โดยเรียนรู้ในเรื่องต่อไปน้ี 
- องคป์ระกอบและการใชง้านแทบ็เลต็ 
- แนะน าเครื่องแทบ็เลต็ 
- แนะน าระบบการใชง้าน 
- การตัง้ค่าแทบ็เลต็ 
- การเขา้ใชง้านอนิเทอรเ์น็ต  (เบราวเ์ซอร)์ 
- แนะน าวธิใีชง้านกลอ้งถ่ายรปู 
- แนะน าการใชง้าน Polaris  office 
- ตวัอย่างการสรา้งไฟลเ์อกสาร  2007 
- ตวัอย่างการสรา้งภาพนิ่ง  2007 

2 กิจกรรมท่ี 2  เรียนรู้แอพพลิเคชัน่  (ต่อ) โดยเรียนรู้ในเรื่องต่อไปน้ี  
- แนะน าวธิกีารตดัต่อวดีโีอบนแทบ็เลต็ ดว้ย  
- App AndroMedia 
- แนะน าการใชโ้ปรแกรม  Visual  Anatomy 
- แนะน าการใช ้App  baby learn 
- แนะน าการใช ้App บนัทกึดว้ยปากกา 
กิจกรรมท่ี 3  สะท้อนผล ครัง้ท่ี 1  
    -  ผูเ้ขา้รบัการอบรมร่วมสะทอ้นผลการน าคอมพวิเตอร์แทบ็เลต็ไปประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรยีนรู้ 
   - ประเมนิผลจากบนัทกึแสดงความคดิเหน็หลงัการอบรม จาก  Social Network 

3 กิจกรรมท่ี 4 ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้แทบ็เลต็เป็นเครื่องมือ 
- คน้หา Apps ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาทีส่อน(ครูและนกัเรยีน) 
- หลกัการจดัการเรยีนการสอนโดยใชป้ญัหาเป็นฐาน (PBL)  และการออกแบบการเรยีนรู(้ครแูละคร)ู 
- คน้หา Apps ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาทีส่อน(นกัเรยีนและนกัเรยีน) 
- ครแูละนกัเรยีนปฏบิตักิารออกแบบการเรยีนรูร้่วมกนัโดยคละกลุ่มระหวา่งโรงเรยีน ฝึกปฏบิตักิารออกแบบการเรยีนรู ้ ร่วมกนั  (ครู
และนกัเรยีน)   
- ประเมนิผลหลงัเรยีนจากชิน้งาน 

4 กิจกรรมท่ี 4 ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้แทบ็เลต็เป็นเครื่องมือ  (ต่อ) 
- ครูและนกัเรยีนปฏบิตักิารออกแบบการเรยีนรูร้่วมกนัโดยคละกลุ่มระหวา่งโรงเรยีน ฝึกปฏบิตักิารออกแบบการเรยีนรูร้่วมกนั  (ครู
และนกัเรยีน)   
กิจกรรมท่ี 5    น าเสนอผลงาน 
- แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานเป็นรายกลุ่ม 
- คณะผูเ้ขา้อบรมร่วมกนัเตมิเตม็  ประเมนิผลงาน 
กิจกรรมท่ี 6  สะท้อนผล ครัง้ท่ี  2  
-  ผูเ้ขา้รบัการอบรมร่วมสะทอ้นผลงานของแต่ละกลุ่มทีน่ าเสนอ  แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ วพิากย ์ เตมิเตม็ และร่วมกนัสรุปเป็นแนวทางสู่
การปฏบิตั ิ  
- ประเมนิผลจากบนัทกึแสดงความคดิเหน็หลงัการอบรม จาก  Social Network 
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5 กิจกรรมท่ี 7    ปรบัสู่สภาพจริง 
- คณะครูและนกัเรยีนร่วมกนัศกึษาในเรื่อง  องคป์ระกอบ  ระบบการใชง้าน แอพพลเิคชัน่ต่าง ๆ ทีม่ ี การบ ารุงรกัษาเบื้องตน้ของ
คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ทีร่ฐัจดัสรรให้ 
-  แบ่งกลุ่มออกแบบการเรยีนรูโ้ดยใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ทีร่ฐัจดัสรรให้ 
- กลุ่มน าเสนอผลงาน 
- ร่วมกนัวพิากย์  เตมิเตม็  สรุปผล แนวทางน าสู่การปฏบิตั ิ  
กิจกรรมท่ี 8   สะท้อนผลครัง้ท่ี  3 
-  ประชมุปฏบิตักิารครทูีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายหลงัจากน าความรูไ้ปจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแล้ว 
-  คณะครกูลุ่มเป้าหมายร่วมกนั  สะทอ้นผล  วพิากย์  ผลการทดลองใชก้บันกัเรยีน 
-  สรุปผลการทดลองใชร้ปูแบบการส่งเสรมิเพื่อพฒันาครผููส้อนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 1เพื่อน าผลไปใชใ้นการพฒันางานต่อไป   

 
 จากตารางที ่ 1  หลกัสูตรมรีะยะเวลา  5  วนั  ประกอบไปด้วย  8  กจิกรรม  ได้แก่  กจิกรรมสรา้งความตระหนกั  กจิกรรมเรยีนรู้แอพพลเิคชัน่  
กจิกรรมทีส่ะทอ้นผล ครัง้ที่ 1  กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชแ้ทบ็เลต็เป็นเครื่องมอื  กจิกรรมน าเสนอผลงาน  กจิกรรมสะทอ้นผลครัง้ที่  2  กจิกรรมปรบัสู่ 
สภาพจรงิ  และกจิกรรมสะทอ้นผลครัง้ที ่ 3  โดยแต่ละกจิกรรมจะประกอบไปด้วยเนื้อหาและ/หรอืกจิกรรมย่อยใหด้ าเนินการ 
 
 1.3  ผลการประเมนิคุณภาพหลกัสตูร   

ผูว้จิยัน าแบบประเมนิคุณภาพหลกัสูตรการส่งเสรมิเพื่อพฒันาครผููส้อนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 1  ทัง้หลกัสตูรเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ 
5  คน  เพื่อประเมนิคุณภาพ  ผลการประเมนิแสดงในตารางที่ 2 
   
ตารางท่ี 2  ผลการประเมนิคุณภาพหลกัสูตร 

 
รายการประเมิน X  S.D. ระดบั 

ประเดน็การประเมิน : ด้านความเหมาะสมหลกัสูตรการอบรม 4.25 0.63 มาก 
1. ความสอดคลอ้งของหลกัสตูรกบัวตัถุประสงคข์องการอบรม 4.20 0.45 มาก 
2. ความเหมาะสมของระยะเวลาการอบรมตลอดหลกัสตูร  4.20 0.84 มาก 
3. ความเหมาะสมของเทคนิควธิกีารอบรม  4.20 0.45 มาก 
4. ความเหมาะสมของจ านวนผูเ้ขา้รบัการอบรม 4.00 0.71 มาก 
5. ความเหมาะสมของการประเมนิผลดา้นความรู ้ทกัษะ และเจตคติ 4.00 0.71 มาก 
6. ความเหมาะสมของการตดิตามประเมนิผลหลงัการอบรม 4.20 0.84 มาก 
7. เนื้อหา/สาระการอบรมทนัสมยั สอดคลอ้งกบัสภาวะปจัจุบนั 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
8.  เนื้อหา/สาระการอบรมทนัสมยัเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ขา้รบัการอบรม 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
ประเดน็การประเมิน : ด้านความเหมาะสมของเน้ือหาท่ีใช้ในการอบรม 4.40 0.50 มาก 
1. การใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เบื้องตน้ 4.40 0.55 มาก 
2. การสรา้งเอกสาร  งานน าเสนอ  และหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส์ 4.40 0.55 มาก 
3. การออกแบบการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคการใชป้ญัหาเป็นฐาน 4.40 0.55 มาก 
4. การบูรณาการสื่อจากคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็สู่แผนการจดัการเรยีนรู้ 4.40 0.55 มาก 
ประเดน็การประเมิน : ด้านความเหมาะสมของกิจกรรมการอบรม 4.40 0.50 มาก 
1. ความครอบคุลมของกจิกรรมการอบรมกบัจุดประสงคก์ารอบรม 4.20 0.45 มาก 
2. กจิกรรมการอบรมส่งเสรมิการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็  ในการจดัการเรยีนรู้ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
3. กจิกรรมการอบรมสอดคลอ้งกบัสภาวะปจัจุบนั 4.40 0.55 มาก 
4. กจิกรรมการอบรมส่งเสรมิการปฏบิตัแิบบมสี่วนร่วม 4.40 0.55 มาก 
5. กจิกรรมการอบรมเน้นการส่งเสรมิการใชป้ระสบการณ์ของผูเ้รยีนเป็นฐาน 4.40 0.55 มาก 
เฉล่ียรวม 4.33 0.56 มาก 

  

 จากตารางที ่ 2 ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ต่อคุณภาพหลกัสูตรในระดบัมาก(X  = 4.33, S.D.  = 0.56)  เมื่อพจิารณา 
รายขอ้พบวา่อยู่ในระดบัมากถงึระดบัมากทีสุ่ดโดยค่าเฉลีย่อยู่ระหวา่ง  4.25 - 4.60  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหวา่ง 0.45 – 0.84 
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 2) ผลการศึกษาการทดลองใช้หลกัสูตร 
 2.1) ดา้นความรู้ 
  ผูว้จิยัทดสอบความรูผู้เ้ขา้รบัการอบรมทัง้ก่อนและหลงัการอบรม  โดยทดสอบดว้ยแบบสอบวดัความรู ้ จ านวน 
20  ขอ้  ผลการวเิคราะหแ์สดงในตารางที ่ 3-5 
 
ตารางท่ี  3  ผลการวเิคราะหค์่าเฉลีย่คะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของครู 
เวลา จ านวน X  S.D. ค่า t Sig. 
ก่อนเรยีน 10 11.50 4.22 

6.16* .000 
หลงัเรยีน 10 19.70 0.48 
 
 จากตารางที ่ 3  คะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัเรยีนของครทูีเ่ขา้รบัการอบรม  มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 
 
ตารางท่ี  4  ผลการวเิคราะหค์่าเฉลีย่คะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีน 

เวลา จ านวน X  S.D. ค่า t Sig. 
ก่อนเรยีน 20 7.25 3.35 

13.33* .000 
หลงัเรยีน 20 15.80 1.88 

 
 จากตารางที ่ 4  คะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนทีเ่ขา้รบัการอบรม  มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 
 
ตารางท่ี  5  ผลการวเิคราะหค์่าเฉลีย่คะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของครแูละนกัเรยีน 

เวลา จ านวน X  S.D. ค่า t Sig. 
ก่อนเรยีน 30 8.67 4.13 

16.65* .000 
หลงัเรยีน 30 17.10 2.43 

 
 จากตารางที ่ 5  คะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัเรยีนของครแูละนกัเรยีนทีเ่ขา้รบัการอบรม  มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ 
ทีร่ะดบั  .05 
 
 2.2) ดา้นความพงึพอใจ 
  ผูว้จิยัไดส้อบถามความพงึพอใจของครูและนักเรยีนทีเ่ขา้รบัการอบรม  โดยใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจหลงัการอบรม 
ผลการวเิคราะห์แสดงในตารางที่ 6 
 
ตารางที ่ 6  ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจของครแูละนกัเรยีนเขา้ร่วมการส่งเสรมิเพื่อพฒันาครผููส้อน 

รายการประเมิน X  SD. ระดบั 
ด้านวิทยากร 4.44 0.64 มาก 
1. การความพรอ้มของวทิยากร 4.63 0.56 มากทีสุ่ด 
2. ความสามารถในการถ่ายทอดของวทิยากร 4.57 0.50 มากทีสุ่ด 
3. สามารถอธบิายเนื้อหาได้ชดัเจนและตรงประเดน็ 4.37 0.72 มาก 

4. ใชภ้าษาทีเ่หมาะสมและเขา้ใจง่าย 4.53 0.57 มากทีสุ่ด 

5. การตอบค าถามของวทิยากร 4.27 0.69 มาก 

6. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 4.30 0.70 มาก 

ด้านสถานท่ี / ระยะเวลา 4.47 0.60 มาก 
1. สถานทีฝึ่กปฏบิตัมิคีวามเหมาะสม 4.57 0.63 มากทีสุ่ด 

2. ความพรอ้มของอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ 4.50 0.63 มากทีสุ่ด 

3. ระยะเวลาในการอบรมมคีวามเหมาะสม 4.33 0.55 มาก 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 4.52 0.61 มากท่ีสุด 
1. การบรกิารของเจา้หน้าที่ 4.57 0.50 มากทีสุ่ด 

2. การประสานงานของเจา้หน้าทีโ่ครงการ 4.37 0.72 มาก 

3. การอ านวยความสะดวกของเจา้หน้าที่ 4.60 0.56 มากทีสุ่ด 

4. การใหค้ าแนะน าหรอืตอบขอ้ซกัถามของเจา้หน้าที่ 4.53 0.63 มากทีสุ่ด 
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ด้านหลกัสูตรการอบรม/กระบวนการอบรม 4.33 0.61 มาก 

1. หลกัสูตรเหมาะกบัผูเ้ขา้รบัการอบรม 4.37 0.67 มาก 

2. รปูแบบการอบรมแบบใชป้ญัหาเป็นฐานมคีวามเหมาะสม 4.33 0.55 มาก 

3. เนื้อหาการอบรมมคีวามเหมาะสม 4.30 0.65 มาก 

4. ล าดบัการน าเสนอเนื้อหาในการอบรมมคีวามเหมาะสม 4.33 0.61 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.44 0.62 มาก 

 

จากตาราง  6  ครแูละนกัเรยีนทีเ่ขา้รบัการอบรมมคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพการอบรมในระดบัมาก (X  = 4.44, S.D. = 0.62) เมื่อพจิารณา

รายขอ้พบวา่อยู่ในระดบัมากถงึระดบัมากทีสุ่ดโดยค่าเฉลีย่อยู่ระหวา่ง  4.27 - 4.60  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหวา่ง 0.50 – 0.72 
 

4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION  
 จากผลการวจิยัพบวา่  หลกัสูตรการส่งเสรมิเพื่อพฒันาครผููส้อน  เป็นหลกัสตูรทีม่คีุณภาพ  เมื่อน าไปทดลองใชพ้บวา่  ผูเ้ขา้รบัการอบรมทัง่ครู
และนกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการอบรมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัและมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก  ทีเ่ป็นเชน่นี้เพราะในการด าเนินการพฒันา
ผูว้จิยัไดศ้กึษาสภาพปญัหาและความตอ้งการในการส่งเสรมิพฒันาจากเอกสารงานวจิยั   จากการสอบถามครผููส้อนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 และบุคลากร
ทางการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง  และจากผลการสนทนากลุ่มย่อยของผูท้รงคุณวฒุ ิ เพื่อใหห้ลกัสูตรตรงตามความตอ้งการและสอดคลอ้งกบับรบิทของคร ู จงึส่งผล
ใหผ้ลการวจิยัเป็นไปตามจุดประสงคท์ีก่ าหนด   
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Course administration training learns with Tablet 
For a teacher be under area education elementary education Phayao office 2 borders are 

Srakaew 2 Seeyanusorn school  
Chanthaburi province  

Umaporn Lekdee, Pisuta Areerat, Wittaya Areerat 
Rajabhat Mahasarakham University 

(umaporn_it@hotmail.com Fax : 043-721919) 
 

ABSTRACT 
            The research this time have the objective for 1) studies the achievement before and training 

back with administration course learn with tablet  and 2) study the contentment of the trainee with 
administration course learns with of a teacher and the personnel  education way  the target group in 

the research this time is  a teacher and way education personnel are under  area education office 

elementary Phayao education  the border is 2.  The teacher and way education personnel are under 

area education elementary education Srakaew office the border is 2 and Seeyanusorn school 

Chanthaburi province. A tool that use  for example 1) training administration course learns with tablet 
2) the test before and training back  and 3) contentment questionnaire in the training. The research 

result meets that  the trainee bears fruit back training tall learning more before the training implicitly 
important statistics way that .05 level and the trainee have the contentment build  administration 

course learn with tablet in the level please very. 

 
KEYWORDS:Training, Tablet 
 

INTRODUCTION 
Now the information technology and the communication (Information and Communication 

Technology or  ICT)  have the development and bring to apply widely  both economic of industry 

social serve  public health. The environment and the education which  lead ICT come to apply give 

correspond confiscate of each that side have using changes communication way in the network such 
as system signal Wi-Fi , 3G and all equipment such as computer (Tablet) to make the messenger can 

send the news information can arrive at substance receiver smoothly fastness and safe  from side 
Technology progress and modern communication  have the invention invents new innovation about 

the computer likes [ model ] to bear or the computer books  become beautiful the new model for 
example Tablet  which be popular use prevent widely the worldwide. 

Government sector policy especially administration side studies in the government now especially 

side development using information technology policy for the education gives equal to foreign that 
countries be the policy that is significant extremely. By the government has fixed distinct policy for 

hurries the development uses the information technology for the education to a tool improves. The 
quality and spread way education chance have education system like National electronics is 

mechanical in changing artfulness sees of learning by emphasize. The student is the junction and help 

are born learning lifelong develop the network and develop. The system bamboo fish number trap 
loudly ( Cyber Home ) at can send the knowledge comes  the student by internet speed tall system  

encourage give every student. Government sector policy especially administration side studies in the 
government now especially side development using information technology policy for the education 

gives equal to foreign that countries be the policy that is significant extremely by the government has 
fixed distinct policy for hurries the development uses the information technology for the education to 

a tool improves the quality and spread way education chance have education system like National 

electronics is mechanical in changing artfulness sees  of learning by emphasize. The student is the 
junction and help are born learning lifelong develop the network and develop the system bamboo fish 

number trap loudly ( Cyber Home  ) ,at can send the knowledge comes  the student by internet 
speed tall system encourage give every student the degree uses computer equipment for the 

education  (Tablet ) enlarge television system  for the education are well-known adjust a classroom 

for standardized electronics classroom  and hurry manage give the funds develops the Technology for 
the education can  manage. Thus obviously seen be skilled at that the policy of using information 
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technology for the education is the factor and are important dimension in the driving move 

administration strategy study step to learning efficiency of the social generally and will the dimension 
of building artfulness sees for bring about to the change of administration system study that 

emphasize. The student in witness beneath the education in the age reforms in second decade in 
now meanwhile  with the policy of the administration studies by the government sector that delivers a 

speech in at the beginning that for the education ( Tablet for Education ). Then become side mass 

media Technology tool for important education and are influential rather very build applying in 
building dimension. The change and the development manage to study Thai in now in social 

information age and speed tall internet which the policy in the government will emphasize to use 
mass media can give everybody student learns to follow. The latency and the readiness that exist by 

the policy of the practice and earliest stage student follow the project. One Tablet PC Per Child will 
emphasize go to at the elementary pupil studies year that 1 the amount about 539,466 persons are 

the target group pilots that important of mass media lead to learning development in this time. 
Rajabhat  Mahasarakham university be the educational institution for develop the community and 

the locality pillar duty of the university in attending project be push and develop teacher network in 

the administration studies. The instruction science side mathematics and the Technology give the 
school in the area has the modernity and effective develop the skill of a teacher and the personnel of 

the school have the knowledge and the ability in the administration manage. Take care and maintain 

Internet network develop a lesson on the network of the project  for encourage learning chance data 
acknowledgement. Information including encourage learning to people for earning a living  by use the 

school and a student in the area are the junction in the revelation spread the data and the 
information change very procedure trains the knowledge to the target group for example teacher way 

education personnel student. The youth and people cooperate area education office and the 
organization govern local  in Mahasarakham province. The university has developed the course trains 

and manage very train the target group  give know and understand applying of the information 

technology and the network  and get develop the course trains the administration learns with 
(Tablet). 

From the reason aforementioned the researcher then have the interest that trains teacher 
personnel in the administration learns with (Tablet) by emphasize meet build  the policy in the 

government  by hope that the research result will in this time advantage to the school  and way 

education personnel and person take an interest general to lead the knowledge goes to use for the 
development studies the instruction of good quality and the efficiency increasingly. 
 

MATERIALS AND METHODS 
 

The research for study of course administration training learns with Tablet  is under area 

education elementary education Phayao office 2 the borders are, Srakaew  2, Seeyanusorn school 
Chanthaburi province.  The researcher has managed to research  as follows. 

1. The target group  be: A teacher is under area education elementary education Phayao 

office  2, borders are Srakaew  2, Seeyanusorn school  Chanthaburi province  211 persons amounts. 
2. The period of time in the experiment for s pick to collect the data. 
     2.1 A teacher is under area education elementary education Phayao office  2 borders 

between date 27-28 April 2555. 
    2.2 A teacher is under area education elementary education Srakaew office 2 borders date 

26 January 2555. 
    2.3 A teacher is under Seeyanusorn school  Chanthaburi province  date 16 March 2555. 
3. Experiment pattern. 
 

       The 1 pattern table is experiment. 

 
 
 

 

By  

   E Mean  Target group. 

E T1 X T2 
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 T1 Mean  Test before the experiment. 
 T2 Mean  Test experiment back. 
 X Mean  The administration trains with administration course learns with               

                               Tablet. 
              

              4. A tool that use in the research. 
                         A tool that use in the research this time has 3 a kind  as follows. 

                    4.1 Training administration course learns with (Tablet). 
                    4.2 The test evaluates learning s of the trainee. 
                    4.3 Contentment questionnaire of the trainee  divide 3 amounts while be  when 1 

general data of person answer the questionnaire when 2 the contentment that have to build  the 
procedure trains with administration course learns with (Tablet)  when 3 the requirement and the 

lead go to use are end questionnaire open. 
             
                 5. The statistics that use in the research. 
                     5.1 The statistics t-test (dependent) use for analyze compare with the average of the 
points before the training and training back of the sample  [1]. 
                   5.2 The average and the part deviate the standard use for assess the opinion and the 

contentment have standard as follows. 
 

The average equals to  4.50 – 5.00  Mean  Please very most. 
The average equals to  3.50 – 4.49  Mean  Please very. 
The average equals to  2.50 – 3.49  Mean  Please moderate. 

The average equals to  1.50 – 2.49  Mean  Please a little. 

The average equals to  1.00 – 1.49  Mean  Please least. 

 

RESULTS 
1. The analysis result compares with the school-record knows before the training and training 

back of the trainee with training administration course learn with the computer bear (Tablet) loud 

show in 2 tables. 
The table is 2 : The analysis result compares with the school-record knows before the training 

and training back of the trainee with administration course learn with the computer bear (Tablet). 

 
 

 
 
 

, 

 
 From 2 tables meet that : Point back training average  ( =11.64, S.D. = 3.36) , of target tall 

group more than the point average before the training ( =7.03, S.D. =2.46)  implicitly important 0.05 

statistics value statistics way  t  equal to 17.35. 
2. Analysis contentment result of back training trainee with administration course s learn with 

(Tablet)  loud show in 3 tables. 
 The table is 3 :  Analysis contentment result of the trainee is under area education 

elementary education Phayao office  the border is 2. 
 

List X  S.D. Meaning 
1.  The knowledge that receive from relaying of an 

expert. 
4.41 0.78 Please very 

N 
full marks 

the points before 

the training  

(N=60) 

back training 

points  

(N=60) t Sig. 

X  S.D. X  S.D. 
211 15 7.03 2.46 11.64 3.36 17.35 .000* 
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2.  Side substance suitability in the training. 4.16 0.70 Please very 
3.  Period of time suitability in the training . 3.67 0.95 Please very 
4.  Readiness side of the inventory equipment in 

activity arrangement. 
4.41 0.73 Please very 

5.  The suitability of the place in the administration 

trains. 
4.32 0.64 Please very 

Share generally. 4.19 0.78 Please very 
 
 The table is 4 : Analysis contentment result of the trainee is under area education 

elementary education Srakaew office the border is 2. 

 

List X  S.D. Meaning 
1. Suitability training side. 4.4 0.7 Please very 

2. Artfulness side trains administration course 

learns with Tablet. 
4.1 0.8 Please very 

3. Requirement side and the lead go to use.  4.1 0.9 Please very 
Share generally 4.2 0.8 Please very 

The table is 5 : Analysis contentment result of the trainee from  Tablet Seeyanusorn school 

Chanthaburi province. 
 

List X  S.D. ความหมาย 
1.  Suitability training side. 4.61 0.64 Please most 
2. . Artfulness side trains administration 

course learns with Tablet. 
4.43 0.46 Please very 

3.  Requirement side and the lead go to use  4.54 0.71 Please most 
Share genera 4.53 0.60 Please most 

 
From 3-5 tables meet that : Analysis contentment result of the trainee who has to build 

administration course learns with (Tablet)  both of 3 a province  share generally stay in the level 

pleases very , ( X  =4.31, S.D. = 0.73). When consider lay a side meets that every a side has the 
contentment is in the level pleases very. 

 

CONCLUSIONS AND DISCUSSION 
        1. The trainee bears fruit back training tall learning more before the training implicitly important 
statistics way that .05 value statistics level  t  equal to 17.35. 
        2. The target group that is in training the course has overall image contentment is in many level          

            ( X = 4.31, S.D. = 0.73 ) divide be. 
              2.1 The teacher group and office personnel something elementary Phayao education 2 

borders have the contentment s build [ wasp ] administration course s learn with the computer s bear 

(Tablet). The overall image is in the level pleases very ( X = 4.19, S.D. = 0.78 ) 
              2.2 The teacher group and office personnel something elementary Srakaew education  2 
borders have the contentment s build [ wasp ] administration course s learn with the computer s bear 

(Tablet)  stay in the level pleases very ( X  = 4.2, S.D. = 0.8 ) 
            2.3 Teacher group and Seeyanusorn school personnel Chanthaburi province.  There is the 
contentment builds [ wasp ] administration course learns with the computer bears (Tablet)  stay in 

the level pleases very ( X  = 4.53, S.D. = 0.60 ) 
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Debate  
 
        1. Analysis achievement way education result with standard that fix. 
            From the research result meets that way education achievement of back trainee trains tall 

before more train important implicitly in order that concern come to  from the training is like  the 
manner practices making trainee is high class the ability in latency oneself development increases. 

Which  correspond the education of  Choochai Kawmaneechai [3]  tell that : training back person 
train to is omniscient about practicing work from low level is good level implicitly important statistics 

way that the .05 lead level takes the procedure trains to come to use make the trainee is born side 

knowledge change and correspond the research  Thantawan Makin [4]  tell that : person reach take 
the training is omniscient increase important implicitly statistics way that .05 levels person reach to 

take the training. That is high class bachelor's degree education or tall more bear fruit learning more 
than person reach to take level education diploma training implicitly important statistics way that .05 

level. 
         2. Analysis contentment result. 
             From the research result meets that. Person reach take baking battles both of computer 

generally and lay a side meet that. There is the contentment is in many level. When consider the 
average totals up to meet that  stay in many levels  which might with regard to training course that 

establish effective. There is the interestedness  can present all substance well make person attend to 
train have the share is , practice in all activity  and have the retort and an expert and expert assistant  

which help give born good learning  and still help give person train have the interest builds [ wasp ] 

the training continuously is building attentiveness give with the trainee  correspond  Nonglak Morya 
[5]  tell that : The student has the contentment in group training trains overall image computer in 

many level. 
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ABSTRACT 
 

The research this time have the objective for 1) studies the achievement before and training 

back with administration course learn with  and 2) study the contentment of the trainee with 

administration course learns with. The target group that use to is a teacher and way education 

personnel are under 58,  3 area education elementary education Chiangmai border amount person 

offices  a tool that use  for example.  1) Training administration course learns. 2) With the test before 

and training back  and 3) contentment questionnaire in the training the research result meets that  

the trainee bears fruit back training tall learning more before the training implicitly important statistics 

way that .05 level and the trainee have the contentment build  administration course learn with the 

stump U in the level please very. 

 

KEYWORDS: Training, Table 

 
1. INTRODUCTIOn 

Now the information technology and the communication (Information and Communication 

Technology or  ICT)  have the development and bring to apply widely  both economic of industry 

social serve  public health. The environment and the education which  lead ICT come to apply give 

correspond confiscate of each that side have using changes communication way in the network such 

as system signal Wi-Fi , 3G and all equipment such as computer (Tablet) to make the messenger can 

send the news information can arrive at substance receiver smoothly fastness and safe  from side 

Technology progress and modern communication  have the invention invents new innovation about 

the computer likes [ model ] to bear or the computer books  become beautiful the new model for 

example Tablet  which be popular use prevent widely the worldwide. 

Government sector policy especially administration side studies in the government now especially 

side development using information technology policy for the education gives equal to foreign that 

countries be the policy that is significant extremely. By the government has fixed distinct policy for 

hurries the development uses the information technology for the education to a tool improves. The 

quality and spread way education chance have education system like National electronics is 

mechanical in changing artfulness sees of learning by emphasize. The student is the junction and help 

are born learning lifelong develop the network and develop. The system bamboo fish number trap 

loudly ( Cyber Home ) at can send the knowledge comes  the student by internet speed tall system  

encourage give every student. Government sector policy especially administration side studies in the 

government now especially side development using information technology policy for the education 

gives equal to foreign that countries be the policy that is significant extremely by the government has 

fixed distinct policy for hurries the development uses the information technology for the education to 

a tool improves the quality and spread way education chance have education system like National 

electronics is mechanical in changing artfulness sees  of learning by emphasize. The student is the 
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junction and help are born learning lifelong develop the network and develop the system bamboo fish 

number trap loudly ( Cyber Home  ) ,at can send the knowledge comes  the student by internet 

speed tall system encourage give every student the degree uses computer equipment for the 

education  (Tablet ) enlarge television system  for the education are well-known adjust a classroom 

for standardized electronics classroom  and hurry manage give the funds develops the Technology for 

the education can  manage. Thus obviously seen be skilled at that the policy of using information 

technology for the education is the factor and are important dimension in the driving move 

administration strategy study step to learning efficiency of the social generally and will the dimension 

of building artfulness sees for bring about to the change of administration system study that 

emphasize. The student in witness beneath the education in the age reforms in second decade in 

now meanwhile  with the policy of the administration studies by the government sector that delivers a 

speech in at the beginning that for the education ( Tablet for Education ). Then become side mass 

media Technology tool for important education and are influential rather very build applying in 

building dimension. The change and the development manage to study Thai in now in social 

information age and speed tall internet which the policy in the government will emphasize to use 

mass media can give everybody student learns to follow. The latency and the readiness that exist by 

the policy of the practice and earliest stage student follow the project. One Tablet PC Per Child will 

emphasize go to at the elementary pupil studies year that 1 the amount about 539,466 persons are 

the target group pilots that important of mass media lead to learning development in this time. 
Rajabhat  Mahasarakham university be the educational institution for develop the community and 

the locality pillar duty of the university in attending project be push and develop teacher network in 

the administration studies. The instruction science side mathematics and the Technology give the 

school in the area has the modernity and effective develop the skill of a teacher and the personnel of 

the school have the knowledge and the ability in the administration manage. Take care and maintain 

Internet network develop a lesson on the network of the project  for encourage learning chance data 

acknowledgement. Information including encourage learning to people for earning a living  by use the 

school and a student in the area are the junction in the revelation spread the data and the 

information change very procedure trains the knowledge to the target group for example teacher way 

education personnel student. The youth and people cooperate area education office and the 

organization govern local  in Mahasarakham province. The university has developed the course trains 

and manage very train the target group  give know and understand applying of the information 

technology and the network  and get develop the course trains the administration learns with 

(Tablet). 
From the reason aforementioned the researcher then have the interest that trains teacher 

personnel in the administration learns with (Tablet) by emphasize meet build  the policy in the 

government  by hope that the research result will in this time advantage to the school  and way 

education personnel and person take an interest general to lead the knowledge goes to use for the 

development studies the instruction of good quality and the efficiency increasingly. 
 

2. MATERIALS AND METHODS 
 The research for study of course administration training learns with can is under 3 area 

education elementary education Chiangmai border researcher offices manages to research  as 

follows.  
        1. The target group be a teacher and the personnel are under 58,  3 area education 

elementary education Chiangmai border amount person offices. 

                 2.  The period of time in the experiment for s pick to collect the data s between date 28-29 

March 2555. 
              3. Experiment pattern. 

      The research this time customarily the experiment loud 1 table. 
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       The 1 pattern table is experiment. 

 
 
 

 

By  

   E Mean  Target group. 
 T1 Mean  Test before the experiment. 
 T2 Mean  Test experiment back. 
 X Mean  The administration trains with administration course learns with               

                               Tablet. 
              

              4. A tool that use in the research. 
                         A tool that use in the research this time has 3 a kind  as follows. 

                    4.1 Training administration course learns with (Tablet). 
                    4.2 The test evaluates learning s of the trainee. 
                    4.3 Contentment questionnaire of the trainee  divide 3 amounts while be  when 1 

general data of person answer the questionnaire when 2 the contentment that have to build  the 
procedure trains with administration course learns with (Tablet)  when 3 the requirement and the 

lead go to use are end questionnaire open. 
             
                 5. The statistics that use in the research. 
                     5.1 The statistics t-test (dependent) use for analyze compare with the average of the 
points before the training and training back of the sample  [1]. 
                   5.2 The average and the part deviate the standard use for assess the opinion and the 

contentment have standard as follows. 
 

The average equals to  4.50 – 5.00  Mean  Please very most. 
The average equals to  3.50 – 4.49  Mean  Please very. 
The average equals to  2.50 – 3.49  Mean  Please moderate. 

The average equals to  1.50 – 2.49  Mean  Please a little. 

The average equals to  1.00 – 1.49  Mean  Please least. 

 

3. RESULTS 
1. The analysis result compares with the school-record knows before the training and training 

back of the trainee with training administration course learn with the computer bear (Tablet) loud 
show in 2 tables. 

The table is 2 : The analysis result compares with the school-record knows before the training 
and training back of the trainee with administration course learn with the computer bear (Tablet). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

E T1 X T2 

N 
full marks 

the points before 

the training  

(N=58) 

back training 

points  

(N=58) t Sig. 

X  S.D. X  S.D. 
58 15 7.24 1.49 11.96 1.09 51.716 .000* 
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From 2 tables : The school-record knows before the training and training back of the trainee with 

administration course learn with the computer bear (Tablet) meet that point back training average     
( =11.96, S.D. = 1.09) of tall sample more than the point average before the training ( =7.24, S.D. = 

1.49)  at .05 significance way statistics levels. 
2. Analysis contentment result of back training trainee with administration course s learn with the 

computer s bear (Tablet) loud show in 3 tables. 
 
The table is 3 : Analysis contentment result of back training trainee. 
 

List  X  S.D. Meaning  
1.The knowledge that receive from the     

training in this time 
4.57 0.57 Most 

2.The confidence in using in instruction 

education. 
4.10 0.74 The very 

3. The contentment in course this training. 4.67 0.51 Most 
4. Technique training interestedness of an 

expert. 
4.59 0.50 Most 

5. The contentment in the training of an 

expert and the staff. 
4.69 0.50 Most 

The contentment on the average total up. 4.52 0.61 Most 
From 3 tables meet that : Analysis contentment result of the trainee who has to build [ wasp ] 

administration course learns with the computer bears (Tablet)  share generally stay in the level 

pleases very ( = 4.52, S.D. = 0.61) when consider lay a side meets that  every a side has the 

contentment is in the level pleases most. 
 

4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION 
Conclude the research. 
 
        1. The trainee bears fruit back training tall learning more before the training implicitly important 
statistics way that .05 value statistics level  t  equal to 17.35. 
        2. The target group that is in training the course s have overall image contentment s are in 

many level ( X  = 4.52, S.D. = 0.61 ) 
 
Debate  
 
        1. Analysis achievement way education result with standard that fix. 
            From the research result meets that way education achievement of back trainee trains tall 

before more train important implicitly in order that concern come to  from the training is like  the 
manner practices making trainee is high class the ability in latency oneself development increases. 

Which  correspond the education of  Choochai Kawmaneechai [3]  tell that : training back person 
train to is omniscient about practicing work from low level is good level implicitly important statistics 

way that the .05 lead level takes the procedure trains to come to use make the trainee is born side 

knowledge change and correspond the research  Thantawan Makin [4]  tell that : person reach take 
the training is omniscient increase important implicitly statistics way that .05 levels person reach to 

take the training. That is high class bachelor's degree education or tall more bear fruit learning more 
than person reach to take level education diploma training implicitly important statistics way that .05 

level. 
         2. Analysis contentment result. 
             From the research result meets that. Person reach take baking battles both of computer 

generally and lay a side meet that. There is the contentment is in many level. When consider the 
average totals up to meet that  stay in many levels  which might with regard to training course that 

establish effective. There is the interestedness  can present all substance well make person attend to 

797



train have the share is , practice in all activity  and have the retort and an expert and expert assistant  

which help give born good learning  and still help give person train have the interest builds [ wasp ] 
the training continuously is building attentiveness give with the trainee  correspond  Nonglak Morya 

[5]  tell that : The student has the contentment in group training trains overall image computer in 
many level. 
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Abstract 
       This research is the development of  the  training curriculum  for producing the teaching documents by using “camera” in application 
with  Tablet and Think- pare -shares Technique. The model of the  training  curriculum  development  is  a  curriculum  to  improved 
teachers and educational personnel’s efficiency. The  objectives of  education  are  the  using technology  longitudinal  learning    
          1. Compare the trainees  understanding ‘‘ The using a camera in application  to  produced  the supplement  teaching  documents 
with  Tablet and Think- pare -shares Technique. 
          2. Study about a quality of  the  training  curriculum  that  the  researcher  made. 
          3. Study about the  trainees  satisfaction  with  the training model. 
      The sample of  research  are  teachers  and education  personnels  from  The  Muang Kalasin  3  Educational  Development  
Network  , The Primary Educational service area Office 1 which teach  In  Pratomsuksa  1-2 class. The research  instruments  were  30  
teachers  and  a  6 hours training curriculum, Training   plan , the quality of the training curriculum development assessment, Pre-Test  
and  Post-Test , The trainees’ satisfaction assessment , Task  assessment, The statistics  that  used  for  data  analysis  was basic   
statistics  and  t-test  ( dependent  samples ) 
       The results of  this  research   from  30  trainees  showed  that   1.The  trainees  received  the  knowledge  from  the  process of the 
training curriculum development ‘‘ The using  “camera” in app. to produced  the  supplement   teaching documents with Tablet and Think- 
pare -shares Technique.  The  research  findings  showed  that  the scores  after training  higher than before training  and  was  
significantly  different at the .01 level 
 
 
       Keywords : “camera” in application Tablet, the training curriculum development , The  Muang Kalasin  3  Educational  Development  
Network  , The Primary Educational service area Office 1, Kalasin. 
 
 

Introduction 
          The communique (1) The communinque of  the  government : Miss Yingluk Chinnawat  the priminister which stated to the 
parliament in policy issued to accelerated by using the   information technology  for the international equality education, to accelerate a 
quality level and education expansion, managed to the national electronics-study system for changing mechanically learning , improved 
information network and cyber-home system which bring the knowledge to the learners with highest internet system, encourage all 
students used Tablet for learning , spread widely education television system , improve standard electronics classroom , and   to  
accelerate  ‘‘the fund for developing educational technology’’ provide  to  successful. (  The communiqué  of  cabinet  2012-2015,   
page 237 ) 
          The   government  strategics  plan  (2) . The  governrment  strategics plan 2012-2015.   Arranging to  the Tablet to school begin to 
try to complement to guided school (Pratomsuksa1-2 , 2012 academic year with accelereate to develop the suitable  contents in curriculum 
and put in Tablet. It  concluded  standard  wireless internet  system  and service to school for free ( The Government strategics plan 2012 
- 2015  page  204 )  So, it’s clear  that  the policy of the using the information technology for education , is the important factors and 
dimensions to drive wholistic educational strategy to advanced to the whole social learning  
          The dimension to make paradigm transformed to education system which is child-cantered education reforming education in 
decade 2. At the present time the government’s policy and the arrangement of education in ‘‘ One  tablet PC  per  child ’’ It  becomes to 
the instrument  for  important  and  influential educational  technology  and with Thai educational development in social information age 
and high internet . The government ’s policy  focus to Tablets  for all students  and will use them  as  medias  for learning with potentaility 
and readiness . At  the  first  time, the policy focused to the students in pratomsuksa 1-about  539,466  students.   They  are  the  
importamt  leaders  of the target population  for  bring students tablets  to the learning  development. However, the bringing innovation and 
technology to use with the group of many persons may be  accured  both positive and negative way  which is the point of view , visual or 
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the resulted from this research  with education development (3) Computer Technology has improved quickly and continuously and  have a 
plenty of a role in human dialy -life. Although, all of government organisations used computer for collecting working system in a short  time 
and accuracy.   The educational institute is an important organisation which have brought the computer technoloqy for both the 
administration and leaning organisation. Especially, learning and teaching took computer technology for  instructional medias and brought  
them to improved the teaching and learning tool which the development of the Thai quality education in Future. The researcher studied the 
process and tendency  of  ‘‘The training development curriculum by using The Think pair share Technique‘‘ The training process model 
were in  the  table. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture 1 : The training development curriculum model for producing the supplement teaching documents  with ‘‘ camera ’’ in application  
‘‘ Tablet ” with Think- pair- shares Technique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture 2 : The training picture was at April 11th,2012 at the Total classroom, Chalermprakiat  building 80 years , Buengwichai Songkraw 
School , The Primary Educational  Service  Area office 1, kalasin. 

 
      The result of training showed  that  after  training, the  trainees received the understanding and average level of the knowledge after 
and before training was significantly, different at the .01 level.  Regarding the satisfaction , it indicated that the average level of the 
satisfaction of the trainees with the training development curriculum for producing the supplement teaching document  with ‘‘ camera ”  
in app.  Tablets  process  was very high the average level was at  4.50  level 
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       The training curriculum development for producing the supplement  teaching documents by using “camera”  in app. with Tablet  and ‘‘ 
Think –pare- shares Technique ”  
       The result of this process findings showed that the amount of teachers have trained and knew the training development curriculum 
process , they glad to train and there are some teachers that need to improve the self-efficientcy in ‘‘The training curriculum development 
for producing the instruction documents by using “camera”  in app. with Tablet  and ‘‘ Think –pare- shares Technique ”  
       The teachers in Muang kalasin 3 education development  Network have improved in this workshop only 15.23 % compare  with  all  
teachers education development  Network. 
 
 

The objective of research 
 

        1. For the training development curriculum with ‘‘ camera ” in App. by  using  tablets , for the teachers in Pratomsuksa 1-2 / Term 1 
academic  year 2012 , The  Muang Kalasin  3  Educational  Development  Network  , The Primary Educational service area Office 1, 
Kalasin  by using Think- pair- shares  technique  which have efficiency  at  80/80 
        2. For studying about the effectively  index  of the training development curriculum for producing the supplement teaching document 
with ‘‘ camera ” in Tablets . Sumsung Galaxy Tablet   by using Think-Pair –shares  Technique”   for the teachers in Pratomsuksa 1-2, 
Term 1  , academie year 2012  in The  Muang Kalasin  3  Educational  Development  Network  , The Primary Educational service area 
Office 1, Kalasin. 
        3. For comparing the achievement in before and after training ‘‘__________” 
        4. For  satisfaction  measurement of Teacher  in  Muang  Kalasin  3  Educational  Development  Network  , The Primary 
Educational service area Office 1, Kalasin.  that  have trained in  the training  
 
 

Research hypothesis 
1. The average level of the knowledge of the trainees on after and before training was significantly different. 
2. The average level of the satisfaction of the trainees with the training curriculum that researcher developed indicated that the average 
level  was all positive in satisfaetion  assessment. 
 
 

 

Research  Limited  
          1. Populaton were the teachers in   Muang Kalasin  3  Educational  Development  Network  , The Primary Educational service 
area Office 1, Kalasin. 
          2. Sample  were the 30 teachers in Pratomsuksa 1-2  the teachers in Protomsuksa 1-2, Term 1  , academie year 2012  in The  
Muang Kalasin  3  Educational  Development  Network  , The Primary Educational service area Office 1, Kalasin  by purposive sampling  
 
 
 

The research procedures 
          The research ‘‘ The training development the using of “camera”  in App. with Tablets   produced  the supplement teaching 
document  by Think-Pair-Shares Technique . The population in this research were the teachers  in the  primary educational  service  area  
office 1. The sample of this research were the 30 teachers in Protomsuksa 1-2  / academic year 2012  in The  Muang Kalasin  3  
Educational  Development  Network  , The Primary Educational service area Office 1, Kalasin office that informed to train in project
  The process of research  managed by training with the curriculum  development model  which the researcher built  and used  in   
the ‘‘The training development curriculum  with camera in  App.Tablets  produced the supplement teaching document s  using Think-pair-
shares Technique’’  for 6 hours in  1 day, 
        Training Plan, pre-Test  and Post Test, the training development curriculum assessments, the trainees  satisfaction  assessment  
and Task assessment  were the research tools 
        The data analysis process manages after the end of the test  with the trainee’s understanding  analysis  and  used  basic  
statistics  and  t-test  dependent  sample for compared the different scores in Per-test, post-test and analysed the quality of the 
supplement  teaching  document s  that  the trainee’s  produced  with  the task assessment s  and analysed  the  trainee’s  satisfaction   
of  the  training  process. 
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Population and Sample 
          1. Populaton were the teachers in   Muang Kalasin  3  Educational  Development  Network  , The Primary Educational service 
area Office 1, Kalasin. 
 2. Sample  were the 30 teachers in Pratomsuksa 1-2  the teachers in Protomsuksa 1-2, Term 1  , academie year 2012  in The  
Muang Kalasin  3  Educational  Development  Network  , The Primary Educational service area Office 1, Kalasin  by purposive sampling  
 
 

Research Instruments 
          The  tools  of  this  research  were the training curriculum ‘‘ The training development curriculum for using “camera” App. Produced  
the  supplement  teaching documents  with tablets  and Think-Pair-shares Technique”  in 6 hours /a day , Training Plan, Pre-test  and  
Post Test,  the satisfaction assessment  and Task assessment  which  the researcher  built  and presented to the professional . After that  
the  researcher   has to try-out for brought  finding the errors of  the  instrument  and  improved before using it with sample. 

 
The data collection 

       The data collection of  this  research, the researcher managed to the data collection  in  order   to test  plan  which was semi-
test model  by using One-Group Pre-test  and  Post-test  Design  

 
The data analysis 

      The data analysis process managed  and  analyse  after the test by analyse  the trainee’s understanding  with  basic statistic  and  
t-test ( dependent samples ) .The research  compared  the different of scores from the trainees  with  Pre-test and Post-test  then  analyse  
the quality  of the supplement  teaching  documents  which the traincees  produced  by  the professional Test  and  analyse  the  trainee’s 
satisfaction  with  the  training  process 
 
 

The  results of  the research  
          The  results of the trainee’s knowledge  by  using “camera”  in  App.  produced   the  supplement  teaching  documents  with 
Tablets  by Think-Pair-Shares Technique , t-test  (dependent  Sample)  and compared  the different  scores of  trainees . 
Table 1 : The result  of  the  trainee’s understanding 
 
 

     number (population) pre- test score     post - test score Sig. (α = .05) 

     X     S.D.     X    S.D. 
30       10.07    2.03     16.07  1.08 .000** 

 
          From Table 1 : indicated  that  the trainee’s  knowledge  in  the training development curriculum process with “camera”  in app. 
produced the supplement  teaching  documents  by tablets  and  Think-Pair-Shares Technique. The  scores  in  Post-test  was higher  
than Pre-test  and  significantly  different at the .01  level . The result  of  the analysis  of  the quality  of  trainee’s  document  . 
           Table 2 : The  result  of  the supplement  teaching  documents 
 
 

   Number  (document)   X       S.D. Level 
15   16.47     0.73 Very  much 

 
          From table 2  : indicated that  the  professor  agreed  with the supplement teaching documents  that  the trainee’s produced  
( 15 documents ) have the quality level  at  3.80 - very high level 
          The  analysis  of  the  trainee’s  satisfaction with the training model  by using mean  and  standard deviation  that  compared   to  
the  assessment   rules (Table : 3 ) 
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Table  3  :  The result of satisfaction  
 
 

number (population) X  S.D. Level 
30 4.50 0.63 Very  much 

 
   From the table 3  :  found  that  the  30  trainees  were  satisfaction  with the model of  training  curriculum  process  and  have  an  
opinion  level  at the most (the average=4.50 ) 

 
 

The discussion of  the  result  of  the research 
         The  training  curriculum  development  to produced  the  supplement  teaching documents  by  using “camera”  in app.   
with  tablet  and  Think –pair-shares technique  spent  6 hours / a  day and  / 30 trainees . The result of training found  that  the  trainees  
understanding   the  procedure  and  can  make  the supplement   teaching  documents  perfectly  and  satisfied  with  the training  
process  which the researcher  built .  Because  of  the  researcher  used  Think-Pair-shares Technique, group  dynamics  and  closely  
counsellor  with formulation  T1 :  P15  by team of resourceful   persons  or  a  resourceful  person’s  assistants  closely  advised  to 15 
trainees 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture 3 :  Activities between training 
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The conclusion of the resulting research 
       From the resulting research ____found  that  all of the trainee’s  understanding how to porduce  the supplement  teaching 
documents by using “camera” in app. with  tablet  which resulted  in  the 15 high  level. Although, the training carried out  highest  in short 
term and only 30 trainees .That  training  were  purposive sampling  and  presented  the  education development  Network to carry out the 
training for another teacher and interesting teacher 

 
 

Presentable points to use the resulting research  
     The  training model  that the researcher improved  were the model which the teachers  could  take  it  to magnified  to  theirs  
schools  and  responsible areas. The  trainees  could  applied   to the situation  and corresponded  with the  management   of  teaching  
and  learning  activities  for the  training  development curriculum  to  produce  the  supplement  teaching  documents  in  condition and  
situation  of  each  office  and  trainees  group.  
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ABSTRACT 
The purposes of this study were 1) to compare learning achievement 

against the set criteria and 2) to investigate the students’ satisfactions. The 
target groups were 33 students, second year undergraduate students in the field 
of Technology Multimedia and Animation. The instruments were achievement 
test and satisfaction questionnaire. The statistics used for analyzing the 
collected data were mean, and standard deviation; and t-test (dependent 
samples) employed for testing hypotheses. The results of the study were as 
follows:     

 1. The students’ learning achievements were higher than the set criteria 
at the .05 level of significance.  

 2. The students’ satisfaction as a whole was at a highest level. 
 
 
KEYWORDS: laboratory learning 
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1. INTRODUCTION  

The present curriculum based on the National Education Act BE 2542 
focused primarily on students for the change of politic, economy, community and 
technology. The curriculum gives the highest priority in learning process to help 
the students develop their full potential, learn by themselves and seek 
knowledge continuously throughout their lives. The National Education Act BE 
2542 provided that the substance and arrange activities must accordance with 
students’ interests and aptitudes. Learning activity must take into account the 
differences between cognitive skills to manage their situation and application of 
knowledge to use for prevent and solve problems. Learning activity help the 
students learn from the experience, training into practice to do a love of reading 
and learning continuously. It had a balanced combination of knowledge. In 
addition, teachers provide a learning environment for students and facilitate 
learning and knowledge; students can learn along the way of learning and 
teaching and various community resources. It was said that students are 
receiving instruction from a teacher. The roles of teachers change from transfer 
of knowledge to a facilitator of learning for students. The new roles will change 
the focus of learning toward  students rather than teachers [1]. Of the above, 
teachers continue to play important role in supporting experience, learning 
meaningful to students. The students are learning as much as possible 
according to the potential of each individual. 

Researcher as an instructor in the field of Technology Multimedia and 
Animation, Rajabhat Maha Sarakham University realize the importance of 
learning that focuses on the students themselves and the practice is to use 
professional skills to the next. The researcher is interested in research on the 
effects of laboratory learning for the second year undergraduate students who 
were enrolled in 702105 Techniques of Digital Photography. So that students 
can learn by acting as a skill and expertise too.  
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2. MATERIALS AND METHODS 

Target group  
 The 33 second year undergraduate students who were enrolled in 

7020105 Techniques of Digital Photography. 
Instruments 
 The instruments were learning achievement test and satisfaction 

questionnaire.  
Experimental procedures 
 This study is experimental research. The experimental details are as 

follows. 
 

E    X  T2 

 
   E mean target group 
   X  mean test after experimental  

T2  mean target group 
 Researchers have conducted experiments with 33 undergraduate students 

in the field of Technology Multimedia and Animation. The steps are as follows.  
  1.  Explained to the students about learning process. 
  2. Conducted experiments by learning activities are developed. 
  3. Tested students by using a learning achievement test after all of 

the content of learning activities. 
  4. Gathered the students’ satisfaction. 
  5. Summarizes the experimental results. 
 
Analytics 
 1. Compare learning achievement against citeria 70 percent.  
  The score after learning of the target group were analyzed by t-test 

(dependent samples). The level of statistical is the .05 level of significance.  The 
researcher tested the hypothesis. The assumptions are as follows. 
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 H0: The average score of the students after learning not exceed 
70 percent. 

 H1: The average score of the students after learning exceed 70 
percent. 

 
 2. The students’ satisfaction  
  After learning all of content, student answered the satisfaction 

questionnaire. The satisfaction was analyzed by mean and standard deviation.  
The analysis will use the average as compared with the evaluation criteria [2].  

4.51 – 5.00 means highest satisfaction 
3.51 – 4.50 means high satisfaction 
2.51 – 3.50 means medium satisfaction 
1.51 – 2.50 means low satisfaction 
1.00 – 1.50 means lowest satisfaction 

  The average criteria of students’ satisfaction in this study were higher 
than 3.50.   

 
3. RESULTS 

This study aimed to investigate the learning achievement and satisfaction of 
students. The results were as follows: 

 1. The students’ learning achievements  
  The researcher has studied the statistics from the t-test (dependent 

samples) by 70 percent compared with the results of the analysis appear in 
Table 1. 

 
Table 1 The analysis of learning achievement  

score student Average score t Sig 
Post test 33 22.45 -9.08 .000 

* the significant .05                                        
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  The mean score was 22.45, t is -9.08. The significant equal to .000 
considering the significant value which is less than the value α is set to 0.05 
indicates that the learning achievement of the students are statistically 
significant above 70 percent. 

  
 2. The students’ satisfaction 
  After the experimental procedure, researchers measured the students’ 

satisfaction. The results appear in Table 2. 
 

Table 3 The analysis of students’ satisfaction  
Item X  S.D. level 

Contents    
1.  Satisfaction of the course content. 4.61 0.50 highest 
2.  Content that is not too difficult. 4.58 0.50 highest 
3.  Application can be. 4.55 0.51 highest 
Learning activities    
4.  Using social networks to learn. 4.61 0.50 highest 
5.  Exchange of ideas through social networks. 4.79 0.42 highest 
6.  Communication / distribute news through social networking. 4.45 0.51 high 
7.  Opportunity to comment through social networks, friends and 
teachers. 4.52 0.51 

highest 

8.  Access to information and knowledge in times of need. 4.64 0.49 highest 
Assessment    
9.  Appropriate test methods. 4.45 0.51 high 
10. To get an appreciation for learning. 4.61 0.50 highest 

average 4.58 0.49 highest 
 
  Students were satisfied to laboratory learning as a whole at a highest 

level, mean was 4.58 and standard deviation was 0.49.  
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4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION  

The results showed that laboratory learning affect the learning of students. 
Due to the laboratory learning is learning activity that focused on the students. 
For laboratory learning, students have hands of experience and teachers were 
only there to help in the teaching and learning activities. So students who is 
going to build their knowledge of practical skills, knowledge and understanding 
[3] [4]. As a result, the students' learning achievement was higher than criteria.  

In addition, students were satisfied to laboratory learning as a whole at a 
highest level. Due to students practiced their own photographic practice. 
Teachers provided guidance on the student learning experience. It is response 
to the difference between people who recieve different learning. The students 
satisfied in the success of the operation as a target.  

The results were used, everyone will have to explain to the learning 
process, help the students understand their role, create awareness and  
awareness in learning. However, there are a variety of learning technique that 
focuses on learning. The research techniques appropriate to the students in 
each discipline. Because each student has a preference, forms of learning and 
have different features. 
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การพฒันาหลกัสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอรแ์ทบ็เลต็เพ่ือการเรียนรู้  เร่ือง   การสร้างส่ือวีดิทศัน์ด้วย  iPad2 
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Training Curriculum Development of the Use of Computer Tablet for Instruction on the Topic of  
“Video  Production” with IPAD2 for Teachers Primary School 

 
Phian Wongcharoen : Asst Prof Dr. Worapapha Arreerard   

M.Ed. Computer Education 
 

บทคดัย่อ 
 

 การศกึษานี้มวีตัถุประสงคข์องการศกึษา ดงันี้ 1) พฒันาหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่อง การสรา้งสื่อวีดทิศัน์ทีม่คีุณภาพ         
2) ศกึษาผลการเรยีนรู้  ดา้นความรู ้ ดา้นทกัษะ  ดา้นเจตคต ิ ก่อนและหลงัการอบรมของผูเ้ขา้รบัการอบรมดว้ยหลกัสตูรทีพ่ฒันาขึน้  กลุ่มตวัอย่างในการศกึษา คอื ครู ที่
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 3 จ านวน 30 คน เครื่องมอืการวจิยั ประกอบดว้ย  หลกัสตูรการอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการ
เรยีนรู ้เรื่อง   การสรา้งสื่อวดีทิศัน์ดว้ย  iPad2  จ านวน  6 ชัว่โมง แบบประเมนิคุณภาพหลกัสตูร แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และแบบประเมนิความพงึพอใจ  สถติิ
ทีใ่ชค้อื  ค่าเฉลีย่  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถติ ิt-test (dependent samples)  ผลการศกึษาพบวา่  1) หลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูท้ี่ผู้
ศกึษาพฒันาขึน้  มคีุณภาพในระดบัมาก  โดยมคี่า ( X =4.39, S.D =0.63)  2) ผูเ้ขา้รบัการอบรมมผีลการเรยีนรู้ ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ และมชีิน้งานในการอบรม โดยมคีะแนนหลงั
การอบรมสงูกวา่กอ่นการอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  การประเมนิชิน้งานของผูเ้ขา้รบัการอบรม ผา่นการประเมนิทุกชิน้งาน และ ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามพงึ
พอใจต่อหลกัสตูรการอบรมระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่า ( X =4.39, S.D =0.63) 
 
ค าส าคญั:  การพฒันาหลกัสตูร, แทบ็เลต็,  iPad 
 

Abstract 
The objectives of the research were to develop a training curriculum of the use of computer tablet for instruction on the topic of   “Video 

.Production” with IPAD2 for teachers Primary School, compare learning achievement, skill and attitude of teachers before and after the training course and 
survey the satisfaction of the students with the training curriculum. The sample subjects were thirty teachers under the Maha Sarakham Primary Education 
Area Office 3 Participating in the Training Course. The instruments were a 6-hour-training curriculum of computer tablet instruction and a questionnaire. The 
statistics used were percentage, mean, standard deviation and t-test (Dependent Samples). 

The research finding indicated that the average level of the curriculum quality was high (X = 4.39, S.D. = .63). The average post-test score of the 
teachers in “Video Production with IPSAD2” was significantly higher than that of pre-test score at the .05 level. All teaching materials regarding the assessment 
of the experts were qualified. The finding showed that the average level of the satisfaction of the teachers with the training curriculum was high (X = 4.39, S.D. 
= .63). 
Keyword:  Training Curriculum,   Tablet Computer,  iPad 
 

1.  บทน า 
 

 จากการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก  ส่งผลกระทบมาสู่สงัคมไทยอย่างมาก จ าเป็นอย่างยิง่ที่การจดัการศกึษาของประเทศจะตอ้งเร่งพฒันาปรบัปรุง เปลีย่นแปลง เพื่อ
สามารถพฒันาคนในประเทศใหม้ศีกัยภาพเพยีงพอต่อการด ารงชวีติอย่างมคีุณภาพในสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงเพื่อให้สามารถแขง่ขนัไดอ้ย่างเหมาะสมและทดัเทยีม  โดยยงัสามารถ
ด ารงความเป็นไทยไดใ้นประชาคมโลก  รฐับาลจงึมโีครงการเร่งพฒันาคุณภาพการศกึษา โดยการปฏริปูระบบความรูข้องสงัคมไทย อนัประกอบดว้ย การยกระดบัองคค์วามรูใ้ห้
ไดม้าตรฐานสากล   รฐับาลจงึได้ผลกัดนัให้พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  และไดก้ าหนดความมุ่งหมายของการศกึษาทีเ่น้นพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์
ทัง้ร่างกาย จติใจ สตปิญัญา ความรู้ และคุณธรรม ยดึหลกัการศกึษาตลอดชวีติส าหรบัประชาชน  มุ่งเน้นการพฒันาใหม้คีวามรูค้วามสามารถทัง้ทางดา้นวชิาการ วชิางาน 
และวชิาชวีติ เพื่อให้สามารถด ารงชวีติอยู่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสุข พึ่งตนเองได้ อยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างสรา้งสรรค์ พฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม มุ่งปรบักระบวนการเรยีนการสอนใหเ้อือ้
ต่อการพฒันาขดีความสามารถของผูเ้รยีนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ ตามจุดประสงคแ์ต่ละระดบั แต่ละประเภทและยดึหลกัวา่ผูเ้รยีนมคีวามส าคญัทีสุ่ด ตอ้งส่งเสรมิผูเ้รยีนใหส้ามารถ
พฒันาธรรมชาต ิและเตม็ศกัยภาพทัง้ดา้นความรู ้คุณธรรมและทกัษะกระบวนการ เปิดโอกาสใหส้งัคมมสี่วนร่วมในการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาสาระ และกระบวนการเรยีนรู้โดยมี
เป้าหมายส าคญั  คอื ใหผู้เ้รยีนเป็นคนด ีคนเก่งและมคีวามสุข เพราะความเก่งอย่างเดยีวไม่สามารถประกนัได้วา่ผูร้บัการศกึษาแล้วจะไม่เป็นอนัตรายต่อสงัคม จงึตอ้งมคีวามด ี
และความสุขประกอบเขา้มาเป็นพืน้ฐานส าคญั   เนื่องจากคนทีม่คีวามสขุและความดยี่อมใชค้วามเก่งของตนไปในทางทีเ่ป็นประโยชน์แก่สงัคม และตนเอง  เป็นคนทีม่องกวา้ง  คดิ
ไกล ใฝด่ ีโดยอาศยัฐานแนวคดิเชงิทฤษฎทีีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั [1]  มกีารจดัระบบ โครงสรา้ง และกระบวนการจดัการศกึษา โดยยดึหลกัการส่งเสรมิมาตรฐานวชิาชพีครู 
คณาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษา และการพฒันาคร ูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษาอย่างต่อเนื่อง [2]  รฐับาลจงึไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นการศกึษาเป็นกรอบ
ในการจดักระบวนการเรยีนการสอนของประเทศไทย 
 นโยบายการศกึษาของรฐับาลยิง่ลกัษณ์สรุป ค าแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตร ีในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งดา้นการศกึษา ของนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร 
นายกรฐัมนตร ีไดแ้ถลงต่อรฐัสภา เมื่อวนัที่ 23 สงิหาคม 2554 ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งดา้นการศกึษาใน ส่วนของนโยบายทีจ่ะด าเนินการภายในชว่งระยะ  4  ปีของรฐับาลชดุนี้ 
ในดา้น “นโยบายดา้นการศกึษา” ไดก้ าหนดไวใ้น “นโยบายสงัคมและคุณภาพชวีติ”  โดยมสีาระส าคญัในจดัการศกึษาขัน้อุดมศกึษาและอาชวีศกึษาใหส้อดคลอ้งกบั
ตลาดแรงงานทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสรา้งประสบการณ์ระหวา่งเรยีนอย่างเหมาะสม และสนับสนุนการสรา้งรายไดร้ะหวา่งเรยีน และสนบัสนุนให้
ผูส้ าเรจ็การศกึษามงีานท าได้ทนัทโีดยความร่วมมอืระหวา่งแหล่ง งานกบัสถานศกึษา ส่งเสรมิใหศ้นูยอ์บรมอาชวีศกึษาเพื่อใหน้กัเรยีน นกัศกึษา และประชาชนสามารถ
เรยีนรูห้าประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชพี โดยใหส้ถาบนัอาชวีศกึษาด าเนินการร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญในแต่ละอาชพี รวมทัง้จดัใหม้ศีนูยซ์่อมสรา้งประจ าชมุชนเพื่อฝึกฝน
ชา่งฝีมอืและการสรา้ง ทกัษะในการใหบ้รกิารแก่ประชาชน  ทัง้ นี้ จะด าเนินการร่วมกบัภาคเอกชนอย่างจรงิจงั เพื่อส่งเสรมิการศกึษาในสายอาชวีศกึษาใหเ้ป็นทีย่อมรบัและ
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สามารถมรีายไดส้งู ตามความสามารถ   และเร่งพฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษาให ้ทดัเทยีมกบันานาชาต ิโดยใชเ้ป็นเครื่องมอืในการเร่งยกระดบัคุณภาพ
และการกระจายโอกาสทางการศกึษา จดัใหม้รีะบบการเรยีนแบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ห่งชาตเิพื่อเป็นกลไกในการเปลีย่น กระบวนทศัน์การเรยีนรู้ใหเ้ป็นแบบผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง
และเอือ้ใหเ้กดิการ เรยีนรูต้ลอดชวีติ พฒันาเครอืขา่ยสารสนเทศเพื่อการศกึษา พฒันาระบบ “ไซเบอรโ์ฮม” ที ่สามารถส่งความรูม้ายงัผูเ้รยีนโดยระบบอนิเทอรเ์น็ตความเรว็
สงู ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนทุกระดบัชัน้ไดใ้ชอุ้ปกรณ์คอมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการศกึษา  ขยายระบบโทรทศัน์เพื่อการศกึษาใหก้วา้งขวาง ปรบัปรุงหอ้งเรยีนน าร่องใหไ้ด้
มาตรฐานหอ้งเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์รวมทัง้เร่งด าเนินการให ้“กองทุนเพื่อพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา”   สามารถด าเนินการตามภารกจิได ้ โดยสนบัสนุนการวจิยัและ
พฒันาเพื่อสรา้งทุนปญัญาของชาต ิ พฒันามหาวทิยาลยัใหมุ้่งสู่การเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัระดบัโลก ระดมสรรพก าลงัเพื่อพฒันาระบบเครอืขา่ยการวจิยัแห่งชาตเิพื่อสรา้งทุน
ทาง  ปญัญาและนวตักรรม ผลกัดนัใหป้ระเทศสามารถพึง่ตนเองได้ทางเทคโนโลยเีพื่อน าไปสู่การสรา้งรากฐาน ใหม่ของเศรษฐกจิฐานนวตักรรม จดัตัง้ศนูยค์วามเป็นเลศิเพื่อ
การวจิยัส าหรบัสาขาวชิาทีจ่ าเป็น พฒันาโครงสรา้งการบรหิารงานวจิยัของชาตโิดยเน้นความสมัพนัธอ์ย่างเหมาะสมและ มปีระสทิธภิาพระหวา่งองคก์รบรหิารงานวจิยักบั
สถาบนัอุดมศกึษา  [3] 
 แทบ็เลต็(Tablet) วา่ เป็นเทคโนโลยรีะบบคอมพวิเตอรท์ีใ่หคุ้ณสามารถพกตดิตวัได้โดยวตัถุประสงคเ์พื่อทดแทนสมุดหรอืกระดาษและใชห้น้าจอสมัผสัในการ
ท างานเป็นอนัดบัแรกมคียีบ์อรด์เสมอืนจรงิหรอืปากกาดจิติอลในการใชง้านแทนที่แป้นพมิพค์ยีบ์อรด์ และมคีวามหมายครอบคลุมถงึโน้ตบุ๊คแบบ convertible ทีม่หีน้าจอแบบ
สมัผสัและมแีป้นพมิพค์ยีบ์อรด์ตดิมาดว้ยไม่ว่าจะเป็นแบบหมุนหรอืแบบสไลด์ [4] และเมื่อน าคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็มาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน  ท าใหส้ภาพแวดลอ้มการ
เรยีนรูแ้บบใหม่นี้มคีวามเด่นชดัมากขึน้  ซึง่จากเดมิการจดักจิกรรมใหน้กัเรยีนท าโครงงานตามหวัขอ้ที่ตนเองเลอืกนัน้ท าไดค้่อนขา้งล าบากแต่เนื่องจากคอมพวิเตอรม์ี
เครื่องมอืในการสรา้งสรรคช์ิน้งานจ านวนมากและมคีวามยนืหยุ่นสงูจงึท าใหน้กัเรยีนสามารถสรา้งผลงานตามแนวทางของตนเองไดด้คีรูสามารถเปลีย่นบทบาทของตนโดยลด
การยนืสอนหน้าชัน้และเปลีย่นไปเป็นการชว่ยชีน้ านกัเรยีนในการท าโครงงานไดม้ากขึน้ความสามารถในการตดิต่อสื่อสารผา่นระบบเครอืขา่ยท าใหน้กัเรยีนคน้หาความรูไ้ด้
ดว้ยตนเองสามารถแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัเพื่อนนกัเรยีนดว้ยกนัไม่วา่จะอยู่ใกลห้รอือยู่ไกลดงันัน้การเรยีนรู้จงึเกดิขึน้ไดใ้นหลายมติทิัง้จากการคน้พบดว้ยตนเองจากการ
ลงมอืท าการสอนหรอืแนะน าจากครแูละการรบัฟงัความคดิจากนกัเรยีนดว้ยกนัเอง 
 จากสรุปผลการอบรมหลกัสูตร  การใชค้อมพวิเตอรพ์กพาเพื่อการเรยีนรู้  ของมหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม  [5]   พบวา่  คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เป็น
นวตักรรมใหม่ เป็นสื่อทีด่ใีนการน ามาพฒันาการเรยีนการสอน  เป็นแหล่งเรยีนรูใ้หศ้กึษาคน้ควา้เพิม่เตมิ  นอกจากหนงัสอืเรยีนได้  เปิดมุมมองใหม่ใหแ้ก่ครแูละเดก็  ใหค้รมูี
การพฒันาตนเองอยู่เสมอ  แต่คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เป็นเรื่องทีเ่ขา้มามบีทบาทในการด ารงชวีติในปจัจุบนั  จงึท าใหม้ปีญัหาทีน่ ามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุดได ้ เพราะครยูงั
ไม่มคีวามรู้  ความเขา้ใจในการใชแ้ทบ็เลต็  ไม่สามารถน าแทบ็เลต็ไปใชใ้นการจดัการเรยีกการสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ   จงึอาจท าใหก้ารใชป้ระโยชน์จากคอมพวิเตอร์
แทบ็เลต็ไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน 

ผูศ้กึษา เป็นนกัศกึษาปรญิญาโท  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มแีนวคดิที่จะพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้เรื่อง การ
สรา้งสื่อวดีทิศัน์  เพื่อการอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ใหม้คีุณภาพ  สรา้งโอกาสทางการศกึษา กระจายโอกาสทางการศกึษาในสงัคมไทยสนบัสนุนการจดัการศกึษา
ตามวยัและพฒันาการอย่างมคีุณภาพ ตัง้แต่ก่อนวยัเรยีนจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สนบัสนุนการจดัการศกึษาตามวยัและพฒันาการอย่างมคีุณภาพ ตัง้แต่ก่อนวยัเรยีนจน
จบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
วตัถปุระสงค์ 
 1.  เพื่อพฒันาหลกัสูตรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้เรื่อง การสรา้งสื่อวดีทิศัน์ดว้ย iPad2 ทีม่คีุณภาพ     
 2.  เพื่อศกึษาผลการเรยีนรู ้ ดา้นความรู้  ดา้นทกัษะ  ดา้นเจตคต ิ ก่อนและหลงัการอบรมของผูเ้ขา้รบัการอบรมดว้ยหลกัสตูรทีพ่ฒันาขึน้  
 

2.  เครื่องมือและวิธีการด าเนินการศึกษา 
 

 2.1  ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
  2.1.1  ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้  คอื คร ูสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 3 ทีส่มคัรใจเขา้ร่วมรบัการอบรมคอมพวิเตอร ์
แทบ็เลต็ ของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม  ทัง้หมด  300  คน 
  2.1.2  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ไดแ้ก่  ครสูงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 3  ทีส่มคัรใจเขา้ร่วมรบัการอบรม
คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็  หลกัสตูรอบรม เรื่อง  การสรา้งสื่อวดีทิศัน์ ของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม จ านวน 30  คน 
 2.2  เน้ือหาการอบรม  ประกอบดว้ย  ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัแทบ็เลต็  ส่วนประกอบของแทบ็เลต็ iPad2  วธิกีารใชง้าน  การใชง้านแอพพลเิคชัน่  และ 
การตดัต่อวดีโีอ 
 2.3  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ม ี4 ชนิด ดงันี้ 
  2.3.1  หลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้เรื่อง การสรา้งสื่อวดีทิศัน์ดว้ย iPad2 
  2.3.2  แบบประเมนิคุณภาพหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่อง การสรา้งสื่อวดีทิศัน์ด้วย iPad2 
  2.3.3  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้ขา้รบัการอบรม 
  2.3.4  แบบประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรมทีม่หีลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้เรื่อง การสรา้งสื่อวดีทิศัน์ดว้ย iPad2 
 2.4  สถิติท่ีใช้ในการศึกษา  มดีงันี้ 
  2.4.1  ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยในการวเิคราะหจ์ะใชค้่าเฉลีย่เทยีบกบัเกณฑก์ารประเมนิดงันี้ (พสิุทธา อารรีาษฎร.์ 2551 : 143-151) 
   ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.50 – 5.00 หมายความวา่ เหมาะสมมากทีสุ่ด 
   ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50 – 4.49 หมายความวา่ เหมาะสมมาก 
   ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.50 – 3.49 หมายความวา่ เหมาะสมปานกลาง 
   ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.50 – 2.49 หมายความวา่ เหมาะสมน้อย 
   ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.00 – 1.49 หมายความวา่ เหมาะสมน้อยทีสุ่ด 
  เกณฑเ์ฉลีย่ของระดบัความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญในงานวจิยันี้ ใชค้่าเฉลีย่ของคะแนนตัง้แต่ 3.50  ขึน้ไป และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกนิ 1.00   
  2.4.2  สถติทิดสอบสมมตฐิานใช ้ t-test  แบบ dependent sample ในการวเิคราะหจ์ะน าค่า t ทีค่ านวณไดไ้ปเปรยีบเทยีบกบัค่า t จากตาราง 
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 2.5  ระยะเวลาท่ีใช้ในการอบรม 
 การศกึษาครัง้นี้ใชร้ะยะเวลาระหวา่งเดอืน  กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 2555  -  กนัยายน พ.ศ. 2555 
 2.6  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
  2.6.1  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 นโยบายรฐับาลดา้นการศกึษา  คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็
เพื่อการเรยีนรู ้ การฝึกอบรม  หลกัสูตรและการพฒันาหลกัสตูร  การประเมนิผลการฝึกอบรม  และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
  2.6.2  พฒันาหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่อง การสรา้งสื่อวดีทิศัน์ดว้ย iPad2 
  2.6.3  ปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
  2.6.4  ประเมนิคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 คน  ดงันี้ 
   1)  อาจารยธ์วชัชยั  สหพงษ์  วฒุกิารศกึษา  ศษ.ม. เทคโนโลยกีารศกึษา   ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหา 
   2)  อาจารยอ์ภชิาต  เหลก็ด ี วฒุกิารศกึษา  วฒุกิารศกึษา  วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   3)  นายรตันะ  บุตรสุรนิทร ์ วฒุกิารศกึษา  วุฒกิารศกึษา  ศษ.ม.บรหิารศกึษา    ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการวดัผลและประเมนิผล 
   4)  นายวญิญ ู อุตระ  วฒุกิารศกึษา  กศ.ม. เทคโนโลยกีารศกึษา     ผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน 
   5)  นางภทัรานี  พลลา  วฒุกิารศกึษา  วฒุกิารศกึษา กศ.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศ  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นแผนการสอน 
  2.6.5  ปรบัปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ 
  2.6.6  ทดลองใชก้บัครทูีส่มคัรใจเขา้รบัการอบรม คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จ านวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของ
หลกัสตูร 
  2.6.7  ประเมนิเพื่อปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสตูรอบรมใหส้มบูรณ์ 
  2.6.8  น าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง 
  2.6.9  วเิคราะหข์อ้มูลทางสถติแิละสรุปผล 
 การศกึษาครัง้นี้ใชแ้บบแผนการทดลอง  One-Group Pretest Posttest Design   
 

3.  ผลการศึกษา 
 

 3.1  ผลการพฒันาหลกัสตูร 
  ผูศ้กึษาไดด้ าเนินการวเิคราะหเ์นื้อหา และระยะเวลา การอบรม จากนัน้น าไปพฒันาคู่มอืการอบรมโดยแบ่งเป็นคู่มอืผูอ้บรมและคู่มอืวทิยากร โดยมผีลการ
ด าเนินการดงัแสดงในตารางที่ 1 และภาพที ่1 ดงันี้ 
  3.1.1  เนื้อหาและระยะเวลาทีใ่ชใ้นการอบรม  ผูศ้กึษาไดก้ าหนดดงัตารางที่ 1 ดงันี้ 
ตารางท่ี 1  เนื้อหาและระยะเวลาทีใ่ชใ้นการอบรม 

หวัข้อ รายการสอน 
เวลาการเรียน 
ทฤษฎี/ปฏิบติั 

ชัว่โมง นาที 
1. ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัแทบ็เลต็ 30 - 
2. ส่วนประกอบของแทบ็เลต็ iPad2   - 45 
3. วธิกีารใชง้าน  1 - 
4. การใชง้านแอพพลเิคชัน่  1 - 
5. การตดัต่อวดีโีอ 2 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           คู่มอืผูเ้ขา้รบัการอบรม          คู่มอืวทิยากร 
          ภาพท่ี 1 :  หลกัสูตรอบรมการสรา้งสื่อวดีทิศัน์ดว้ย iPad2 
  3.1.2  ผลการวเิคราะหค์ุณภาพของหลกัสูตรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูเ้รื่อง การสรา้งสื่อวดีิทศัน์ดว้ย  iPad2    
ผูศ้กึษาได้น าแบบประเมนิคุณภาพหลกัสูตรอบรมทีไ่ดจ้ากผูเ้ชีย่วชาญมาวเิคราะหร์ะดบัความเหมาะสมโดยใชส้ถติคิ่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงัตารางที ่2 
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ตารางท่ี 2 : ผลการประเมนิคุณภาพคุณภาพของหลกัสตูรการอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่อง การสรา้งสื่อวดีทิศัน์ดว้ย  iPad2    
 

รายการความเหมาะสม X  S.D. ระดบั 
1.  ดา้นกระบวนการพฒันาหลกัสตูร 4.40 0.50 เหมาะสมสมมาก 
2.  ดา้นกระบวนการอบรม 4.43 0.50 เหมาะสมสมมาก 
3.  ดา้นการใชง้านแทบ็เลต็ 4.43 0.50 เหมาะสมสมมาก 
4.  ดา้นหลกัสตูรฝึกอบรม 4.23 0.43 เหมาะสมสมมาก 
5.  ดา้นวดัประเมนิผลการฝึกอบรม 4.32 0.48 เหมาะสมสมมาก 
6. การน าความรูไ้ปใช ้ 4.47 0.52 เหมาะสมสมมาก 
เฉลีย่โดยรวม 4.38 0.50 เหมาะสมสมมาก 

 
 จากตารางที ่ 2 ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอหลกัสูตรการอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูใ้นภาพรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก ( x =4.38, 
S.D.=0.50) และเมื่อพจิารณารายดา้นในดา้นดา้นกระบวนการพฒันาหลกัสตูรผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า x เท่ากบั  4.40 และค่า S.D.    
เท่ากบั 0.50    ดา้นกระบวนการอบรมผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า   
 x  เทา่กบั  4.43 และค่า    S.D. เทา่กบั 0.50   ดา้นการใชง้านคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า  x  เทา่กบั  
4.23 และค่า    S.D.เทา่กบั 0.50   ดา้นหลกัสตูรฝึกอบรมผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมากโดยค่า  x  เทา่กบั  4.23 และค่า S.D.เทา่กบั  0.43    ดา้น
วดัประเมนิผลการอบรมผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า  x  เทา่กบั  4.32  และค่า   S.D.เทา่กบั 0.48  43  การน าความรูไ้ปใช้ผูเ้ชีย่วชาญมี
ความเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า x เท่ากบั  4.47  และค่า  S.D.เท่ากบั 0.50  
 3.2  ผลการทดลองใช้หลกัสูตร   
  3.2.1  ผูศ้กึษาได้น าคะแนนจากการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนอบรมและหลงัอบรมของผูเ้ขา้อบรมดว้ยหลกัสตูรการอบรมการใชแ้ทบ็เลต็เพื่อ
การเรยีนรูเ้รื่อง  การสรา้งสื่อวดีทิศัน์ดว้ยคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ iPad2  มาค านวณด้วยสถติ ิ t-test  (Dependent  Sample)โดยได้ตัง้ระดบันยัส าคญัทางสถติไิวท้ีร่ะดบั.05  
แสดงดงัตารางที่  3 
ตารางที ่3  :  ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทางการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
 

คะแนน จ านวน x  S .D  S.D.d t  
คะแนนก่อน

เรยีน 
30  16 . 3 3  2 . 80  

2 . 88  12 . 6 8  
คะแนนหลงั

เรยีน   
30  23 . 0 0  1 . 49  

   ระดบันยัส าคญั = .05 
 
 จากตารางที ่3  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีะแนนเฉลีย่หลงัการอบรม ( x  =23.00, S.D =1.49) สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ก่อนเขา้รบัการอบรม 
 ( x = 16.33, S.D = 2.80) สรุปได้วา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้ขา้รบัการอบรมหลงัการอบรมสงูกวา่ก่อนการอบรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05  
  3.2.2  ดา้นความพงึพอใจ  หลงัจากการทดลองใชห้ลกัสตูรแล้ว  ผูศ้กึษาไดน้ าแบบประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรม  มาวเิคราะหร์ะดบัความ
เหมาะสมโดยใชส้ถติคิ่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดงัตารางที่ 4 
ตารางท่ี  4 :  ผลการศกึษาความพงึพอใจของผูร้บัการอบรม 
 

รายการความเหมาะสม X  S.D. ระดบัความพึงพอใจ 

1.  ดา้นกระบวนการอบรม 4.36 0.52 เหมาะสมมาก 
2.  ความพงึพอใจในการรบัการอบรม 4.42 0.54 เหมาะสมมาก 
3.  ดา้นการใชง้านแทบ็เลต็ 4.43 0.53 เหมาะสมมาก 
4.  ดา้นความรูค้วามเขา้ใจเนื้อหา 4.46 0.52 เหมาะสมมาก 
5.  ดา้นการน าความรูไ้ปใช ้ 4.48 0.50 เหมาะสมมาก 

เฉลีย่โดยรวม 4.43 0.52 เหมาะสมมาก 
 
 จากตารางที่ 4  ผลการศกึษาความพงึพอใจของผูเ้ขา้การอบรม พบวา่ผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก ( x  =2.43, S.D =0.52) และเมื่อ
พจิารณารายดา้น พบวา่ ดา้นกระบวนการอบรม ผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก ( x  = 4.36 , S.D =0.52) ความพงึพอใจในการรบัการอบรมผู้
เขา้อบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก( x  =4.42, S.D =0.54) ดา้นการใชง้านคอมพวิเตอร์แทบ็เลต็ผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั
เหมาะสมมาก( x  =4.43, S.D = 0.53) ดา้นความรูค้วามเขา้ใจเนื้อหาผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัชอบมาก ( x  =4.46, S.D =0.52)  และดา้นการน า
ความรูไ้ปใชผู้เ้ขา้อบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัชอบมาก ( x  =4.48, S.D =0.50) 
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4.  สรปุและอภิปรายผล 
 

 จากผลการพฒันาหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อวดีทิศัน์ดว้ย iPad2  พบประเดน็ทีค่วรน ามาอภปิราย  ดงันี้ 
 1.  ผลการการพฒันาหลกัสูตรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่อง   การสรา้งสื่อวดีทีศัน์ด้วย iPad2  ทีผู่ศ้กึษาพฒันาขึน้  ผูเ้ชีย่วชาญมี
ความเหน็ต่อหลกัสูตรในระดบัเหมาะสมมาก ( X =4.38, S.D.=0.50)  ที่ผลการศกึษาเป็นเชน่นี้เพราะ  ผูศ้กึษาไดพ้ฒันาหลกัสูตรแล้วน าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบความ
ถกูตอ้งและความสมบูรณ์ และปรบัปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ  ซึง่สอดคลอ้งกบั  กนัตพร  พลูศริ ิ[6] (2552: 133) ไดท้ าการวจิยั การพฒันาหลกัสตูรการ
ฝึกอบรมเรื่อง คนดขีองสงัคมดว้ยกระบวนการสรา้งค่านิยมเกีย่วกบักฎหมายในชวีติประจ าวนั ( X =4.26, S.D.=0.64)  ผลการวจิยัพบวา่  ผลการพฒันาหลกัสตูรมคีวาม
เหมาะสมในระดบัมาก  
 2.  คะแนนเฉลีย่หลงัอบรมสงูกวา่คะแนนก่อนอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 (2551 : 174)  ที่ผลการศกึษาเป็นเชน่นี้เพราะ ผูศ้กึษาพฒันา
แบบทดสอบแล้วน าแบบทดสอบที่สรา้งเสรจ็แล้วใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาตรวจสอบความถูกต้อง และผูเ้ชีย่วชาญประเมนิความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมกบั
แบบทดสอบ แลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ ซึง่สอดคลอ้งกบั ภาวณิี  วรประดษิฐ [7] (2549 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาการพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม
เรื่องการจดัการกบัความเครยีดส าหรบัผูส้งูอายุของ บ้านคลองปอ ต าบลคลองปอ อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด  พบวา่ผูส้งูอายุเมื่อเขา้รบัการฝึกอบรมตามแผนการ
ฝึกอบรมทัง้ 6 แผนการฝึกอบรมแล้วผูส้งูอายุสามารถจดัการกบัความเครยีดดว้ยการผอ่นคลายกลา้มเนื้อไดโ้ดยมผีลสมัฤทธิด์า้นความรูค้วามเขา้ใจทกัษะและเจตคตหิลงัจาก
การฝึกอบรมจบตามแผนการฝึกอบรมสงูกวา่ก่อนการฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั.05  
 3.  ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรมโดยใชห้ลกัสูตรการอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่อง การสรา้งสื่อวดีทิศัน์ด้วย  iPad2   พบวา่ผู้
เขา้รบัการอบรมมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก  ที่ผลการศกึษาเป็นเชน่นี้เพราะ ผูศ้กึษาพฒันาแบบประเมนิความพงึพอใจแลว้น าไปใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาและผูเ้ชีย่วชาญ
ตรวจสอบความถกูตอ้งและความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัประเดน็ทีจ่ะประเมนิ น ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ ซึ่งสอดคลอ้งกบั นายธรีพล  เวยีงวลยั 
[8] (2547: 43) ไดท้ าการวจิยั การพฒันาชดุฝึกอบรมครผููส้อนโรงเรยีนเอกชนระดบัประถมศกึษาจงัหวดันครราชสมีา เรื่อง การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั
ตามรปูแบบวงจรการเรยีนรูข้อง Kolb  ผลการวจิยั สรุปได ้ดงันี้  การวเิคราะหค์วามพงึพอใจของครผููส้อนต่อกระบวนการฝึกอบรมพบว่า ในจ านวน 12 ขอ้ เมื่อพจิารณาเป็น
รายขอ้ครผููส้อนโรงเรยีนเอกชนมคีวามพงึพอใจ ปรากฏวา่ม ี3 ขอ้  ทีอ่ยู่ในระดบัมากทีสุ่ด คอื 1) ความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากการอบรมครัง้นี้ ท่านคดิวา่เป็น
ประโยชน์ต่อท่านมากเพยีงใด 2) เนื้อหาสาระในหลกัสตูรการอบรมตรงกบัความตอ้งการและความสนใจของท่านเพยีงใด 3) เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการอบรมใหป้ระโยชน์
เพยีงใด ม ี1 ขอ้ทีอ่ยู่ในระดบัปานกลาง คอื สถานทีอ่บรมเหมาะสมเพยีงใด ส่วนขอ้อื่น ๆ อกี 8 ขอ้ อยู่ในระดบัมาก  
 

 
      ภาพท่ี 2 : ภาพการด าเนินขณะท าการอบรม 
 

5.  ค าขอบคณุ 
 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา  อารรีาษฎร ์และ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ธรชั  อารรีาษฎร์  ซึง่เป็นอาจารยท์ีป่รกึษา ทัง้สองท่าน ไดก้รุณา
ใหค้วามชว่ยเหลอื แนะน า ตลอดจนใหค้ าปรกึษาอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั 
 ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ชีย่วชาญ อาจารยธ์วชัชยั  สหพงษ์  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหา  อาจารยอ์ภชิาต  เหลก็ด ี ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ   นาย
รตันะ  บุตรสุรนิทร์  ศกึษานิเทศก ์วทิยฐานะศกึษานิเทศกเ์ชีย่วชาญ  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการวดัผลและประเมนิผล  นายวญิญ ู อุตระ  ศกึษานิเทศก ์วทิยฐานะศกึษานิเทศก์
ช านาญการพเิศษ  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูรและการสอน และนางภทัรานี  พลลา คร ูวทิยฐานะครชู านาญการพเิศษ  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นแผนการสอน  ทีใ่หค้วามกรุณา
ตรวจสอบและเสนอแนะในการพฒันาหลกัสูตรการอบรม ในครัง้นี้ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภ์าควชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ และภาควชิา IT คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ทีใ่หค้ าปรกึษาและ
ค าแนะน าในการท าการคน้ควา้อสิระในครัง้นี้  

ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการจดังานประชมุวชิาการ  ทีใ่หค้วามอนุเคราะหด์้วยดใีนการน าเสนอบทความทางวชิาการ ในครัง้นี้  
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ABSTRACT 

The objectives of the research were to 1) survey and analyze supporting models of tablet computer application for learning 
management of community and Rajabhat Maha Sarakham University networks, 2) assess a supporting model of tablet computer 
application for learning management, and 3) survey the satisfaction of the trainees with the supporting model of tablet computer 
application.   Participatory Action Research was employed for the study. The target population was four hundred and twenty nine 
members of the tablet computer networks who signed the agreement with RMU from Maha Sarakham, Kalasin, and Roi-Et provinces. 
The statistics used were percentage, mean and standard deviation. The research instruments were a tablet computer curriculum for 
instruction, integrated learning activities and a questionnaire. 

The finding showed that RMU carried on the mission focusing on academic services, research and education based on 
the participation of both government and private sectors. The operational process consisted of five steps with twelve assessment 
indicators: 1) preparation, 2)  learning support, 3) practical application for current works, 4) community services, and 5) promotion. 
Regarding the assessment of the project, the finding indicated that RMU personnel of the Information Technology Faculty conducted 
ten pieces of research on the tablet computer application for education and twelve pieces of research on practical application for 
current works. The finding showed that thirty four students of Information technology faculty used a tablet computer for conducting 
research. In other word, 32.35% of the doctoral students, 47.06% of the master’s degree students and 20.59 of undergraduate 
students used the tablet computer for conducting research. The Faculty of Information technology gave one hundred and eighteen 
services through five service channels to three thousand four hundred and twenty customers in community. The findings showed that 
the average level of the satisfaction of the customers with the supporting model was very high (X = 4.52), and the average level of the 
satisfaction of the RMU personnel and students with the supporting model was very high (X = 4.66). 
 
Keywords: Tablet Computer, Cooperation, Network, Community Support,  Learning 
 

 

1. INTRODUCTION 
 

Rajabhat Maha Sarakham located at 80 Nakhonsawan Road, Talard sub-district, Maung district, Maha Sarakham 
province, is a higher education institution for local development. Accordance with the Rajabhat University Act of 18 (1) and the 
agreement of the Rajabhat Maha Sarakham University Council in 2005, its policies are regulated and supervised by the university 
council are1)  to support and develop  the administrative system to be the university for local development based on the academic 
excellence in local wisdom, Thai wisdom and universal wisdom, 2) produce and upgrade graduates with academic excellence and 
virtue based on the local needs, 3) conduct research for new body of knowledge including development of technology for education 
based on community needs and problems and also the royal project for local development, 4) produce and upgrade teachers’ 
qualifications, 5) enhance academic cooperation with both national and international organizations for a community academic service 
center, 6) conserve and support art and culture and 7) support and participate  in natural resource and environment management for 
sustainable development. The Rajabhat University Act (2004) states that one of the missions of Rajbahat universities is to improve 
educational quality and community through producing graduates, academic services, research conduction and art and cultural 
conservation. 

The Faculty of Information Technology was established on December 23rd, 2007. The faculty has taken important 
responsibilities for information communication technology services to community, offering an educational program of ICT, academic 
services, research conduction and art including culture conservation focusing on the suitable practical application of ICT. In 2008, the 
Tele Center for Rural Educational Development has been established at the faculty of Information technology, by the cooperation of 
Rajabhat Maha Sarakham University, King Mongkutt University of Technology North Bangkok  and TOT. The project has been 
operated to honor of 80 year anniversary of His Majesty.  
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Rajabhat Maha Sarakham University has also taken an important responsibility for the ICT service for education to the 
network members in the northeast of Thailand, which the networks consist of general education council office, Basic Education Office, 
the Royal Information technology project, Easy Computer Company, Maha Sarakham,  Rajabhat Maha Sarakham University networks 
and 3,526 school networks in the northeast. The RMU mission has been operated by the participation of university personnel, students 
and people in community.  

Regarding the policies of technology for learning management, Prime Minister Yinglak Chinawat (2011) states that 
information technology is necessary for education for all in Thailand focusing on quality and opportunity through an electronic learning 
system,   a learner-centered learning system, a life-long-learning system, network development for education, cyber home 
development, application of tablet computer for education, expanding television system for education, improve an electronic classroom 
(lab), establishment of funds for education technology development. It is obvious that the government of Thailand emphasizes on the 
application of information technology for education. As a results, there is a One Tablet PC Per Child project for 539,466 primary school 
students throughout Thailand.   

The Faculty of Information Technology, Rajabhat Maha Sarakham University has carried on the policies on research and 
development of tablet computer application for education focusing on teachers, educational personnel and people in community and 
local schools in response to the national policies of education. This research is one part of One Tablet PC Per Child project, which 
provides a tablet computer training course for the members of community networks and Rajabhat Maha Sarakham University. The 
project was conducted from November 1011-June 1012. The objectives of the research are  1) survey and analyze supporting models 
of tablet computer application for learning management of community and Rajabhat Maha Sarakham University networks, 2) assess a 
supporting model of tablet computer application for learning management, and 3) survey the satisfaction of the trainees with the 
supporting model of tablet computer application. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 
 
 The research was to survey and analyze supporting models of tablet computer application for learning management of community 
and Rajabhat Maha Sarakham University networks, and the research methodology consisted of: 
 2.1 The population was IT faculty personnel and studentsม Rajabhat Maha Sarakham University.  
 2.2 The scope of research focused on surveying and analyzing supporting models of tablet computer application for learning 
management of community and Rajabhat Maha Sarakham University networks  
2.3 The research was conducted from November 2011-June 2012. 
2.4 The instruments were a tablet computer training curriculum, integrated learning activities and a questionnaire. 
 
 

3. RESULTS 
 
        The results were summarized as follows: 
        3.1  The research framework consisted of five steps and goals. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 A Supporting Model of Tablet Computer Application for Education of People in Community                                                            
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 Figure 1 illustrated the supporting model of tablet computer application for learning management of people in community  through the integration 
of academic services, research and education under the cooperation between government and private sectors. The supporting model consisted of 5 
steps with 12 indicators: 
 Step 1: System preparation with 3 indicators which were number of tablet computers, a tablet computer training curriculum,    
                    and number of trainees. 
 Step 2: Learning enhancement with 2 indicators which were outcomes of learning enhancement and needs of the target group. The step  
                    involved clarifying the importance and preparing the knowledge of tablet computer.                                                       
 Step 3: Integration of regular works with 2 indicators which were outcome of the integration and result of students’ works. This step involves  
                    applying a tablet computer to regular works such as academic services, research and instruction of IT faculty personnel.  
 Step 4 : Community services with 3 indicators which were number of networks, service models and result of community services. The step   
                    involves using the research results for local curriculum development. 
 Step 5 : Promotion with 2 indicators which were satisfaction of service providers and excellent works 
 
  3.2 The results of table computer application for education were summarized as follows: 
  3.2.1 The finding showed that the IT faculty personnel used the tablet computer for education of undergraduate and graduate students. 
Regarding the integration of academic services, research, instruction and regular works, it was found that 22 pieces of research were conducted by the 
IT faculty personnel. The results were presented in table 1 as follows.  
 
Table 1 The research outcomes of IT faculty personnel 
 

Types of work  Number (Person) Outcomes 
 

1.Using a tablet computer as teaching material  22   All classes 
2. Integrating academic services and research into teaching and learning 10   10  titles 
3. Integrating regular works into research (R2R) 12   12  titles 

 
  Table 1 showed that the IT faculty personnel used the tablet computer for every class. There were 10 pieces of research focusing on the 
integration of academic services, research and instruction, and there were 12 pieces of research based on the integration of regular work into research.   
  3.2.2 The finding indicated that the faculty of Information technology support both undergraduate and graduate students to use the table 
computer for education through the integration. There were tablet computers available for the students of the IT faculty who borrowed a tablet computer 
for research or education. The results were presented in table 2 as follows. 
 
Table 2 The research outcomes of IT students 
  

Educational Level of students Number  (Person) Percentage 
1. Doctoral level 11 32.35 
2. Master level 16 47.06 
3. Bachelor level 7 20.59 
     3.1 Community research 1 2.94 
     3.2 Classroom action research 6 17.65 
Total 34 100.00 

 
  Table 2 showed that thirty four students of IT faculty used the table computer for research. They were 32.35% of doctoral degree 
students, 47.06% of master’s degree students and 20.59% of bachelor’s degree students. 
 
 3.2.3 The finding showed the outcomes of academic services of IF faculty to community during November 2011 to June 2012. The service 
providers were General Council Office, TOT company in Maha Sarakham, and Easy Computer Company in Maha Sarakham. The results were 
summarized in table 3. 
 
 
 
 

820



Table 3 Results of tablet computer service to community 
 

Types of service Frequency of 
Service 

Customers mean Level of the 
Satisfaction 

1. Using a tablet computer and room for research  25 321 4.52 Very high 
2. Trainer service off the campus 4 169 4.53 Very high 
3. Training service off the campus  22 556 4.51 Very high 
4. Training service on the campus 63 2015 4.57 Very high 
5. Training and counseling services to both government and 
private sectors  

4 359 4.51 Very high 

Total 118 3420 4.52 Very high 
 
 Table 3 indicated that the IT faculty gave the table computer service through 5 channels and 118 times to 3420 customers/users during 
November 2011 to June 2012. The average level of the satisfaction of the customers with the service was very high (mean = 4.52).  
 3.2.4  The finding showed the satisfaction of the IT faculty personnel and students who participated in the project during November 2011 to June 
2012. The results were presented in table 4. 
  
Table 4: The satisfaction of the users 
 

Types of the users mean S.D. Level of the 
Satisfaction 

1. Instructors 4.55 0.52 Very high 
2. Officers 4.60 0.55 Very high 
3. Bachelor’s degree students 4.58 0.50 Very high 
4. Master’s degree students 4.64 0.62 Very high 
5. Doctoral degree students 4.95 0.21 Very high 
Total 4.66 0.48 Very high 

 
Table 4 showed that the average level of the users with the service was very high (mean = 4.66, SD. = 0.48)  

 

 4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION 
 4.1 The finding showed that RMU carried on the mission focusing on academic services, research and education based 
on the participation of both government and private sectors. The operational process consisted of five steps with twelve assessment 
indicators: 1) preparation, 2)  learning support, 3) practical application for current works, 4) community services, and 5) promotion. 

4.2  Regarding the assessment of the project, the finding indicated that RMU personnel of the Information Technology 
Faculty conducted ten pieces of research on the tablet computer application for education and twelve pieces of research on practical 
application for current works. The finding showed that thirty four students of Information technology faculty used a tablet computer for 
conducting research. In other word, 32.35% of the doctoral students, 47.06% of the master’s students and 20.59 of undergraduate 
students used the tablet computer for conducting research. The Faculty of Information technology gave one hundred and eighteen 
services through five service channels to three thousand four hundred and twenty customers in community.  

4.3 The findings showed that the average level of the satisfaction of the customers with the supporting model was very 
high (X = 4.52), and the average level of the satisfaction of the RMU personnel and students with the supporting model was very high 
(X = 4.66). 
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บทคดัย่อ 

 งานวจิยัในครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาระบบและกลไกการบรหิารงานบรกิารวชิาการคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราช
ภฏัมหาสารคาม 2) ทดลองใชร้ะบบทีพ่ฒันาขึน้กบับุคลากรและนกัศกึษา และ 3) ศกึษาความคดิเหน็ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง วธิดี าเนินการวจิยัเป็นการ
วจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม ประชากรคอื บุคลากร นกัศกึษา และผูเ้ขา้รบับรกิารอบรมทีจ่ดัโดยคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ คดัเลอืกเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจง คอื กลุ่มทีเ่ขา้รบัการอบรม ระหวา่งเดอืนมกราคม ถงึเดอืน พฤษภาคม 2555 จ านวน 680 คน ประกอบดว้ย ผูใ้ห้บรกิาร คอื 
บุคลากรของคณะ  8 คน และ นกัศกึษา 34 คน และผูเ้ขา้รบับรกิารทีเ่ป็นครแูละบุคลากรทางการศกึษาในชมุชน จ านวน  648 คน สถติทิีใ่ชใ้นการ
วจิยัคอื ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวจิยัพบวา่  
 1) ผลการพฒันาระบบและกลไกการบรหิารงานบรกิารวชิาการคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม พบวา่ ระบบ
กลไกที่พฒันาขึน้ประกอบดว้ย 5 รายการ คอื  

1.1)  ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาระบบและกลไกเป็นผูบ้รหิารคณะ  
1.2) ค าสัง่แต่งตัง้คณะท างานบรกิารวชิาการตามระบบกลไกเป็นบุคลากรคณะทุกคน  
1.3) แผนการด าเนินงานการบรกิารวชิาการ  
1.4) ประกาศแนวปฏบิตักิารบรหิารงานบรกิารวชิการและงานวจิยั  
และ 1.5) แบบสอบถามความคดิเหน็ของผูใ้ห้บรกิารและผู้รบับรกิาร   

 2) ผลการทดลองใชร้ะบบทีพ่ฒันาขึน้กบับุคลากรและนกัศกึษา พบวา่  
2.1) บุคลากรสายวชิากรไดบู้รณาการงานวชิาการสู่การเรยีนการสอน จ านวน 22 คน และไดบู้รณาการงานบรกิารและงานวจิยัสู่การ

เรยีนการสอน จ านวน 10 คน  
2.2) บุคลากรสายสนบัสนนุน ไดบู้รณาการงานประจ าสู่งานวจิยัแบบ R2R จ านวน 12 คน  
2.3) นกัศกึษาไดบู้รณาการงานบรกิารวชิาการและงานวจิยั จ านวน 34 คน   
และ 2.4) รปูแบบการใหบ้รกิารของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศประกอบดว้ย 5 รายการ คอื การยมือุปกรณ์และสถานทีเ่พื่อท าวจิยั 

การใหบ้รกิารวทิยากรทัง้ในและนอกพืน้ที ่การใหบ้รกิารอบรมในและนอกพืน้ที ่ การเป็นผูท้รงคุณวฒุใินการตรวจผลงาน  และการใหบ้รกิาร
ปรกึษาร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 
        3) ผลการศกึษาความคดิเหน็ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมคีวามคดิเหน็ต่อระบบกลไลทีพ่ฒันาขึน้เฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่=4.66) 
ทัง้ผูใ้หบ้รกิาร (ค่าเฉลีย่=4.58) และผูร้บับรกิาร (ค่าเฉลีย่=4.72)  
 
KEYWORDS:  ระบบและกลไก การบรหิารงานบรกิาร ผูใ้หบ้รกิาร ผูร้บับรกิาร การบูรณาการ งานประจ า  
 

ABSTRACT 

The objectives of this research were to develop the system and mechanism for academic administration of the Faculty of 
Information Technology, Rajabhat Maha Sarakham University, try the system out on RMU personnel and students, and survey the 
opinion of the RMU personnel and students towards the system. The participatory action research was employed for the study. The 
target population was six hundred and eighty trainees who participated in the workshop on using an IT system for academic 
administration in May 2012. They were eight IT faculty personnel, thirty four students and six hundred and forty eight school 
administrators and educational personnel. The statistics used were percentage, mean and standard deviation. 
Results of the research were as follows: 
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1) The developed system and mechanism for academic administration consisted of  
5 sections: certificate of appointment of the system and mechanism development committee (faculty administrators), certificate of 
appointment of the academic administration committee (all faculty personnel), an operation plan for academic administration,  policy of 
academic services and research, and a questionnaire. 

2) Regarding the system implementation, the finding showed that twenty two  
academic personnel applied the academic affairs for education, and ten academic personnel integrated academic services and 
research for education. Twelve supporting personnel integrated their regular work to research (R2R model), and thirty four students 
integrated academic services to research. The academic service model of the IT faculty was composed of  use of equipment and lab 
room for research conduction, training services for both on and off the campus, advisory committee for academic works for both 
government and private sectors. 

3) The finding showed that the average level of the opinion of the trainees toward  
the system was very high (X = 4.66). The average level of the opinion of the school administrators toward the system was very high (X 
= 4.58), and the average level of the opinion of the customers toward the system was very high (X = 4.72). 
 
KEYWORDS:  System and Mechanism, Service Administration, Service Provider, Customer, Intégrations, Routine 

 

1. INTRODUCTION 
 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม เป็นหน่วยงานภายในทีจ่ดัตัง้โดยสภามหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
[1] ตามประกาศของมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ลงวนัที่ 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นหน่วยงานหลกัในการด าเนินภารกจิของ
มหาวทิยาลยัมฐีานะเทยีบเท่าคณะ ใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร หรอืไอซที ีแก่ชมุชน ทีป่ระกอบดว้ย การจดัการเรยีนการ
สอน การบรกิารวชิาการ การวจิยัและท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม  โดยมุ่งเน้นการประยุกตใ์ชไ้อซทีอีย่างเหมาะสม ในการด าเนินงานดงักล่าว 
มหาวทิยาลยัไดแ้สวงหาเครอืขา่ยความร่วมมอืเพื่อส่งเสรมิการด าเนินงานดา้นไอซที ีในปี พ.ศ. 2551 มหาวทิยาลยัไดร้่วมกบั ส านกังานกจิการ
กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิหรอื กสทช. บรษิทั ทโีอ ท ีจ ากดั (มหาชน) และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้พระนครเหนือ [2] จดัท าโครงการศนูยท์างไกลเพื่อพฒันาการศกึษาและพฒันาชนบทในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ถวายเป็นโครงการเฉลมิ
พระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯ เนื่องในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯ ทรงมพีระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวนัที่ 5 ธนัวาคม 
2550 โดยมเีป้าหมายเพื่อส่งเสรมิ และขยายโอกาสการเรยีนรูข้องชมุชนโดยประยุกตใ์ชไ้อซทีเีป็นเครื่องมอืในการเรยีนรูอ้ย่างเหมาะสม  

ตลอดระยะเวลา 3 ปีของโครงการ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นหน่วยงานหลกัในการด าเนินงาน ส่งผลใหม้หาวทิยาลยัเป็น
ศนูยก์ลางในการใหบ้รกิารไอซทีใีนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ [2] ก่อเกดิเครอืขา่ยขยายผลดา้นความร่วมมอืเพื่อการส่งเสรมิการด าเนินงาน ของ
โครงการ ได้แก่ ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา ส านกังานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด ารสิมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ หจก.อซีีค่อมพวิเทค มหาสารคาม และ เครอืขา่ยขยายผลการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั ไปยงัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และ
โรงเรยีน ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 3,526 โรงเรยีน การบรกิารวชิาการดา้นไอซทีขีองมหาวทิยาลยั ตามพนัธกจิของมหาวทิยาลยัได้
ด าเนินการโดยน านโยบายการพฒันาก าลงัคนและการยกระดบัการศกึษาเป็นเป้าหมายหลกัในการด าเนินงาน มหาวทิยาลยัได้ส่งเสรมิ การวจิยัเพื่อ
พฒันางานบรกิารวชิาการในการประยุกต ์ใชไ้อซทีเีป็นเครื่องมอืในการเรยีนรู ้โดยการบูรณาการงานบรกิารวชิา สู่ภารกจิของมหาวทิยาลยั ที่
ด าเนินการร่วมกนัทัง้บุคลากรและนกัศกึษา เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชนและทอ้งถิน่  

การด าเนินงานภารกจิของหน่วยงาน (Mission) ซึง่เป็นงานประจ า(Routine) ที่ตอ้งปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีข่องแต่ละคน การสรา้ง
งานประจ าสู่งานวจิยั หรอื R2R ย่อมาจาก Routine to Research หมายถงึการพฒันางานประจ าสู่งานวจิยั จะเป็นตวัสรา้งการเปลีย่นแปลงขึน้ การ
เปลีย่นแปลงวธิกีารท างานและพฒันาคนท างาน ใหท้ างานแลว้มคีวามสุขเกดิความภมูใิจ และสรา้งความรูใ้นเรื่องที่ตวัเองท างานขึน้มา โดย
ตลอดเวลาที่ท างานกจ็ะมกีารสรา้งความรู้ ซึง่ท าใหง้านนัน้ไดร้บัการพฒันาตลอดเวลาเหมอืนกนั เป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสรมิใหบุ้คลากรของ
หน่วยงานท างานและสรา้งงานอย่างมคีุณค่า [5] 

หลกัคดิเกีย่วกบั R2R โดยวตัถุประสงคข์อง R2R กค็อื การใชข้อ้มลูและประสบการณ์จากงานการท างานประจ าธรรมดา  ในการสรา้ง
ความรู ้การท าใหง้านประจ ากลายเป็นงานสร้างความรูห้รอืเป็นงานวจิยั ซึง่จะท าใหก้ารท างานประจ ากลายเป็นงานทีม่คีุณค่า ยิง่ท างานนานกย็ิง่มี
ปญัญา ยิง่เกดิความรู ้และยิง่มปีระเดน็ทีจ่ะท าใหเ้กดิความภาคภมูใิจไดม้ากขึน้เรื่อยๆ จงึยิง่ท าใหไ้ดร้บัความนบัถอืจากคนอื่นมากขึน้เป็นล าดบั 

ประโยชน์จากการท า R2R นัน้ ครึง่หนึ่งเกดิกบัการพฒันางานส่วนอกีครึง่หนึ่งเกดิกบัคนท างาน เพราะการทีค่นๆ นัน้จะเขา้ใจสิง่
ต่างๆ ทัง้จากความรูท้ีม่าจากการทดลองปฏิบตัขิองตวัเอง และจากความรูใ้นเชงิทฤษฎี ที่มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู้ หรอืไปศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิและ
น ามาออกแบบงานใหเ้กดิมลูค่าเพิม่ (value added) มากยิง่ขึน้ ซึง่จะท าใหม้นีวตักรรมใหม่ ซึง่นวตักรรมใหม่จะเกดิขึน้ไดก้ต่็อเมื่อมบีรรยากาศของ
การเปลีย่นแปลง โดยเราตอ้งเปลีย่นวธิคีดิใหม่กบัการท างานประจ าเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของความเป็นมนุษย์ ตอ้งเหน็คุณค่าของมนุษย์
มากขึน้ ตอ้งเหน็วา่งานที่ท าอยู่ไม่มอีะไรคงที่ ตอ้งคดิใหม่และปรบัเปลีย่นอยู่ตลอดเวลา แนวคดิเชน่นี้สามารถน าไปใชไ้ดก้บัทุกเรื่อง 

ชือ่ R2R นัน้ เป็นค าทีค่ดิกนัขึน้มาเองในประเทศไทย เพื่อทีจ่ะไปหนุนใหเ้จา้หน้าทีร่ะดบัปฏบิตักิาร ในระดบัทีท่ างานแบบ routine ได้
เกดิความกลา้ ไดม้โีอกาส หรอืไดร้บัการชืน่ชม จากการทีส่รา้งความรูข้ ึน้มาพฒันางานของตวัเอง 
R2R ใชไ้ดก้บัทุกเรื่อง ค าวา่ การวจิยั หรอื research โดยการวจิยัแบบ R2R เป็นงานวจิยัแบบง่ายเพราะหวัใจของ R2R ไม่ไดอ้ยู่ทีก่ารวจิยัแต่อยู่ที่
การพฒันางาน โดยจดักระบวนการใหเ้กดิการเรยีนรู้ เพยีงเลก็น้อยกส็ามารถท าให้กระบวนการ พฒันางานเกดิงานวจิยัทีส่รา้งความรูอ้อกมาอย่าง
ชดัเจนได้  คนท ามคีวามภมูใิจ สามารถเล่าในสิง่ทีไ่ด้ท าใหค้นอื่นฟงัไดอ้ย่างเป็นระบบ เขยีนออกมาได้ และไดร้บัผลประโยชน์ทุกฝา่ย เพราะ
คนท างานในหลายหน่วยงานเองต่างกต็อ้งการตวัผลงานหรอืการวจิยัอย่างเป็นรปูธรรมส าหรบัทีจ่ะไปเลื่อนระดบั ซ ีหรอืเลื่อนต าแหน่ง คนทีท่ า 
R2R จะคดิเก่งขึน้ และสื่อสารใหค้นอื่นฟงัได้ดขี ึน้ เพราะฉะนัน้กระบวนการนี้จงึท าใหค้นเก่งขึน้โดยตวัของเขาเอง 
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หวัใจของ R2R คอืการพฒันางานไปพรอ้มกบัการพฒันาคน และงานวจิยัแบบไหนที่ถอืว่าเป็น R2R ค าตอบนัน้ไม่ตายตวั แต่ละ
หน่วยงานตอ้งนิยามเอาเองใหเ้หมาะสมต่อสถานการณ์ และความตอ้งการของตน หลกัในการพจิารณาวา่งานศกึษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็น R2R หรอื
ไม่ใหด้จูาก 4 ส่วน ไดแ้ก่ 

1. โจทยว์จิยั ค าถามวจิยัของงาน R2R ตอ้งมาจากงานประจ าเป็นการแกป้ญัหาหรอืพฒันางานประจ า 
2. ผูท้ าวจิยั ตอ้งเป็นผูท้ างานประจ านัน้เองและเป็นผูแ้สดงบทบาทหลกัของการวจิยั 
3. ผลลพัธข์องการวจิยั ตอ้งวดัที่ผลทีเ่กดิต่อผูร้บับรกิารหรอืการบรกิารทีม่ผีลต่อผู้รบับรกิารโดยตรง ไม่ใช่วดัที่ตวัชีว้ดัทุตยิภมูเิท่านัน้ 

เชน่ ความรูท้ีไ่ด้รบั หรอืการน าองคค์วามรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
4. การน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ ผลการวจิยัตอ้งวนกลบัไปก่อผลเปลีย่นแปลงต่อการใหบ้รกิารโดยตรง หรอืต่อการจดับรกิารของ

หน่วยงาน 
การท า R2R ใหไ้ดผ้ลดตีอ้งการแรงเสรมิ 2 ส่วน 
ส่วนทีห่นึ่ง คอื บรรยากาศในทีท่ างาน ถา้ทีท่ างานบอกวา่ SOP ก าหนดใหท้ าอะไรแลว้ตอ้งท าใหเ้หมอืนทุกอย่าง หา้มเปลีย่นแปลง นี่

คอื บรรยากาศแบบควบคุมสัง่การ ใชอ้ านาจ และก าหนดให้ SOP ตายตวั  R2R ท าไดย้าก ไม่มปีระโยชน์ เพราะ R2R จะเป็นตวัเปลีย่นแปลงทุก
อย่างไปเรื่อยๆ ฉะนัน้ บรรยากาศของการเปิดกวา้งใหม้กีารรเิริม่ 
สรา้งสรรคจ์ะเป็นเงื่อนไขทีส่ าคญั หากขาดสิง่นี้ R2R กท็ าไดย้าก หรอืท าไม่ไดเ้ลย 

ส่วนทีส่อง คอื แรงหนุนจากผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารทีรู่จ้กัชม ทา้ทายหรอืตัง้ค าถามวา่เราท างานดไีดย้ิง่กวา่ทีท่ าอยู่นี้หรอืเปล่า จะชว่ย
กระตุน้ใหเ้กดิ R2R ผูบ้รหิารตัง้ค าถาม พนกังานไปหาวธิปีรบัการท างานแลว้ตอบประเดน็ค าถาม เพื่อใหผู้ร้บับรกิารไดป้ระโยชน์ เมื่อท าส าเรจ็
ผูบ้รหิารกแ็สดงความชืน่ชม จดัเลีย้งฉลอง หรอื ถา้ผูบ้รหิารขยนัเล่าถงึความเคลื่อนไหวในทีท่ างานใหท้ี่โน่นทีน่ี่ฟงัอยู่เรื่อยๆ กจ็ะท าใหท้มีงานทีท่ า 
R2R มกี าลงัใจและเหน็คุณค่าของตวัเอง รวมทัง้เหน็คุณค่าของการรเิริม่สรา้งสรรค์ 

เพื่อการด าเนินงานในภารกจิของมหาวทิยาลยั ภายใตก้ารด าเนินงานบรกิารวชิาการของคณะเทคโนโลย ีโดยบุคลากรของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกคน เพื่อใหค้ณะด าเนินงานทีเ่ป็นภารกจิหลกัเป็นงานประจ าอย่างมคีุณภาพ โดยมุ่งเน้นให้เป็นหน่วยงานผลติบณัฑติดา้น
คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ การบรกิารวชิาการ การวจิยั เพื่อพฒันาศกัยภาพของชมุชนในทอ้งถิน่ ในการน าคอมพวิเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศไปใชใ้นการบรหิารและการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ยงัเป็นหน่วยงานทีร่องรบัความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายใน
และภายนอก ในการพฒันาเครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์องมหาวทิยาลยั การบรกิารวชิาการเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษาทีม่รีะบบและกลไกทีบู่รณา
การและเชือ่โยงการบรกิารวชิาการ สู่การวจิยัและการเรยีนการสอนอย่างเป็นระบบ   มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล สอดคลอ้งกบัภารกจิและ
ตวัชีว้ดัการประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยั การด าเนินการบรกิารวชิาการคณะจะตอ้งมกีลไกในการด าเนินงาน รวมทัง้ก าหนดแนวปฏบิตัทิี่
ชดัเจน ทีส่อดคลอ้งกบัควมตอ้งการของชมุชนและทอ้งถิน่ เพื่อใหส้อดรบักบันโยบายของมหาวทิยาลยั การวจิยั เรื่องการประเมนิผลการพฒันา
ระบบและกลไกงานบรหิารงานบรกิารวชิาการทีเ่ชือ่มโยงและบูรณาการสู่ภารกจิของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ จงึเป็นงานวจิยัทีบ่างบอกถงึการ
ตดิตามประเมนิผลในสิง่ทีค่ณะไดด้ าเนินการไป ผลทีเ่กดิจากการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศที่ผา่นมาจะเป็นตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของ
การด าเนินงานในครัง้นี้ และจะเป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานทีม่ภีารกจิทีส่อดคลอ้งกบัการด าเนินงานดา้นไอซทีต่ีอไป  

 

2. MATERIALS AND METHODS 
 
       การวจิยัในครัง้นี้ เป็นการประเมนิผลการพฒันาระบบและกลไกงานบรหิารงานบรกิารวชิาการทีเ่ชือ่มโยงและบูรณาการสู่ภารกจิของคณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  ไดก้ าหนดวธิกีารและเครื่องมอืในการวจิยัดงันี้ 
 2.1 ประชากรคอื บุคลากร นกัศกึษา และผูเ้ขา้รบับรกิารอบรมทีจ่ดัโดยคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ คดัเลอืกเป็นกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง คอื 
กลุ่มทีเ่ขา้รบัการอบรม ระหวา่งเดอืนมกราคม ถงึเดอืน พฤษภาคม 2555 จ านวน 680 คน ประกอบดว้ย ผูใ้หบ้รกิาร คอื บุคลากรของคณะ  8 คน 
และ นกัศกึษา 34 คน และผูเ้ขา้รบับรกิารทีเ่ป็นครแูละบุคลากรทางการศกึษาในชมุชน จ านวน  648 คน  
 2.2 ระยะเวลาในการวจิยั ระหวา่งเดอืน พฤศจกิายน 2554 ถงึเดอืน มถุินายน 2555 
 2.3 สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยัคอื รอ้ยละ ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2.4  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  ประกอบด้วย หลกัสูตรอบรม และแบบสอบถามความคดิเหน็ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมคีวามคดิเหน็ต่อระบบกลไลที่
พฒันาขึน้ทัง้ผูใ้หบ้รกิารและผูร้บับรกิาร 
 2.5 การวจิยั เป็นการวจิยัแบบการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมประกอบดว้ยผูร้่วมด าเนินการวจิยั 3 กลุ่ม คอื 
 1) บุคคลเป้าหมาย  ครแูละบุคลากรทางการศกึษา ทีเ่ขา้รบัการอบรม ระหวา่งเดอืนมกราคม ถงึเดอืน พฤษภาคม 2555 จ านวน  648 คน  
 2) นกัวจิยั ผศ.ดร.วรปภา  อารรีาษฎร์ ผศ.ดร.ธรชั  อารรีาษฎร์ อาจารยช์เนตต ีพมิพส์วรรค ์และคณะ ร่วมกบั นกัศกึษา  ศกึษานิเทศก ์
ผูอ้ านวยการโรงเรยีน จ านวน  8 คน 
 3) นกัพฒันา  นายอ านวย  วชิยัวงศ์ และบุคลากรและนกัศกึษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ นกัศกึษา นกัวชิาการคอมพวิเตอร์ 
ศกึษานิเทศกด์า้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เจา้หน้าทีร่ะบบและเครอืขา่ยภาคเอกชน จ านวน 34 คน 
 2.6  วธิดี าเนินการวจิยั ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงันี้ 
  1)  ก าหนดนโยบาย ทบทวนและปรบัปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏบิตักิารการบรกิารวชิาการแก่สงัคม โดยด าเนินการแบบมสี่วนร่วมกบั
บุคคลกลุ่มเป้าหมาย คณะท างาน นกัพฒันา นกัวจิยั นกัศกึษา และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
  2)  แต่งตัง้คณะกรรมการ คณะท างานหรอืหน่วยงานด าเนินการใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคมตามแผนทีก่ าหนด 
  3)  ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละหรอืระเบยีบในการใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม ในระดบันโยบายลงสู่การปฏบิตัใิหเ้กดิประสทิธผิล 
  4)  จดัท าแผนปฏบิตักิารด าเนินโครงการ ตามกรอบและทศิทางทีก่ าหนดแบบมสี่วนร่วม กบับุคคลกลุ่มเป้าหมาย คณะท างาน นกัพฒันา 
นกัวจิยั นกัศกึษา และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
  5)  ตดิตามประเมนิผลการพฒันาระบบและกลไก การบรกิารวชิาการแก่ชมุชน 
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3. RESULTS 
 

      ผลการวจิยั เรื่อง การประเมนิผลการพฒันาระบบและกลไกงานบรหิารงานบรกิารวชิาการทีเ่ชือ่มโยงและบูรณาการสู่ภารกจิของคณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ น าเสนอผลการวจิยัตามวตัถุประสงค ์ดงันี้ 
3.1  ผลการพฒันาระบบและกลไกการบรหิารงานบรกิารวชิาการคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม พบวา่ ระบบกลไกที่
พฒันาขึน้ประกอบดว้ย 5 รายการ คอื  
 

1)  ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาระบบและกลไกเป็นผูบ้รหิารคณะ  
2) ค าสัง่แต่งตัง้คณะท างานบรกิารวชิาการตามระบบกลไกเป็นบุคลากรคณะทุกคน  
3) แผนการด าเนินงานการบรกิารวชิาการ  
4) ประกาศแนวปฏบิตักิารบรหิารงานบรกิารวชิการและงานวจิยั  
และ 5) แบบสอบถามความคดิเหน็ของผูใ้หบ้รกิารและผูร้บับรกิาร   
 

3.2 ผลการทดลองใชร้ะบบทีพ่ฒันาขึน้กบับุคลากรและนกัศกึษา พบวา่  
 3.2.1 ผลการด าเนินงานดา้นบุคลากร พบวา่ บุคลากรคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ไดบู้รณาการงานบรกิารวชิาการ 
งานวจิยั สู่การเรยีนการสอนและการบูรณาการงานประจ าสู่งานวจิยัของบุคลากร ก่อเกดิงานวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนและพฒันาการปฏิบัตงิานในหน้าที่ 
จ านวน  22  คน น าไปสู่การเรยีการสอนเกดิงานวจิยัในชัน้เรยีน จ านวน 22 เรื่อง บูรณาการงานบรกิารวชิาการ งานวจิยั สู่การเรยีนการสอน จ านวน 10 เรื่อง 
และไดบู้รณาการงานประจ า สู่งานวจิยั (R2R) จ านวน 12 เรื่อง 

 
ภาพที่ 1 ผลการด าเนินงานของบุคลากรคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 จากภาพที่ 1  พบวา่  บุคลากรคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดบู้รณาการงานบรกิารวชิาการสู่การเรยนการสอนร้อยละ 50 บูรณาการงานบรกิารวชิาการ 
งานวจิยั สู่การเรยีนการสอน รอ้ยละ 23 และบูรณาการงานประจ าสู่งานวจิยั (R2R) ร้อยละ 27  
 
 3.2.2 ผลการด าเนินงานดา้นนักศกึษา พบวา่  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศไดส้่งเสรมิใหน้กัศกึษาบรกิารวชิาการและวจิยั  โดยบูรณาการเขา้กบัการเรยีน
การสอน ใหน้กัศกึษาท าวจิยัระดบับณัฑติศกึษา โดยใหบ้รกิารนักศกึษายมืเครื่องคอมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อเป็นเครื่องมอืในการวจิยั จ านวน 34 คน คอื 
นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก จ านวน 11 คน นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท จ านวน 16 คน และนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 7 คน 

 
ภาพที่ 2 ผลการด าเนินงานของนกัศกึษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 จากภาพที่ 2  พบวา่  นักศกึษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดบู้รณาการงานบรกิารวชิาการสู่การวจิยัระดบัปรญิญาเอก จ านวน 11 คน ระดบัปรญิญาโท 
จ านวน 16 คน และระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 7 คน  
 
 3.2.3 รปูแบบการใหบ้รกิารวชิาการแก่ชุมชน คณะเทคโนโลยสีารสนเทศได้ใหบ้รกิารแก่ชุมชนระหวา่งเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2554 ถงึ เดอืน มถุินายน 
2555 โดยมหีน่วยงานทีร่่วมใหบ้รกิาร คอื ส านกัคณะกรรมาธกิารไอซที ี บมจ.ทโีอท ี(จ ากดั) มหาชน จงัหวดัมหาสารคาม และ หจก. อซีี่ คอมพวิเทค 
มหาสารคาม ผลการด าเนินงาน แสดงดงัตารางที ่3 
 
   ตารางที่ 1 ผลการใหบ้รกิารคอมพวิเตอร์แทบ็เลต็แก่ชมุชน 
 

รปูแบบการใหบ้รกิาร จ านวนครัง้ที่
ใหบ้รกิาร 

จ านวนคนทีเ่ขา้รบั
บรกิาร 

ระดบัความพงึพอใจ 
ของผูร้บับรกิาร 

1. ยมืเครื่องคอมพวิเตอร์แทบ็เลต็และสถานทีเ่พื่อท าวจิยั 25 321 4.52 
2. บรกิารวทิยากรนอกพื้นที่ 4 169 4.53 
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3. บรกิารอบรมนอกพื้นที่ 22 556 4.51 
4. บรกิารอบรมในมหาวทิยาลยั 63 2015 4.57 
5. บรกิารอบรมและใหค้ าปรกึษาร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 4 359 4.51 
รวมทัง้หมด 118 3420 4.52 

 
 จากตารางที่ 1 พบวา่ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศไดใ้หบ้รกิารวชิาการแก่ชุมชน  5 รปูแบบ  จ านวนครัง้ทีใ่หบ้รกิาร 118 ครัง้ มผีูเ้ขา้รบับรกิาร จ านวน 
3,420 คน และความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบับรกิารโดยเฉลี่ยในระดบัมากทีสุ่ด (ค่าเฉลี่ย = 4.52)  

 
3.3 ผลการศกึษาความคดิเหน็ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งต่อระบบกลไลทีพ่ฒันาขึน้ แสดงดงัตารางที ่2 
 

ตารางที ่2 ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอระบบกลไกที่พฒันาขึน้ 
  

ประเภท ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 
ประเภท ผูใ้หบ้รกิาร 4.58 0.53 พงึพอใจมากทีสุ่ด 
1. บุคลากร : อาจารย์ 4.55 0.52 พงึพอใจมากทีสุ่ด 
2. บุคลากร : เจา้หน้าที่ 4.60 0.55 พงึพอใจมากทีสุ่ด 
ประเภท ผูร้บับรกิาร 4.72 0.43 พงึพอใจมากทีสุ่ด 
1. นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 4.58 0.50 พงึพอใจมากทีสุ่ด 
2. นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท 4.64 0.62 พงึพอใจมากทีสุ่ด 
3. นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก 4.95 0.21 พงึพอใจมากทีสุ่ด 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.66 0.48 พงึพอใจมากทีสุ่ด 
 

 จากตารางที่ 2 พบวา่ความคดิเหน็ของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งมคีวามคดิเหน็ต่อระบบกลไลทีพ่ฒันาขึน้เฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (ค่าเฉลี่ย=4.66) ทัง้ผู้
ใหบ้รกิาร (ค่าเฉลี่ย=4.58) และผูร้บับรกิาร (ค่าเฉลี่ย=4.72) 

 

4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION 
 
       ผลการวจิยั เรื่อง การประเมนิผลการพฒันาระบบและกลไกงานบรหิารงานบรกิารวชิาการทีเ่ชือ่มโยงและบูรณาการสู่ภารกจิของคณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ น าเสนอผลการวจิยัตามวตัถุประสงค ์ดงันี้ 

3.1  ผลการพฒันาระบบและกลไกการบรหิารงานบรกิารวชิาการคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม พบวา่ 
ระบบกลไกทีพ่ฒันาขึน้ประกอบด้วย 5 รายการ คอื 1)  ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาระบบและกลไกเป็นผูบ้รหิารคณะ 2) ค าสัง่แต่งตัง้
คณะท างานบรกิารวชิาการตามระบบกลไกเป็นบุคลากรคณะทุกคน 3) แผนการด าเนินงานการบรกิารวชิาการ  4) ประกาศแนวปฏบิตักิาร
บรหิารงานบรกิารวชิการและงานวจิยั และ 5) แบบสอบถามความคดิเหน็ของผูใ้หบ้รกิารและผูร้บับรกิาร    

3.2 ผลการทดลองใชร้ะบบทีพ่ฒันาขึน้กบับุคลากรและนกัศกึษา พบวา่ 1) บุคลากรสายวชิากรไดบู้รณาการงานวชิาการสู่การเรยีนการ
สอน จ านวน 22 คน และไดบู้รณาการงานบรกิารและงานวจิยัสู่การเรยีนการสอน จ านวน 10 คน 2) บุคลากรสายสนบัสนนุน ไดบู้รณาการงาน
ประจ าสู่งานวจิยัแบบ R2R จ านวน 12 คน 3) นกัศกึษาไดบู้รณาการงานบรกิารวชิาการและงานวจิยั จ านวน 34 คน  และ 4) รปูแบบการใหบ้รกิาร
ของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศประกอบดว้ย 5 รายการ คอื การยมือุปกรณ์และสถานทีเ่พื่อท าวจิยั การใหบ้รกิารวทิยากรทัง้ในและนอกพืน้ที ่การ
ใหบ้รกิารอบรมในและนอกพืน้ที่  การเป็นผูท้รงคุณวฒุใินการตรวจผลงาน  และการใหบ้รกิารปรกึษาร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 

3.3 ผลการศกึษาความคดิเหน็ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมคีวามคดิเหน็ต่อระบบกลไลทีพ่ฒันาขึน้เฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่=4.66) 
ทัง้ผูใ้หบ้รกิาร (ค่าเฉลีย่=4.58) และผูร้บับรกิาร (ค่าเฉลีย่=4.72)  
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การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การใช้งานระหว่าง iPad2  กบั  Sumsung galaxy  ของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 
Comparisons iPad2  and  Samsung  galaxy of student learning of Students at Rajabhat Maha Sarakham University 

Supakan  Rowunta : Asst Prof Dr. Worapapha  Arreerard 
M.Ed. Computer Education 

 
บทคดัย่อ 

 
 การวจิยันี้ เป็นการพฒันาหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู ้  ส าหรบันกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม  
ทีส่มคัรใจเขา้รบัการอบรม  ภายใตว้ตัถุประสงค ์ของการศกึษา  1)  เพือ่พฒันาหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู ้ทีม่ ี
คุณภาพ   2)  เพือ่เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูก้อ่นการอบรมและหลงัการอบรม  ของผูเ้ขา้รบัการอบรมดว้ยหลกัสตูรการอบรมทีพ่ฒันาขึน้  และ 
3)  เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรมหลงัการอบรมดว้ยหลกัสตูรทีพ่ฒันาขึ้น 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นกัศกึษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม  จ านวน  150  คน คดัเลอืกเป็น
กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ คดัเลอืกเป็นกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง  ตามทีส่มคัรเขา้รบัการอบรมในรุน่ทีเ่ปิดรบัสมคัร ในระยะเวลาทีก่ าหนด    
จ านวน 60 คน   เครือ่งมอืการวจิยั ประกอบดว้ยหลกัสตูรการอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู ้ iPad2   จ านวน  6 ชัว่โมง และ
หลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู้  Samsung  galaxy  แบบประเมนิความพงึพอใจหลกัสตูรการอบรมการใช้
คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู ้ iPad2  และ แบบประเมนิความพงึพอใจหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู้  
Samsung  galaxy  สถติทิีใ่ชค้อื  ค่าเฉลีย่  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  และสถติ ิt-test (independent  samples)   
 ผลการวจิยัพบว่า  1)  หลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู ้ iPad2  ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้  มคีุณภาพในระดบัมาก  
( X =4.50, S.D =0.50)  และ หลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู้  Samsung  galaxy มคีุณภาพในระดบัมาก  ( X =4.44, 
S.D =0.49)  2) ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจการอบรม โดยมคีะแนนหลงัการอบรมสงูกว่ากอ่นการอบรมอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
และ 3)  ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามพงึพอใจต่อหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู้  iPad2  ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้  อยู่ในระดบั
พงึพอใจมาก  ( X =4.45, S.D =0.46)  และ หลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู้  Samsung  galaxy  อยู่ในระดบัพงึพอใจ
มาก  ( X =4.45, S.D =0.48)   
 
ค าส าคญั:  หลกัสตูรอบรมคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ 

Abstract 
The objective of the research were  to Compare   the  effect  of  with the Use of Computer Tablet for  Instruction , 

compare learning achievement of the students before and after the training course, survey skills and attitudes of the students after 
the training course and survey the satisfaction of the students at Rajabhat Maka Sarakham University with the use of Computer 
Tablet for instruction The sample subjects were thirty students at  at Rajabhat Maha Sarakham University Participating in the 
Training Course. The instruments were a training curriculum of computer tablet for instruction, a assessment form, an achievement 
test and a questionnaire. The statistics used were percentage, mean, standard deviation and t-test (Dependent Samples). 

The research finding indicated that the average level of the curriculum quality was very high ( X  = 4.50  S.D. = .50). The 

average post-test score of the teachers in learning achievement was significantly higher than that of pre-test score at the .05 level. 

All teaching materials regarding the assessment of the experts were qualified. The finding showed that the average level of the 

satisfaction of the teachers with the training curriculum was very high ( X  = 4.45, S.D. = .48). 

Keyword: Computer Tablet Training Curriculum 
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1.  ค าน า 
 การศกึษาเป็นกลไกในส าคญัในการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หส้ามารถด ารงชวีติไดอ้ย่างมคีวามสขุ     จากการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก  
ส่งผลกระทบมาสูส่งัคมไทยอย่างมาก    ในการพฒันาทรพัยากรมนุษยน์ัน้จ าเป็นตอ้งอาศยัการศกึษามาชว่ยพฒันา  เพือ่สามารถพฒันาคนในประเทศใหม้ี
ศกัยภาพเพยีงพอต่อการด ารงชวีติอยา่งมคีุณภาพในสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงเพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนัไดอ้ย่างเหมาะสมและทดัเทยีม  โดยยงัสามารถด ารง
ความเป็นไทยไดใ้นประชาคมโลก   รฐับาลจงึมโีครงการเร่งพฒันาคุณภาพการศกึษา โดยการปฏริปูระบบความรูข้องสงัคมไทย อนัประกอบดว้ย 
การยกระดบัองคค์วามรูใ้หไ้ดม้าตรฐานสากล จดัใหม้โีครงการต าราแห่งชาตทิีบ่รรจุความรูท้ีก่า้วหน้าและไดม้าตรฐาน ทัง้ความรูท้ีเ่ป็นสากลและ
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ส่งเสรมิการอ่าน พรอ้มทัง้ส่งเสรมิการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถิน่ จดัใหม้รีะบบการจดัการความรู ้ปฏริปู
หลกัสตูรการศกึษาทุกระดบัใหร้องรบัการเปลีย่นแปลงของโลกและทดัเทยีมกบัมาตรฐานสากลบนความเป็นทอ้งถิน่และความเป็นไทย   เพือ่เพิม่
ผลสมัฤทธิข์องการศกึษาทุกระดบัชัน้   พฒันาระบบการศกึษาใหผู้เ้รยีนมคีวามรูคู้่คุณธรรม มุง่การสรา้งจรยิธรรม   รวมทัง้สรา้งความตระหนกั
ในสทิธแิละหน้าที ่ความเสมอภาค และด าเนินการใหก้ารศกึษาเป็นพืน้ฐานของสงัคมประชาธปิไตยทีแ่ทจ้รงิ    ปรบัปรุงโครงสรา้งระบบบรหิาร
การศกึษาโดยการกระจายอ านาจสู่พืน้ทีใ่หเ้สรจ็สมบรูณ์โดยเริม่จากพืน้ทีท่ีม่คีวามพรอ้ม  จงึไดม้กีารจดัหาเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ใหแ้ก่
โรงเรยีน ตามหลกัสตูรบรรจุลงในคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ รวมทัง้จดัท าระบบอนิเทอรเ์น็ตไรส้ายตามมาตรฐานการใหบ้รกิารในสถานศกึษาที่
ก าหนดโดยไมเ่สยีค่าใชจ้่าย  เพือ่พฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษาใหท้ดัเทยีมกบันานาชาต ิโดยใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการเร่ง
ยกระดบัคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศกึษา จดัใหม้รีะบบการเรยีนแบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ห่งชาตเิพือ่เป็นกลไกในการเปลีย่นกระบวน
ทศัน์การเรยีนรูใ้หเ้ป็นแบบผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางและเอื้อใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ พฒันาเครอืขา่ยสารสนเทศเพือ่การศกึษา พฒันาระบบ “ไซ
เบอรโ์ฮม” ทีส่ามารถส่งความรูม้ายงัผูเ้รยีนโดยระบบอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนทุกระดบัชัน้ไดใ้ชอุ้ปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็
เพือ่การศกึษา ขยายระบบโทรทศัน์เพือ่การศกึษาใหก้วา้งขวาง ปรบัปรุงหอ้งเรยีนน ารอ่งใหไ้ดม้าตรฐานหอ้งเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์รวมทัง้เร่ง
ด าเนินการให ้“กองทุนเพือ่พฒันาเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา” เพือ่เพิม่ขดีความสามารถของทรพัยากรมนุษยเ์พือ่รองรบัการเปิดเสรปีระชาคม
อาเซยีน โดยร่วมมอืกบัภาคเอกชนและสถาบนัการศกึษาในการวางแผนการผลติและพฒันาก าลงัคนใหม้คีุณภาพและปรมิาณเพยีงพอ สอดคลอ้ง
ตามความตอ้งการของภาคการผลติและบรกิาร เร่งรดัการจดัท ามาตรฐานคุณวุฒวิชิาชพีรบัรองสมรรถนะการปฏบิตังิานตามมาตรฐานอาชพี และ
การจดัท ามาตรฐานฝีมอืแรงงานใหค้รบทุกอุตสาหกรรม  [1] 

แทบ็เลต็ (Tablet)  ว่า เป็นเทคโนโลยรีะบบคอมพวิเตอรท์ีใ่หคุ้ณสามารถพกตดิตวัไดโ้ดยวตัถุประสงคเ์พือ่ทดแทนสมดุหรอืกระดาษ
และใชห้น้าจอสมัผสัในการท างานเป็นอนัดบัแรก มคียีบ์อรด์เสมอืนจรงิหรอืปากกาดจิติอล  ไดเ้ขา้มามบีทบาทในการสภาพแวดลอ้มแบบใหมท่ีม่ ี
ความเด่นชดัขึน้ซึง่จากเดมิในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนนัน้เป็นไปค่อนขา้งยากล าบาก   แต่เนื่องจากคอมพวิเตอร ์ มเีครือ่งมอืในการ
สรา้งสรรคช์ิน้งานจ านวนมากและมคีวามยนืหยุ่นสงูจงึท าใหน้กัเรยีนสามารถสรา้งผลงานตามแนวทางของตนเองไดด้ี ครสูามารถเปลีย่นบทบาท
ของตนโดยลดการยนืสอนหน้าชัน้และเปลีย่นไปเป็นการช่วยชีน้ านกัเรยีนในการท าโครงงานไดม้ากขึน้ ความสามารถในการตดิต่อสือ่สารผ่าน
ระบบเครอืขา่ยท าใหน้กัเรยีนคน้หาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง สามารถแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัเพือ่น  นกัเรยีนดว้ยกนัไมว่่าจะอยู่ใกลห้รอือยู่ไกล 
ดงันัน้การเรยีนรูจ้งึเกดิขึน้ไดใ้นหลายมติทิัง้จากการคน้พบดว้ยตนเองจากการลงมอืท า การสอนหรอืแนะน าจากคร ูและการรบัฟงัความคดิจาก
นกัเรยีนดว้ยกนัเอง 
 ผลการวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาการเรยีนรูโ้ดยผ่านคอมพวิเตอรพ์กพา  [2]  ซึง่ศกึษากระบวนการสรา้งนวตักรรมการเรยีนรูใ้น
สภาพแวดลอ้มทีน่กัเรยีนทุกคนมเีครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพาเป็นของตนเอง  นกัเรยีนสามารถใชง้านเครือ่งคอมพวิเตอรไ์ดทุ้กเมือ่  ทัง้ในและนอก
หอ้งเรยีน  และสามารถน ากลบัไปใชท้ีบ่า้นไดทุ้กเมือ่  มขีอ้สนันิษฐานอยู่ 3 ประการ  คอื  1)  สภาพแวดลอ้มการเรยีนรูท้ีน่กัเรยีนทุกคนมี
คอมพวิเตอรพ์กพาเป็นของตนเองเชน่นี้ เป็นสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในโรงเรยีนทัว่ๆ ไปไดจ้รงิในอนาคตอนัใกล ้เนื่องจากราคาคอมพวิเตอรพ์กพาทีล่ดลง
อย่างต่อเนื่อง และการทีค่อมพวิเตอรม์บีทบาทในชวีติความเป็นอยู่ของสงัคมไทยมากขึน้เรือ่ยๆ จนกลายเป็นปจัจยัพืน้ฐานของคนในครอบครวั
ไมต่่างจากโทรศพัทม์อืถอื และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ในครวัเรอืน ดงันัน้ระบบการศกึษาของไทยจ าเป็นตอ้งเตรยีมความพรอ้มไวล้่วงหน้าเพือ่ให้
สามารถใชป้ระโยชน์จากสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้นี้ไดอ้ย่างเตม็ที ่  2)   การทีน่กัเรยีนทุกคนมคีอมพวิเตอรพ์กพาเป็นเครือ่งมอืการเรยีนรูป้ระจ าตวัและ
สามารถเชือ่มโยงเขา้กบัระบบเครอืขา่ยไดน้ัน้ เปิดโอกาสใหม้กีารสรา้งนวตักรรมการเรยีนรูซ้ึง่สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ไดเ้ป็นอย่างด ีโดยนวตักรรมนี้  จะไดผ้ลดเีป็นพเิศษหากกจิกรรมการเรยีนรูไ้มถู่กจ ากดัดว้ยกรอบความคดิของระบบการเรยีนแบบ
ดัง่เดมิในโรงเรยีนทีเ่น้นการใหค้รยูนืสอนสาระตามหลกัสตูรหน้าชัน้เรยีน   3)  การสรา้งสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูแ้บบใหม่ โดยใชค้อมพวิเตอร์
พกพาเป็นเครือ่งมอืส าคญันี้ไมใ่ชส่ิง่ทีท่ าไดง้า่ยๆ และไมม่สีตูรส าเรจ็ ล าพงัแค่การมคีอมพวิเตอรพ์กพาในหอ้งเรยีนนัน้ไมส่ามารถท าใหเ้กดิ
นวตักรรมขึน้ได ้จะตอ้งมกีารพฒันาความเขา้ใจของบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ซึง่หมายถงึครอูาจารย ์ผูบ้รหิารโรงเรยีน ผูป้กครอง ตลอดจน
หน่วยงานทีก่ ากบัดแูลสถานศกึษาดว้ย   แต่เนื่องจากคอมพวิเตอรม์เีครือ่งมอืในการสรา้งสรรคช์ิน้งานจ านวนมากและมคีวามยนืหยุน่สงูจงึท าให้
นกัเรยีนสามารถสรา้งผลงานตามแนวทางของตนเองไดด้ ีครสูามารถเปลีย่นบทบาทของตนโดยลดการยนืสอนหน้าชัน้และเปลีย่นไปเป็นการช่วย
ชีน้ านกัเรยีนในการท าโครงงานไดม้ากขึน้ ความสามารถในการตดิต่อสือ่สารผ่านระบบเครอืขา่ยท าใหน้กัเรยีนคน้หาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
สามารถแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัเพือ่นนกัเรยีนดว้ยกนัไมว่่าจะอยู่ใกลห้รอือยู่ไกล ดงันัน้การเรยีนรูจ้งึเกดิขึน้ไดใ้นหลายมติทิัง้จากการคน้พบ
ดว้ยตนเองจากการลงมอืท า การสอนหรอืแนะน าจากคร ูและการรบัฟงัความคดิจากนกัเรยีนดว้ยกนัเอง 
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 ในวจิยัในครัง้นี้  ไดพ้ฒันาหลกัสตูรอบรมตามรปูแบบ  ADDIE [3]   ซึง่เป็นรปูแบบการสอนทีถู่กออกแบบขึน้มาเพือ่ใชใ้นการ
ออกแบบและพฒันาระบบการเรยีนการสอนโดยอาศยัหลกัของวธิกีารระบบ  (System   Approach)  ซึง่เป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปว่าสามารถ
น าไปใชอ้อกแบบบทเรยีนคอมพวิเตอรไ์ดด้ ี ไมว่่าจะเป็น  CAI/CBT, WBI/WBT  หรอื  e-Learning  กต็าม  เนื่องจากเป็นขึน้ตอนทีค่รอบคลุม
ทุกกระบวนการและเป็นระบบปิด  (Close  System)  โดยพจิารณาจากผลลพัธใ์นขัน้ประเมนิซึง่เป็นขัน้สุดทา้ยแลว้น าขอ้มลูไปตรวจปรบั 
(Feedback)  ขัน้ตอนทีผ่่านมาทัง้หมด   แสดงดงัแผนภมูทิี ่2 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูทิี ่ 1  ขัน้ตอนการพฒันาบทเรยีนตามรปูแบบ ADDIE  Model 
ทีม่า (มนตช์ยั   เทยีนทอง.  2554 : 91) 

 จากแผนภมูทิี ่2  จะเหน็ว่ารปูแบบ ADDIE ประกอบดว้ยขัน้ตอนทัง้หมด 5 ขัน้ ไดแ้ก่ ขัน้การวเิคราะหเ์ป็นขัน้วางแผนหรอื
เตรยีมการสือ่ต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการพฒันาหลกัสตูร ขัน้การออกแบบเป็นขัน้ทีน่ าขอ้มลูต่างๆ ทีไ่ดว้เิคราะหไ์วเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการออกแบบ 
ขัน้การพฒันาเป็นขัน้ทีน่ าสิง่ต่างๆ ทีไ่ดท้ าการออกแบบไว ้มาพฒันา เมือ่ด าเนินการพฒันาหลกัสตูรแลว้ ผูอ้อกแบบจะตอ้งน าหลกัสตูรนัน้ไป
ทดสอบเพือ่ตรวจสอบหาความผดิพลาดและเพือ่ความสมบรูณ์ของแต่ละโมดลู  ข ัน้การทดลองใชเ้ป็นขัน้ทีน่ าหลกัสตูรทีม่อีงคส์มบรูณ์มาทดลอง
ใชเ้พือ่หาประสทิธภิาพของหลกัสตูร และขัน้ประเมนิผลโดยการน าผลทดลองทีไ่ดม้าสรุปผล  ซีง่กระบวนการทัง้ 5 ข ัน้ท าใหไ้ดห้ลกัสตูรครบถว้น
สมบรูณ์ เหมาะสมกบัการอบรมไดเ้ป็นอย่างด ี

ผูว้จิยั เป็นนกัศกึษาปรญิญาโท  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มแีนวคดิทีจ่ะพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็
เพือ่การเรยีนรู ้เพือ่การอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ใหม้คีุณภาพ  สรา้งโอกาสทางการศกึษา กระจายโอกาสทางการศกึษาในสงัคมไทย
สนบัสนุนการจดัการศกึษาตามวยัและพฒันาการอย่างมคีุณภาพ ตัง้แต่ก่อนวยัเรยีนจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สนบัสนุนการจดัการศกึษาตาม
วยัและพฒันาการอย่างมคีุณภาพ ตัง้แต่ก่อนวยัเรยีนจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1.  เพือ่พฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู ้ทีม่คีุณภาพ 
 2.  เพือ่เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูข้องผูเ้ขา้รบัการอบรมดว้ยหลกัสตูรอบรมการใชแ้ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู ้ iPad2  กบั หลกัสตูรอบรม
การใชแ้ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู ้ Sumsung  galaxy  ทีพ่ฒันาขึน้ 
 3.  เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรมหลงัการอบรมดว้ยหลกัสตูรทีพ่ฒันาขึน้ 
 

2.  วิธีการด าเนินการวิจยั 
 2.1  ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
  2.1.1  ประชากร 
  ประชากรในการวจิยัครัง้นี้ เป็น นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม  จ านวน  60 คน กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ ที่
สมคัรเขา้รบัการอบรมตามความพงึพอใจในรุ่นทีเ่ปิดรบัสมคัร ในระยะเวลาทีก่ าหนด   
  2.1.2  กลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้  ไดแ้ก่ นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม  จ านวน  60 คน คดัเลอืกเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจง  กลุ่มที ่1  เป็นนกัศกึษา กษ.บป. ทีเ่รยีนวชิา  สมัมนา 2 ภาคเรยีนที ่1/2555 จ านวน 30 คน และกลุ่มที ่2   โดยแบ่งเป็น  
2  เป็นนกัศกึษา กษ.บป. ทีเ่รยีนวชิา  เลอืกเสร ี ภาคเรยีนที ่1/2555 จ านวน 30 คน  
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 2.2  เน้ือหาการอบรม  ประกอบด้วย   
  2.2.1  หลกัสตูรการอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู ้ iPad2   1)  ความรูพ้ ืน้ฐานเกีย่วกบัแทบ็เลต็   2)  
ส่วนประกอบของแทบ็เลต็ iPad2  3)  วธิกีารใชง้าน  iPad2 เบือ้งตน้  4)  การใชง้านแอพ็พลเิคชัน่  iPad2   
  2.2.2  หลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู้  Samsung  galaxy 
1)  ความรูพ้ ืน้ฐานเกีย่วกบัแทบ็เลต็   2)  ส่วนประกอบของแทบ็เลต็  Samsung  galaxy  3)  วธิกีารใชง้าน  Samsung  galaxy เบือ้งตน้  4)  
การใชง้านแอพ็พลเิคชัน่  Samsung  galaxy 
 
 2.4  สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่  สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ใชใ้นการประเมนิความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ   
สถติทิดสอบสมมตฐิานใช ้  t-test   แบบ independent  เพือ่เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูก้่อนการอบรมและหลงัการอบรมของกลุ่มตวัอย่าง 
 2.5  ระยะเวลาท่ีใช้ในการอบรม 
 การวจิยัครัง้นี้ใชร้ะยะเวลาระหว่างเดอืน  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2555  -  ม.ิย. พ.ศ. 2555 
 2.6  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
  2.6.1   ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  ไดแ้ก่  นโยบายการศกึษา  คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็  หลกัสตูรและการพฒันา
หลกัสตูรการฝึกอบรม  การประเมนิผลการฝึกอบรม   งานวจิยัในประเทศและต่างประเทศ 
  2.6.2  พฒันาหลกัสตูรการอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู ้ iPad2   และ  พฒันาหลกัสตูรอบรมการใช้
คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู ้ Sumsong  galaxy    
  2.6.3  ปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
  2.6.4  ประเมนิคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน  5  คน  ไดแ้ก่  นายวรีะพน   ภานุรกัษ์  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหา  นายกรีต ิ  ทอง
เนตร  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  นางพทัธมน   เรอืงวเิศษ   ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการวดัผลและประเมนิผล  นายกรีต ิ  ทองเนตร
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูรและการสอน   นางสาวชเนตต ี  พมิพส์วรรณ์  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นแผนการสอน     
  2.6.5  ปรบัปรุงตามค าแนะน า 
  2.6.7  ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง กลุม่ที ่1 จ านวน  30  คน  และกลุ่มที ่2  จ านวน  30  คน 
 การศกึษาครัง้นี้ใชแ้บบแผนการทดลอง  One-Group Pretest Posttest Design   
 

3.  ผลการวิจยั 
 1.  ผลการการพฒันาหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู ้ ไดห้ลกัสตูรการอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็
เพือ่การเรยีนรู ้ iPad2   และ  หลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู ้ Samsung  galaxy 
 2.  ผลการวเิคราะหค์ุณภาพของหลกัสตูรการอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู ้  ซึง่ผูว้จิยัน าแบบประเมนิคุณภาพ
หลกัสตูรการฝึกอบรมทีไ่ดจ้ากผูเ้ชีย่วชาญมาวเิคราะหร์ะดบัความเหมาะสมโดยใชส้ถติคิ่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  โดยในการวเิคราะหจ์ะ
ใชค้่าเฉลีย่เทยีบกบัเกณฑก์ารประเมนิดงันี้ [4] 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.50 – 5.00 หมายความว่า เหมาะสมมากทีสุ่ด 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50 – 4.49 หมายความว่า เหมาะสมมาก 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.50 – 3.49 หมายความว่า เหมาะสมปานกลาง 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.50 – 2.49 หมายความว่า เหมาะสมน้อย 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.00 – 1.49 หมายความว่า เหมาะสมน้อยทีสุ่ด 
  เกณฑเ์ฉลีย่ของระดบัความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญในงานวจิยันี้ ใชค้่าเฉลีย่ของคะแนนตัง้แต่ 3.50  ขึน้ไป และค่าความเบีย่งเบน
มาตรฐานไมเ่กนิ 1.00   
ดงัตารางที ่ 1   
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ตารางท่ี 1 : ผลการประเมนิคุณภาพคุณภาพของหลกัสตูรการอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู้ 

รายการความเหมาะสม 
iPad2 Samsung  galaxy 

X  S.D. ความหมาย X  S.D. ความหมาย 
1.  ด้านกระบวนการพฒันา
หลกัสตูร 

4.56 0.51 เหมาะสมสมมาก
ทีสุ่ด 

4.47 0.52 เหมาะสมสม
มาก 

2.  ดา้นกระบวนการอบรม 4.47 0.48 เหมาะสมสมมาก 4.43 0.51 เหมาะสมสม
มาก 

3.  ดา้นการใชง้านแทบ็เลต็ 4.41 0.46 เหมาะสมสมมาก 4.45 0.48 เหมาะสมสม
มาก 

4.  ดา้นหลกัสตูรฝึกอบรม 4.37 0.47 เหมาะสมสมมาก 4.47 0.43 เหมาะสมสม
มาก 

5.   ด้านวัดประเมินผลการ
ฝึกอบรม 

4.42 0.49 เหมาะสมสมมาก 4.37 0.46 เหมาะสมสม
มาก 

6. การน าความรูไ้ปใช ้ 4.48 0.52 เหมาะสมสมมาก 4.46 0.52 เหมาะสมสม
มาก 

เฉลีย่โดยรวม 4.50 0.50 เหมาะสมสมมาก
ทีสุ่ด 

4.44 0.49 เหมาะสมสม
มาก 

 
 จากตารางที ่1 ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอหลกัสตูรการอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู้กลุ่ม  iPad2  ในภาพรวม
อยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด ( X =4.50, S.D.=0.50) และเมือ่พจิารณารายดา้นในดา้นดา้นกระบวนการพฒันาหลกัสตูรผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็
โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า  X  เท่ากบั  4.56 และค่า S.D.    เท่ากบั 0.51    ดา้นกระบวนการอบรมผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวม
ในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า  X  เท่ากบั  4.47 และค่า    S.D. เท่ากบั 0.48   ดา้นการใชง้านแทบ็ตผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบั
เหมาะสมมาก โดยค่า  X  เท่ากบั  4.41 และค่า    S.D.เท่ากบั 0.46   ดา้นหลกัสตูรฝึกอบรมผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสม
มากโดยค่า  X  เท่ากบั  4.37 และค่า S.D.เท่ากบั  0.47    ดา้นวดัประเมนิผลการฝึกอบรมผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก 
โดยค่า  X  เท่ากบั  4.42  และค่า   S.D.เท่ากบั 0.49     การน าความรูไ้ปใชผู้เ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า  X  
เท่ากบั  4.48  และค่า   S.D.เท่ากบั 0.52  ผลการทดลองในกลุ่ม  Samsung  galaxy ในภาพรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก ( X =4.44, 
S.D.=0.48) และเมือ่พจิารณารายดา้นในดา้นดา้นกระบวนการพฒันาหลกัสตูรผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า  X  
เท่ากบั  4.47 และค่า S.D.    เท่ากบั 0.52    ดา้นกระบวนการอบรมผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า  X  เท่ากบั  
4.43 และค่า    S.D. เท่ากบั 0.51   ดา้นการใชง้านแทบ็ตผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า  X  เท่ากบั  4.45 และ
ค่า    S.D.เท่ากบั 0.48   ดา้นหลกัสตูรฝึกอบรมผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมากโดยค่า  X  เท่ากบั  4.47 และค่า S.D.
เท่ากบั  0.43    ดา้นวดัประเมนิผลการฝึกอบรมผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า  X  เท่ากบั  4.37  และค่า   S.D.
เท่ากบั 0.52     การน าความรูไ้ปใชผู้เ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า  X  เท่ากบั  4.46  และค่า   S.D.เท่ากบั 0.52 
 3.  ผลการเรยีนรูก้่อนการอบรมและหลงัการอบรมของผูเ้ขา้รบัการอบรมดว้ยหลกัสตูรทีพ่ฒันาขึน้ 
  ผูว้จิยัไดน้ าคะแนนจากการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนอบรมและหลงัอบรมของผูเ้ขา้อบรมดว้ยหลกัสตูรการอบรม
การใชแ้ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรูม้าค านวณดว้ยสถติ ิ t-test  (Independent  Sample)โดยไดต้ัง้ระดบันยัส าคญัทางสถติไิวท้ีร่ะดบั.05  
แสดงดงัตารางที ่2 ดงันี้ 
ตารางที ่2  :  ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทางการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนกลุ่มทดลองโดยใช ้  IOS 

คะแนน  จ านวน  X  S .D  
ผลต่าง
ค่ า เฉลี่ย  

t  
d f  S ig  

1 ta i l ed  
คะแนนหลังการอบรมด้วยหลักสูตร
อบรมการใช้คอมพิว เตอร์แท็บ เล็ต  

iPad2  
30  23 .83  1 .72  

0 . 3 0  0 . 7 5 4  5 8  0 . 2 2 7  

คะแนนหลังการอบรมด้วยหลักสูตร
อบรมการใช้คอมพิว เตอร์แท็บ เล็ต  

Sumsung ga l axy   
30  23 .53  1 .33  

 

833



 จากตารางที ่2  ผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาทีเ่ขา้อบรมหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็  iPad1 มคีะแนนเฉลีย่หลงัการ
อบรม( x  =23.83,S.D = 1.72)  และ  ผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาทีเ่ขา้อบรมหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็  Sumsung galaxy   มี
คะแนนเฉลีย่หลงัการอบรม  ( x  = 23.53, S.D= 1.33) มผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั  0.30  จากการทดสอบสถติ ิ t  พบว่า   ผลการเรยีนรูข้องการ
อบรมระหว่าง  การอบรมหลกัสตูรอบรมคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ iPad  และหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็  Samsung  galaxy  ไม่
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั   .05 
 4.  ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรมต่อการอบรม ซึง่ผูว้จิยัน าน าแบบสอบถามความพงึพอใจ  ทีไ่ดจ้ากผูเ้ขา้รบั
การอบรมมาวเิคราะหร์ะดบัความเหมาะสมโดยใชส้ถติคิ่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  โดยในการวเิคราะหจ์ะใชค้่าเฉลีย่เทยีบกบัเกณฑก์าร
ประเมนิดงันี้ [4] 
   ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.50 – 5.00 หมายความว่า    เหมาะสมมากทีสุ่ด 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั  3.50 – 4.49 หมายความว่า เหมาะสมมาก 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั  2.50 – 3.49 หมายความว่า       เหมาะสมปานกลาง 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั  1.50 – 2.49 หมายความว่า เหมาะสมน้อย 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั  1.00 – 1.49 หมายความว่า เหมาะสมน้อยทีสุ่ด 
  เกณฑเ์ฉลีย่ของระดบัความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญในงานวจิยันี้ ใชค้่าเฉลีย่ของคะแนนตัง้แต่  3.50  ขึน้ไป และค่าความเบีย่งเบน
มาตรฐานไมเ่กนิ 1.00   
ดงัตารางที ่ 3  
 
ตารางท่ี  3 :  ผลการศกึษาความพงึพอใจของผูร้บัการอบรม 

รายการความเหมาะสม 
iPad2 Samsung  galaxy 

X  S.D. ความหมาย X  S.D. ความหมาย 
1.  ดา้นกระบวนการอบรม 4.56 052 เหมาะสมมาก

ทีสุ่ด 
4.51 0.51 เหมาะสมมากทีสุ่ด 

2.  ความพงึพอใจในการรบัการ
อบรม 

4.37 0.45 เหมาะสมมาก 4.47 0.48 เหมาะสมมาก 

3.  ดา้นการใชง้านแทบ็เลต็ 4.52 0.41 เหมาะสมมาก
ทีสุ่ด 

4.32 0.52 เหมาะสมมาก 

4.  ดา้นความรูค้วามเขา้ใจเนื้อหา 4.43 0.43 เหมาะสมมาก 4.41 0.42 เหมาะสมมาก 
5.  ดา้นการน าความรูไ้ปใช ้ 4.35 0.46 เหมาะสมมาก 4.52 0.45 เหมาะสมมากทีสุ่ด 

เฉลีย่โดยรวม 4.45 0.46 เหมาะสมมาก 4.45 0.48 เหมาะสมมาก 
 
 จากตารางที ่3  ผลการศกึษาความพงึพอใจของผูเ้ขา้การอบรม พบว่าผูเ้ขา้อบรมกลุ่มทีใ่ช ้ iPad  ส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั
เหมาะสมมาก( X  =4.45, S.D =0.46) และเมือ่พจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นกระบวนการอบรม ผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั
เหมาะสมมากทีสุ่ด  ( X  = 4.56 , S.D =0.52) ความพงึพอใจในการรบัการอบรมผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก
( X  =4.37, S.D =0.45) ดา้นการใชง้านแทบ็เลต็ผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด  ( X  =4.52, S.D = 0.41) 
ดา้นความรูค้วามเขา้ใจเนื้อหาผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัชอบมาก( X  =4.43, S.D =0.43)  และดา้นการน าความรูไ้ปใชผู้เ้ขา้
อบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัชอบมาก( X  =4.35, S.D =0.46)  และกลุ่มทีใ่ช ้ Samsung  galaxy  ส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ใน
ระดบัเหมาะสมมาก( X  =4.45, S.D =0.46) และเมือ่พจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นกระบวนการอบรม ผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ใน
ระดบัเหมาะสมมาก  ( X  = 4.37 , S.D =0.45) ความพงึพอใจในการรบัการอบรมผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก
( X  =4.47, S.D =0.48) ดา้นการใชง้านแทบ็เลต็ผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด( X  =4.32, S.D = 0.52) ดา้น
ความรูค้วามเขา้ใจเนื้อหาผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัชอบมาก( X  =4.41, S.D =0.42)  และดา้นการน าความรูไ้ปใชผู้เ้ขา้
อบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัชอบมาก( X  =4.52, S.D =0.45)   
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5.  อภิปรายผล 
 การพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู ้ พบว่า ผูเ้ขา้รบัการอบรมทัง้ 2  กลุ่ม  มคีวามรูค้วาม
เขา้ใจ  และมคีวามพงึพอใจต่อหลกัสตูรทีเ่ขา้รบัการอบรม  ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผูว้จิยัไดด้แูลและใหค้ าปรกึษาอย่างใกลช้ดิ และแทบ็เลต็เป็น
เรือ่งทีใ่หมแ่ละก าลงัไดร้บัความนิยมอยู่ในปจัจุบนั  

 
เอกสารอ้างอิง 

[1]  กระทรวงศกึษาธกิาร. 2545. พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ:  
องคก์ารรบัส่งสนิคา้และพสัดุภณัฑ์. 

[2]  ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา. การพฒันาการเรยีนรูโ้ดยผ่านคอมพวิเตอรพ์กพา. กรุงเทพฯ : สกศ, 2554.  
[3]  มนต์ชยั  เทยีนทอง.  การออกแบบและพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร.์  ภาควชิากคอมพวิเตอรศ์กึษา  คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครหนือ,  2554. 
[4]  พสิุทธา อารรีาษฏร.์  การพฒันาซอฟตแ์วรท์างการศึกษา.  มหาสารคาม : คณะครุศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม, 2551. 
 

835



การพฒันาส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ เร่ือง ดนิในท้องถิ่นของเรา   

ประกอบการจดักจิกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎคีอนสตรัคตวิสิต์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 

The  Development of Multimedia on the Topic of “ Our Local Soil ”  

In Learning Area of Science based on Constructivism Theory for 4th Grade Students. 

นวลฉว ี ภูลายยาว1, ธรัช  อารีราษฎร์2 

Nuanchawee  Poolaiyao1, Tharach Arreerard2 

miyao2005@hotmail.com,Tharach@rmu.ac.th 
 

บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ1) เพื่อพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง ดินในทอ้งถ่ินของเรา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   
ท่ีมีคุณภาพ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 3) เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนของผูเ้รียนหลงัจาก
ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตด์ว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 4) เพื่อศึกษาดชันีประสิทธิผลของการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตด์ว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  5) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถใน
การคิดวเิคราะห์ก่อนเรียนและหลงัเรียนของผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตด์ว้ยส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีพฒันาข้ึนและเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์
ด้วยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึน กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นบา้นหนองหวา้                   
โนนทอง อ าเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม โดยใชเ้คร่ืองมือในการวจิยั คือ แบบประเมินคุณภาพส่ือ ,แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ    
และแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ , ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ , และแบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติท่ีใช ้คือค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละ และค่าสถิติ  t-test  

                ผลการวิจยั พบว่า 1) ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อคุณภาพส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (  = 4.70,      
S.D =0.46   2) ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์E1/E2 เท่ากบั  82.37/81.05  3) คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 4)  ดชันีประสิทธิผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 
72.80  5) คะแนนความสามารถในการคิดวเิคราะห์เฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  6) ความพึง
พอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตด์้วยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(  =4.65, S.D. = 0.48) 
 
ค าส าคญั : ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์, รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต,์  ส่ือน าเสนอขอ้มูล ,  

  ส่ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์,  ส่ือมลัติพอยท ์
   

Abstract 
  The objects of the research were to develop the multimedia on the topic of “Our Local Soil” in learning area of 
science based on constructivism  theory, assess the efficiency of  the multimedia on the topic of “Our Local Soil” based on 
constructivism  theory  based on E1/ E 2 standardized criteria, compare  the pre-test mean score and post-test mean score of 
students  who  studied  from  constructivism theory, assess  the  index of the effectiveness of the learning  based on 
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constructivism theory, compare the pre-test  analytical thinking mean  scores  to the  post-test  analytical thinking  mean  
scores  of  students  who  studied  from  constructivism theory, and  survey  the satisfaction of the  students with the 
multimedia based on constructivism  theory. The sample subjects were twenty 4th grade students at Ban Nongwa Nontong 
School, Borabue District,  Maha Sarakham Province . They were selected by purposive random sampling technique. The 
instruments were the evaluation of multimedia , an achievement test, an analytical thinking test,  8 units of multimedia, and a 
questionnaire. The statistics used were mean, standard deviation, percentage and t-test. 

 The research finding showed that the average level of the learning multimedia quality regarding the assessment of 
the experts was very high (  = 4.70, S.D =0.46). The finding indicated that the value of the standardized criteria efficiency 
was 82.37/81.05. The average posttest scores of learning achievement in science of the students were significantly higher than 
that of the pretest score at the .05 level. The average value of the effectiveness index of the multimedia was 0.7280. The 
average analytical thinking posttest scores of learning achievement in science of the students were significantly higher than 
that of the pretest score at the .05 level. The post-test  analytical thinking  mean  scores  was significantly higher than the pre-
test analysis mean scores before learning at .05 levels. The finding indicated that the average level of the satisfaction of the 
students with the learning multimedia was very high   =4.65, S.D. = 0.48). 
_______________________ 
1   นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2   ปร.ด.ผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 
1. บทน า 

   โลกของเราปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว เป็นผลให้ทุกประเทศทัว่โลกมุ่งพฒันาบุคลากรของตนเองให้
เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลกปัจจุบนั ประเทศไทยก็เช่นเดียวกนั ไดมี้การปฏิรูปการเรียนรู้
เนน้ให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ท่ีสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนคิดเป็น ท าเป็น กลา้คิด กลา้ท า ในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
สามารถสั่งสมทุนทางปัญญาเพ่ือเสริมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศอย่างรู้ทนัโลก(แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10) [1] ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 [2] ในมาตราท่ี 23 
และมาตราท่ี 24 ไดก้ าหนดแนวทางในการจดัการศึกษาใหเ้นน้ทั้งความรู้ คุณธรรม และบูรณาการตามความเหมาะสม อีกทั้งตอ้ง
ฝึกทกัษะกระบวนการคิดการจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเปิดโอกาส
ให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมทั้ งในด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา โดยกิจกรรมท่ีจัดให้นั้ นต้องมาจาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัใหท้ าได ้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยา่งต่อเน่ือง ผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ ได้
อยา่งสมดุลและสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง ซ่ึงในการปลูกฝังทกัษะการคิดนั้น ทกัษะการคิดท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงคือ การคิดวิเคราะห์ 
(Analytical Thinking) 
 การคิดวิเคราะห์เป็นรากฐานท่ีส าคญัของการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์เป็นการคิดเชิงลึกตอ้งใชค้วามสามารถในการ
สงัเกต การสืบคน้ การจ าแนกแยกแยะองคป์ระกอบต่าง ๆ  การใชเ้หตุผลหาความสมัพนัธ์เช่ือมโยงเพ่ือสรุปตีความและท าความ
เขา้ใจกบัส่ิงนั้น ซ่ึงจะท าใหเ้ราไดข้อ้เท็จจริงท่ีเป็นฐานความรู้  ในการน าไปใชใ้นการตดัสินใจ แกปั้ญหา การประเมินและการ
ตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ. 2548 : 42) [3] 
 การจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดบัชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนบา้นหนองหวา้
โนนทอง ต าบลบ่อใหญ่  อ าเภอบรบือ  จงัหวดัมหาสารคาม ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 จาก
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา เม่ือปีพทุธศกัราช 2549 เก่ียวกบัผลการจดัการเรียนรู้ตามมาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รียน
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มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสงัเคราะห์ มีวิจารณญาณและมีความคิดสร้างสรรค ์ทางคณะกรรมการประเมินภายนอก
ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่า โรงเรียนควรมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมผูเ้รียนในดา้นการคิดวิเคราะห์  และมีการ
น าเสนอความคิดสู่การแกปั้ญหาอยา่งต่อเน่ือง (ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2549 : 2)[4] โดย
กิจกรรมท่ีจดัให้นั้นตอ้งมาจากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท าได ้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยา่งต่อเน่ือง 
ผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสมดุลและสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง  
    ผู ้วิจัยซ่ึงเป็นครูผู ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองหวา้โนนทอง ต าบลบ่อใหญ่  
อ าเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 ไดศึ้กษาภาพรวมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ปีการศึกษา 2553 ท่ีจ าแนกตามระดบัชั้น/กลุ่มสาระ ระดบัประถมศึกษาพบว่านกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มี
ผลสัมฤทธ์ิเฉล่ียรวมต ่าท่ีสุด คือ ค่าเฉล่ียร้อยละ 70.52 เม่ือศึกษาถึงรายวิชาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิรายวิชาเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ วิชา
วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉล่ียร้อยละ 68.42 (โรงเรียนบา้นหนองหวา้โนนทอง.2553.9) [5] ผูว้ิจยัไดศึ้กษาลงไปถึงแผนการสอนและ
บนัทึกหลงัสอนพบว่าการจดัการเรียนการสอนในสาระท่ี 6 โลกและการเปล่ียนแปลง ยงัส่ือการสอนส่วนใหญ่ขาดความ
ต่อเน่ือง ในการสอนบางเร่ืองไม่มีส่ือการสอนท่ีจะท าให้นกัเรียนไม่สามารถคิด จินตนาการส่ิงท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม
ได ้จึงไม่สามารถสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียน ซ่ึงเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาน้ีต ่า การเรียนการสอน
จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งใชส่ื้อชนิดต่างๆ เขา้มาเป็นตวักลางในการส่ือความหมายในการเรียนรู้  
  จากสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ในฐานะท่ีผูว้จิยัเป็นครูผูส้อนสาระวทิยาศาสตร์จึงตอ้งหาทางแกไ้ขปัญหาทางการ
เรียนของผูเ้รียน ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีพฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง ดินในทอ้งถ่ินของเรา  ประกอบการจดัการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ ผูว้จิยัคาดหวงัวา่ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์จะส่งผล
ใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ท่ีสูงข้ึน 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

2.1 เพ่ือพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง ดินในทอ้งถ่ินของเรา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีคุณภาพ 
2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตามเกณฑ ์80/80 
2.3 เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนของผูเ้รียนหลงัจากไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตด์ว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์         
 2.4 เพ่ือศึกษาดชันีประสิทธิผลของกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตด์ว้ย 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
   2.5  เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวเิคราะห์ก่อนเรียนและหลงัเรียนของผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตด์ว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
   2.6  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตด์ว้ย 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

3. วธีิด าเนินการวจิยั 
                ประชากร คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2554 ในต าบลบ่อใหญ่ ส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จ านวน 6 โรงเรียน จ านวน 102 คน กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบา้นหนองหวา้โนนทอง อ าเภอบรบือ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต  1  จ านวน 19 คน คดัเลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งดว้ยโดยวธีิเลือกแบบเจาะจง  เน่ืองจากเป็นโรงเรียนท่ีมี
คอมพิวเตอร์เพียงพอ 
 ระยะเวลาในการวจิยั เดือนมกราคม  2555 ถึง  เดือนมีนาคม  2555 เน้ือหาท่ีน ามาวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เร่ือง ดินในทอ้งถ่ิน
ของเรา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 ซ่ึงแบ่งเน้ือหาออกเป็น  8  เร่ือง เร่ืองท่ี 1 การเกิดดิน เร่ืองท่ี 2 สมบติัของดิน เร่ืองท่ี 3 ชนิด 
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ประเภทและองคป์ระกอบของดิน เร่ืองท่ี 4 ดินท่ีเหมาะสมกบัการปลูกพืชในทอ้งถ่ิน เร่ืองท่ี 5 ความส าคญัและประโยชนข์องดิน  
เร่ืองท่ี 6 ดินท่ีมีปัญหา  เร่ืองท่ี 7 มลพิษทางดิน และเร่ืองท่ี 8 การอนุรักษดิ์น 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง ดินในทอ้งถ่ินของเรา แบบประเมินคุณภาพส่ืออิเลก็ทรอนิกส์   
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูเ้รียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ ด าเนินการวิจัยโดย ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)โดยใช้
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ โดยช้ีแจงใหน้กัเรียนทราบถึง
กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตด์ว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึน จากนั้นด าเนินการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตด์ว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตามกรอบการใชส่ื้อ ตั้งแต่บทเรียนมลัติพอยท ์
บทเรียนน าเสนอและหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ จนครบเน้ือหาท่ีก าหนดแลว้ท าการทดสอบหลงัเรียน (Post-test) โดยใช้
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบความสามารถในการคิดวเิคราะห์ชุดเดิม เก็บขอ้มูลความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ แลว้รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดและวเิคราะห์โดยวธีิการทางสถิติแลว้
สรุปผล 

4. ผลการวจิยั 
 4.1 ผลการพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
          ผูว้จิยัไดพ้ฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงประกอบดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ จ านวน 3 ชนิดคือ ส่ือน าเสนอ ส่ือหนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์  และ ส่ือมลัติพอยท ์ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง ดินในทอ้งถ่ินของเรา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ดงัแผนภาพท่ี 1 

 

 

 

                               ส่ือน าเสนอ                             ส่ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์                             ส่ือมลัติพอยท์ 

แผนภาพที ่1  ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

 4.2  ผลการประเมินคุณภาพส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 ผูว้จิยัไดน้ าส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ประเมินคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ แสดงดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางที ่1 : ผลการประเมินคุณภาพส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

รายการประเมิน x  S.D. ความหมาย 

1. ดา้นลกัษณะเน้ือหา 4.70 0.48 เหมาะสมมากท่ีสุด 

2. ดา้นส่ือน าเสนอขอ้มูล 4.60 0.51 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3. ดา้นส่ือหนงัสือeBook 4.70 0.47 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4. ดา้นส่ือMultipoint 4.80 0.41 เหมาะสมมากท่ีสุด 

เฉล่ียโดยรวม 4.70 0.46 เหมาะสมมากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินส่ืออิเลก็ทรอนิกส์จากผูเ้ช่ียวชาญโดยรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด  

 ( x  =4.70, S.D. = 0.46) โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นส่ือมลัติพอยท ์( x  =4.80, S.D. = 0.41)  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นส่ือน าเสนอขอ้มูล ( x  =4.60, S.D. = 0.51) 
        4.3  ประสิทธิภาพของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ผูว้จิยัไดน้ าส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ จ านวน  3 ชนิด ไปทดลองใชป้ระกอบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตก์บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียน
บา้นหนองหวา้โนนทอง จ านวน 19 คน แสดงดงัตารางท่ี 2  
 
ตารางที่  2 : ผลการหาประสิทธิภาพส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

เกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย ค่าร้อยละ 

E1 40 32.95 82.37 

E2 30 24.32 81.05 

 

 จากตารางท่ี 2 ผลการทดลองใชไ้ดป้ระสิทธิภาพของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึน  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์E1/E2 

เท่ากบั  82.37/81.05 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด คือ 80/80 
 4.4  ผลการศึกษาดชันีประสิทธิผลของการเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ผูว้จิยัไดน้ าคะแนนรวมก่อนเรียนและหลงัเรียน
ของกลุ่มทดลองมาค านวณหาค่าดชันีประสิทธิผล แสดงดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางที ่3 : ผลการวเิคราะห์ดชันีประสิทธิผล 

จ านวน
นกัเรียน 

คะแนน 
ค่า E.I. ค่าร้อยละ 

เตม็ รวมก่อนเรียน รวมหลงัเรียน 

19 30 173 462 0.7280 72.80 

    

 จากตารางท่ี  3  ผลการวเิคราะห์ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ

วสิตด์ว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  มีค่าเท่ากบั  0.7280  คิดเป็น    ร้อยละ  72.80  หมายถึง  มีความกา้วหนา้ทางการเรียนร้อยละ 72.80  

หลงัจากท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตด์ว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

4.5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  แสดงดงัตารางท่ี 4 
 

ตารางที ่4 : ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากการใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ 
การทดสอบ จ านวนนกัเรียน ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่า S.D. สถิติ t 

ก่อนเรียน 19 9.10 2.90 20.78* 

df = 18 หลงัเรียน 19 24.31 2.00 

*ระดบันยัส าคญัเท่ากบั  .05 

 จากตารางท่ี  4  ค่า  t  ท่ีค  านวณไดมี้ค่า 20.78  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ค่า  tตาราง, 18, 0.05 (1.7341) ดงันั้นจึงปฏิเสธ  H0  สรุปไดว้า่  

คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนของกลุ่มทดลองสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 
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4.6 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
       ผูว้จิยัน าคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มทดลองมาค านวณค่าสถิติ t-test (dependent) เพื่อทดสอบ
สมมุติฐาน  ผลการทดสอบแสดงในตารางท่ี 5 

 
ตารางที ่5 : ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดวเิคราะห์จากการใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ 

การทดสอบ จ านวนนกัเรียน ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่า S.D. สถิติ t 

ก่อนเรียน 19 3.26 1.14  24.40* 

df =18 หลงัเรียน 19 8.05 0.85 

*ระดบันยัส าคญัเท่ากบั  .05 

  จากตารางท่ี 5   พบวา่ ค่า t (ค  านวณ) มีค่า 24.40 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่า tตาราง, 18, 0.05 มีค่า 1.7341 ดงันั้น  จึงสรุปไดว้า่

คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนของผูเ้รียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 

  4.7ผลการวเิคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนหลงัจากเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ครบทุกเน้ือหาแลว้
ผูว้จิยัไดส้ ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียน ดว้ยแบบสอบถามท่ีพฒันาข้ึน  ผลการวเิคราะห์แสดงในตารางท่ี  6 
 
ตารางที ่ 6 : ผลการส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียน 

รายการประเมิน  x  S .D  ระดับความพึงพอใจ  
1.ด้านภาพ สี  ตัวอักษร  4.61  0 .49  มากท่ี สุด  
2.ด้านกิจกรรมการเ รียนรู้  4.65  0 .48  มากท่ี สุด  
3 .ด้านแบบทดสอบ  4.68  0.47  มากท่ี สุด  
4.  ด้านการจัดการบทเ รียน  4.66  0 .48  มากท่ี สุด  
5.  ด้านความถูกต้องของการเ ช่ือมโยงเ น้ือหาบทเ รียน  4.66  0 .48  มากท่ี สุด  
เฉ ล่ียโดยรวม  4 .51  0 .54  มากท่ี สุด  

 
 จากตารางท่ี 6 จะเห็นวา่ ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาพรวม เฉล่ียทั้ง 3 ดา้น 

พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด( x = 4.51, S.D. = 0.54) โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือดา้น
ความพึงพอใจของแบบทดสอบ ( x = 4.68, S.D. = 0.47) ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือดา้นภาพ สี ตวัอกัษร ( x = 4.61, S.D. = 
0.49) 

5. อภิปรายผลการวจิยั 
 การวจิยัคร้ังน้ีไดต้ั้งวตัถุประสงคก์ารวจิยัไว ้6 ขอ้ พบวา่ การพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง ดินในทอ้งถ่ินของเรา     
ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์พบประเด็นท่ีควรน ามาอภิปรายผลการวจิยั ดงัน้ี              

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x  =4.37, S.D. = 0.57) และเม่ือน าไปทดลองตามแบบแผนการทดลองท่ีวาง
ไว ้พบวา่ประสิทธิภาพของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เท่ากบั 82.37/81.05 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไวคื้อ 80/80 เม่ือเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปรากฏวา่ผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  มีค่าเฉล่ียหลงัเรียนสูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 เม่ือวเิคราะห์ดชันีประสิทธิผลพบวา่ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เท่ากบั 0.7280  และ
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เม่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวเิคราะห์พบวา่วา่ผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  มีค่าเฉล่ียหลงัเรียนสูกวา่ก่อน
เรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียนพบวา่ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนในระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด( x  =4.51, S.D. = 0.54 ) ทั้งน้ีอาจเป็นผลสืบเน่ือง
จากการพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง ดินในทอ้งถ่ินของเรา ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์
ไดย้ดึรูปแบบในการพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตามขั้นตอน ADDIE Model 5 ขั้นตอน คือ ขั้นการวเิคราะห์  ขั้นการออกแบบ     
ขั้นการพฒันา  ขั้นการทดลองใช ้ และขั้นการประเมินผล (พิสุทธา  อารีราษฎร์.  2551 : 64-70) [6]  ท่ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  
สรวญิช ์บุตรพรม (2553: 102) [7]  ปิยพร จตุรงค ์(2553: 91) [8]  ท่ีไดท้ าการวจิยัและพฒันาส่ือตามรูปแบบ ADDIE 5 ขั้นตอน 
แลว้พบวา่คุณภาพของส่ือโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก นอกจากจะพฒันาตามรูแบบของ ADDIE 5 ขั้นตอนแลว้ทุกขั้นตอนยงัผา่น
การตรวจสอบความถูกตอ้งจากผูเ้ช่ียวชาญ และไดน้ าส่ือไปทดลองใชก่้อนท่ีจะน ามาใชเ้ก็บขอ้มูลจริง และยงัน าส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนไปจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นผูส้ร้าง
ความรู้โดยการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงท่ีพบเห็นกบัความรู้เดิมท่ีมีมาก่อน เพ่ือน ามาเป็นโครงสร้างทางปัญญา ซ่ึงการ
จดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนไดป้รับขยายโครงสร้างทางปัญญา ท าไดโ้ดยการจดัสถานการณ์ท่ีท าใหเ้กิดภาวะเสียสมดุล ให้
ผูเ้รียนเกิดการไตร่ตรองเพ่ือขจดัความขดัแยง้นั้น โดยเช่ือวา่เม่ือผูเ้รียนถูกกระตุน้ดว้ยปัญหาแลว้ ผูเ้รียนจะตอ้งพยายามหาวธีิการ
แกปั้ญหา โดยจะตอ้งรู้จกัคิดวเิคราะห์ คิดพิจารณาหาเหตผุลอยา่งรอบคอบ ซกัถามและเสาะแสวงหาความรู้เพ่ือเช่ือมโยง
ความคิดไปสู่แนวทางการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีสนบัสนุนใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้โดยผา่น
กระบวนการคิด ท่ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พวงเพชร  ศรีคิรินทร์ (2553: 87) [9]  ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันามลัติมีเดียตามแนว
คอนสตรัคติวสิตบ์นเครือข่าย เร่ืองงานและพลงังาน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวจิยัพบวา่ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

6. สรุปผลการวจิยั 

 ผลของการวจิยั พบวา่ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและเม่ือน าไปทดลองตามแบบแผนการทดลอง

ท่ีวางไว ้พบวา่ประสิทธิภาพของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เท่ากบั 82.37/81.05  ซ่ึงเท่ากบัเกณฑท่ี์ตั้งไวคื้อ 80/80 เม่ือเปรียบเทียบ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปรากฏวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือวเิคราะห์ดชันีประสิทธิผลพบวา่ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เท่ากบั 

0.7280 และเม่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวเิคราะห์ปรากฏวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์มีความสามารถใน

การคิดวเิคราะห์เฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  เม่ือส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียนพบวา่ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม

การจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตด์ว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง ดินในทอ้งถ่ินของเรา ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด  

( X = 4.65, S.D. = 0.48)  การวจิยัคร้ังน้ีสรุปไดว้า่ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้

เป็นส่ือการเรียนการสอนได ้

7. กติตกิรรมประกาศ 
 การวจิยัในคร้ังน้ีส าเร็จลุลวงดว้ยดี ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเจา้ของบทความ เอกสาร ต ารา และงานวจิยัตลอดจนผูเ้ช่ียวชาญ 
ผูท้รงคุณวฒิุ อาจารยท่ี์ปรึกษา รุ่นพ่ี รุ่นนอ้ง และเพ่ือน ๆ ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ ใหค้  าปรึกษา แนะน าในการท าวจิยัในคร้ังน้ี 
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การพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์เร่ือง แรงและความดนั ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขัน้ 
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บทคดัย่อ 

        การวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1) พฒันาสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เรื่อง แรงและความดนั ใหม้คีุณภาพ 2) ศกึษา
ประสทิธภิาพของการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู้ 7 ขัน้ ประกอบสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เรื่อง แรงและความดนั 
ตามเกณฑ ์80/80 3) เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน เรื่อง แรงและความดนั วชิาวทิยาศาสตร ์ของผูเ้รยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  ทีเ่รยีนดว้ยสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ประกอบกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 4) ศกึษาดชันี
ประสทิธผิลของการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู้ 7 ขัน้ ประกอบสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ทีพ่ฒันาขึน้ 5) ศกึษา
ความพงึพอใจของผูเ้รยีน ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ ประกอบสือ่อเิลก็ทรอนิกสท์ี่
พฒันาขึน้ 6) ศกึษาความคงทนของผูเ้รยีน ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ ประกอบสือ่
อเิลก็ทรอนิกสท์ีพ่ฒันาขึน้  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนบา้นนาอ่างค า อ าเภอเอราวณั 
จงัหวดัเลย คดัเลอืกแบบวธิเีจาะจง จ านวน 1 หอ้ง จ านวนนกัเรยีน 15 คน เครื่องมอืทีใ่ช ้ไดแ้ก่ สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์แบบ
ประเมนิคุณภาพสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบสอบถามความพงึพอใจของผูเ้รยีน และ 
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ประกอบสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์สถติทิีใ่ชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน
รอ้ยละ และ ค่าสถติ ิt-test (Dependent) 
 ผลการวจิยัพบว่า 1) ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอคุณภาพสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ(X =4.80,  
S.D. = 0.28) 2) ประสทิธภิาพของสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ เท่ากบั 82.93/80.33 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้(80/80) 3) ผูเ้รยีนที่
เรยีนดว้ยสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ประกอบกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ มคีะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าก่อน
เรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 4) ผูเ้รยีนมดีชันีประสทิธผิลการเรยีนรูด้ว้ยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้
7 ขัน้ ประกอบสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์คดิเป็นรอ้ยละ 70.05  5) ความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีไ่ดร้บักจิกรรมการเรยีนรู ้แบบวฏัจกัรการ
เรยีนรู ้7 ขัน้ ประกอบสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (X =4.51 , S.D.=0.53)  6) ความคงทนของผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์อยู่ในเกณฑห์ลงัจากเวลาผ่านไป 7 วนั  และ  30  วนั 
 
ค าส าคญั : สือ่อเิลก็ทรอนิกส,์ วฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 
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1   นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาคอมพวิเตอรศ์กึษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2   ปร.ด.ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์สาขาคอมพวิเตอรศ์กึษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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Abstract 
 

The objectives of the research were to develop the multimedia on the topic of “Power and Pressure”, 2 
develop 7-step-learning cycle activities for the multimedia, assess the efficiency of  the multimedia on the topic of 
“Power and Pressure” for 7-step-learning cycle activities based on the 80/80 standardized criteria efficiency, 4 
compare  the pre-test score and post-test score of learning achievement  in  science of the students who learned 
from the multimedia, assess the index of the effectiveness of the multimedia, and survey the satisfaction of the 
students with the multimedia, and assess the learning  retention of  the students  with the multimedia. The 
sample subjects were fifteen 5th grade students at Ban na-Angkham School, Erawan District, Lieo Province . They 
were selected by purposive random sampling technique. The research instruments were one set of multimedia, 
two sets of an assessment form, an achievement test, a questionnaire, five lesson plans.  The statistics used 
were mean, standard deviation, percentage and t-test. 

The research finding showed that the average level of the learning multimedia quality regarding the 
assessment of the experts was very high (X  = 4.80, S.D. = .28). The finding indicated that the value of the 
standardized criteria efficiency was 82.93/80.33%. The average pre-test and posttest scores of learning 
achievement in science of the students were significantly different at the .05 level. The average value of the 
effectiveness index of the multimedia was 70.05%.  The finding indicated that the average level of the satisfaction 
of the students with the learning multimedia was very high ( X  = 4.51, S.D. = .53). The finding indicated that the 
period of the learning intention of the students with the multimedia was 7 days and 30 days. 
 
Keyword:  Multimedia,  7-Step-Learning Cycle 
 
 

1.  บทน า 
รฐับาลไดท้ าการปฏริปูการศกึษาโดยเน้นการใช ้ไอซที ีเพื่อเรง่ปฏริปูการเรยีนรูใ้หม้คีุณภาพดกีว่าเดมิ โดยจะมี

การตดิตัง้อนิเทอรเ์น็ตในโรงเรยีนทัว่ประเทศเพื่อปฏริปูการศกึษาในโรงเรยีนไทยใหก้า้วสูส่งัคมแห่งการเรยีนรูอ้ย่างแทจ้รงิ
โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมาใชเ้พื่อเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการจดัการศกึษาท าให้
มรีปูแบบการเรยีนการสอนทีท่นัสมยั   

การจดัการเรยีนรูท้ีจ่ะท าใหก้ารเรยีนรูบ้รรลุเป้าหมายตามหลกัสตูรทีก่ าหนดให ้และมปีระสทิธภิาพมากขึน้นัน้  
จ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งน าเทคโนโลยทีางการศกึษามาใช ้ เพื่อใหผู้เ้รยีนเขา้ใจในเนื้อหาวชิาการไดอ้ย่างแจ่มแจง้ดว้ยความ
รวดเรว็  และช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บัครผููส้อนในการอธบิายหรอืยกตวัอย่างใหผู้เ้รยีนมองเหน็ภาพพจน์ไดอ้ย่าง
ใกลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิมากทีส่ดุ [1] การจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ เป็นการเรยีนรูแ้บบหนึ่งใน
หลายๆ แบบทีผู่เ้รยีนจะตอ้งท ากจิกรรมทีห่ลากหลายดว้ยตนเอง การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนจะเกดิขึน้ระหว่างผูเ้รยีนมสีว่นรว่มใน
การท ากจิกรรม มคีวามสนใจ มคีวามสามารถในการสบืหาขอ้มลูการแกป้ญัหาดว้ยการพฒันากระบวนการคดิ สามารถ
สือ่สารและท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สง่ผลใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ การรวบรวมขอ้มลู 
แหล่งความรูล้งมอืปฏบิตัจิรงิ เมือ่มปีญัหากต็อ้งหาทางแกป้ญัหา จดัท ารายงานและอธบิายผลงานของตนเองจงึถอืว่าส าเรจ็
ตามกระบวนการ โดยครเูป็นผูว้างแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้กระตุน้ แนะน าช่วยเหลอืผูเ้รยีนใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นทุก
เวลา ทุกสถานที ่โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั [2] จากการเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ระดบัประถมศกึษา 
จากการรายงานผลการทดสอบระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปีการศกึษา 2553 ช่วงชัน้ที ่2 (ประถมศกึษาปีที ่6) พบว่า 
ในระดบัประเทศ  นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่วชิาวทิยาศาสตร ์รอ้ยละ 41.56  
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สภาพปญัหาทีพ่บ ผูว้จิยัจงึมแีนวคดิทีจ่ะพฒันาการเรยีนการสอน วชิาวทิยาศาสตร ์ โดยการพฒันาสือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์ประกอบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้แบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ เรื่อง แรงและความดนั ชัน้ประถมศกึษาปีที ่
5 ผูว้จิยัคาดหวงัว่า การพฒันาสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ประกอบการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ เรื่อง แรง
และความดนั ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ซึง่เป็นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์มทีัง้ขอ้ความ รปูภาพ  ภาพเคลื่อนไหว เสยีง และ
ประกอบดว้ยเน้ือหาทีส่มบรูณ์ครบถว้น ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นต่าง ๆ ผูเ้รยีนสามารถเกดิทกัษะ แสวงหา
ค าตอบ และทดลองปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเอง แกป้ญัหาเอง และผูเ้รยีนสามารถน าองคค์วามรู ้จากการปฏบิตัไิปประยุกตใ์ช้
ในชวีติประจ าวนั สง่ผลใหม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้  

 
2.  วิธีด าเนินการวิจยัและเครือ่งมือการวิจยั 

 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
        1.  เพื่อพฒันาสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เรื่อง แรงและความดนั ใหม้คีุณภาพ 
 2.  เพื่อศกึษาประสทิธภิาพของการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ ประกอบสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
เรื่อง แรงและความดนั 
 3.  เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน เรื่อง แรงและความดนั วชิาวทิยาศาสตร์ ของผูเ้รยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่5  ทีเ่รยีนดว้ยสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ประกอบกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้      
 4.  เพื่อศกึษาดชันีประสทิธผิลของการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ ประกอบสือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์เรื่อง แรงและความดนั ทีพ่ฒันาขึน้ 
 5.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีน ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ ประกอบสือ่
อเิลก็ทรอนิกสท์ีพ่ฒันาขึน้ 
 6.  เพื่อศกึษาความคงทนของผูเ้รยีน ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ ประกอบสือ่
อเิลก็ทรอนิกสท์ีพ่ฒันาขึน้ 
 
สมมติฐานงานวิจยั  
 คะแนนเฉลีย่ของผูเ้รยีน ทีเ่รยีนดว้ยสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ประกอบกจิกรรมการเรยีนรู ้แบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้                
ทีพ่ฒันาขึน้  หลงัเรยีนสงูกว่ากอ่นเรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
    ในการด าเนินการวจิยั  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนการวจิยัตาม รปูแบบ ADDIE Model  ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้    
   1. ขัน้การวเิคราะห ์ เป็นขัน้ตอนศกึษาสภาพปญัหาการจดัการเรยีนการสอนวชิาวทิยาศาสตร ์ศกึษาและวเิคราะห์
เน้ือหาเพื่อจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ ก าหนดผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั  จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ การวดัและประเมนิผล  โดยองิ
มาตรฐานรายวชิาของหลกัสตูร  วเิคราะหเ์น้ือหาโดยละเอยีด  ก าหนดเป็นหน่วยการเรยีนรูแ้ละเนื้อหาย่อยโดยละเอยีด  
ศกึษาหลกัการ  วธิกีาร ทฤษฎแีละเทคนิควธิสีรา้งบทเรยีนบนเครอืขา่ยจากเอกสารต่าง ๆ  และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  และ
เขยีนแผนการจดัการเรยีนรู ้   
   2. ขัน้การออกแบบ  เป็นขัน้ตอนการออกแบบบทเรยีน สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ ออกแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูต่้าง ๆ  
ในบทเรยีน  แบบทดสอบ  แบบสอบถามความพงึพอใจ  และแบบประเมนิคุณภาพของสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
   3. ขัน้การพฒันา  เป็นขัน้การสรา้งสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ และตรวจสอบคุณภาพสื่ออเิลก็ทรอนิกสโ์ดยผูเ้ชีย่วชาญ  
   4. การทดลองใช ้ เป็นขัน้การน าสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างตามแบบแผนการทดลอง  เกบ็
รวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดจ้ากการทดลอง   
   5. การประเมนิผล  เป็นขัน้การน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองไปวเิคราะหค์่าทางสถติแิละสรุปผลการทดลองเขยีน
รายงานผลการวจิยั 
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   ประชากร คอื นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5 กลุ่มพฒันาคุณภาพทางการศกึษาผาสามยอดทรพัยไ์พรวลัย ์
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 2 จ านวนทัง้สิน้  80 คน 
           กลุ่มตวัอย่าง  คอื  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  โรงเรยีนบา้นนาอ่างค า ต าบลทรพัยไ์พวลัย ์อ าเภอเอราวณั 
จงัหวดัเลย ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 2 คดัเลอืกโดยใชว้ธิเีจาะจง โดยเลอืกโรงเรยีนทีม่คีวาม
พรอ้มดา้นหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ดา้นอุปกรณ์และเครื่องคอมพวิเตอร ์จ านวน  1  หอ้งเรยีน ผูเ้รยีนจ านวน  15  คน  
         เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก ่ สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เรื่อง แรงและความดนั แบบประเมนิคุณภาพสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์  
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบสอบถามความพงึพอใจของผูเ้รยีน กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 
7 ขัน้  
 สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ใชเ้พื่อวเิคราะหก์ารประเมนิคุณภาพสือ่ประสมและ
วเิคราะหค์วามพงึพอใจของผูเ้รยีน  สถติทิใีชท้ดสอบสมมตฐิานใช ้ t-test  Dependent เพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนน
หลงัเรยีน 
    
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
   การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาทดลองเปรยีบเทยีบ (One – Group  Pretest – Posttest  Design) ดงันี้ 
 

      กลุ่มทดลอง ทดสอบก่อนเรยีน ทดลอง ทดสอบหลงัเรยีน 

E  T1 X T2 
 
 E    หมายถงึ  กลุ่มทดลอง 
 T1   หมายถงึ  ทดสอบก่อนการทดลอง 
 T2   หมายถงึ  ทดสอบหลงัการทดลอง 
 X    หมายถงึ  จดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้ือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดด้ าเนินการเกบ็ขอ้มลูจากการทดสอบกอ่นเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยแบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เกบ็ขอ้มลูแบบทดสอบทา้ยหน่วยการเรยีน เกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบประเมนิความพงึพอใจและประเมนิ
ความคงทนการเรยีนรูด้ว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์ทางการเรยีนหลงัจากเวลาผ่านไป 7 วนั และ 30 วนั    
 

3. ผลการวิจยั 
 

 1.  ผลการพฒันาสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เรื่อง แรงและความดนั ใหม้คีุณภาพ 
  ผูว้จิยัไดพ้ฒันาสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์จ านวน 3 ชนิดคอื  สือ่น าเสนอ สื่อหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์และสื่อมลัตพิอยท ์
ดงัแผนภาพที ่1  
 

       
                                   สือ่น าเสนอ             สือ่หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์           สือ่มลัตพิอยท ์  

แผนภาพท่ี 1  สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
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  ผูว้จิยัไดน้ าสือ่อเิลก็ทรอนิกสท์ีพ่ฒันาขึน้ใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน  5 คน ประเมนิคุณภาพ ผลการประเมนิ
คุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ แสดงดงัตารางที ่1 
 

  ตารางท่ี 1  ผลการประเมนิคุณภาพสื่อประสม 
 
รายการความเหมาะสม X  S.D. ความหมาย 

1. ดา้นลกัษณะเนื้อหา 4.92 0.18 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
2. ดา้นสื่อน าเสนอขอ้มลู 4.73 0.33 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
3. ดา้นสื่อหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ 4.80 0.25 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
4. ดา้นสื่อมลัตพิอยท ์ 4.75 0.55 เหมาะสมมากทีสุ่ด 

เฉล่ียโดยรวม 4.80 0.28 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
        
 จากตารางที ่1 ผลการประเมนิสือ่ประสมจากผูเ้ชีย่วชาญโดยรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีส่ดุ (X =4.80,               
S.D. = 0.28) โดยดา้นทีม่คี่าเฉลีย่มากทีส่ดุไดแ้ก่ ดา้นเนื้อหา ( X =4.92, S.D. = 0.18)  ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่น้อยทีส่ดุไดแ้ก่   
ดา้นสือ่น าเสนอขอ้มลู ( X =4.73, S.D. = 0.33) 
 
        2.  ผลการศกึษาประสทิธภิาพของการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ ประกอบสือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์เรื่อง แรงและความดนั ผูว้จิยัไดน้ าสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์จ านวน  3 ชนิด ไปทดลองใชป้ระกอบการจดักจิกรรม
การเรยีนรูก้บันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554 โรงเรยีนบา้นนาอ่างค า จ านวน 15 คน                       
แสดงดงัตารางที ่2 
 
    ตารางท่ี 2 ผลการประเมนิประสทิธภิาพ 
 

เกณฑ ์ คะแนน
เตม็ 

คะแนน
เฉลีย่ 

ค่ารอ้ยละ 

E1 25 20.73 82.93 
E2 20 16.07 80.33 

 
       จากตารางที ่2 ผลการทดลองไดป้ระสทิธภิาพของการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 
ประกอบสือ่อเิลก็ทรอนิกสท์ีพ่ฒันาขึน้ มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 82.93/80.33 เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด (80/80) 
 
 3.  ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน เรื่อง แรงและความดนั วชิาวทิยาศาสตร ์ของผูเ้รยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  ทีเ่รยีนดว้ยสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ประกอบกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ ผูว้จิยัไดน้ า
แบบทดสอบทีห่าคุณภาพเรยีบรอ้ยแลว้ไปทดสอบกบันกัเรยีนกลุ่มตวัอย่าง ตามแบบแผนการทดลอง แสดงดงัตารางที ่3 
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            ตารางท่ี 3  เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน เรื่อง แรงและความดนั  
 

การทดสอบ ค่าเฉลีย่ ค่า S.D. ค่า t Sig. 
ก่อนเรยีน 6.87 1.87 

32.92 0.00* 
หลงัเรยีน 16.07 1.19 

                       * ระดบัความเชื่อมัน่  95% (= 0.05) 
 
                       จากตารางที ่3  เมื่อพจิารณาจากค่า Sig เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่าค่า  ทีก่ าหนด คอื  .05 สรุปไดว้่า 
นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ประกอบการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้  มคี่าเฉลีย่คะแนน
ทดสอบหลงัเรยีนสงูกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

4. ผลการศกึษาดชันีประสทิธผิลของการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ ประกอบสือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์เรื่อง แรงและความดนั ทีพ่ฒันาขึน้ ผูว้จิยัไดน้ าคะแนนรวมก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของกลุ่มทดลอง              
มาค านวณหาค่าดชันีประสทิธผิล แสดงดงัตารางที ่4 

 
    ตารางท่ี  4 ผลการวเิคราะหด์ชันีประสทิธผิล 
 

จ านวน
นกัเรยีน 

คะแนน 
ค่า E.I. ค่ารอ้ยละ 

เตม็ 
รวมก่อน
เรยีน 

รวมหลงั
เรยีน 

15 20 103 241 0.7005 70.05 
 
      จากตารางที ่4 ผลการวเิคราะหด์ชันีประสทิธผิล มคี่าเท่ากบั 0.7005 คดิเป็นรอ้ยละ 70.05  หมายถงึผูเ้รยีนที่
เรยีนดว้ยสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ประกอบการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ มคีวามกา้วหน้าทางการเรยีน
รอ้ยละ 70.05  
 
         5.  ผลการศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีน ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ ประกอบ
สือ่อเิลก็ทรอนิกสท์ีพ่ฒันาขึน้ ผูว้จิยัศกึษาทดลองจนครบทุกเนื้อหาแลว้ ไดส้อบถามความพงึพอใจของผูเ้รยีน ดว้ย
แบบสอบถามทีพ่ฒันาขึน้ และหาคุณภาพของแบบสอบถามเรยีบรอ้ยแลว้  ผลการวเิคราะหแ์สดงในตารางที ่ 5 
 
          ตารางท่ี  5  ผลการส ารวจความพงึพอใจของผูเ้รยีน 
 

รายการประเมนิ X  S.D ระดบัความพงึพอใจ 
1.ดา้นความพงึพอใจของสือ่ทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนรู ้ 4.51 0.48 มากทีส่ดุ 
2.ดา้นความพงึพอใจของกจิกรรมการเรยีนรู ้ 4.53 0.55 มากทีส่ดุ 
3.ดา้นบรรยากาศในการเรยีนรู ้ 4.48 0.55 มาก 

เฉลีย่โดยรวม 4.51 0.53 มากทีส่ดุ 
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 จากตารางที ่5 จะเหน็ว่า ผลการสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ภาพรวม เฉลีย่โดยรวม
ทัง้ 3 ดา้น พบว่า นกัเรยีนสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ( X =4.51, S.D. = 0.53) เมื่อพจิารณารายดา้นมี
ความพงึพอใจมากทีส่ดุตามล าดบั คอื ดา้นความพงึพอใจของกจิกรรมการเรยีนรู ้( X =4.53, S.D. = 0.55)  และ ดา้น
บรรยากาศในการเรยีนรู ้อยู่ในระดบัมาก  (X =4.48, S.D. = 0.55) 
 
 6. ผลการศกึษาความคงทนของผูเ้รยีน ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ ประกอบสือ่
อเิลก็ทรอนิกสท์ีพ่ฒันาขึน้ หลงัเรยีน 7 วนั และ 30 วนั  ผลการวเิคราะหแ์สดงในตารางที ่6  
 
              ตารางท่ี  6 ความคงทนของการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 
 

ระยะเวลา คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย รอ้ยละ ความคงทนลดลง แปลผล 
หลงัการทดลอง 20 16.07 80.35 - - 

7  วนั 20 14.73 73.65 6.70 อยู่ในเกณฑ ์
30  วนั 20 12.87 64.35 16.00 อยู่ในเกณฑ ์

 จากตารางที ่ 6 พบว่า เมื่อระยะเวลาผ่านไป 7 วนั ค่าความคงทนของการเรยีนรูข้องนกัเรยีนลดลงรอ้ยละ 6.70 
และ เมื่อระยะเวลาผ่านไป 30 วนั ค่าความคงทนลดลงรอ้ยละ 16.00 แสดงใหเ้หน็กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้
แบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ ดว้ยสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ สง่ผลใหผู้เ้รยีนมคีวามคงทนการเรยีนรู ้ 
 

4.  สรปุผลการวิจยัและอภิปรายผล 
 

อภิปรายผลการวิจยั 
การพฒันาสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เรื่อง แรงและความดนั ประกอบการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้             

7 ขัน้  พบประเดน็ทีค่วรน ามาอภปิรายผลการวจิยัดงันี้ 
 สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์มคีุณภาพอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ( X =4.80, S.D. = 0.28) และเมื่อน าไปทดลองตามแบบแผนการ
ทดลองทีว่างไว ้พบว่าประสทิธภิาพของสือ่อเิลก็ทรอนิกสเ์ท่ากบั 82.93/80.33 ซึง่เท่ากบัเกณฑท์ีต่ัง้ไวค้อื 80/80 เมื่อ
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนปรากฎว่าผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ มคี่าเฉลีย่คะแนนทดสอบหลงัเรยีนสงู
กว่าคะแนนทดสอบก่อนเรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 อกีทัง้วเิคราะหด์ชันีประสทิธผิลพบว่าดชันีประสทิธผิล
ของการเรยีนรูด้ว้ยสือ่อเิลก็ทรอนิกสเ์ท่ากบั 0.7005 เมื่อส ารวจความพงึพอใจของผูเ้รยีนพบว่า ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจต่อ
กจิกรรมการจดัการเรยีนรูด้ว้ยสือ่อเิลก็ทรอนิกสท์ีพ่ฒันาขึน้ในระดบัพงึพอใจมากทีส่ดุ( X =4.51, S.D. = 0.53 )  และเมื่อ
เวลาผ่านไป 7 วนั ทดสอบผูเ้รยีนอกีครัง้ มคี่าความคงทนของการเรยีนรูข้องนกัเรยีนลดลง 6.70 และ เมื่อระยะเวลาผ่านไป 
30 วนั ทดสอบผูเ้รยีนอกีครัง้ พบว่าค่าความคงทนลดลง 16.00 แสดงใหเ้หน็กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 
ประกอบสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์มคี่าความคงทนของการเรยีนรูอ้ยูใ่นเกณฑ ์ ทัง้นี้อาจเป็นผลสบืเนื่องจากการพฒันาสือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์เรื่องแรงและความดนั ประกอบการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ ไดย้ดึรปูแบบในการ
พฒันาสือ่อเิลก็ทรอนิกสต์ามขัน้ตอน ADDIE Model 5 ขัน้ตอน คอื ขัน้การวเิคราะห ์ ขัน้การออกแบบ  ขัน้การพฒันา  ขัน้
การทดลองใช ้ และขัน้การประเมนิผล [3] และน าหลกัวธิกีารวจิยั การพฒันาอย่างเป็นระบบ มกีารวางแผน ด าเนินการสรา้ง 
แกไ้ข ปรบัปรุง ทดลอง หาคุณภาพ จนไดส้ือ่อเิลก็ทรอนิกสท์ีม่ปีระสทิธภิาพ  อกีทัง้สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะส าคญัของสือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์คอื มเีน้ือหาทีไ่ดร้บัการเรยีบเรยีงแลว้เป็นอย่างด ีมกีารตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ทัง้
บุคลกิภาพ สตปิญัญา ความสนใจ พืน้ฐานความรู ้ มปีฏสิมัพนัธก์บัผูเ้รยีน  และมผีลป้อนกลบัโดยทนัท ี ซึง่สอดคลอ้งกบั
การวจิยัของ วราภรณ์  นนัทยิกลุ และคณะ (2550 : 117-118) [4] ไดศ้กึษาการพฒันาสือ่มลัตมิเีดยีในการสอนวชิาฟิสกิส ์1  
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พบว่า  1)  การวเิคราะหค์ุณภาพของสือ่มลัตมิเีดยีของผูเ้ชีย่วชาญในทุกดา้นจดัอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และมคี่าเฉลีย่รวมทุก
ดา้นเท่ากบั  4.55  และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.11  2)  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาก่อนเรยีนและหลงั
เรยีนดว้ยสือ่มลัตมิเีดยีของวชิาฟิสกิส ์ พบว่าภายหลงัจากทีน่กัศกึษาไดเ้รยีนผ่านสือ่มลัตมิเีดยี  มคีะแนนทดสอบเฉลีย่สงู
กว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 และผลการวจิยัของ ปิยพร จตุรงค(์2554) [5] ไดว้จิยัการ
พฒันาสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์โครงการ RMU-eDL เรื่อง ขัน้ตอนวธิกีารเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ เพื่อการจดัการเรยีนรูแ้บบ
ร่วมมอืเทคนิคจกิซอว ์ผลการวจิยั พบว่า 1. สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ทีพ่ฒันาขึน้ มคีุณภาพอยู่ในระดบัมาก (X  = 4.44,                
S.D =0.51)  2. กจิกรรมการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้มคีุณภาพอยูใ่นระดบัมากที่สดุ (X  = 4.50, S.D =0.51) 3. ประสทิธภิาพของ
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืเทคนิคจกิซอวด์ว้ยสือ่อเิลก็ทรอนิกสม์ปีระสทิธภิาพเท่ากบั(81.00/82.77) เป็นไปตามเกณฑ์
ทีต่ัง้ไว ้(80/80) 4. ดชันีประสทิธผิลของกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเทคนิคจกิซอวด์ว้ยสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์มคี่าเท่ากบั 
0.7719 คดิเป็นรอ้ยละ  77.19 หมายถงึมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนรอ้ยละ 77.19 5. หลงัจากทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมการ
เรยีนรูค้ะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนของกลุ่มทดลองสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 6. ความพงึพอใจของ
ผูเ้รยีนทีม่ต่ีอกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเทคนิคจกิซอวด์ว้ยสือ่อเิลก็ทรอนิกสท์ีพ่ฒันาขึน้อยูใ่นระดบัมาก (X  =3.88, 
S.D. = 0.44)  7. ความคงทนของการเรยีนรูข้องนกัเรยีนอยู่ในเกณฑห์ลงัจากเวลาผ่านไป 7 วนั และ 30 วนั 
 
สรปุผลการวิจยั 
 ผลของการวจิยั พบว่า สือ่อเิลก็ทรอนิกสม์คีุณภาพอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (X =4.80, S.D. = 0.28)   และเมื่อน าไป
ทดลองตามแบบแผนการทดลองทีว่างไว ้พบว่าประสทิธภิาพของสือ่อเิลก็ทรอนิกสเ์ท่ากบั 82.93/80.33  ซึง่สงูกว่าเกณฑ์
ทีต่ัง้ไวค้อื 80/80 เมื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนปรากฎว่านกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์มคีะแนนเฉลีย่
หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 อกีทัง้วเิคราะหด์ชันีประสทิธผิลพบว่าดชันปีระสทิธผิลของ
การเรยีนรูด้ว้ยสือ่อเิลก็ทรอนิกสเ์ท่ากบั 0.7005 เมื่อส ารวจความพงึพอใจของผูเ้รยีนพบว่า ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจต่อ
กจิกรรมการจดัการเรยีนรูด้ว้ยสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เรื่อง แรงและความดนั ประกอบการเรยีนรู้แบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ ที่
พฒันาขึน้ในระดบัพงึพอใจมากทีส่ดุ(X =4.51, S.D. = 0.53 ) การวจิยัครัง้นี้สรุปไดว้่าสือ่อเิลก็ทรอนิกสท์ีพ่ฒันาขึน้มี
คุณภาพและประสทิธภิาพ สามารถน าไปใชเ้ป็นสือ่การเรยีนการสอนได ้
 

5. กิตติกรรมประกาศ 

 การวจิยัในครัง้นี้ส าเรจ็ลุลวงดว้ยด ีผูว้จิยัขอขอบพระคุณเจา้ของบทความ เอกสาร ต ารา และงานวจิยัตลอดจน 
ผูท้รงคุณวฒุ ิอาจารยท์ีป่รกึษา ผศ.ดร.พสิทุธา  อารรีาษฎ ์ และ ผศ.ดร.วทิยา  อารรีาษฎ ์ทีใ่หค้วามอนุเคราะห ์ให้
ค าปรกึษา แนะน าในการท าวจิยัในครัง้นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ชีย่วชาญทีใ่หค้วามกรุณาตรวจสอบและเสนอแนะในการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละการ
พฒันาสือ่อเิลก็ทรอนิกสป์ระกอบกจิกรรมการเรยีนรูใ้นครัง้นี้  
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย ์สาขาวชิาคอมพวิเตอรศ์กึษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม ทีใ่หค้ าปรกึษาและค าแนะน าในการท าวทิยานิพนธใ์นครัง้นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ท่านผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นนาอ่างค าและโรงเรยีนบา้นผาสามยอด อ าเภอเอราวณั 
จงัหวดัเลย ทีอ่นุเคราะหส์ถานทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูในการท าวจิยัในครัง้นี้ 
 สดุทา้ยขอกราบขอบพระคุณและส านึกในพระคุณอย่างยิง่ส าหรบัคุณพ่อคุณแม่ และ ขอบพระคณุคนในครอบครวั
ทุกท่านทีค่อยใหค้วามชว่ยเหลอืและเป็นก าลงัใจในการศกึษาคน้ควา้อสิระจนส าเรจ็ไดด้ว้ยด ี
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Chutiya  Siengloet1,Songsak  Songsanit2 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1)เพือ่พฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง การสรา้งฐานขอ้มลูดว้ย

ไมโครซอฟทแ์อคเซส ใหม้คีุณภาพ  2) เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง การสรา้งฐานขอ้มลูดว้ยไมโครซอฟท์
แอคเซส ประกอบการจดัการเรยีนรูด้ว้ยรปูแบบซปิปา ตามเกณฑ ์ E1/E2  3) เพือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของผูเ้รยีนหลงัไดร้บั
การจดัการเรยีนรูด้ว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง การสรา้งฐานขอ้มลูดว้ยไมโครซอฟทแ์อคเซส ประกอบการจดัการเรยีนรูด้ว้ยรปูแบบซปิ
ปา ทีพ่ฒันาขึน้  4) เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนหลงัจากไดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง การสรา้ง
ฐานขอ้มลูดว้ยไมโครซอฟท ์แอคเซส ประกอบการจดัการเรยีนรูด้ว้ยรปูแบบซปิปาที ่กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาคอืนกัเรยีนชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปี
ที3่ โดยใชเ้ครือ่งมอื ไดแ้ก่  บทเรยีนคอมพวิเตอร์บนอนิเทอรเ์น็ต ,แบบประเมนิคุณภาพบทเรยีน ,แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน,  และ
แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอร์บนอนิเทอร์เน็ต  โดยด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงันี้ ทดสอบก่อนเรยีน ,ชีแ้จงให้
ผูเ้รยีนทราบถงึกระบวนการเรยีนการสอนโดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ต ,จดักระบวนการเรยีนรูด้ว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์น
อนิเทอรเ์น็ตจนครบทุกหน่วย ,ทดสอบหลงัเรยีน ,ประเมนิความพงึพอใจดว้ยแบบประเมนิความพงึพอใจ ,รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูโดยวธิกีาร
ทางสถติ ิ,สรุปผลการศกึษา ขอ้มลูสถติทิีใ่ช ้คอืค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ค่ารอ้ยละ และค่าสถติ ิ t-test  ( Dependent )  
 ผลการวจิยัพบว่า 1) ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอร์เน็ต อยู่ในระดบั  มากทีสุ่ด ( x =4.58, 
S.D. = 0.11) 2) ประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอร์เน็ต  เท่ากบั 84.52/83.10 ซึง่มากกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้(80/80) 3) ผูเ้รยีนทีเ่รยีน
ดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอร์บนอนิเทอรเ์น็ต  มคีะแนนเฉลีย่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  4) ความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอ
กจิกรรมการเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ต อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  ( x =4.71 , S.D.=0.53)   

ค าส าคญั :   บทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ต  , เทคนิคการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา 

Abstract 

  The objectives of the research were to develop the Web-Base Instruction for Creating Database by Microsoft Access With 
Technique Cippa Model , assess the efficiency of  the web-base Instruction for creating database by microsoft access with technique 
cippa model on the E1/E2   standardized criteria, compare  the pre-test score and post-test score of learning achievement  in  the certificate 
of vocational education students who learned from Web-Base Instruction for Creating Database by Microsoft Access With Technique 
Cippa Model and survey the satisfaction of the students learning by Web-Base Instruction for Creating Database with Technique Cippa 
Model. The sample subjects were fourteen  3th grade students at Chaiyaphum Agriculture and Technology College , Muang District,  
Chaiyaphum Province, Thailand . The data collection process.The first  Pre-test ,explain the process of learning by WBI ,learning by WBI all 
unit ,Post-test ,satisfaction of evaluated ,compile and analyze statics approach and conclusion. They were selected by purposive random 
sampling technique. The instruments were three unit in web-base instruction, two sets of achievement test,  and a questionnaire. The 
statistics used were mean, standard deviation, percentage and t-test. 

The research finding showed that the average level of the learning multimedia quality regarding the assessment of the 
experts was very high   (X = 4.58, S.D. = .11). The finding indicated that the value of the standardized criteria efficiency was 
84.52/83.10%. The average posttest scores of learning achievement of the students were significantly higher than that of the pretest 
score at the .05 level. The finding indicated that the average level of the satisfaction of the students with the learning web-base 
instruction was very high (X = 4.71, S.D. = .53).  

_______________________ 
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1   นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาคอมพวิเตอรศ์กึษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2   ปร.ด.ผูช้่วยศาสตราจารย ์สาขาคอมพวิเตอรศ์กึษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

1. ค าน า 
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 22 ก าหนดแนวทางในการจดัการศกึษาไวว้่า การจดัการศกึษาตอ้งยดึหลกัว่า

ผูเ้รยีนทุกคนสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดแ้ละถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามส าคญัทีสุ่ด ฉะนัน้ คร ูผูส้อน และผูจ้ดัการศกึษาจะตอ้งเปลีย่นแปลงจาก
การเป็นผูช้ ีน้ า ผูถ่้ายทอดความรู ้ไปเป็นผูช้่วยเหลอื ส่งเสรมิและสนบัสนุนผูเ้รยีนในการแสวงหาความรูจ้ากสือ่และแหล่งเรยีนรูต่้างๆ และให้
ขอ้มลูทีถู่กตอ้งแก่ผูเ้รยีน เพือ่น าขอ้มลูเหล่านัน้ไปใชส้รา้งสรรคค์วามรูด้ว้ยตนเอง (กระทรวงศกึษาธกิาร.2544:3)[1] 

การจดัการเรยีนรูอ้กีรปูแบบหนึ่งทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาต ิซึง่เป็นเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาต ิทัง้นี้สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ จอหน์ ดวิอี้ (John Dewey) ผูเ้ป็นตน้คดิในเรือ่งของการเรยีนรูโ้ดยการกระท า (Learning by Doing) 
วธิกีารจดัการเรยีนรูน้ี้คอื การจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา เป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางโดยใหผู้เ้รยีนไดแ้สวงหาความรู ้
ท าความเขา้ใจ คดิวเิคราะห ์ตคีวาม    สรา้งความหมาย สงัเคราะหข์อ้มลูและสรุปความรู ้ตลอดทัง้ฝึกตนเองใหม้วีนิยัและความรบัผดิชอบในการ
ท างาน โดยเน้นใหผู้เ้รยีนไดม้สี่วนร่วมในกจิกรรมทัง้ทางดา้นร่างกาย สตปิญัญา อารมณ์และสงัคม ลงมอืปฏบิตัจิรงิทุกขัน้ตอน เพือ่ใหผู้เ้รยีนมี
ส่วนร่วมและมบีทบาทในการเรยีนรูใ้หม้ากทีสุ่ด จนเกดิความรูด้ว้ยตนเอง สามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ได ้(ทศินา  แขมมณี.2548 : 14 -
15)[2] การจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (Cippa Model)  ซึง่มทีัง้หมด 7 ขัน้ แต่ละขัน้ผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูเ้ป็นไปตามขัน้ตอนต่าง ๆ รปูแบบนี้มุง่
พฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งทีเ่รยีนอย่างแทจ้รงิ โดยการใหผู้เ้รยีนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง โดยอาศยัความร่วมมอืจากกลุ่ม 
นอกจากนัน้ยงัชว่ยพฒันาทกัษะกระบวนการต่างๆ จ านวนมาก อาท ิกระบวนการคดิ กระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏสิมัพนัธท์างสงัคม และ
กระบวนการแสวงหาความรู ้เป็นตน้ 
   เนื้อหาบทเรยีนเรือ่ง การสรา้งฐานขอ้มลูดว้ยไมโครซอฟทแ์อคเซส เป็นเนื้อหา วชิาการใชโ้ปรแกรมฐานขอ้มลูของหลกัสตูร สาขาวชิา

คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ส าหรบัผูเ้รยีนในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี ชัน้ปีที ่3 ของสถาบนัการศกึษา สงักดั คณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

กระทรวงศกึษาธกิาร จากการสงัเกตพฤตกิรรมของผูส้อนในการเรยีนของผูเ้รยีนในรายวชิาดงักล่าว พบว่า ผูเ้รยีนแสดงอาการเบือ่หน่ายพรอ้ม

ทัง้ขาดความกระตอืรอืรน้ในการเรยีนโดยการนัง่ฟงัครอูธบิายเพยีงอย่างเดยีว ในขณะทีเ่นื้อหาทีเ่รยีนมคีวามยากขึน้เรือ่ยๆตามล าดบั ท าใหไ้มม่ี

ความเขา้ใจในเนื้อหาของบทเรยีนและยงัพบว่าเมือ่ผูเ้รยีนท าแบบฝึกหดัหรอืใบงานทีค่รมูอบหมายใหไ้มไ่ด ้กม็กัจะคดัลอกงานของเพือ่นทีเ่ก่ง

กว่าส่งครผููส้อนอยู่เสมอ ทัง้นี้ จากแบบประเมนิและรายงานผลการเรยีนในปีการศกึษา 2553 พบว่า คะแนนเฉลีย่ของนกัศกึษาในรายวชิา

ดงักล่าวคดิเป็น 68.47% ซึง่อยู่ในเกณฑป์านกลาง (แบบประเมนิรายงานผลการเรยีนปีการศกึษา2553 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชียัภมู.ิ

กระทรวงศกึษาธกิาร 2553 : 89) 

บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนบนอนิเทอรเ์น็ต (WBI : Web Based Instruction) เป็นการสรา้งสือ่การเรยีนการสอนดว้ยคอมพวิเตอร์
ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ซึง่เป็นเครอืขา่ยทีส่ าคญัต่อการสือ่สารในระบบเวบ็ (Web) หรอืการสือ่สารในแบบใยแมงมมุ ซึง่การสือ่สารแบบนี้
สามารถจะเชือ่มโยงกบัแหล่งขอ้มลูในเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตไดอ้ย่างกวา้งขวางและทัว่โลก ไมว่่าจะอยู่ทีไ่หน เวลาใด ผูเ้รยีนกส็ามารถเรยีนได้
ตลอดเวลาโดยการใชง้านจะไมย่ดึตดิกบัระบบปฏบิตักิาร (Operating System : OS) และการท างานบนอนิเทอรเ์น็ตเป็นแบบโตต้อบกบัผูเ้รยีน
โดยธรรมชาต ิหรอืเรยีกว่า Interactive ในตวัเอง เมือ่ผูเ้รยีนเปิดโปรแกรมจากเบราเซอร ์ผูเ้รยีนกส็ามารถคลกิเลอืกรายการทีจ่ะเรยีน โปรแกรม
กจ็ะเชือ่มโยงไปทีเ่นื้อหาเรือ่งนัน้ เมือ่ไมเ่ขา้ใจกส็ามารถยอ้นกลบัไปเรยีนเนื้อหาเดมิได ้ 

การเรยีนการสอนบนเวบ็ (web-based instruction) เป็นการบรูณาการกนัระหว่างเทคโนโลยปีจัจุบนักบักระบวนการออกแบบการ
เรยีนการสอน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพทางการเรยีนรูแ้ละการแกป้ญัหาเรือ่งขอ้จ ากดัทางดา้นสถานทีแ่ละเวลา โดยการสอนบนเวบ็จะประยุกต์ใช้
คุณสมบตัแิละทรพัยากรของเวลิดไ์วดเ์วบ็ ในการจดัการสภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิและสนบัสนุนการเรยีนการสอน ซึง่การเรยีนการสอนทีจ่ดัขึน้
ผ่านเวบ็นี้ อาจเป็นบางส่วนหรอืทัง้หมดของกระบวนการสอนการเรยีนการสอนบนเวบ็เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนทุกสถานที่ ทุกเวลา 
เป็นการส่งเสรมิใหเ้กดิความเสมอภาคกนัทางการศกึษาและส่งเสรมิแนวคดิในเรือ่งของการเรยีนรูต้ลอดชวีติ เป็นการเรยีนรูท้ีก่ระตอืรอืรน้และ
ผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางของการเรยีนรู ้(วรีะ  ไทยพานิช.2551:1)[3] 
 การสรา้งสือ่การเรยีนการสอนดว้ยคอมพวิเตอร์บนอนิเทอรเ์น็ต หรอื บทเรยีนบนอนิเทอรเ์น็ตเมือ่น าแนวทฤษฎกีารจดัการเรยีนรูแ้บบ

ซปิปามาประกอบในการจดัการเรยีนรูด้ว้ยแลว้กจ็ะท าใหน้กัศกึษาไดศ้กึษาคน้คว้าหาความรูด้ว้ยตนเองและยงัเป็นการฝึกทกัษะกระบวนการทาง

สงัคมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของการศกึษาโดยเน้นใหผู้เ้รยีนเป็นผูส้รา้งความรูด้ว้ยตนเอง สนบัสนุนใหม้กีารร่วมมอืกนัมกีารแลกเปลีย่น

เรยีนรู ้น าเสนอประสบการณ์การเรยีนรูท้ีต่รงกบัสภาพการณ์จรงิหรอืในชวีติจรงิครหูรอืผูส้อน ตอ้งตระหนกัถงึสิง่ทีเ่ป็นองคป์ระกอบ 

  ผูศ้กึษาตระหนกัถงึความจ าเป็นอย่างยิง่ทีต่อ้งมกีารพฒันาสือ่เพือ่ประกอบกจิกรรมการเรยีนการสอนขึน้เพือ่ชว่ยใหน้กัศกึษาและผูท้ี่

สนใจสามารถศกึษาจากเวบ็ไซต์ซึง่จะศกึษาจากทีใ่ดและศกึษาเพิม่เตมิเมือ่ใดกไ็ด ้  สือ่จะท าใหน้กัศกึษามสี่วนรว่มในกระบวนการเรยีนการสอน

มากขึน้ และคาดหวงัว่าบทเรยีนดงักล่าวจะพฒันาและท าใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนในรายวชิาดงักล่าวเพิม่ขึน้จากการเรยีนการสอนในปี
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การศกึษาทีผ่่านมา โดยบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ตเรือ่ง การสรา้งฐานขอ้มลูดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟทแ์อคเซส โดยใชร้ปูแบบซปิปา มี

วตัถุประสงคใ์นการวจิยั ดงันี้   

 1.  เพือ่พฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง การสรา้งฐานขอ้มลูดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟทแ์อคเซสโดยใชร้ปูแบบซปิปา ใหม้ี

คุณภาพ   

 2.  เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอร์เน็ต เรือ่ง การสรา้งฐานขอ้มลูดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟทแ์อคเซส 

โดยใชร้ปูแบบซปิปา      ตามเกณฑ ์ E1/E2   

 3. เพือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของผูเ้รยีนหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ต 

เรือ่ง การสรา้งฐานขอ้มลูดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟทแ์อคเซส โดยใชร้ปูแบบซปิปาทีพ่ฒันาขึน้ 

 4.  เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนหลงัจากไดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยของบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง การสรา้ง

ฐานขอ้มลูดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟทแ์อคเซส โดยใชร้ปูแบบซปิปาทีพ่ฒันาขึน้     

 
2. วิธีการด าเนินการวิัยั  

            ประชากร คอื  นกัศกึษาระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพี ชัน้ปีที3่ สาขาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชียัภมูิ

จ านวน 1 หอ้งเรยีน วทิยาลยัเทคนิคชยัภมูจิ านวน 2 หอ้งเรยีน จ านวน 79 คน กลุ่มตวัอย่าง คอื  นกัศกึษาระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพี ชัน้

ปีที3่ สาขาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชียัภมู ิ1 หอ้งเรยีน จ านวน 14 คน คดัเลอืกโดยใชว้ธิเีจาะจง  
             ระยะเวลาในการวจิยั    มกราคม  2555 ถงึ  มนีาคม  2555  เนื้อหาในบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ต ประกอบดว้ยเนื้อหา 

จ านวน 3 เรือ่ง คอื 1) ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัไมโครซอฟทแ์อคเซส 2) การสรา้งตารางดว้ยไมโครซอฟทแ์อคเซส  3) การสรา้งแบบสอบถาม

ดว้ยไมโครซอฟทแ์อคเซส 

            เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่  บทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง การสรา้งฐานขอ้มลูดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟทแ์อคเซส 

โดยใชร้ปูแบบซปิปาแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบสอบถามความพงึพอใจของผูเ้รยีน ท าการวจิยัโดยชีแ้จงใหผู้เ้รยีนทราบถงึ

กระบวนการเรยีนการสอนโดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง การสรา้งฐานขอ้มลูดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟทแ์อคเซส โดยใช้

รปูแบบซปิปา ทีพ่ฒันาขึน้  และจดัการเรยีนการสอนดว้ยบทเรยีนโดยท าการทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test)  โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนก่อนเรยีน จากบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ต  ด าเนินการจดักระบวนการเรยีนรูด้ว้ย บทเรยีนทีพ่ฒันาขึน้ตามรปูแบบซปิปา

โมเดล ในแต่ละหน่วย เมือ่ศกึษาเนื้อหาในแต่ละหน่วยจบ ผูเ้รยีนกจ็ะท าการทดสอบจากแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีน ภายในเวบ็ 

และท าการศกึษาต่อจนครบทุกเนื้อหาทีก่ าหนดหลงัจากเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง การสรา้งฐานขอ้มลูดว้ยโปรแกรม

ไมโครซอฟท ์   แอคเซส โดยใชร้ปูแบบซปิปาครบทุกเนื้อหาแลว้จงึท าการทดสอบหลงัเรยีน (Post-test) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนหลงัเรยีนและท าการเกบ็ขอ้มลูความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีต่่อบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง การสรา้งฐานขอ้มลูดว้ย

โปรแกรมไมโครซอฟทแ์อคเซส โดยใชร้ปูแบบซปิปา รวบรวมขอ้มลูทัง้หมดและวเิคราะหโ์ดยวธิกีารทางสถติ ิ

3. ผลการวิัยั 

  4.1  ผลการพฒันาสือ่บทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ตโดยใชร้ปูแบบซปิปา เรือ่ง การสรา้งฐานขอ้มลูดว้ยโปรแกรม
ไมโครซอฟทแ์อคเซส                    
 จาก http://www.theeighthouse.com/el/   

  4.2  ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ต 

 ผูว้จิยัไดน้ าสือ่อเิลก็ทรอนิกสท์ีพ่ฒันาขึน้ใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 5 คน ประเมนิคุณภาพ ผลการประเมนิคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ แสดงดงั
ตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 : ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ต 

รายการความเหมาะสม x  S.D. ความหมาย 

1. ดา้นเนื้อหา 4.54 0.23 เหมาะสมมากทีสุ่ด 

2. ดา้นรปูแบบ ตวัอกัษร ส ี 4.60 0.25 เหมาะสมมากทีสุ่ด 

3. ดา้นแบบทดสอบ 4.67 0.14 เหมาะสมมากทีสุ่ด 

4. ดา้นการจดัการบทเรยีน 

5. ดา้นความสอดคลอ้งกบัรปูแบบ
ซปิปา 

4.47 

4.60 

0.12 

0.12 

เหมาะสมมากทีสุ่ด 

เหมาะสมมากทีสุ่ด 

เฉลีย่โดยรวม 4.58 0.11 เหมาะสมมากทีสุ่ด 

  จากตารางที ่1 ผลการประเมนิสือ่ประสมจากผูเ้ชีย่วชาญโดยรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด ( x  =4.58, S.D. = 0.11)  

         4.3  ประสทิธภิาพของการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้บทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง การสรา้งฐานขอ้มลูดว้ย
โปรแกรมไมโครซอฟท ์   แอคเซส โดยใชร้ปูแบบซปิปา เมือ่น าไปทดลองใชป้ระกอบการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้บันกัศกึษาระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชพี ชัน้ปีที ่3 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชียัภมู ิภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554  จ านวน 14 คน แสดงดงัตารางที ่2  

ตารางท่ี 2 : ผลการประเมนิประสทิธภิาพ 
เกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่ ค่ารอ้ยละ 

E1 

E2 

30 

30 

25.36 

24.93 

84.52 

83.10 

  จากตารางที ่2 ผลการทดลองใช ้ไดป้ระสทิธภิาพของการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเรยีนรู ้บทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ต 
เรือ่ง การสรา้งฐานขอ้มลูดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟทแ์อคเซส โดยใชร้ปูแบบซปิปาทีพ่ฒันาขึน้  มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์E1/E2 เท่ากบั 
84.52/83.10 ซึง่มากกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด คอื 80/80  

  4.4  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ต ไดน้ าแบบทดสอบจ านวน 30 ขอ้
ใชก้บันกัเรยีนนกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี ชัน้ปีที ่3 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชียัภมู ิจ านวน 14 คน  แสดงดงัตารางที ่3  

ตารางท่ี 3 : ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจากการเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ต 

การทดสอบ  ค่า เฉลี่ย  ค่า  S.D.  ค่า  t   S ig .  

ก่อนเรียน  15 .857  3 .37   

13 .956  

 

0 .00*  หลัง เรียน  24 .928  1 .98  

   จากตารางที ่3  ค่า t ทีค่ านวณไดม้คี่า    13.956    เมือ่พจิารณาจากค่า Sig เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่า .05 ดงันัน้จงึสรุป
ไดว้่า นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ต มคี่าเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
   4.5 ผลการศกึษาดชันีประสทิธผิลของจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ต ผูว้จิยัไดน้ าคะแนน
รวมก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของกลุ่มทดลอง มาค านวณหาค่าดชันีประสทิธผิล แสดงดงัตารางที ่4   
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ตารางท่ี 4 : ผลการวเิคราะหด์ชันีประสทิธผิล 

จ านวน

นกัเรยีน 

คะแนน 
ค่า E.I. ค่ารอ้ยละ 

เตม็ รวมก่อนเรยีน รวมหลงัเรยีน 

14 30 222 349 0.6414 64.14 

  จากตารางที ่4  ผลการวเิคราะหด์ชันปีระสทิธผิลมคี่าเท่ากบั 0.6414   คดิเป็นรอ้ยละ 64.4  หมายถงึมคีวามกา้วหน้า
ทางการเรยีนรอ้ยละ 64.14  หลงัจากทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ต ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ 

  4.6 ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามผลการวเิคราะหแ์บบสอบถามความพงึพอใจของผูเ้รยีนโดย
หลงัจากเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ต ครบทุกเนื้อหาแลว้ผูว้จิยัไดส้ ารวจความพงึพอใจของผูเ้รยีน ดว้ยแบบสอบถามที่
พฒันาขึน้  ผลการวเิคราะหแ์สดงในตารางที ่ 5 

ตารางท่ี  5 :  ผลการส ารวจความพงึพอใจของผูเ้รยีน 

รายการประเมิน  x  S .D  ระดับความพึงพอใจ  

1.ด้านความพึงพอใจของสื่อที่ ใช้ในการจัดการ เรียนรู้  4.71  0 .46  มากที่สุด  

2.ด้านความพึงพอใจของกิจกรรมการเรียนรู้  4.52  0 .51  มากที่สุด  

3 .ด้านบรรยากาศในการ เรียนรู้  4.38  0 .59  มาก  

เฉลี่ย โดยรวม  4 .53 0.52  มากที่สุด  

  จากตารางที ่5  ผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี ชัน้ปีที3่ ภาพรวม เฉลีย่ทัง้ 3 
ดา้น พบว่า นกัเรยีนส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( x  =4.53, S.D. = 0.52) โดยดา้นทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคอืดา้นความพงึ
พอใจของสือ่ทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนรู ้( x  =4.71, S.D. = 0.46) ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอืดา้นบรรยากาศในการเรยีนรู ้ ( x  =4.38, S.D. = 
0.59) 

4. อภิปรายผล 
 การวจิยัในครัง้นี้ผูว้จิยัไดต้ัง้วตัถุประสงคข์องการวจิยัไว ้4 วตัถุประสงค ์พบว่า บทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง การสรา้ง
ฐานขอ้มลูดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟทแ์อคเซส โดยใชร้ปูแบบซปิปา ทีพ่ฒันาขึน้ มคีุณภาพอยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด ( x  =4.58 , S.D. = 
0.11) และเมือ่น าบทเรยีนไปทดลองตามแบบแผนการทดลองทีว่างไว ้พบวา่ ประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ตเท่ากบั 
84.52/83.10 ซึง่มากกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไวค้อื 80/80 และเมือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนปรากฏว่านกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีน
คอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ตมคีะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 อกีทัง้เมือ่ท าการวเิคราะหด์ชันี
ประสทิธผิลพบว่า ดชันีประสทิธผิลของการเรยีนรูด้ว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ตเท่ากบั 0.6414 และหลงัจากส ารวจความพงึพอใจ
ของผูเ้รยีน พบว่า ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรมการจดัการเรยีนรูด้ว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ตอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง การสรา้ง
ฐานขอ้มลูดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟท ์     แอคเซส โดยใชร้ปูแบบซปิปา ทีพ่ฒันาขึน้อยู่ในระดบัพงึพอใจมากทีส่ดุ ( x  =4.71 , S.D. = 0.46)  
(โดยทีก่ารพฒันาไดย้ดึรปูแบบตามกระบวนการพฒันารปูแบบการสอนตามขัน้ตอน ADDIE Model 5 ขัน้ตอน คอื ข ัน้การวเิคราะห ์ ข ัน้การ
ออกแบบ  ข ัน้การพฒันา  ข ัน้การทดลองใช ้ และขัน้การประเมนิผล )พสิุทธา  อารรีาษฎร์  .  2551 :     64 - 70) [4]   และนอกจากนี้ในข ัน้ตอน
การออกแบบบทเรยีนผูว้จิยัยงัไดผ้นวกขัน้ตอนของเทคนิคการเรยีนรูแ้บบซปิปา ซึง่มทีัง้หมด 7 ขัน้ตอน คอื ข ัน้การทบทวนความรูเ้ดมิ    ข ัน้
แสวงหาความรู ้ข ัน้ศกึษาท าความเขา้ใจขอ้มลูแสวงหาความรูใ้หมแ่ละเชือ่มโยงความรูใ้หมก่บัความรูเ้ดมิ  ข ัน้แลกเปลีย่นความรูค้วามเข้าใจกบั
กลุ่ม ข ัน้สรุปและการจดัระเบยีบ ขัน้การน าเสนอผลงาน และขัน้ประยุกต์การใชค้วามรู ้ซึง่(รปูแบบการสอนแบบซปิปา เป็นกระบวนการการ
จดัการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนจะไดเ้รยีนรูเ้ป็นไปตามขัน้ตอนต่างๆ โดยมุง่เน้นพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งทีเ่รยีนอย่างแทจ้รงิ โดยให้
ผูเ้รยีนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง อาศยัความร่วมมอืจากกลุ่ม นอกจากนัน้ยงัช่วยพฒันาทกัษะกระบวนการต่างๆอกีดว้ย 
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5. สรปุผลการวิัยั 
ผลของการวจิยั พบว่า บทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง การสรา้งฐานขอ้มลูดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟทแ์อคเซส โดยใช้

รปูแบบซปิปา ทีพ่ฒันาขึน้ มคีุณภาพอยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด ( x  =4.58 , S.D. = 0.11) และเมือ่น าบทเรยีนไปทดลองตามแบบแผนการ
ทดลองทีว่างไว ้พบว่า ประสทิธภิาพของบทเรยีนบนอนิเทอรเ์น็ตเท่ากบั 84.52/83.10 ซึง่มากกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไวค้อื 80/80 และเมือ่เปรยีบเทยีบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนปรากฏว่านกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนบนอนิเทอรเ์น็ตมคีะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่ากอ่นเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 อกีทัง้เมือ่ท าการวเิคราะหด์ชันีประสทิธผิลพบว่า ดชันีประสทิธผิลของการเรยีนรูด้ว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ตเท่ากบั 
0.6414 และหลงัจากส ารวจความพงึพอใจของผูเ้รยีน พบว่า ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรมการจดัการเรยีนรูด้ว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์น
อนิเทอรเ์น็ตอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง การสรา้งฐานขอ้มลูดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟทแ์อคเซส โดยใชร้ปูแบบซปิปา ทีพ่ฒันาขึน้อยู่ในระดับพงึพอใจมาก
ทีสุ่ด ( x  =4.71 , S.D. = 0.46)  ซึง่สามารถสรุปจากงานวจิยัในครัง้นี้ไดว้่า บทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง การสรา้งฐานขอ้มลูดว้ย
โปรแกรมไมโครซอฟทแ์อคเซส โดยใชร้ปูแบบซปิปา ทีพ่ฒันาขึน้มคีุณภาพ และประสทิธภิาพ สามารถน าไปใชเ้ป็นสือ่การเรยีนในกจิกรรมการเรยีน
การสอนได ้

   
6. กิตติกรรมประกาศ 

 การวจิยัในครัง้นี้ส าเรจ็ลุลวงดว้ยด ี ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเจา้ของบทความ เอกสาร ต ารา และงานวจิยัตลอดจนผูเ้ชีย่วชาญ ผูท้รงคุณวุฒ ิ
อาจารยท์ีป่รกึษา ผูบ้รหิารวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชียัภมู ินกัเรยีนนกัศกึษาวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชียัภมู ิรุ่นพี ่รุ่นน้อง และเพือ่น 
ๆ ทีใ่หค้วามอนุเคราะห ์ใหค้ าปรกึษา แนะน าในการท าวจิยัในครัง้นี้ 
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 [1] พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2551. กรุงเทพ ฯ: โรงพมิพ ์ชุมนุม สหกรณ์การเกษตรแห่ง  ประเทศไทย จ ากดั, 2551.  

 [2] ทศินา  แขมมณี. ชุดโครงการวจิยัและพฒันาเพือ่ปฏริูปการเรยีนรูท้ ัง้โรงเรยีน . กรุงเทพ ฯ: สถาบนัพฒันาคุณภาพวชิาการ, 2551.  

 [3] วรีะ  ไทยพานิช. การเรยีนการสอนบนเวบ็. สถาบนัวจิยัและพฒันา : มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2551.  

 [4] พสิุทธา  อารรีาษฎ,์ 2551. การพฒันาซอฟต์แวรท์างการศกึษา. คณะครุศาสตร ์ 
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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1)เพื่อพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนโดยใชน้ทิานตามหลกัการเรยีนรู้
ภาษาแบบธรรมชาต ิใหม้คีุณภาพ  2) เพื่อศกึษาประสทิธภิาพ ตามเกณฑ ์ E1/E2  3) เพื่อเปรยีบเทยีบพฒันาการดา้น
สตปิญัญาของเดก็ก่อนจดัประสบการณ์และหลงัจดัประสบการณ์ดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนทีพ่ฒันาขึน้   4)  
เพื่อศกึษาดชันีประสทิธผิลการเรยีนรู ้ของเดก็ทีจ่ดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนที่
พฒันาขึน้5) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนหลงัจากไดร้บัการจดัประสบการณ์การเรยีนรูด้ว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนทีพ่ฒันาขึน้   กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาคอืนักเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่ 2 โรงเรยีนค าไผ่สงเคราะห ์     อ าเภอเมอืง 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยใชเ้ครื่องมอืแบบประเมนิ ,ขอ้สอบวดัผลสมัฤทธิ ์, และแบบสอบถามความพงึพอใจ  สถติทิีใ่ช ้คอื
ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  ค่ารอ้ยละ และค่าสถติ ิ t-test (Dependent) 

 ผลการวจิยัพบว่า 1) ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน อยู่ในระดบัมาก
ทีส่ดุ ( x =4.72, S.D. = 0.43) 2) ประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน เท่ากบั 92.67/92.08 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ี่
ก าหนดไว ้(90/90) 3) ผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน  มคีะแนนเฉลีย่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05  4) ผูเ้รยีนมดีชันีประสทิธผิลการเรยีนรูด้ว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน คดิเป็นรอ้ยละ 87.41  5) ความ
พงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอกจิกรรมการเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน อยู่ในระดบัมาก  ( x =2.66 , S.D.=0.15)   

ค าส าคญั :   บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน  ,  นิทาน                             

Abstract 

 The objectives of the  research  purpose  for.  1)  development of Computer- Assisted Instruction by 
use a tale   the theoretically learn  of    Natural   Language ,2)study  the efficiency of  the based on the E1/E2 
3) Compare  the pre-test score and post-test   4)Study  score of learning achievement  in  science of the students 
who learned from,  5)Study  satisfaction  of the students   with   the  assess  the  creative  idea  of  the  students  
after  using  the  multimedia  with  the  investigative  learning  model.  The sample subjects were   Kindergarten  2  
in   Khumphaisongkhor School, Muang District,  Kalasin Province . They were selected by purposive random 
sampling technique. The instruments of   statistics used were mean, standard deviation, percentage and t-test. 

The research finding showed that. 1) The average level of the learning assessment of the experts 
was very high ( x  = 4.72, S.D. = .43). 2) The finding indicated that the value of the standardized criteria 
efficiency was 92.67/92.07. The average post-test scores of learning achievement in science of the students 
were significantly higher than that of the pre-test score at the (90/90).3)The finding indicated that the average 
level of the satisfaction of the students with the learning multimedia was   .05  4)  The  finding indicated that 

859



the average level of the creative idea of the students were significantly  87.41  percentage. 5)Students  
satisfy  in  computer  lesson  were  significantly higher  ( x = 2.66,  S.D.  =  0.15) 

_______________________ 
1   นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาคอมพวิเตอรศ์กึษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2   ปร.ด.ผูช้่วยศาสตราจารย ์สาขาคอมพวิเตอรศ์กึษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

1. ค าน า 
  ปจัจบุนัสงัคมไทยไดใ้หค้วามส าคญัของการจดัการศกึษาแก่เดก็ปฐมวยัมากขึน้  ดงัจะเหน็ไดจ้าก   

มสีถานศกึษาส าหรบัเดก็ทัง้ภาครฐัและเอกชนจ านวนมาก  รวมทัง้มสีือ่ต่างๆทีใ่หค้วามรูแ้กค่ร ูพ่อแม่ผูป้กครอง  เช่น  

รายการวทิย ุ/โทรทศัน์  หนงัสอืพมิพ ์ เอกสาร  นิตยสาร  และหนงัสอืเกีย่วกบัเดก็อกีมากมาย  ความตอ้งการบรกิาร

ดา้นปฐมวยัทีเ่พิม่มากขึน้ในปจัจบุนัเป็นผลจากการพฒันาประเทศดา้นสงัคมเศรษฐกจิ  และเทคโนโลยทีีก่ าลงั

เจรญิกา้วหน้า  ท าใหแ้มบ่า้นตอ้งออกไปท างานนอกบา้นจ านวนมากขึน้  จงึจ าเป็นตอ้งสง่บตุรหลานไปอยู่ใน

สถานศกึษาระดบัปฐมวยัมากยิง่ขึน้การจดัการศกึษาตามแนวทางปฏริปูการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิ

การศกึษาแห่งชาตพิทุธศกัราช  2542  ทีใ่หค้วามส าคญักบัการจดัการศกึษาทีเ่น้นความรู ้ คุณธรรม กระบวนการ

เรยีนรูแ้ละบรูณาการตามความเหมาะสมในเรื่องเกีย่วกบัตนเอง  สงัคม  ความรูแ้ละทกัษะดา้นวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี

คณิตศาสตร ์ ภาษา   และทกัษะการด ารงชวีติอย่างมคีวามสขุ (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ  2542 : 

12- 13 )การพฒันาความพรอ้มของเดก็ปฐมวยั  อายุ  4 – 5  ปี ในชัน้อนุบาลปีที ่ 2  มคีวามส าคญัมากเนื่องจากเป็น

การเตรยีมเดก็ใหม้คีวามพรอ้มทีจ่ะขึน้ไปเรยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 1   ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน ซึง่เป็นหน่วยงานหนึ่งทีร่บัผดิชอบงานดา้นการศกึษาปฐมวยัไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของการพฒันาคุณภาพ

เดก็ปฐมวยั  จงึมุ่งเน้นใหโ้รงเรยีนในสงักดัด าเนินการจดักจิกรรมสรา้งเสรมิประสบการณ์ใหเ้ดก็  ไดพ้ฒันาทัง้ดา้น

ร่างกาย  อารมณ์จติใจ  สงัคมและสตปิญัญา  อย่างเหมาะสม  สอดคลอ้งกบัหลกัการ  ปรชัญา และการพฒันาการเดก็

หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  พทุธศกัราช  2546  ไดก้ าหนดปรชัญาการศกึษาไวว้่า  การศกึษาปฐมวยัเป็นการพฒันา

เดก็ตัง้แต่แรกเกดิถงึ  5  ปี  บนพืน้ฐานของการอบรมเลีย้งดแูละการสง่เสรกิระบวนการเรยีนรูท้ีส่นองต่อธรรมชาตแิละ

พฒันาการของเดก็แต่ละคน  ตามศกัยภาพภายใตบ้รบิทสงัคม – วฒันธรรมทีเ่ดก็อาศยัอยู่ดว้ยความรกั  ความเอือ้

อาทรและความเขา้ใจของทุกคนเพื่อสรา้งรากฐานคุณภาพชวีติใหเ้ดก็พฒันาไปสูค่วามเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์เกดิคุณค่า

ต่อตนเอง  และสงัคม(กรมวชิาการ.  2546 :  3 )  

 จากรายงานผลการประเมนิพฒันาการดา้นสตปิญัญาเดก็ประจ าปี   2553   ในระดบัชัน้อนุบาลปีที ่ 2      

ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์ เขต  1  ในการประเมนิพฒันาการดา้นสตปิญัญาคะแนนการ

ประเมนิเฉลีย่อยูใ่นระดบัต ่ากว่าเกณฑ ์เป็นผลท าใหเ้ดก็มทีกัษะพืน้ฐานในดา้นการ  แสดงออกดา้นทกัษะต่าง ๆ       

ของเดก็ไม่สมัพนัธก์นั  เช่น  ทกัษะการฟงั  การอ่าน  การพดูและการใชม้อืส าหรบัทกัษะการเขยีน  ทีจ่ะน าไปใชใ้นชัน้

อื่นไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ (โรงเรยีนค าไผ่สงเคราะห.์  8/2553)  ผูศ้กึษาในฐานะครผููร้บัผดิชอบจดัประสบการณ์ระดบัชัน้

อนุบาลปีที ่ 2  จงึไดเ้หน็ความส าคญัในการพฒันาทางสตปิญัญาดงักล่าว  โดยเฉพาะดา้นภาษาซึง่   เป็นทกัษะพืน้ฐาน  

ทีจ่ าเป็นส าหรบัเดก็ทีจ่ะน าไปใชใ้นระดบัชัน้อื่น  ไดเ้หมาะสมตามวยัไดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพ   และเป็นแนวทางการศกึษา

คน้ควา้เกีย่วกบัวธิกีารทีส่ามารถน าไปใชก้บับทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนดงันัน้  ผูศ้กึษา     จงึไดพ้ฒันาบทเรยีน

คอมพวิเตอรช์่วยสอนโดยใชน้ิทานตามหลกัการเรยีนรูภ้าษาแบบธรรมชาตขิึน้   โดยวเิคราะหเ์น้ือหาสาระทีอ่ยู่ใกลต้วั
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ของเดก็มาล าดบัเป็นเรื่องราว ไดก้ าหนดบทบาทและชื่อตวัละครสัน้ ๆตาม      เน้ือเรื่อง  เพื่อใหเ้ดก็จ าไดง้่ายมี

ภาพประกอบไวใ้นเนื้อเรื่อง  จ านวน 5  เรื่อง  ส าหรบัเดก็ชัน้อนุบาลปีที ่ 2      โรงเรยีนค าไผ่สงเคราะห ์ส านกังานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์ เขต  1  ในภาคเรยีนที ่ 2    ปีการศกึษา  2554  มจีุดมุ่งหมายเพื่อพฒันา

ทกัษะเดก็ใน  4  ดา้น  คอื  ความสามารถในการฟงั  ความสามารถ      ในการพดู  ความสามารถในการอ่าน  และ

ความสามารถในการเขยีนใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
2.1  เพื่อพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนโดยใชน้ิทานตามหลกัการเรยีนรูภ้าษาแบบธรรมชาต ิ ทีม่ี

ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์ 90/90    2.2  เพื่อประเมนิคุณภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนทีพ่ฒันาขึน้    2.3  

เพื่อเปรยีบเทยีบพฒันาการดา้นสตปิญัญาของเดก็ก่อนจดัประสบการณ์และหลงัจดัประสบการณ์ดว้ยบทเรยีน

คอมพวิเตอรช์่วยสอนทีพ่ฒันาขึน้   2.4  เพื่อศกึษาดชันีประสทิธผิลการเรยีนรู ้ ของเดก็ทีจ่ดัประสบการณ์การเรยีนรู ้

ดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนทีพ่ฒันาขึน้  2.5 เพื่อศกึษาความพงึพอใจของเดก็ทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ย

สอนทีพ่ฒันาขึน้ 

3. วิธีการด าเนินการวิจยั  
               3.1  ประชากร ทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้เป็นเดก็ชัน้อนุบาลปีที ่  2   ทีเ่รยีนในภาคเรยีนที ่ 2                   
ปีการศกึษา   2554    โรงเรยีนในกลุ่มเครอืขา่ยพฒันาเมอืงกาฬสนิธุ ์ 3   สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต  1   ทีม่บีรบิทเดยีวกนั  จ านวน    5   โรงเรยีน เดก็จ านวนทัง้หมด   64   คน  

   3.2  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาคอืเดก็ชัน้อนุบาลปีที ่ 2 โรงเรยีนค าไผ่สงเคราะห ์อ าเภอเมอืง  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากาฬสนิธุ ์เขต  1     จ านวน   1   หอ้ง   จ านวน  12  คน  ซึง่เลอืกแบบเจาะจง  
(Purposive  Sampling)  ระยะเวลาในการศกึษาผูศ้กึษาไดด้ าเนินการศกึษาในภาคเรยีนที ่ 2  ปีการศกึษา  2554 
จ านวน  12   ชัว่โมง    30  นาท ี โดย ซึง่ด าเนินการระหว่างเดอืน พฤศจกิายน  พ.ศ.  2554   ถงึ   เดอืน  ธนัวาคม   
พ.ศ.  2554 นิทานจ านวน  5  เรื่อง 

            เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้  ไดแ้ก่ 1) บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนโดยใชน้ิทานตามหลกัการเรยีนรู้
ภาษาแบบธรรมชาต ิ ส าหรบัชัน้อนุบาลปีที ่ 2   จ านวน   5    เรื่อง 2) แบบประเมนิคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ย
สอนสอนโดยใชน้ิทานตามหลกัการเรยีนรูภ้าษาแบบธรรมชาต ิ ส าหรบัชัน้อนุบาลปีที ่ 2   3) แบบประเมนิพฒันาการ
ดา้นสตปิญัญาชนิดเลอืกตอบ  3  ตวัเลอืก  ม ี 20  ขอ้  4) แบบประเมนิความพงึพอใจนกัเรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีน
คอมพวิเตอรช์่วยสอนโดยใชน้ิทานตามหลกัการเรยีนรูภ้าษาแบบธรรมชาต ิ ส าหรบัชัน้อนุบาลปีที ่ 2  

4. ผลการวิจยั 
4.1 ประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน 

                ผูศ้กึษาไดน้ าบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนทีพ่ฒันาขึน้  ไปทดลองใชป้ระกอบการจดั

ประสบการณ์การเรยีนรูก้บัเดก็ชัน้อนุบาลปีที ่ 2   ภาคเรยีนที ่ 2  ปีการศกึษา  2554  โรงเรยีนค าไผ่สงเคราะห ์  

สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากาฬสนิธุ ์เขต  1  จ านวน   12  คน เพื่อหาประสทิธภิาพบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วย

สอน ผลการทดลองใชไ้ดป้ระสทิธภิาพบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนทีพ่ฒันาขึน้ดงัแสดงในตารางที ่ 1   ประสทิธภิาพ

ของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนตามเกณฑ ์ 90 /  90   (  E1 / E2    ) 
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เกณฑ ์ ค่าประสทิธภิาพ การแปลผล 

E1 92.67 ผ่านเกณฑท์ีก่ าหนด 

E2 92.08 ผ่านเกณฑท์ีก่ าหนด 

  

จากตารางที ่ 1  พบว่า  เดก็ทีจ่ดัประสบการณ์การเรยีนรูด้ว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ตาม

เกณฑท์ีก่ าหนดไวค้อื   E1  E2    เท่ากบั    90  /  90  จากผลการทดลองพบว่าผลทีไ่ดจ้ากคะแนนแบบประเมนิทา้ย

หน่วยของแต่ละเรื่องระหวา่งเรยีนมคี่าเท่ากบั  92.67  และผลทีไ่ดจ้ากการท าแบบประเมนิหลงัเรยีนมคี่าเท่ากบั  92.08  

สรุปไดว้่าบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนทีผู่ศ้กึษาไดพ้ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพด ีซึง่มปีระสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑท์ี่

ก าหนดไว ้ 90/90 

4.2 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

              ผูศ้กึษาไดน้ าบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนทีพ่ฒันาขึน้   น าเสนอผูเ้ชีย่วชาญจ านวน  5  ท่าน

พจิารณาเพื่อประเมนิโดยใชแ้บบประเมนิคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนประกอบดว้ยดา้นเนื้อหาและการ

ด าเนินเรื่อง  ดา้นภาพ  ภาษา  แปละเสยีง  ดา้นตวัอกัษร   และสดีา้นแบบประเมนิ/แบบประเมนิหลงัเรยีน  ดา้นการ

จดัการบทเรยีน  หลงัจากนัน้ท าการวเิคราะหค์วามคดิเหน็โดยใชค้่าเฉลีย่  X    และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  S.D.  

ผลการหาคุณภาพแสดงในตารางที ่ 2 

ตาราง  2  ผลการประเมนิคุณภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

รายการ 
ระดบัความคดิเหน็ 

X  S.D. การแปลความหมาย 

1.  ดา้นเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง 4.70 0.44 เหมาะสมมากทีส่ดุ 

2.  ดา้นภาพ  ภาษา  และเสยีง 4.67 0.46 เหมาะสมมากทีส่ดุ 

3.  ดา้นตวัอกัษร  และส ี 4.80 0.29 เหมาะสมมากทีส่ดุ 

4.  ดา้นแบบประเมนิ/แบบประเมนิหลงัเรยีน 4.72 0.49 เหมาะสมมากทีส่ดุ 

5. ดา้นการจดัการบทเรยีน  4.73 0.48 เหมาะสมมากทีส่ดุ 

เฉลีย่รวม 4.72 0.43 เหมาะสมมากทีส่ดุ 

 จากตารางที ่ 2  ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนโดยผูเ้ชีย่วชาญพบว่า  ความคดิเหน็

ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนอยู่ในระดบั  4.72  มคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ   เมื่อพจิารณาราย

ดา้นพบว่า  รายการทีม่คีวามคดิเหน็ในระดบัเหมาะสมมากทีส่ดุทุกขอ้ 
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4.3  ผลการเปรยีบเทยีบพฒันาการดา้นสตปิญัญาก่อนจดัประสบการณ์และหลงัจดัประสบการณ์ 

  ผูศ้กึษาไดน้ าบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนทีพ่ฒันาขึน้  ไปใชป้ระกอบการจดัประสบการณ์การเรยีนรูก้บัเดก็ชัน้

อนุบาลปีที ่ 2   ภาคเรยีนที ่ 2  ปีการศกึษา  2554 โรงเรยีนค าไผ่สงเคราะห ์ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากาฬสนิธุ 

เขต  1  จ านวน   12  คนโดยท าการประเมนิก่อนจดัประสบการณ์และหลงัจดัประสบการณ์ดว้ยแบบประเมนิพฒันาการดา้น

สตปิญัญา    ผูศ้กึษาไดน้ าคะแนนทัง้ก่อนจดัประสบการณ์และหลงัจดัประสบการณ์ของเดก็ทัง้  12  คนมาวเิคราะหด์ว้ยสถติ ิ 

t-test  ผลการเปรยีบเทยีบพฒันาการดา้นสตปิญัญาก่อนจดัประสบการณ์และหลงัการจดัประสบการณ์แสดงในตารางที ่3  

ตารางที ่ 3  ผลการเปรยีบเทยีบพฒันาการดา้นสตปิญัญาก่อนจดัประสบการณ์และหลงัจดัประสบการณ์ 

คะแนน       คะแนน X  S.D.         t       Sig 

คะแนนก่อนจดัประสบการณ์          20 7.42 2.23 
   13.629        .05 

คะแนนหลงัจดัประสบการณ์          20 18.42 1.38 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

จากตารางที ่3  พบว่า นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนโดยใชน้ิทานตามหลกัการเรยีนรู้

ภาษาแบบธรรมชาต ิ ชัน้อนุบาลปีที ่ 2  มพีฒันาการทางการเรยีนก่อนเรยีน  แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่

ระดบั.05 โดยมพีฒันาการทางการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนยอมรบั H 1   

                   4.4  ผลการศกึษาดชันีประสทิธผิลทางการเรยีนรูด้ว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน  ปรากฏดงัตาราง

ที ่  4    ผลการศกึษาดชันปีระสทิธผิลของการเรยีนรูด้ว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน 

จ านวนนกัเรยีน คะแนนเตม็ 
ผลรวมของคะแนน 

E.I. 
ทดสอบก่อนเรยีน ทดสอบหลงัเรยีน 

12 20 89 221 0.8741 

จากตารางที ่ 4  พบว่า ดชันีประสทิธผิลของการเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน ทีผู่ศ้กึษาพฒันาขึน้มคี่า

เท่ากบั 0.8741 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ  87.41  ซึง่แสดงว่าบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน แสดงว่าเดก็ชัน้อนุบาลปีที ่ 2  

โรงเรยีนค าไผ่สงเคราะห ์ มคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนหลงัเรยีนเพิม่สงูขึน้รอ้ยละ  87.41   
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4.5 ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน  ปรากฏดงัตารางที ่5           

ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน 

รายการ X  S.D. การแปลความหมาย 

1.  ภาพ 2.50 0.49 ชอบปานกลาง 

2.  ส ี 2.67 0.47 ชอบมาก 

3.  เสยีง 2.61 0.49 ชอบมาก 

4.  เกม 2.67 0.48 ชอบมาก 

5.  เรื่อง 2.83 0.38 ชอบมาก 

เฉลีย่รวม 2.66 0.15 ชอบมาก 

จากตาราง  5  พบว่านกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน มคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบั

ชอบมากมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  2.66 

5. อภิปรายผล 
  การศกึษาครัง้นี้  เป็นการศกึษาเพื่อพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนโดยใช้นิทานตามหลกัการเรยีนรู้

ภาษาแบบธรรมชาต ิ ส าหรบัชัน้อนุบาลปีที ่ 2  ซึง่ผูศ้กึษาไดอ้ภปิรายผลตามขอ้คน้พบจากการศกึษา  ดงันี้  1)  

บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนโดยใชน้ทิานตามหลกัการเรยีนรูภ้าษาแบบธรรมชาต ิจ านวน  5  เรื่อง  มปีระสทิธภิาพ

เท่ากบั  92.67/92.08  ซึง่สงูกวา่เกณฑ ์ 90/90  ทีก่ าหนดไวเ้หตุผลทีเ่ป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะว่า  บทเรยีน

คอมพวิเตอรช์่วยสอนโดยใชน้ิทานตามหลกัการเรยีนรูภ้าษาแบบธรรมชาต ิ ส าหรบชัน้อนุบาลปีที ่ 2  ไดผ้่านการสรา้ง

ตามขัน้ตอนทีเ่ป็นระบบ  โดยศกึษาจากหลกัสตูรคู่มอืคร ู สาระการเรยีนรู ้ เทคนิค  และวธิกีารจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง

เพื่อเป็นแนวทาง บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนไดผ้่านการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องตามขอ้เสนอแนะ รวมทัง้

ผ่านการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญ  และผ่านการทดลองใชพ้รอ้มกบัปรบัปรุงการจดักจิกรรมไปพรอ้ม ๆ  กนัจนได้

บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนทีม่ปีระสทิธภิาพและมคีวามสมบรูณ์  และผูศ้กึษาไดส้รา้งบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน  

และจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตามองคป์ระกอบที ่ กรมวชิาการ  (2546  :  93)  ทีไ่ดเ้สนอแนะไวค้อื  จดักจิกรรม

การเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  และการประเมนิผลทีม่ขี ัน้ตอนครอบคลุมพฤตกิรรม  3  ดา้น  คอื  ความรู ้ 

ทกัษะกระบวนการ  และเจตคต ิ ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนไดเ้น้นผูเ้รยีนส าคญัทีส่ดุโดยแบ่งกลุม่เดก็ออกเป็น

กลุ่ม  แต่ละกลุ่มจะคละเดก็เก่ง  ปานกลางและอ่อน  ซึง่เดก็เก่งจะตอ้งคอยแนะน าเดก็ทีเ่รยีนอ่อนกว่า  เดก็ทีเ่รยีนอ่อน

กว่ากจ็ะพยายามพฒันาตนเองเพื่อใหม้คีวามรูเ้ท่ากบัเพื่อนในกลุ่ม  โดยมคีรเูป็นผูค้อยชีแ้นะใหก้จิกรรมเป็นไปตาม

จุดมุ่งหมาย  และการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนครัง้นี้  มเีน้ือหาสาระของหนงัสอืทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การด าเนินชวีติประจ าวนั  จงึสง่ผลใหเ้ดก็มคีวามตัง้ใจในขณะจดัประสบการณ์เป็นอย่างด ี และท าใหเ้ดก็ชัน้อนุบาลปีที ่ 

2  โรงเรยีนค าไผ่สงเคราะห ์ มพีฒันาการทางการเรยีนในดา้นความสามารถในการรูด้า้นภาษาหลงัเรยีนสงูกว่าก่อน

เรยีนอย่างชดัเจน  เหน็ไดจ้ากมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนโดยรวมเพิม่ขึน้  ซึง่สอดคลอ้งกบั  นิโลบล   จนัทะกล  
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(2550  ) ไดศ้กึษาผลการเรยีนรูด้ว้ยสือ่มลัตมิเีดยี  เรื่องธรรมชาตริอบตวั  ของนกัเรยีนระดบัชัน้อนุบาลปีที ่2  ผล

การศกึษาคน้ควา้พบว่าสือ่มลัตมิเีดยีทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธ ิภาพเท่ากบั  83.30 / 85.31  ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์ 80/ ไพทรูย ์ 

อคัรประชะ ( 2551  )ไดพ้ฒันาทกัษะทางภาษา  โดยใชโ้ปรแกรมบทเรยีน  ส าหรบันกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่ 2    ผล

การศกึษาพบวา่  โปรแกรมบทเรยีนเพื่อพฒันาทกัษะทางภาษา  ส าหรบัชัน้อนุบาลปีที ่ 2  มปีระสทิธภิาพเท่ากบั  

91.55/87.08 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้       2)  ผลการประเมนิคณุภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนโดยผูเ้ชยีวชาญ

พบว่า  ความคดิเหน็ของผูเ้ชยีวชาญทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนอยูใ่นระดบั  4.72  มคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ   

เป็นเพราะว่าบทเรยีนคอมพวิเตอร ์ มคีวามสามารถในการรวบรวมสือ่ต่างๆในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของครู

และนกัเรยีนเพื่อถ่ายทอดเน้ือหา   ในบทเรยีนอย่างเป็นระบบและตามล าดบัผ่านทางคอมพวิเตอรม์กีารทบทวน  ท า

แบบฝึกหดั  การวดั นอกจากน้ียงัมปีฏสิมัพนัธก์บัคอมพวิเตอรโ์ดยตรงและนกัเรยีนยงัไดร้บัผลตอบกลบัทนัทเีมื่อตอบ

ค าถามหรอืท าแบบฝึกเรยีบรอ้ยแลว้ สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของวนิดา   เสอืทรงศลี     ( 2550  )  ไดศ้กึษาบทเรยีน

มลัตมิเีดยี  น าเสนอนิทาน เพื่อสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั  ท าการทดลองนกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2  ผล

วจิยัพบว่า บทเรยีนมลัตมิเีดยี   เพื่อสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั มคีุณภาพเฉลีย่อยู่ที ่ 4.75  มคีุณภาพ

อยู่ในระดบัดมีากสงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้  3)  นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนโดยใชน้ิทานตาม

หลกัการเรยีนรูภ้าษาแบบธรรมชาต ิ ชัน้อนุบาลปีที ่ 2      มพีฒันาการทางการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน  แตกต่าง

กนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  เป็นเพราะว่าคอมพวิเตอรช์่วยสอนหรอืบทเรยีน  ซ ี เอ  ไอ  คอืการพฒันา

โปรแกรม  เพื่อการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอร ์เป็นสือ่ชว่ยถ่ายโยงเน้ือหาความรูไ้ปสูผู่เ้รยีนและปจัจุบนัมกีาร

บญัญตัทิีใ่ชส้ือ่ชนิดน้ีว่า  คอมพวิเตอรช์่วยสอน จ าเป็นหรอืตอ้งทบทวนเนื้อหาเรยีนไปแลว้  ศกึษาเนื้อหาใหม่เพื่อเป็น

การเตรยีมตวัก่อนเขา้ชัน้เรยีนท าแบบฝึกปฏบิตั ิ     เพื่อเพิม่พนูทกัษะหรอืเพื่อทดสอบความรูต้นเองสอดคลอ้งกบัผล

การศกึษาของฉววีรรณ   นติกิาล(  2549  )  ไดศ้กึษาการจดัประสบการณ์การเรยีนรูภ้าษาแบบธรรมชาตทิีม่ผีลต่อ

ความสามารถดา้นการอ่านและเขยีนของเดก็ปฐมวยัโดยท าการทดลองเดก็ชัน้อนุบาล  2  โรงเรยีนเทศบาล 2  วดัพระ

ทรง (สทุธวิเิทศอุปถมัภ ์)  สงักดัเทศบาลเมอืงเพชรบุรผีลวจิยัพบว่า เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้

ภาษาแบบธรรมชาตกิ่อนและหลงัการทดลอง มคีวามสามารถดา้นการอ่านและการเขยีนแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั

ทางสถติ ิ ทีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสามารถดา้นการอ่านและเขยีนหลงัทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง  ดวงกมล  พลคร  

(2553.  )ไดศ้กึษาการพฒันาแบบประเมนิทกัษะทางภาษาส าหรบัเดก็ปฐมวยัชัน้อนุบาลปีที ่ 2  ผลวจิยัพบว่า แบบ

ประเมนิทกัษะทางภาษาทีส่รา้งขึน้ซึง่มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01  และ  .05   4.ดชันีประสทิธผิลของการเรยีนดว้ย

บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน ทีผู่ศ้กึษาพฒันาขึน้มคี่าเท่ากบั  0.8741  หรอืคดิเป็นรอ้ยละ  87.41  เป็นเพราะว่า

บทเรยีนและกจิกรรมการเรยีนการสอนทีถู่กจดักระท าไวอ้ย่างเป็นระบบและมแีบบแผน  โดยใชค้อมพวิเตอรช์่วยสอน

เพื่อน าเสนอและจดัการเพื่อใหผู้เ้รยีนไดม้ปีฏสิมัพนัธโ์ดยตรงกบับทเรยีนนัน้ๆตามความสามารถของตนเอง โดยผูเ้รยีน

ไม่จ าเป็นตอ้งมทีกัษะ และประสบการณ์การใชค้อมพวิเตอรม์ากอ่นกส็ามารถเรยีนรูไ้ด ้ บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน 

เป็นสือ่การเรยีนการสอนทีค่รอบคลุมเนื้อหา และกจิกรรมหรอืวธิเีรยีนทีจ่ดัเตรยีมไวล่้วงหน้า  มทีัง้ระบบภาพ  เสยีง  

ตวัอกัษร  ทีเ่ป็นสือ่ประสมหรอืมลัตมิเีดยี  สามารถมปีฏสิมัพนัธห์รอืโตต้อบกบัผูเ้รยีนไดท้นัท ีสะดวกในการแกไ้ข

ขอ้ผดิพลาดของการเรยีนแต่ละครัง้ดว้ยคอมพวิเตอร ์ ผลการเรยีนสามารถบนัทกึเกบ็ไว ้ และเปรยีบเทยีบผลกบัเกณฑ์

มาตรฐานไดอ้กีดว้ยสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ  สภุทัร  โพธกิุดสยั  ( 2549  ) ไดพ้ฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วย

สอน กลุ่มสาระสิง่ต่างๆรอบตวั เรื่องการคมนาคมและการสือ่สาร ชัน้อนุบาลปีที ่ 2 ผลการพฒันาพบ  ค่าดชันี
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ประสทิธผิลเท่ากบั  รอ้ยละ 68   4)นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน มคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดบัชอบมากมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  2.66 สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของสภุทัร  โพธกิุดสยั ( 2549 ) ไดพ้ฒันาบทเรยีน

คอมพวิเตอรช์่วยสอน กลุ่มสาระสิง่ต่างๆรอบตวั เรื่องการคมนาคมและการสือ่สาร ชัน้อนุบาลปีที ่ 2 ผลการศกึษา

นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ  

6. สรปุผลการวิจยั 

 การศกึษาเพื่อพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนโดยใชนิ้ทานตามหลกัการเรยีนรูภ้าษาแบบธรรมชาต ิ 

ส าหรบัชัน้อนุบาลปีที ่ 2  ครัง้นี้  ผูศ้กึษาสรุปผลได ้ ดงันี้ 1)  ไดบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนโดยใชน้ทิานตาม

หลกัการเรยีนรูภ้าษาแบบธรรมชาต ิจ านวน  5  เรื่อง  มปีระสทิธภิาพเท่ากบั  92.67/92.08  ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์ 90/90  

ทีก่ าหนดไว ้ 2)  ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนโดยผูเ้ชีย่วชาญพบว่า  ความคดิเหน็ของ

ผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนอยู่ในระดบั    4.72  มคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ  3)  นกัเรยีนทีเ่รยีน

ดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนโดยใชน้ิทานตามหลกัการเรยีนรูภ้าษาแบบธรรมชาต ิ ชัน้อนุบาลปีที ่ 2  มี

พฒันาการทางการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  4)ดชันีประสทิธผิลของการเรยีน

ดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน ทีผู่ศ้กึษาพฒันาขึน้มคี่าเท่ากบั  0.8741  หรอืคดิเป็นรอ้ยละ  87.41  5)นกัเรยีนที่

เรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน มคีวามพงึพอใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัชอบมากมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  2.66 

7. กิตติกรรมประกาศ 
  การวจิยัในครัง้นี้ส าเรจ็ลุลวงดว้ยด ี ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเจา้ของบทความ เอกสาร ต ารา และงานวจิยั
ตลอดจนผูเ้ชีย่วชาญ ผูท้รงคุณวฒุ ิอาจารยท์ีป่รกึษา ผูอ้ านวยการโรงเรยีนค าไผ่สงเคราะห ์นกัเรยีนโรงเรยีนค าไผ่
สงเคราะห ์รุ่นพี ่รุ่นน้อง และเพือ่น ๆ ทีใ่หค้วามอนุเคราะห ์ใหค้ าปรกึษา แนะน าในการท าวจิยัในครัง้นี้ 
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บทคดัย่อ 
        การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง ท่องอวกาศ ใหมี้คุณภาพ  2)  เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอว ์ตามเกณฑ ์E1/E2 3)  
เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนของผูเ้รียนหลงัจากไดรั้บการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  ประกอบการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอว ์ท่ีพฒันาข้ึน 4)  เพื่อศึกษาดชันีประสิทธิผลของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอว ์ท่ีพฒันาข้ึน 5)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียน
หลงัจากไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอว ์ท่ี
พฒันาข้ึน 6)  เพ่ือศึกษาปฏิสมัพนัธ์ของผูเ้รียนหลงัไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอว ์ดว้ย
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีพฒันาข้ึน  กลุ่มตวัอยา่ง  คือ  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  โรงเรียนบา้นเมืองเสือ   อ าเภอพยคัภูม
พิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม โดยใชเ้คร่ืองมือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์, แบบประเมินส่ือ, แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ, แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ และแบบสงัเกตปฏิสมัพนัธ์ สถิติท่ีใช ้คือค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละ และค่าสถิติ  t-test 
(Dependent) 

 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อคุณภาพส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.83, 
S.D. = 0.40) 2) ประสิทธิภาพของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เท่ากบั 82.05/81.53 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้(80/80) 3) ผูเ้รียนท่ีเรียน
ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ มีคะแนนเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  4) ผูเ้รียนมีดชันีประสิทธิผลการเรียนรู้
ดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 73.52 5) ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อยูใ่น
ระดบัมาก ( x =4.14 , S.D.=0.61)  6) ปฏิสมัพนัธ์ของผูเ้รียนมีค่าเฉล่ียของคะแนนทุกด้านสูงข้ึน และมีความกา้วหนา้
โดยรวมร้อยละ 37.60 

ค าส าคญั : ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  , เทคนิคจ๊ิกซอว ์,  ส่ือน าเสนอขอ้มลู  , ส่ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์  ,  ส่ือมลัติพอยท ์  
 

Abstract 

 The purposes of this research were to develop multimedia on the topic of “Travelling to Space” by using 
Cooperative Learning with Jigsaw Technique to promote quality, access the efficiency of the multimedia based on the 
E1/E2 standardized criteria, compare the pretest score and posttest score of learning achievement in science of the 
students who learned from the multimedia by using the Technique, assess the index of effectiveness of the multimedia by 
using the Technique, survey the satisfaction of the students after learning with the multimedia by using the Technique, 

867

mailto:omsattahip@yahoo.com


and observe the interaction of the students who studied with the Jigsaw Technique. The sample subjects were thirteen 4th 
grade students at Ban Mueng Sue School, Phayakkaphumphisai District,  Maha Sarakham  Province . They were selected by 
purposive random sampling technique. The instruments were 6 units of multimedia, a media assessment , two sets of 
achievement test,  a questionnaire and an observation form. The statistics used were mean, standard deviation, percentage and t-
test. 

The research finding showed that the average level of the learning multimedia quality regarding the assessment 
of the experts was very high ( x  = 4.83, S.D. = .40). The value of the standardized criteria efficiency was 82.05/81.53 %. 
The average posttest scores of learning achievement in science of the students were significantly higher than that of the 
pretest score at the .05 level. The average value of the effectiveness index of the multimedia was 0.7352, or 73.52%. The 
average level of the satisfaction of the students with the learning multimedia was high ( x  = 4.14, S.D. = .61). The 
interaction of the students after learning through the Jigsaw Technique obtained the higher mean in all aspects and the 
progression was 37.60% 

 
Keyword:  Multimedia,  Jigsaw Technique, Presentations , Electronic Book,  Multipoint Media   

_____________________ 

1   นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2   ปร.ด.ผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 
1. บทน า 

วทิยาศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิง่ในสงัคมโลกปัจจุบนัและอนาคต เพราะวทิยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัทุกคนทั้งใน
ชีวติประจ าวนัและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลย ีเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละผลผลิตต่างๆ ท่ีมนุษยไ์ดใ้ชเ้พ่ืออ านวย
ความสะดวกในชีวติและการท างาน เหล่าน้ีลว้นเป็นผลของความรู้วทิยาศาสตร์ ผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรคแ์ละ
ศาสตร์อ่ืนๆ วทิยาศาสตร์ช่วยใหม้นุษยไ์ดพ้ฒันาวธีิคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค ์คิดวเิคราะห์ วจิารณ์ มี
ทกัษะส าคญัในการคน้ควา้หาความรู้ มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ  สามารถตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลท่ี
หลากหลายและมีประจกัษพ์ยานท่ีตรวจสอบได ้วทิยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ซ่ึงเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
(K knowledge-based society) ดงันั้นทุกคนจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาใหรู้้วทิยาศาสตร์ เพ่ือท่ีจะมีความรู้ความเขา้ใจใน
ธรรมชาติและเทคโนโลยท่ีีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์น สามารถน าความรู้ไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล สร้างสรรค ์และมีคุณธรรม 
(หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.2551: 92) [1] การจดักิจกรรมการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ควรมีการใชแ้หล่ง
เรียนรู้และส่ือท่ีหลากหลาย  ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic media)  เป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีเกิดจากววิฒันาการของ
เทคโนโลยสีารสนเทศและ การส่ือสารโทรคมนาคม การใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ในการเรียนการสอนจะออกมาใน ลกัษณะ
ของส่ือประสม หรือมลัติมีเดีย (Multimedia) แสดงผลออกมาหลายรูปแบบตามท่ีโปรแกรมไว ้ซ่ึงการใชส่ื้อประสมในการ
เรียนการสอนมีมาเป็นเวลานานแลว้ โดยการน าเอาส่ือหลายอยา่งมาใชร่้วมกนัอยา่งเป็นระบบ ในลกัษณะเสริมคุณค่าซ่ึงกนั
และกนั (กิดานนัท ์มลิทอง. 2543 : 89, 268) ) [2] นอกจากการใชส่ื้อแลว้ รูปแบบการจดัการเรียนการสอนก็มีความส าคญั 
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นรูปแบบท่ีหน่ึงท่ีใชจ้ดัการเรียนการสอนอยา่งแพร่หลาย ซ่ึงมี
เทคนิคต่าง ๆ มากมาย Keyser (2000) [3] กล่าววา่ การใชเ้ทคนิคการต่อเร่ืองราว (Jigsaw) เหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนในเน้ือหาท่ีมีหลายเร่ือง หลายแหล่งการเรียนรู้ ในช่วงเวลาจ ากดั ผูเ้รียนแต่ละคนจะศึกษาในแต่ละส่วนของ
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เน้ือหาเพ่ือเป็นผูเ้ช่ียวชาญใหก้บักลุ่ม จากนั้นก็จะสอนเน้ือหาในส่วนท่ีตนเองเช่ียวชาญใหก้บัสมาชิกคนอ่ืนของกลุ่ม ในวชิา
วทิยาศาสตร์การศึกษาของผูเ้ช่ียวชาญนั้น อาจเป็นการอ่าน คน้ควา้ สมัภาษณ์ศึกษา วดีีทศัน์ ฟิลม์ สตริป หรือลงมือปฏิบติั 
ส่วนเน้ือหาวทิยาศาสตร์ท่ีสามารถน าเทคนิคน้ีมาใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี ไดแ้ก่ ระบบของร่างกาย การส ารวจแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของ
ส่ิงมีชีวติ ระบบสุริยะจกัรวาล อุตุนิยมศาสตร์ หินและแร่ การจ าแนกพืชและสตัว ์แหล่งทรัพยากรต่างๆ เป็นตน้ (วรรณทิพา, 
2541) [4] 

ในการจดัการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นเมืองเสือ อ าเภอพยคัฆภูมิ
พิสยั จงัหวดัมหาสารคาม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 ปรากฏวา่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 68.62 ซ่ึงต ่ากวา่
เกณฑท่ี์ทางโรงเรียนตั้งไว ้คือ ร้อยละ 75  โดยสาระการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ดาราศาสตร์และอวกาศ (แบบ
บนัทึกสรุปผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนราย วชิาวทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2553) เน่ืองจากเน้ือหาบางส่วน
เป็นนามธรรม ยากแก่การเขา้ใจ อีกทั้งส่ือการเรียนการสอนไม่สามารถเร้าความสนใจใหแ้ก่ผูเ้รียนได ้ ท าใหน้กัเรียนขาด
ความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะไม่สามารถสร้างจินตนาการจากเน้ือหาท่ีไกลตวั นอกจากน้ีนกัเรียนยงัขาด
การปฏิสมัพนัธ์ ไม่กลา้แสดงออก มีความกระตือรือร้นนอ้ย ท าใหน้กัเรียนส่วนใหญ่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า  ผูว้จิยัจึงมี
ความสนใจในการพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอว ์เพื่อใช้
ในการจดัการเรียนการสอนรายวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง ท่องอวกาศ ซ่ึงเป็นเน้ือหาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าคญัในการศึกษาวชิาวทิยาศาสตร์ในระดบัสูงต่อไป ผูว้จิยัหวงัวา่จะส่งผลให้
ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

 2.1  เพ่ือพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง ท่องอวกาศ ใหมี้คุณภาพ 
 2.2  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิก
ซอว ์ตามเกณฑ ์E1/E2 
 2.3  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนของผูเ้รียนหลงัจากไดรั้บการเรียนรู้ดว้ยส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์  ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอว ์ท่ีพฒันาข้ึน 
 2.4  เพื่อศึกษาดชันีประสิทธิผลของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค
จ๊ิกซอว ์ท่ีพฒันาข้ึน 
 2.5  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนหลงัจากไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอว ์ท่ีพฒันาข้ึน 
 2.6  เพื่อศึกษาปฏิสมัพนัธ์ของผูเ้รียนหลงัไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอว ์ดว้ย
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีพฒันาข้ึน 

3. วธีิการด าเนินการวจิยั 

             การด าเนินการวจิยัคร้ังน้ี  มีรายละเอียดดงัน้ี   

             ประชากร คือ  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนในต าบลเมืองเสือ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา  2554 จ านวน 3 โรงเรียน มีนกัเรียนทั้งส้ิน 33 คน 
            กลุ่มตวัอยา่ง  คือ  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  โรงเรียนบา้นเมืองเสือ ต าบลเมืองเสือ อ าเภอพยคัฆภูมิพิสยั 
จงัหวดัมหาสารคาม ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 คดัเลือกโดยใชว้ธีิเจาะจง โดยเลือก
โรงเรียนท่ีมีความพร้อมดา้นหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ดา้นอปุกรณ์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน  1  หอ้งเรียน ผูเ้รียน
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จ านวน  13  คน  
             ระยะเวลาในการวจิยั    มกราคม  2554 ถึง  มีนาคม  2554 
             เน้ือหาในส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบดว้ยเน้ือหา จ านวน 6 หน่วย คือ หน่วยท่ี 1 ระบบสุริยะ หน่วยท่ี 2 ดวง
อาทิตย ์หน่วยท่ี 3 ดาวเคราะห์ หน่วยท่ี 4 ดาวเคราะห์หิน หน่วยท่ี 5 ดาวเคราะห์แก็ส หน่วยท่ี 6 วตัถุอ่ืนในระบบสุริยะ 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง ท่องอวกาศ แบบประเมินคุณภาพส่ืออิเลก็ทรอนิกส์   
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคจ๊ิกซอว ์และแบบสงัเกตปฏิสมัพนัธ์ของผูเ้รียน ด าเนินการวจิยัโดย ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest)  โดยใช้
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน ช้ีแจงใหผู้เ้รียนทราบถึงกระบวนการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อ
อิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอว ์ท่ีพฒันาข้ึน  ด าเนินการจดั
กระบวนการเรียนรู้ตามเทคนิคจ๊ิกซอวด์ว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสร้างข้ึน ตามกรอบการใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ ตั้งแต่บทเรียน
น าเสนอ หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์  และบทเรียนมลัติพอยท ์ จนครบทุกเน้ือหาท่ีก าหนด สงัเกตปฏิสมัพนัธ์ของผูเ้รียนระหวา่ง
ด าเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ตามเทคนิคจ๊ิกซอว ์หลงัจากเรียนครบทุกเน้ือหาแลว้จึงท าการทดสอบหลงัเรียน (Posttest) 
โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน    หลงัเรียน เก็บขอ้มูลความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีต่อส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอว ์และรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดและวเิคราะห์โดยวธีิการทาง
สถิติ 

 สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชเ้พ่ือวเิคราะห์การประเมินคุณภาพส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ และวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้รียน  ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละ ใชว้เิคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ของผูเ้รียน สถิติทีใช้
ทดสอบสมมติฐานใช ้ t-test  Dependent เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนหลงัเรียน 

 

4. ผลการวจิยั 
 4.1  ผลการพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 ผูว้จิยัไดพ้ฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงประกอบดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ จ านวน 3 ชนิดคือ ส่ือน าเสนอ ส่ือหนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์  และ ส่ือประสมมลัติพอยท์ เร่ือง ท่องอวกาศ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ดงัแผนภาพท่ี 1  
 
 
 
               
                                             ส่ือน าเสนอ                      ส่ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์                ส่ือมลัติพอยท ์  

แผนภาพท่ี 1  ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

 4.2  ผลการประเมินคุณภาพส่ืออิลก์ทรอนิกส์ 
 ผูว้จิยัไดน้ าส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ประเมินคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ แสดงดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 : ผลการประเมินคุณภาพส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

รายการความเหมาะสม x  S.D. ความหมาย 

1. ดา้นลกัษณะเน้ือหา 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

2. ดา้นส่ือน าเสนอขอ้มูล 4.80 0.41 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3. ดา้นส่ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 4.75 0.55 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4. ดา้นส่ือมลัติพอยท ์ 4.75 0.44 เหมาะสมมากท่ีสุด 

เฉล่ียโดยรวม 4.83 0.40 เหมาะสมมากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินส่ือประสมจากผูเ้ช่ียวชาญโดยรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด ( x =4.83, S.D. = 
0.40) โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหา ( x =5.00, S.D. = 0.00)  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นหนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ ( x =4.75, S.D. = 0.55)  ดา้นส่ือมลัติพอยท ์( x =4.75, S.D. = 0.44)  

        4.3  ประสิทธิภาพของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ผูว้จิยัไดน้ าส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ จ านวน  3 ชนิด ไปทดลองใชป้ระกอบการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบา้นเมืองเสือ จ านวน 13 
คน แสดงดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพ 

เกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย ค่าร้อยละ 

E1 

E2 

30 

30 

24.61 

24.46 

82.05 

81.53 

 

 จากตารางท่ี 2 ผลการทดลองใชไ้ดป้ระสิทธิภาพของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวท่ี์พฒันาข้ึน  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์E1/E2 เท่ากบั 82.05/81.53 ซ่ึงเท่ากบัเกณฑท่ี์ก าหนด คือ 
80/80  
  4.4  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  แสดงดงัตารางท่ี 3  

ตารางท่ี 3 : ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากการใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ 

การทดสอบ  ค่า เฉ ล่ีย  ค่า  S.D.  ค่า  t   S ig .  

ก่อนเ รียน  9 .07  2 .75  16 .42  0 .00  

หลัง เ รียน  24 .46  1 .61  
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         จากตารางท่ี 3  ค่า t ท่ีค  านวณไดมี้ค่า   16.42   เม่ือพิจารณาจากค่า Sig เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ .05 ดงันั้นจึง
ปฏิเสธ H0 สรุปไดว้า่ นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  มีค่าเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

 4.5 ผลการศึกษาดชันีประสิทธิผลของการเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ผูว้จิยัไดน้ าคะแนนรวมก่อนเรียนและหลงั
เรียนของกลุ่มทดลอง มาค านวณหาค่าดชันีประสิทธิผล แสดงดงัตารางท่ี 4  

ตารางท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ดชันีประสิทธิผล 

จ านวน
นกัเรียน 

คะแนน 

ค่า E.I. ค่าร้อยละ 
เตม็ 

รวม      
ก่อนเรียน 

รวม      
หลงัเรียน 

13 30 118 318 0.7352 73.52 

  

จากตารางท่ี 4 ค่าดชันีประสิทธิผลมีค่าเท่ากบั 0.7352   คิดเป็นร้อยละ 73.52 หมายถึงมีความกา้วหนา้ทางการเรียนร้อยละ 
73.52 หลงัจากท่ีเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

 4.6 ผลการวเิคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนโดยหลงัจากเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ครบทุกเน้ือหา
แลว้ผูว้จิยัไดส้ ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียน ดว้ยแบบสอบถามท่ีพฒันาข้ึน  ผลการวเิคราะห์แสดงในตารางท่ี  5 

ตารางท่ี  5 :  ผลการส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียน 

 
รายการประเมิน  

 

x  

 
S .D  

ระดับ  
ความพึง
พอใจ  

1.ด้านความพึงพอใจของส่ือ ท่ีใช้ในการ
จัดการเ รียนรู้  
2.ด้านความพึงพอใจของกิจกรรมการเ รียนรู้  
3.ด้านบรรยากาศในการเ รียนรู้  

4.15  
 

4 .21  
4 .08  

0 .53  
 

0 .61  
0 .66  

มาก  
 

มาก  
มาก  

เฉ ล่ียโดยรวม  4 .14  0 .61  มาก  

 

 จากตารางท่ี 5  จะเห็นวา่ ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาพรวม เฉล่ียทั้ง 3 ดา้น 
พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.14, S.D. = 0.61) โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือดา้นความ
พึงพอใจของกิจกรรมการเรียนรู้ ( x =4.21, S.D. = 0.61) ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้     
( x =4.08, S.D. = 0.66) 
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 4.7 ผลการวิเคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ของผูเ้รียน  หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวด์ว้ยส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ในแต่ละหน่วยแลว้ ผูว้จิยัไดส้งัเกตการมีปฏิสมัพนัธ์ของผูเ้รียน ดว้ยแบบสงัเกตพฤติกรรมการมีปฏิสมัพนัธ์
ทั้ง 4 ดา้น ท่ีพฒันาข้ึน ผลการวเิคราะห์แสดงในตารางท่ี  6 

ตารางท่ี  6 ผลการสงัเกตการมีปฏิสมัพนัธ์ของผูเ้รียน 

 

รายการสงัเกต 

คะแนนเฉล่ีย 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
3 

คร้ังท่ี 
4 

คร้ังท่ี 
5 

คร้ังท่ี  
6 

1.ดา้นการรับผดิชอบงานกลุ่ม 5.76 6.75 7.00 8.00 9.23 10.69 
2.ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ
เพ่ือนในการท างานกลุ่ม 

5.00 5.46 6.23 6.61 7.69 8.00 

3.ดา้นการสร้างบรรยากาศในการ
ท างาน 
4.ดา้นการแสดงความคิดเห็นใน
การท างานกลุ่ม 

3.84 4.00 4.53 5.00 5.38 5.76 
 
3.61 

 
4.00 

 
4.69 

 
5.46 

 
6.46 

 
7.00 

 จากตารางท่ี  6 พบวา่ ปฏิสมัพนัธ์ของผูเ้รียน หลงัไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิก
ซอวด์ว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีพฒันาข้ึน มีคะแนนเฉล่ียทุกดา้นสูงข้ึน  

ตารางท่ี  7 ความกา้วหนา้โดยรวม 

คะแนนความกา้วหนา้เฉล่ีย  

ร้อยละ 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี 5 

1.69 4.53 7.15 10.84 13.53 37.60 

 

  จากตารางท่ี  7 พบวา่ หลงัไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวด์ว้ยส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีพฒันาข้ึน ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้โดยรวม ร้อยละ 37.60 

 

5. อภิปรายผล 

 การพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง ท่องอวกาศ ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิก
ซอวพ์บประเดน็ท่ีควรน ามาอภิปรายผลการวจิยัดงัน้ี 

 ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.83, S.D. = 0.40)   และเม่ือน าไปทดลองตามแบบ
แผนการทดลองท่ีวางไว ้พบวา่ประสิทธิภาพของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เท่ากบั 82.05/81.53 ซ่ึงเท่ากบัเกณฑท่ี์ตั้งไวคื้อ 80/80 เม่ือ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปรากฏวา่ผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  มีค่าเฉล่ียหลงัเรียนสูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อีกทั้งวเิคราะห์ดชันีประสิทธิผลพบวา่ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
เท่ากบั 0.7352 เม่ือส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียนพบวา่ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนในระดบัพึงพอใจมาก (  x =4.14, S.D. = 0.61)  และเม่ือสงัเกตพฤติกรรมการมีปฏิสมัพนัธ์ทั้ง 4 
ดา้นของผูเ้รียนหลงัไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวด์ว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีพฒันาข้ึน
พบวา่ มีคะแนนเฉล่ียทุกดา้นสูงข้ึน และมีคะความกา้วหนา้โดยรวม ร้อยละ 37.60 ทั้งน้ีอาจเป็นผลสืบเน่ืองจากการพฒันาส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ เร่ืองท่องอวกาศ ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอว ์ไดย้ดึรูปแบบในการ
พฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตามขั้นตอน ADDIE Model 5 ขั้นตอน คือ ขั้นการวเิคราะห์  ขั้นการออกแบบ  ขั้นการพฒันา  ขั้น
การทดลองใช ้ และขั้นการประเมินผล (พิสุทธา  อารีราษฎร์.  2551 : 64-70) [5]  และน าหลกัวธีิการวจิยั การพฒันาอยา่งเป็น
ระบบ มีการวางแผน ด าเนินการสร้าง แกไ้ข ปรับปรุง ทดลอง หาคุณภาพ จนไดส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงมี
รูปแบบการน าเสนอบทเรียนท่ีน่าสนใจดว้ยภาพน่ิง และกิจกรรมเสริมบทเรียนต่างๆ มีการน าเสนอเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์มีการเรียนรู้เป็นล าดบัขั้นตอนตามเทคนิคจ๊ิกซอว ์ท าใหป้ฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การวจิยัของ ปิยพร จตรุงค ์[6] ไดว้จิยัการพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โครงการ RMU-eDL เร่ือง ขั้นตอนวธีิการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  เพ่ือการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว ์ผลการวจิยั พบวา่ 1. ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีพฒันาข้ึน 
มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.44, S.D =0.51)  2. กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x = 
4.50, S.D =0.51) 3. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิกซอวด์ว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ
เท่ากบั(81.00/82.77)เป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้(80/80) 4. ดชันีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์
ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ มีค่าเท่ากบั 0.7719 คิดเป็นร้อยละ  77.19 หมายถึงมีความกา้วหนา้ทางการเรียนร้อยละ 77.19 5. 
หลงัจากท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนของกลุ่มทดลองสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 6. ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิกซอวด์ว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ี
พฒันาข้ึนอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.88, S.D. = 0.44)  และผลการวจิยัของเบญจากาญจน์  นามแกว้ [8] พบวา่ พฤติกรรมการ
ท างานเป็นกลุ่มโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวมี์ค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมการท างานกลุ่มในทุกดา้นสูงข้ึน 

6. สรุปผลการวจิยั 

 ผลของการวจิยั พบวา่ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.83, S.D. = 0.40) และเม่ือน าไป
ทดลองตามแบบแผนการทดลองท่ีวางไว ้พบวา่ประสิทธิภาพของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เท่ากบั 82.05/81.53 ซ่ึงเท่ากบัเกณฑท่ี์ตั้ง
ไวคื้อ 80/80 เม่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปรากฏวา่ผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  มีค่าเฉล่ียหลงัเรียนสูกวา่
ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อีกทั้งวเิคราะห์ดชันีประสิทธิผลพบวา่ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ย
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เท่ากบั 0.7352 เม่ือส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียนพบวา่ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนในระดบัพึงพอใจมาก( x =4.14, S.D. = 0.61 )  และ เม่ือสงัเกตปฏิสมัพนัธ์ทั้ง 4 
ดา้นของผูเ้รียนหลงัไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวด์ว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีพฒันาข้ึน
พบวา่ มีคะแนนเฉล่ียทุกดา้นสูงข้ึน และมีความกา้วหนา้โดยรวม ร้อยละ 37.60  การวจิยัคร้ังน้ีสรุปไดว้า่ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ี
พฒันาข้ึนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถน าไปใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนได ้
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7. กติตกิรรมประกาศ 
 

 การวจิยัในคร้ังน้ีส าเร็จลุลวงดว้ยดี  ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเจา้ของบทความ เอกสาร ต ารา และงานวจิยัตลอดจนผูเ้ช่ียวชาญ 
ผูท้รงคุณวฒิุ อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูอ้  านวยการ  คณะครูและนกัเรียนโรงเรียนบา้นเมืองเสือ โรงเรียนบา้นหนองแคน และ
โรงเรียนบา้นหนองกกหนองยาว     รุ่นพ่ี รุ่นนอ้งและเพื่อน ๆ ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ ใหค้  าปรึกษา แนะน าในการท าวจิยัใน
คร้ังน้ี 
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บทคดัย่อ  

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) พฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การด ารงพนัธ์ุของส่ิงมีชีวติท่ีมี
คุณภาพ  2) ศึกษาประสิทธิภาพส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E)ตามเกณฑ ์80/80  
3)เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนของผูเ้รียนหลงัไดรั้บการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบ   
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) 4) ศึกษาดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการ  
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ท่ีพฒันาข้ึน 5) ศึกษาความพงึพอใจของผูเ้รียนหลงัไดรั้บการเรียนรู้ดว้ยส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E)ท่ีพฒันาข้ึน 6) ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนหลงัไดรั้บการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  ประกอบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E)ท่ีพฒันา ข้ึน  
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) จ านวน 
5 หอ้งเรียน ไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่ายดว้ยวธีิจบัฉลาก มีหน่วยสุ่มเป็นหอ้งเรียนจ านวน 1 หอ้งเรียน จ านวน
นกัเรียน 41 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์  แบบประเมินคุณภาพส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แบบสอบถามความพึงพอใจ และรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
หาความรู้(5E)สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานค่าสถิติ t-test 

(dependent)ผลการวจิยัพบวา่ 1)ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x  = 4.61,  S.D. = 
0.17)  2) ประสิทธิภาพส่ืออิเล็กทรอนิคส์ประกอบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) มีประสิทธิภาพเท่ากบั  
83.69/82.84 เป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้(80/80) 3) ผูเ้รียนมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  4) ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้  (5E) มีค่าเท่ากบั 0.7460 คิดเป็นร้อยละ 74.60 หมายถึง มีความกา้วหนา้ทางการเรียนร้อยละ 74.60  5) ความ
พึงพอใจของผูเ้รียนหลงัไดรั้บการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ท่ี

พฒันาข้ึนอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.95,  S.D. = 0.48)  6) ผูเ้รียนมีคะแนน เฉล่ียความคงทนดา้นการเรียนรู้หลงัจาก
เรียนไปแลว้ 7 วนั เท่ากบั 22.58  ลดลงร้อยละ  6.57 เม่ือเทียบกบัเกณฑแ์ลว้ลดลงนอ้ยกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 

_______________________ 
1   นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาคอมพวิเตอรศ์กึษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2   ปร.ด.ผูช้่วยศาสตราจารย ์สาขาคอมพวิเตอรศ์กึษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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 (ร้อยละ10)และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน 30  วนัเท่ากบั 21.17 ลดลงร้อยละ 12.28  เม่ือเทียบกบัเกณฑแ์ลว้ลดลงนอ้ย
กวา่เกณฑท่ี์ก าหนด (ร้อยละ30) นกัเรียนมีความคงทนของการเรียนรู้อยูใ่นเกณฑ ์

ค าส าคญั : ส่ืออิเล็กทรอนิกส์, การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  

ABSTRACT 

 The objectives of the research were to develop the multimedia on the topic of  “Life of Living Creatures” 
by using  an investigative  learning model (5E), assess the efficiency of  the multimedia on the topic of “Life of 
Living Creatures” by using the investigative learning model (5E) based on the E1/E2 standardized criteria, compare  
the pre-test score and post-test score of learning achievement  of the students who learned from the multimedia with 
the investigative learning model( 5E), assess the index of the effectiveness of the investigative learning model (5E), 
and survey the satisfaction of the students with the multimedia with the investigative learning model (5E), and  
assess the learning retention of the students after learning from the investigative learning model (5E) . The sample 
subjects were forty one10th grade students at Ban Borabue School, Borabue District,  Maha Sarakham Province in 
1/2011 under the Office of Maha Sarakham Primary Educational Service Area1 . They were selected by simple 
random sampling technique. The instruments were one set of multimedia, an achievement test,  an assessment form,  
a questionnaire and an investigative learning model. The statistics used were mean, standard deviation, percentage 
and t-test (dependent). 
 

The research finding showed that the average level of the learning multimedia quality regarding the 

assessment of the experts was very high(x  = 4.74,  S.D. = 0.59). The finding indicated that the value of the 
standardized criteria efficiency was 85.75/83.92 %. The average posttest scores of learning achievement of the 
students were significantly higher than that of the pretest score at the .05 level. The average value of the 
effectiveness index of the multimedia was 0.7565  or 75.65%. The finding indicated that the average level of the 

satisfaction of the students with the multimedia by using the investigative learning model (5E) was high (x  = 4.45,  
S.D. = 0.54). The finding indicated that the average period of the learning retention of the students after learning 
from the learning multimedia was 7 days and 30 days. 
 

Keyword :  Multimedia, 5E- Investigative  Learning Model 
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1. ค าน า 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2545 มาตรา22 
กล่าววา่ การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมี
ความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ  
มาตรา 23 (2) ความรู้และทกัษะทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์  
เร่ือง การจดัการ  การบ ารุงรักษา  และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุล  ย ัง่ยืน  
มาตรา  24  (3)  เนน้การจดักระบวนการเรียนรู้โดยจดัเน้ือหาและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ  ความถนดั
ของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  ฝึกทกัษะ  กระบวนการคิด การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์ 
และการประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง  
ฝึกการปฏิบติัใหท้ าได ้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยา่งอยา่งต่อเน่ือง (พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 13-15)[1]  ดงันั้น การจดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตร์ จึงควรไดรั้บการพฒันา
เพื่อใหส้อดคลอ้ง กบัหลกัการปฏิรูปการเรียนรู้ตามกระแสโลกาภิวฒัน์ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พทุธศกัราช  2551 [2] กระแสแนวความคิดหลกัท่ีมีการน ามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ตามแนว
ปฏิรูปการเรียนรู้ของนกัการศึกษาและนกัวทิยาศาสตร์ทัว่โลก คือ แนวคิดการจดัการเรียนรู้ตามลทัธิสร้างสรรค์
นิยม (Constructivist theory Learning) หรือท่ีนกัการศึกษาส่วนใหญ่ เรียกวา่ การจดัการเรียนรู้แบบวงจรการเรียนรู้
แบบ5Es (Inquiry–Based Learning/Instruction) กล่าววา่“การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(Inquiry 
Approach) เป็นรูปแบบหน่ึงของการเรียนรู้ท่ีน ามาใชไ้ดผ้ลในวิชาวทิยาศาสตร์  ท าใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจใน
แนวคิดวทิยาศาสตร์  และมีความรู้ในค าศพัทท์างวทิยาศาสตร์มากข้ึน  มีทกัษะในการคิดวเิคราะห์  มีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนวทิยาศาสตร์  คุน้เคยกบักระบวนการหาความรู้ของนกัวทิยาศาสตร์ เขา้ใจวา่นกัวทิยาศาสตร์คน้พบความรู้
ทางวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งไร ประยกุตค์วามรู้ทางวทิยาศาสตร์สู่ประเด็นทางสังคมและประเด็นท่ีเก่ียวกบับุคคลได ้       
 จากรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  จะเห็นไดว้า่  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ส่งผลใหผู้เ้รียนมีการคิดวเิคราะห์ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน จะเห็นไดจ้ากการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวเิคราะห์ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้น
พ้ืนฐาน และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ท่ีเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้  5  ขั้น ( 5E) 
กบัแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7  ขั้น( 7E) พบวา่ คะแนนความสามารถในการคิดวเิคราะห์  ทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ แบบวฏัจกัรการ
เรียนรู้ 5  ขั้น( 5E)หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน(รุจาภา  ประถมวงษ ์(2551 : 68)  เทคโนโลยทีางคอมพิวเตอร์สามารถ
น ามาใชใ้นการค านวณเพ่ือเก็บและประเมินผลขอ้มูลดว้ยความถูกตอ้งรวดเร็ว  โดยสามารถสร้างเป็นส่ือท่ีใชใ้น
การเรียนการสอนไดท้ั้งภาพและเสียง ซ่ึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของงานใหสู้งข้ึน (รัชนี  เผา่พงศช่์วง.  2548 :1) 
[3]  ซ่ึงสอดคลอ้ง(ยนื ภู่วรวรรณ.  2546 : 47 - 48) [4]   กล่าววา่เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์สามารถน าเสนอและการ
แสดงผลดว้ยระบบส่ือต่าง ๆ  ทั้งในกบัดา้นขอ้มูลรูปภาพ   เสียง   ภาพเคล่ือนไหว  วดิีโอ  และสามารถสร้างระบบ
การมีปฏิสมัพนัธ์แบบโตต้อบท าใหก้ารเรียนรู้ยคุใหม่ประสบความส าเร็จดว้ยดี  นอกจากน้ีการเรียนโดยใช้
คอมพิวเตอร์มีบทบาทเป็นผูส้อนท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงข้ึน เม่ือเทียบกบัวธีิสอนแบบปกติท่ี
ใชค้รูเป็นผูส้อน (พิสุทธา อารีราษฎร์. 2551 : 16) [5]          
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  ในปีการศึกษา  2553  ท่ีผา่นมา พบวา่  ผูส้อนใชว้ิธีการสอนแบบบรรยายท่ีไม่หลากหลาย  มี
ภาระงานหนา้ท่ีพิเศษนอกเหนือจากงานการสอน  ไม่มีเวลาจดัท าส่ือการสอน ผูเ้รียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ 
ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการสอบโอเน็ท  วิชาวทิยาศาสตร์ โรงเรียนบา้นบรบือ 
(บรบือราษฎร์ผดุง) ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ในปีการศึกษา  2552  มีค่าเฉล่ีย
ระดบัประเทศ มีค่าเท่ากบั  38.67 คา่เฉล่ียระดบัโรงเรียน มีค่าเท่ากบั 33.33  ปีการศึกษา 2553 ค่าเฉล่ียระดบัประเทศ  
มีค่าเท่ากบั 41.56  ค่าเฉล่ียระดบัโรงเรียน  มีค่าเท่ากบั 35.32  จากผล การสอบดงักล่าวค่าเฉล่ียโรงเรียนบา้นบรบือ
(บรบือราษฎร์ผดุง) มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียระดบัประเทศ (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ.  2553)ผู ้
ศึกษาจึงไดพ้ฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อสร้างความเร้าใจใหผู้เ้รียนเกิด
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความสุขกบัการเรียนรู้  ท าใหผู้เ้รียนมีความรู้  มีความเขา้ใจในเน้ือหามากยิง่ข้ึนอนัจะส่งผลให้
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน         
      2. วตัถุประสงค์การวจิยั    
 2.1  เพื่อพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  เร่ือง  การด ารงพนัธ์ุของส่ิงมีชีวติใหมี้คุณภาพ  
 2.2  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีประกอบการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ตามเกณฑE์1/E2          

 2.3  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของผูเ้รียนหลงัไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ท่ีพฒันาข้ึน 

 2.4  เพื่อศึกษาดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ท่ีพฒันาข้ึน       
 2.5  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ท่ีพฒันาข้ึน     
 2.6  เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของผูเ้รียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยดว้ยส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ท่ีพฒันาข้ึน   
      3. วธีิการด าเนินการวจิยั    
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นบรบือ
(บรบือราษฎร์ผดุง)  ส านกังานเจตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปีการศึกษา 2554  จ านวน 5 หอ้งเรียน ไดม้า
โดยการสุ่มอยา่งง่ายดว้ยวธีิจบัฉลาก มีหน่วยสุ่มเป็นหอ้งเรียนจ านวน 1 หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียน 41 คน 
 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยัระหวา่ง  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2555 ถึง  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2555  
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2554 จ านวน  18  ชัว่โมง ทั้งน้ีไม่รวมเวลาทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลงัเรียน         
 การด าเนินการวจิยัไดด้ าเนินการโดย1) ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)โดยใชแ้บบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 2) ช้ีแจงใหผู้เ้รียนทราบถึงการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ 
ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E)  ท่ีพฒันาข้ึน 3) ด าเนินการจดัการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้(5E) ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสร้างข้ึน ตามกรอบการใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์แบบสืบเสาะหา
ความรู้(5E) ตั้งแต่บทเรียนน าเสนอ บทเรียนมลัติพอยท ์ และหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ จนครบเน้ือหาท่ีก าหนด
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ใน 1 หน่วยการเรียนรู้ 4) หลงัจากเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ครบทุกเน้ือหาแลว้
จึงท าการทดสอบหลงัเรียน (Post-test) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 5) เก็บขอ้มูล
ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีต่อส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) 6) 
ทดสอบเพ่ือวดัความคงทนของการเรียนรู้ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน หลงัจาก
ทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนแลว้ 7 วนั และ 30 วนั อีกคร้ังหน่ึง 7) รวบรวมขอ้มูลทั้งหมด
และวเิคราะห์โดยวธีิการทางสถิติ 8) สรุปผลการทดลอง            
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมีดงัน้ี  1) ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  เร่ือง  การด ารงพนัธ์ุของส่ิงมีชีวติ  2)  
แบบประเมินคุณภาพส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  4)  แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 5) รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E)      
 สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชเ้พ่ือวเิคราะห์การประเมิน
คุณภาพส่ือประสมและวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้รียน  สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานใช ้ t-test  Dependent 
เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนหลงัเรียน  แบบแผนการทดลอง การวจิยัมีแบบแผนการทดลองแบบ  1 
กลุ่มทดลอง มีการทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน      
       4. ผลการวจิยั 

 4.1  ผลการพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 ผูว้จิยัไดพ้ฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงประกอบดว้ยส่ือ  3 ชนิดคือ ส่ือน าเสนอ ส่ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์
และส่ือมลัติพอยท ์ เร่ือง  การด ารงพนัธ์ุของส่ิงมีชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ดงัแผนภาพท่ี 1  

การเจริญเติบ ตของพืช

                 นางเครือวลัย์  รั เมอืง

การตอบสนองต่อส่ิงแวดล้อมของสัตว์

 

 
แผนภาพที ่1  ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

    4.2  ผลการประเมินคุณภาพส่ืออิเลก็ทรอนิกส์           
     ผูว้จิยัไดน้ าส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ประเมินคุณภาพ ผลการ
ประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ แสดงดงัตารางท่ี 1 
 
 
 
 

               ส่ือน าเสนอ                         ส่ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์             ส่ือมลัติพอยท ์  

 

880



 ตารางที ่ 1  ผลการประเมินคุณภาพส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

 รายการ ขอ้มูล 

X  S.D. ระดบัคุณภาพ 
1. ดา้นเน้ือหา 4.56 0.45 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
2. ดา้นส่ือน าเสนอ   4.73 0.31 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
3. ดา้นหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์  4.60 0.34 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
4.  ดา้นส่ือมลัติพอยท ์ 4.60 0.42 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 4.61 0.14 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นวา่ จากการประเมินส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ เร่ือง  การด ารงพนัธ์ุของส่ิงมีชีวติ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นโดยรวม
ในระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด โดยค่า X  เท่ากบั 4.61  และค่า S.D. เท่ากบั 0.14 โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
ไดแ้ก่ ดา้นส่ือน าเสนอ ( X =4.73, S.D. = 0.31)  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหา ( X =4.56, S.D. 
= 0.45)   4.3  ผลการหาประสิทธิภาพภาพของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ หา
ความรู้ เร่ือง  การด ารงพนัธ์ุของส่ิงมีชีวติ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีพฒันาข้ึนผูว้จิยัไดน้ าส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
จ านวน  7 เร่ือง ประกอบดว้ยส่ือ  3 ชนิด ไปทดลองใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบา้นบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) จ านวน 41 คน ดงัตารางท่ี 2
ตารางที่  2   ผลการหาประสิทธิภาพของส่ือประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

เกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย ค่าร้อยละ 
E1 70 58.59 83.69 
E2 30 24.85 82.84 

 จากตารางท่ี  2  พบวา่  การการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
เร่ือง การด ารงพนัธ์ุของส่ิงมีชีวติ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ E1/ E2  เท่ากบั   83.69/82.84   
ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้คือ 80/80        
 4.4  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนท่ีเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้  โดยน าแบบทดสอบก่อนเรียน/หลงัเรียน  จ านวน 30 ขอ้ ใชก้บันกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) จ านวน 41 คน ดงัตารางท่ี 3                  
ตารางที ่ 3 :  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

การทดสอบ ค่าคะแนนเฉลีย่ ค่า  S.D. สถิต ิ t 
ก่อนเรียน 9.73 2.53 31.863** 

 หลงัเรียน 24.85 1.83 

 จากตารางท่ี  3  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนนกัเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่งมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน  9.73  และหลงัเรียน 24.85 จึงสรุปไดว้า่คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนของนกัเรียน
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สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05      
 4.5  ผลการวเิคราะห์ดชันีประสิทธิผล            
  ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบ 
การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เร่ือง  การด ารงพนัธ์ุของส่ิงมีชีวติ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ผูว้จิยัได้
น าคะแนนรวมก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มทดลอง มาค านวณหาค่าดชันีประสิทธิผล แสดงดงัตารางท่ี 4   

ตารางที ่ 4  ผลการวเิคราะห์ดชันีประสิทธิผล 

จ านวนนกัเรียน 
คะแนน 

ค่า E.I. ค่าร้อยละ 
เตม็ รวมก่อนเรียน รวมหลงัเรียน 

41 30 399 1019 0.7460 74.60 

 จากตารางท่ี  4  ผลการวเิคราะห์ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้จากการเรียนรู้ โดยใชส่ื้อ
อิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เร่ือง  การด ารงพนัธ์ุของส่ิงมีชีวติ  ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4  มีค่าเท่ากบั  0.7460  คิดเป็นร้อยละ  74.60  หมายถึง  มีความกา้วหนา้ทางการเรียนร้อยละ 74.60  
หลงัจากท่ีเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

  4.6  ผลการวเิคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามผลการ
วเิคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนโดยหลงัจากเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ครบทุกเน้ือหาแลว้
ผูว้จิยัไดส้ ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียน ดว้ยแบบสอบถามท่ีพฒันาข้ึน  ผลการวเิคราะห์แสดงในตารางท่ี  5
ตารางที ่ 5  ผลการวเิคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน    

ขอ้ท่ี ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
ขอ้มูล 

X  SD การแปลผล 
1 ดา้นความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้                                                                  4.02 0.62         มาก 
2 ดา้นการมีส่วนร่วม 3.79 0.65 มาก 
3 ดา้นเน้ือหา 3.93 0.56 มาก 
4 ดา้นคุณค่าต่อการเรียน 4.05 0.46 มาก 
5 ดา้นความเหมาะสมของส่ือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 4.02 0.54 มาก 
6 ดา้นเคร่ืองมือการวดัผลประเมินผล 3.84 0.54 มาก 
 รวมเฉล่ีย 3.95 0.48 มาก 

 จากตารางท่ี  5  พบวา่  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โดย
ภาพรวม  นกัเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.95, S.D. = 0.48)   
 4.7  ผลการวเิคราะห์ความความคงทนของการเรียนรู้ของผูเ้รียนหลงัเรียน 7 วนั และ 30 วนั หลงัการ
เรียนรู้ ผลการวเิคราะห์แสดงในตารางท่ี 6   
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ตารางที ่ 6  ผลการวเิคราะห์ความคงทนของการเรียนรู้ของนกัเรียน 

ระยะเวลา คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ ความคงทนลดลง แปลผล 
หลงัการทดลอง 30 24.85 82.85 - - 

7  วนั 30 22.58 75.28 6.57 อยูใ่นเกณฑ ์
30  วนั 30 21.17 70.57 12.28 อยูใ่นเกณฑ ์

    จากตารางท่ี 6 พบวา่  เม่ือระยะเวลาผา่นไป 7  วนั คะแนนเฉล่ียหลงัเรียน  เท่ากบั  22.58  ลดลง
ร้อยละ  6.57  และ เม่ือระยะเวลาผา่นไป 30 วนัคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน  เท่ากบั  21.17 ลดลงร้อยละ 12.28  
เม่ือเทียบกบัเกณฑแ์ลว้ลดลงนอ้ยกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด สรุปไดว้า่ กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
(5E) ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึน ท าใหผู้เ้รียนมีความคงทนของการเรียนรู้อยูใ่นเกณฑ ์  
                                                                    5. อภิปรายผล 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดต้ั้งวตัถปุระสงคข์องการวจิยัไว ้ 6 ขอ้ พบวา่ การพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
เร่ือง การด ารงพนัธ์ุของส่ิงมีชีวติ  ประกอบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) พบประเดน็ท่ีควรน ามา
อภิปรายผลการวจิยัดงัน้ีส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ มีคุณภาพอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด(X =4.61,  S.D.=  0.17)
และเม่ือน าไปทดลองตามแบบแผนการทดลองท่ีวางไว ้พบวา่ประสิทธิภาพและเม่ือน าไปทดลองตามแบ 
83.69/82.84 ซ่ึงเท่ากบัเกณฑท่ี์ตั้งไวคื้อ 80/80 เม่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปรากฎวา่ผูเ้รียนท่ีเรียน
ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  มีค่าเฉล่ียหลงัเรียนสูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อีกทั้ง
วเิคราะห์ดชันีประสิทธิผลพบวา่ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เท่ากบั0.7460  เม่ือ
ส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียนพบวา่ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนในระดบัพึงพอใจมาก( X = 3.95, S.D. = 0.48) และผูเ้รียนมีความคงทนในการ
เรียนรู้อยูใ่นเกณฑห์ลงัจากเวลาผา่นไป 7 วนั  และ  30  วนั   ทั้งน้ีอาจเป็นผลสืบเน่ืองจากส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
เร่ือง การด ารงพนัธ์ุของส่ิงมีชีวติ  ประกอบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ท่ีพฒันาข้ึนไดย้ดึรูปแบบ
ในการพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตามขั้นตอน ADDIE Model 5 ขั้นตอน คือ ขั้นการวเิคราะห์  ขั้นการออกแบบ
ขั้นการพฒันา  ขั้นการทดลองใช ้และขั้นการประเมิน (พิสุทธา  อารีราษฎร์.  2551 : 64-70) และน าหลกั
วธีิการวจิยั การพฒันาอยา่งเป็นระบบ มีการวางแผน ด าเนินการสร้าง แกไ้ข ปรับปรุง ทดลอง หาคุณภาพ จน
ไดส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะส าคญัของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ คือ มี
เน้ือหาท่ีไดรั้บการเรียบเรียงแลว้เป็นอยา่งดี มีการตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล ทั้งบุคลิกภาพ 
สติปัญญา ความสนใจพ้ืนฐานความรู้มีปฏิสมัพนัธ์กบัผูเ้รียนและมีผลป้อนกลบัโดยทนัที   

   6. สรุปผลการวจิยั 
 ผลของการวจิยั พบวา่ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.61,  S.D.= 0.17)
และเม่ือน าไปทดลองตามแบบแผนการทดลองท่ีวางไว ้พบวา่ประสิทธิภาพของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เท่ากบั 
83.69/82.84  ซ่ึงเท่ากบัเกณฑท่ี์ตั้งไวคื้อ 80/80 เม่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปรากฎวา่นกัเรียนท่ี
เรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
อีกทั้งวเิคราะห์ดชันีประสิทธิผลพบวา่ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เท่ากบั 0.7460   
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เม่ือส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียนพบวา่ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  เร่ือง  
การด ารงพนัธ์ุของส่ิงมีชีวติ  ประกอบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ท่ีพฒันาข้ึนในระดบัพึงพอใจ
มาก( X = 3.95, S.D. = 0.48)  สอดคลอ้งการวดัความความคงทนในการเรียนรู้อยูใ่นเกณฑห์ลงัจากเวลาผา่น
ไป 7 วนั  และ  30  วนั การวจิยัคร้ังน้ีสรุปไดว้า่ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
สามารถน าไปใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนได ้

7. กติตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณเจา้ของบทความ   เอกสาร   ต ารา และงานวจิยัตลอดจนผูเ้ช่ียวชาญ  ผูท้รงคุณวฒิุ  อาจารย์
ท่ีปรึกษา  ผูอ้  านวยการโรงเรียน  คณะครู นกัเรียน โรงเรียนบา้นบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) และเพื่อน ๆ สาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษาทุกท่าน  ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ ใหค้  าปรึกษา แนะน าในการท าวจิยัในคร้ังน้ีใหส้ าเร็จลุล่วง
ดว้ยดี   
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THE DEVELOPMENT OF MULTIMEDIA ON THE TOPIC OF “LIGHT  ENERGY” 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1)  พฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง  พลังงานแสง  ให้มีคุณภาพ  2)  ศึกษา

ประสิทธิภาพของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามเกณฑ์  E1/E2  3) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนของผูเ้รียน
หลงัจากไดรั้บการเรียนรู้ ดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบโดยมีการช้ีแนะ 4) ศึกษาดชันี
ประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ แบบคน้พบโดยมีการช้ีแนะท่ีพฒันาข้ึน            
5) ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
คน้พบโดยมีการช้ีแนะท่ีพฒันาข้ึน  6) ศึกษาความคงทนของของผูเ้รียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบโดยมีการช้ีแนะท่ีพฒันาข้ึน กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคือนกัเรียนชั้นประถมศึกษา    
ปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นปลาขาว อ าเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม โดยใชเ้คร่ืองมือส่ืออิเล็กทรอนิกส์,แบบประเมินคุณภาพส่ือ, ขอ้สอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิ, และแบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติท่ีใช ้ คือค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละ และค่าสถิติ   t-test 
(Dependent) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อคุณภาพส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.71, S.D. = 
0.46)  2) ประสิทธิภาพของส่ืออิเล็กทรอนิกส์  เท่ากบั 82.07/81.33 ซ่ึงเท่ากบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้(80/80)  3) ผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  มีคะแนนเฉล่ียแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  4) ผูเ้รียนมีดชันีประสิทธิผลการเรียนรู้ดว้ยส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 72.55  5) ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
( x =4.74 , S.D.=0.44)  6) ความคงทนทางการเรียนของนกัเรียนหลงัจากท่ีเรียนดว้ยบทเรียนเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไป  7 วนั 
ลดลงร้อยละ  8.00  และเม่ือระยะเวลาผา่นไป 30  วนั ลดลงร้อยละ  21.78  ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนด 
 
ค าส าคญั :   ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  , การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบโดยมีการช้ีแนะ ,  ส่ือน าเสนอขอ้มูล ,                               
                   ส่ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์  ,  ส่ือมลัติพอยท ์  
 

ABSTRACT 

 The objectives of the research were  to develop  multimedia on the topic of “Light Energy” by using guided discovery 
to promote quality, access the efficiency of the multimedia  based on the E1/E2 standardized criteria, compare the pretest 
score and posttest score of learning achievement in science of the students who learned from the  multimedia by using guided 
discovery, assess the index of effectiveness of the  multimedia by using guided discovery, survey the satisfaction of the 
students after learning with the  multimedia by using guided discovery, and study t. The sample subjects were thirteen 4th grade 
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students at Ban Mueng She learning retention of the students after using the  multimedia. . The sample subjects were thirteen 4th 
grade students at Ban Pla Khaw  School, Nachuak  District,  Maha Sarakham Province . They were selected by purposive random 
sampling technique. The instruments were 6 units of  multimeida, a media assessment , two sets of achievement test,  a questionnaire 
. The statistics used were mean, standard deviation, percentage and t-test. 

The research finding showed that the average level of the learning  multimedia quality regarding the assessment of 
the experts was very high (X = 4.71, S.D. = .46). The value of the standardized criteria efficiency was 82.07/81.33 %. The 
average posttest scores of learning achievement in science of the students were significantly higher than that of the pretest 
score at the .05 level. The average value of the effectiveness index of the multimedia was 0.7255, or 72.55%. The average 
level of the satisfaction of the students with the learning  multimedia was very high (X = 4.74, S.D. = .44). The learning 
retention of the students was in the standardized criteria after 7 and 30 days after the instruction. 

 
Keyword:  Multimedia ,  Guided discovery, Presentations , Electronic Book,  Multipoint Media   
_______________________ 
1   นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2   ปร.ด.ผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 
1. ค าน า 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช  2551 [1]  ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของวิทยาศาสตร์ไวว้า่ มีบทบาทส าคญัยิ่ง
ในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกับทุกคนทั้ งในชีวิตประจ าวนัและการอาชีพต่าง ๆ  ตลอดจนเทคโนโลยี
เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละผลผลิตต่าง ๆ  ท่ีมนุษยใ์ชเ้พ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่าน้ีลว้นเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ 
ผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ  วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษยพ์ฒันาพฒันาวิธีการคิด ทั้งความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล คิด
สร้างสรรค ์คิดวเิคราะห์วจิารณ์ มีทกัษะส าคญัในการคน้ควา้หาความรู้ มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ สามรถตดัสินใจโดย
ใหข้อ้มูลท่ีหลากหลายและมีประจกัรพยานท่ีสามารถตรวจสอบได ้วทิยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(Knowledge – based Society ) ดงันั้นจ าเป็นท่ีทุกคนตอ้งไดรั้บการพฒันาใหรู้้วทิยาศาสตร์เพ่ือท่ีจะไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในธรรมชาติและ
เทคโนโลยท่ีีมนุษยส์ร้างข้ึน สามารถน าความรู้ไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล สร้างสรรค ์และมีคุณธรรม ( กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 92 ) [2]  ในการ
จดัการเรียนรู้ท่ีจะท าใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตรท่ีก าหนดไวแ้ละมีประสิทธิภาพมากข้ึนนั้นจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งน า
เทคโนโลยีทางการศึกษามาใชใ้ห้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาไดอ้ยา่งแจ่มแจง้รวดเร็ว และช่วยอ านวยความสะดวกให้กบัผูส้อนในการ
อธิบายหรือยกตวัอยา่งให้ผูเ้รียนไดม้องเห็นภาพไดอ้ยา่งใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด  ส่ือเป็นนวตักรรมทางการศึกษาท่ี
ช่วยให้ผูส้อนและผูเ้รียนมีความมัน่ใจในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะจะลดเวลาในการเตรียมการล่วงหนา้ช่วย
เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรมมากข้ึน สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ และอ านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ไดดี้ และนอกจากน้ียงัสามารถช่วยแกปั้ญหาในกรณีขาดแคลนครูไดอี้กดว้ย  การจดัสอนแบบคน้พบโดยมีการช้ีแนะ
เป็นการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีเน้นกระบวนการตอบสนองของนักเรียนต่อสถานการณ์ต่างๆดว้ยตนเองมีกระบวนการแสวงหา
ความรู้เพ่ือเพ่ิมพูนศกัยภาพทางสติปัญญา  พฒันาความคิด  ท าให้มีความรู้คงทน  สามารถถ่ายโยงการเรียนรู้ไดแ้ละก่อให้เกิด
แรงจูงใจภายใน(ทิพวรรณ ก. บวัเกสร. 2542: 107)[3] 
 ผูว้จิยัไดศึ้กษาภาพรวมผลสมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนบา้นปลาขาว อ าเภอนาเชือก  จงัหวดัมหาสารคาม  
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2  ในปีการศึกษา  2553  ท่ีจ  าแนกตามระดบัชั้นและตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้พบว่า  วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2553 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า คือ  คิดเป็นร้อยละ 
69.39  ซ่ึงต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีทางโรงเรียนตั้งไว ้คือ ร้อยละ  80  (แบบบนัทึกสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์                   
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2553)  เน่ืองจากนกัเรียนขาดความกระตือรือร้น ไม่แสวงหาความค าตอบไม่สามารถสร้าง
องค์ความรู้ดว้ยตนเองได ้ และไม่มีความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนและเน้ือหาบางส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์  เร่ือง 
พลงังานแสง  เป็นนามธรรม ยากแก่การเขา้ใจ ส่ือการเรียนการสอนไม่สามารถเร้าความสนใจใหแ้ก่ผูเ้รียนได ้ 
   จากสภาพปัญหาและความส าคญัของส่ือการสอนประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบ
โดยมีการช้ีแนะ ท่ีสามารถท่ีจะตอบสนองเก่ียวกบัการวจิยัไดเ้ป็นอยา่งดี  ผูว้จิยัคน้ควา้จึงมีความสนใจในการพฒันากิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใชชุ้ดส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใชป้ระกอบในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เร่ือง พลงังานแสง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับชั้นประถมศึกษา ปีท่ี  4 ซ่ึงเป็นเน้ือหาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าคญัในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์  เพื่อเป็นส่ือการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีมีคุณภาพ   
ท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาท่ีซบัซอ้นไดง่้ายข้ึน   ซ่ึงจะส่งผลให้ผูเ้รียนมีทกัษะความสามารถในการคน้พบ  และพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้รียนใหสู้งข้ึนต่อไป 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 
2.1  เพื่อพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  เร่ือง  พลงังานแสง  ใหมี้คุณภาพ 
2.2  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตามเกณฑ ์E1/E2 

 2.3  เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนของผูเ้รียนหลงัจากไดรั้บการเรียนรู้ ดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบโดยมีการช้ีแนะท่ีพฒันาข้ึน 
 2.4  เพื่อศึกษาดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ แบบคน้พบ
โดยมีการช้ีแนะท่ีพฒันาข้ึน 
 2.5  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบคน้พบโดยมีการช้ีแนะท่ีพฒันาข้ึน 
 2.6  เพื่อศึกษาความคงทนของนักเรียนในการเรียนรู้ของผูเ้รียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบโดยมีการช้ีแนะท่ีพฒันาข้ึน 
 

3. วธีิการด าเนินการวจิยั 
             ประชากร คือ  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนในกลุ่มพฒันาความเป็นเลิศทางวิชาการ ท่ี 12 อ าเภอนาเชือก 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา  2554 จ านวน  13 โรงเรียน มีนกัเรียน
ทั้งส้ิน 141 คน 

กลุ่มตวัอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  โรงเรียนบา้นปลาขาว ต าบลสันป่าตอง อ าเภอนาเชือก จังหวดั
มหาสารคาม ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 คดัเลือกโดยใชว้ธีิเจาะจง โดยเลือกโรงเรียนท่ีมีความ
พร้อมดา้นห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ดา้นอุปกรณ์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน  1  ห้องเรียน ผูเ้รียนจ านวน  15  คน  
             ระยะเวลาในการวจิยั    มกราคม  2555 ถึง  มีนาคม  2555   

เน้ือหาในส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยเน้ือหา จ านวน  9 เร่ือง คือ เร่ืองท่ี 1 แสงและการมองเห็น เร่ืองท่ี 2 
แหล่งก าเนิดแสง  เร่ืองท่ี 3 การเดินทางของแสง เร่ืองท่ี 4 ตวักลางของแสง  เร่ืองท่ี 5 การสะทอ้นแสง  เร่ืองท่ี  6  การหักเหของ
แสง  เร่ืองท่ี  7  การกระจายของแสงขาว  เร่ืองท่ี  8  การเปล่ียนแปลงพลงังานของแสง  เร่ืองท่ี  9  เซลลสุ์ริยะ 
               เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจัย  ไดแ้ก่  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง พลงังานแสง แบบประเมินคุณภาพส่ืออิเล็กทรอนิกส์              
การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบโดยมีการช้ีแนะ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ         
ของผูเ้รียน   
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 วิธีด าเนินการวิจยั  มีขั้นตอนดงัน้ี ท าการวิจยัท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)  โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียน ช้ีแจงใหผู้เ้รียนทราบถึงกระบวนการเรียนการสอนโดยใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบการจดัจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบคน้พบโดยมีการช้ีแนะ ท่ีพฒันาข้ึน  ด าเนินการจดักระบวนการเรียนรู้แบบคน้พบโดยมีการช้ีแนะ ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ี
สร้างข้ึน ตามกรอบการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบโดยมีการช้ีแนะ ตั้งแต่บทเรียนน าเสนอ 
บทเรียนมลัติพอยท ์ และหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์  จนครบทุกเน้ือหาท่ีก าหนดหลงัจากเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบการจดั
จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบโดยมีการช้ีแนะ ครบทุกเน้ือหาแลว้จึงท าการทดสอบหลงัเรียน (Post-test) โดยใชแ้บบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน  เก็บขอ้มูลความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีต่อส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจดัจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบคน้พบโดยมีการช้ีแนะ ทดสอบเพื่อวดัความคงทนของการเรียนรู้ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน
หลงัจากทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนแลว้ 7 วนั และ 30 วนั อีกคร้ังหน่ึง  รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดและวิเคราะห์
โดยวธีิการทางสถิติ  สรุปผลการทดลอง 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชเ้พ่ือวิเคราะห์การประเมินคุณภาพอิเล็กทรอนิกส์
และวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้รียน  สถิติทีใชท้ดสอบสมมติฐานใช ้ t-test  Dependent เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนน
หลงัเรียน 
                แบบแผนการทดลอง การวจิยัคร้ังน้ี มีแบบแผนการทดลองแบบ  1 กลุ่มทดลอง มีการทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน 

4. ผลการวจิยั 
 4.1  ผลการพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 ผูว้จิยัไดพ้ฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงประกอบดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ จ านวน 3 ชนิดคือ ส่ือน าเสนอ ส่ือหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์
และส่ือมลัติพอยท ์ เร่ือง พลงังานแสง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ดงัแผนภาพท่ี 1  
 
               

                                  

    ส่ือน าเสนอ                   ส่ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์             ส่ือมลัติพอยท ์  

แผนภาพที ่1  ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 4.2  ผลการประเมินคุณภาพส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 ผูว้ิจัยได้น าส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ประเมินคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ แสดงดงัตารางท่ี 1 

ตารางที ่1 : ผลการประเมินคุณภาพส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

รายการความเหมาะสม x  S.D. ความหมาย 

1. ดา้นลกัษณะเน้ือหา 4.88 0.33 เหมาะสมมากท่ีสุด 

2. ดา้นส่ือน าเสนอขอ้มูล 4.53 0.52 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3. ดา้นส่ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 4.75 0.44 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4. ดา้นส่ือมลัติพอยท ์ 4.60 0.50 เหมาะสมมากท่ีสุด 

เฉล่ียโดยรวม 4.71 0.46 เหมาะสมมากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากผูเ้ช่ียวชาญโดยรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด ( x  =4.71,            
S.D. = 0.46) โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหา ( x  =4.88, S.D. = 0.33)  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นส่ือ
ส่ือมลัติพอยท ์( x  =4.53, S.D. = 0.52) 
        4.3  ประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบโดยมีการช้ีแนะ ดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูว้ิจยัไดน้ าส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ จ านวน  3 ชนิด ไปทดลองใชป้ระกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบา้นปลาขาว จ านวน 15 คน แสดงดงัตารางท่ี 2  

ตารางที ่2 : ผลการประเมินประสิทธิภาพ 

เกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย ค่าร้อยละ 

E1 

E2 

45 

30 

36.93 

24.40 

82.07 

81.33 

 จากตารางท่ี 2 ผลการทดลองใชไ้ดป้ระสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ดว้ยการจดัจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบโดย
มีการช้ีแนะ ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึน  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์E1/E2 เท่ากบั 82.07/81.33 ซ่ึงเท่ากบัเกณฑท่ี์ก าหนด คือ 
80/80  
 4.4  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไดน้ าแบบทดสอบจ านวน 30 ขอ้ใชก้บันกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นปลาขาว จ านวน 15  คน  แสดงดงัตารางท่ี 3  

ตารางที ่3 : ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากการใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ 

การทดสอบ  ค่า เฉ ล่ีย  ค่า  S.D.  ค่า  t   S ig .  

ก่อนเ รียน  9 .60  1 .64   

22 .07  

 

0 .00* หลัง เ รียน  24 .40  2 .92  

  จากตารางท่ี 3  ค่า t ท่ีค  านวณไดมี้ค่า    22.07    เม่ือพิจารณาจากค่า Sig เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ .05 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ 
นักเรียนท่ีเรียนด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์  มีค่าเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  4.5 ผลการศึกษาดชันีประสิทธิผลของจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบโดยมีการช้ีแนะประกอบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ผูว้จิยัไดน้ าคะแนนรวมก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มทดลอง มาค านวณหาค่าดชันีประสิทธิผล   แสดงดงัตารางท่ี 4   

ตารางที ่4 : ผลการวเิคราะห์ดชันีประสิทธิผล 

จ านวน
นกัเรียน 

คะแนน 
ค่า E.I. ค่าร้อยละ 

เตม็ รวมก่อนเรียน รวมหลงัเรียน 

15 30 144 366 0.7255 72.55 

 จากตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ดชันีประสิทธิผลมีค่าเท่ากบั 0.7255   คิดเป็นร้อยละ 72.55  หมายถึงมีความกา้วหนา้
ทางการเรียนร้อยละ 72.55  หลงัจากท่ีเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน 
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 4.6 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน
โดยหลงัจากเรียนด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ครบทุกเน้ือหาแลว้ผูว้ิจัยได้ส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียน ด้วยแบบสอบถามท่ี
พฒันาข้ึน  ผลการวเิคราะห์แสดงในตารางท่ี  5 

ตารางที ่ 5 :  ผลการส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียน 

รายการประเมิน  x  S .D ระดับความพึงพอใจ  

1.ด้านความพึงพอใจของส่ือ ท่ีใช้ในการจัดการเ รียนรู้  4.76  0 .43  มากท่ีสุด  

2.ด้านความพึงพอใจของกิจกรรมการเ รียนรู้  4.80  0 .41  มากท่ีสุด  

3 .ด้านบรรยากาศในการเ รียนรู้  4.66  0 .47  มากท่ีสุด  

เฉ ล่ียโดยรวม  4 .74  0 .44  มากท่ีสุด  

 จากตารางท่ี 5  ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาพรวม เฉล่ียทั้ง 3 ดา้น พบว่า 
นกัเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x  =4.74, S.D. = 0.44) โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือดา้นความพึง
พอใจของกิจกรรมการเรียนรู้ ( x  =4.80, S.D. = 0.41) ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้  ( x  =4.66,          
S.D. = 0.47) 
 4.7  ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้รียนหลงัจากไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบคน้พบโดยมีการช้ีแนะ  ไดผ้ลผลการวเิคราะห์แสดงดงัตารางท่ี 6 

ตารางที ่ 6 :  ผลการวเิคราะห์ความคงทนของผูเ้รียน 

ระยะเวลา คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ ความคงทนลดลง แปลผล 

หลงัการทดลอง 30 24.40 81.33 - - 
7  วนั 30 22.00 73.33 8.00 อยูใ่นเกณฑ ์
30  วนั 30 17.86 59.56 21.78 อยูใ่นเกณฑ ์

 จากตารางท่ี  6  เม่ือระยะเวลาผา่นไป 7 วนั ค่าความคงทนของการเรียนรู้ของผูเ้รียนลดลง 8.00 และ เม่ือระยะเวลาผ่าน
ไป 30 วนั ค่าความคงทนลดลง 21.78 แสดงให้เห็นวา่การเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
คน้พบโดยมีการช้ีแนะ  มีค่าความคงทนของการเรียนรู้อยูใ่นเกณฑ ์  

5. อภิปรายผล 
 การพฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง พลงังานแสงประกอบการจดัจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบโดยมีการช้ีแนะพบ
ประเด็นท่ีควรน ามาอภิปรายผลการวิจยัดงัน้ีส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มีคุณภาพอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด     ( x  =4.71, S.D. 
=0.46) และเม่ือน าไปทดลองตามแบบแผนการทดลองท่ีวางไว ้ พบว่าประสิทธิภาพของส่ืออิเล็กทรอนิกส์เท่ากบั 82.07/81.33  
ซ่ึงเท่ากับเกณฑ์ท่ีตั้ งไวคื้อ 80/80 เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปรากฏว่าผูเ้รียนท่ีเรียนด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์               
มีค่าเฉล่ียหลงัเรียนสูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อีกทั้งวเิคราะห์ดชันีประสิทธิผลพบวา่ดชันีประสิทธิผล
ของการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เท่ากบั 0.7255 เม่ือส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียนพบวา่ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
การจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนในระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด( x  =4.74, S.D. = 0.44)  และความคงทนของ
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ผูเ้รียนเม่ือระยะเวลาผา่นไป 7 วนั ค่าความคงทนของการเรียนรู้ของผูเ้รียนลดลง 8.00 และ เม่ือระยะเวลาผ่านไป 30 วนั ค่าความ
คงทนลดลง 21.78 แสดงให้เห็นวา่  มีค่าความคงทนของการเรียนรู้อยูใ่นเกณฑ ์ ทั้งน้ีอาจเป็นผลสืบเน่ืองจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
เร่ืองพลงังานแสง  ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบโดยมีการช้ีแนะ  ท่ีพฒันาข้ึนโดยยึดรูปแบบในการพฒันาส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ตามขั้นตอน  ADDIE  Model  5  ขั้นตอน  คือ ขั้นการวิเคราะห์  ขั้นการออกแบบ  ขั้นการพฒันา  ขั้นการทดลอง
ใช ้ และขั้นการประเมินผล (พิสุทธา  อารียร์าษฎร์ 2551: 64-70) [4] และน าเอาหลกัวิธีการวิจยั  การพฒันาอยา่งเป็นระบบ มีการ
วางแผน ด าเนินการสร้าง แกไ้ข ปรับปรุง ทดลอง หาคุณภาพ จนไดส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งสอดคลอ้งกบั
คุณลกัษณะส าคญัของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ คือ มีเน้ือหาท่ีไดรั้บการเรียบเรียงแลว้เป็นอยา่งดี มีการตอบสนองความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล ทั้งบุคลิกภาพ สติปัญญา ความสนใจ พ้ืนฐานความรู้  มีปฏิสมัพนัธ์กบัผูเ้รียน  และมีผลป้อนกลบัโดยทนัที  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการวจิยัของ  ผจญ  รุ่งอรุณเลิศ (2551 : บทคดัยอ่) [5]   ไดท้ าการวจิยัเร่ืองผลการใชส่ื้อประสมท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และการจดัท าโครงงานคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนคงทองวิทยา ผลการวิจยัพบวา่  1)ประสิทธิภาพ
ส่ือประสม เร่ืองโครงงานคอมพิวเตอร์เท่ากบั 78.24/78.09  2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนคงทองวทิยา ท่ีเรียนดว้ยส่ือประสม เร่ือง โครงงานคอมพิวเตอร์ สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
3) ผลการจดัท าโครงงานคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนมีระดบัคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ77.01  4) นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนรู้ดว้ยกิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.23 และ S.D. = 0.62)  และผลการวจิยัของยพุิน  อนนัต
ภูมิ  (2552 :  92) [6]   ไดท้ าการวจิยัเร่ืองการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ืองอินเทอร์เน็ตเบ้ืองตน้ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  
1  โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ ผลการวิจยัพบวา่  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพดีพอใช ้
(87.78/85.28)  มีคุณภาพอยู่ในระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดชันีประสิทธิผล มีค่าเท่ากบั  0.76  คิดเป็นร้อยละ  76  และความคงทนทางการเรียนของนกัเรียน
ผา่นไป  7 วนัคะแนนลดลงร้อยละ  8.61  และเม่ือระยะเวลาผา่นไป 30  วนั คะแนนทดสอบลดลงร้อยละ  18.47 แสดงให้เห็นวา่
ความคงทนทางการเรียนของนกัเรียนอยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนด 
 

6. สรุปผลการวจิยั 
 ผลของการวิจยั พบวา่ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x  =4.71, S.D. = 0.46)   และเม่ือน าไป
ทดลองตามแบบแผนการทดลองท่ีวางไว ้พบวา่ประสิทธิภาพของส่ืออิเล็กทรอนิกส์เท่ากบั 82.07/81.33  ซ่ึงเท่ากบัเกณฑท่ี์ตั้งไว ้
คือ 80/80 เม่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปรากฏวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อีกทั้งวิเคราะห์ดชันีประสิทธิผลพบวา่ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์เท่ากบั 0.7255  เม่ือส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียนพบวา่ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ดว้ย
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ อิเลก็ทรอนิกส์  เร่ืองพลงังานแสง  ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบโดยมีการช้ีแนะท่ีพฒันาข้ึน
ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด( x  =4.74, S.D. = 0.44 ) และความคงทนของผูเ้รียนเม่ือระยะเวลาผ่านไป 7 วนั ค่าความคงทนของ
การเรียนรู้ของผูเ้รียนลดลง 8.00 และ เม่ือระยะเวลาผ่านไป 30 วนั ค่าความคงทนลดลง 21.78 แสดงให้เห็นวา่  มีค่าความคงทน
ของการเรียนรู้อยูใ่นเกณฑ ์ สอดคลอ้งการวดัความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียนปรากฏว่าผลความคิดสร้างสรรคห์ลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั  การวิจยัคร้ังน้ีสรุปไดว้า่ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้
เป็นส่ือการเรียนการสอนได ้
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7. กติตกิรรมประกาศ 
 การวิจยัในคร้ังน้ีส าเร็จลุลวงดว้ยดี  ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณเจา้ของบทความ เอกสาร ต ารา และงานวิจยัตลอดจนผูเ้ช่ียวชาญ 
ผูท้รงคุณวฒิุ อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นปลาขาว  นักเรียนโรงเรียนบา้นปลาขาว ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้น
หนองบึง  นกัเรียนโรงเรียนบา้นหนองบึง  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองโพธ์ิ  นกัเรียนโรงเรียนบา้นหนองโพธ์ิ  ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนบา้นกระต่ายโนนสวสัด์ิ  นกัเรียนโรงเรียนบา้นกระต่ายโนนสวสัด์ิ  รุ่นพ่ี รุ่นนอ้ง และเพื่อน ๆ  ท่ีให้ความอนุเคราะห์  
ใหค้  าปรึกษา แนะน าในการท าวจิยัในคร้ังน้ี 
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บทคดัย่อ  

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ1) เพื่อพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง มหศัจรรยชี์วติพืชใหมี้คุณภาพ 

2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STADท่ีผูว้จิยัได้

พฒันาข้ึน ตามเกณฑ ์80/80 3) เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของผูเ้รียน

หลงัไดรั้บการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STADท่ีพฒันาข้ึน 

4) เพื่อศึกษาดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิคSTADท่ีพฒันาข้ึน 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนหลงัไดรั้บการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์

ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STADท่ีพฒันาข้ึน 6) เพื่อศึกษาการปฏิสมัพนัธ์ (ความร่วมมือ)

ในการท างานของผูเ้รียนหลงัไดรั้บการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิค STADท่ีพฒันาข้ึนประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน

บา้นบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) จ านวน  5  หอ้งเรียน ไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่ายดว้ยวธีิจบัฉลาก โดยมีหน่วย

สุ่มเป็นหอ้งเรียนจ านวน 1 หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียน 34 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ยส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์  แบบประเมินคุณภาพส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  รูปแบบ

การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTAD  แบบสอบถามความพึงพอใจ  และแบบสงัเกตการปฏิสัมพนัธ์

(ความร่วมมือ) สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าสถิติ t-test  

(dependent)         

 ผลการวจิยัพบวา่1) ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x  = 4.61,  S.D. 

= 0.44) 2) ประสิทธิภาพส่ืออิเลก็ทรอนิคส์ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ท่ีผูว้จิยัได้

พฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั  84.17/83.33 เป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้(80/80) 3) ผูเ้รียนมีคะแนนเฉล่ียหลงั

เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 4) ดชันีประสิทธิผลของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์

ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีค่าเท่ากบั 0.7615  คิดเป็นร้อยละ 76.15 หมายถึง       

มีความกา้วหนา้ทางการเรียนร้อยละ 76.15  5)  ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยส่ือ
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อิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTAD ท่ีพฒันาข้ึนอยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 4.46,  

S.D. = 0.42)  6) การปฏิสมัพนัธ์ (ความร่วมมือ) ในการท างานของผูเ้รียนหลงัไดรั้บการเรียนรู้ดว้ยส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์  ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTAD ท่ีพฒันาข้ึน คิดเป็นร้อยละ 85.63 

ค าส าคญั : ส่ืออิเล็กทรอนิกส์, การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTAD 

ABSTRACT   

 The objectives of the research were to 1) develop the multimedia on the topic of “Amazing Life of 
Plants” by using a collaborative  learning model (STAD), 2) assess the efficiency of  the multimedia on the topic 
of “Amazing Life of Plants” by using the collaborative learning model (STAD) based on the E1/E2 
standardized criteria, 3) compare  the pre-test score and post-test score of learning achievement  of the students 
who learned from the collaborative learning model( STAD), 4) assess the index of the effectiveness of the 
collaborative learning model (STAD), 5) survey the satisfaction of the students with the multimedia with the 
collaborative learning model (STAD), and  6) assess the collaboration skills of the students after learning from 
the collaborative learning model (STAD) . The sample subjects were thirty five 5th grade students at Ban 
Borabue School, Borabue District,  Maha Sarakham Province in 2/2011 . They were selected by simple random 
sampling technique. The instruments were one set of multimedia, an achievement test,  an assessment form,  a 
questionnaire and an observation form. The statistics used were mean, standard deviation, percentage and t-test 
(dependent). 

The research finding showed that the average level of the learning multimedia quality regarding 
the assessment of the experts was very high ( x  = 4.61,  S.D. = 0.44). The finding indicated that the value of 
the standardized criteria efficiency was 84.17/83.33 %. The average posttest scores of learning 
achievement of the students were significantly higher than that of the pretest score at the .01 level. The 
average value of the effectiveness index of the multimedia was 0.7615 or 76.15%. The finding indicated 
that the average level of the satisfaction of the students with the multimedia by using a collaborative learning 
model (STAD) was high ( x  = 4.46,  S.D. = 0.42). The finding indicated that the average level of the 
collaboration skills of the students after learning from the learning multimedia was 85.63%.   

 

Keyword :  Multimedia, STAD Collaborative Learning Model  
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        1. บทน า      

  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.  2545  

มาตราท่ี 22 ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของผูเ้รียนวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้  และพฒันาตนเองไดแ้ละ

ถือวา่ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด  กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ และ

เตม็ตามศกัยภาพ  ทั้งยงัมุ่งพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ในทุกดา้น  ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  

ความรู้คุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขอนัก่อ 

ใหเ้กิดกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช  2551 [1]  

มุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพ้ืนฐานความเช่ือวา่  ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  

และใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้วทิยาศาสตร์ท่ีเนน้การเช่ือมโยงความรู้กบักระบวนการ  มีทกัษะส าคญัในการคน้ควา้ 

และสร้างองคค์วามรู้ โดยใชก้ระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแกปั้ญหาท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียน

มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน  มีการท ากิจกรรมดว้ยการลงมือปฏิบติัจริงอยา่งหลากหลาย  

(กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 1) [2]  ในปัจจุบนัการศึกษาไดน้ าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการพฒันา

ประสิทธิภาพการสอนอยา่งกวา้งขวางในรูปแบบส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  ถือเป็นเทคโนโลยท่ีีมีบทบาทโดยตรง

กบัระบบการศึกษา โดยเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์สามารถน าเสนอ และการแสดงผลดว้ยระบบส่ือต่าง ๆ ทั้งใน

ดา้นขอ้มูลรูปภาพ   เสียง  ภาพเคล่ือนไหว  วดิีโอ และสามารถสร้างระบบการมีปฏิสมัพนัธ์แบบโตต้อบท า

ใหก้ารเรียนรู้ยคุใหม่ประสบความส าเร็จดว้ยดี (ยนื ภู่วรวรรณ. 2546 : 47-48) [3] สอดคลอ้งนิคม ชมพหูลง    

การท่ีจะท าใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมบรรลุตามจุดหมายท่ีตั้งไว ้ ครูตอ้งเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอนและ

ส าคญัคือการเลือกใชส่ื้อนวตักรรมท่ีเหมาะสม  ส่ือท่ีจะท าใหเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งเขา้ใจ  ไดค้วามรู้จากเน้ือหา  

ไม่เบ่ือหน่าย ซ่ึงส่ือการเรียนรู้มีหลายลกัษณะ เช่น หนงัสือเรียน  แบบฝึกหดั  หนงัสือเสริมประสบการณ์  

คู่มือครู คู่มือการเรียนรู้ บทเรียนส าเร็จรูป หรือบทเรียนโปรแกรม หรือแมแ้ต่ส่ือประสม นอกจากน้ีการเรียน

โดยใชค้อมพิวเตอร์มีบทบาทเป็นผูส้อนท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงข้ึน เม่ือเทียบกบัวธีิสอนแบบ

ปกติท่ีใชค้รูเป็นผูส้อน (พิสุทธา อารีราษฎร์. 2551 : 16) [4]   ซ่ึงการเรียนการสอนยคุใหม่จะเนน้ผูเ้รียนเป็น

ศูนยก์ลางแทนผูส้อนเป็นเหตุใหผู้ส้อน มีบทบาทท่ีทา้ทายมากข้ึนดว้ยการเปล่ียนจาก “ผูร้อบรู้หนา้ชั้นเรียน” 

ท่ีมีความเช่ียวชาญ  เป็นแหล่งสารสนเทศและค าตอบทั้งมวลท่ีผูเ้รียนตอ้งฟังแตเ่พียงอยา่งเดียวมาเป็นผู ้

ส่งเสริม  ผูส้นบัสนุน  ผูมี้ส่วนร่วม  ผูร่้วมเรียนผูก้  ากบั(การสอน) ผูฝึ้ก ผูอ้  านวยความสะดวก  ผูอ้อกแบบ 

และเป็นสะพานการส่ือสารเพ่ือเช่ือมโยงผูเ้รียนกบัโลกภายนอก (กิดานนัท ์มลิทอง.  2548 : 342) [5]  ในปี

การศึกษา  2553  ท่ีผา่นมา พบวา่  ผูส้อนใชว้ิธีการสอนแบบบรรยายท่ีไม่หลากหลาย  มีภาระงานหนา้ท่ีพิเศษ

นอกเหนือจากงานการสอน  ไม่มีเวลาจดัท าส่ือการสอน ผูเ้รียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนต ่า  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการสอบโอเน็ท  วิชาวทิยาศาสตร์ โรงเรียนบา้นบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) 
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ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ในปีการศึกษา  2552  มีค่าเฉล่ียระดบัประเทศ มีค่า

เท่ากบั  38.67 ค่าเฉล่ียระดบัโรงเรียน มีค่าเท่ากบั 33.33  ปีการศึกษา 2553 ค่าเฉล่ียระดบัประเทศ  มีค่าเท่ากบั 41.56  

ค่าเฉล่ียระดบัโรงเรียน  มีค่าเท่ากบั 35.32  จากผลการสอบดงักล่าวค่าเฉล่ียโรงเรียนบา้นบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 

มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียระดบัประเทศ (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ.  2553 : 6)  ผูว้จิยัจึงไดพ้ฒันาส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTAD  ซ่ึงการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นการ

เรียนรู้แบบร่วมมือกนั มี  6  ขั้นตอน 1) การน าเสนอบทเรียน  2) ขั้นสอนเน้ือหาใหม่  3) การเรียนกลุ่มยอ่ย   

4)การทดสอบยอ่ย  5)การตรวจผลการสอบ  6)การไดรั้บการยกยอ่งเป็นการใหร้างวลักลุ่ม  การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเทคนิค STAD มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนร่วมกนัท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  โดยแบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็น

กลุ่มละ 5 คน  สมาชิกภายในกลุ่มมีความแตกต่างกนัระหวา่งบุคคล  กล่าวคือ  มีความสามารถสูง  ปานกลาง 

และต ่า  อตัราส่วน 1 : 3 : 1 ตามล าดบั  มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น  มีการช่วยเหลือสนบัสนุนซ่ึงกนัและ

กนั  มีความรับผิดชอบร่วมกนัและท างานใหบ้รรลุเป้าหมายตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้    
 สรุปไดว้า่การพฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  เป็นการสร้าง 

ความสนใจใหผู้เ้รียนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความสุขกบัการเรียนรู้  ท าใหผู้เ้รียนมีความรู้  มีความเขา้ใจในเน้ือหา 

และมีการปฏิสัมพนัธ์(ความร่วมมือ)ในการท างานกลุ่มมากข้ึน อนัจะส่งผลใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 
 2.1  เพื่อพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  เร่ือง  มหศัจรรยชี์วติพืชใหมี้คุณภาพ  
 2.2  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีประกอบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคSTADตามเกณฑE์1/E2        

 2.3  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของผูเ้รียนหลงัไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTAD ท่ีพฒันาข้ึน 
 2.4  เพื่อศึกษาดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้หลงัเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTAD ท่ีพฒันาข้ึน      
  2.5  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTAD ท่ีพฒันาข้ึน     
 2.6  เพื่อศึกษาการปฏิสมัพนัธ์ (ความร่วมมือ)ในการท างานของผูเ้รียนหลงัไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTAD ท่ีพฒันาข้ึน 
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3. วธีิการด าเนินการวจิยั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นบรบือ
(บรบือราษฎร์ผดุง)  ส านกังานเจตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปีการศึกษา 2554  จ านวน 5 หอ้งเรียน ไดม้า
โดยการสุ่มอยา่งง่ายดว้ยวธีิจบัฉลาก มีหน่วยสุ่มเป็นหอ้งเรียนจ านวน 1 หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียน 34 คน 
 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยัระหวา่ง  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2555 ถึง  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2555  
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2554 จ านวน  15  ชัว่โมง ทั้งน้ีไม่รวมเวลาทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลงัเรียน         
 การด าเนินการวจิยัไดด้ าเนินการโดย1) ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)โดยใชแ้บบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 2) ช้ีแจงใหผู้เ้รียนทราบถึงการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ 
ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTAD ท่ีพฒันาข้ึน 3) ด าเนินการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคSTAD ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสร้างข้ึน ตามกรอบการใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์แบบร่วมมือเทคนิคSTAD 
การน าเสนอบทเรียนดว้ยส่ือน าเสนอขอ้มูล  แลว้น าเสนอเน้ือหาใหม่ดว้ยส่ือน าเสนอขอ้มูล  ท ากิจกรรมกลุ่ม
และทดสอบยอ่ยดว้ยส่ือเทคโนโลยมีลัติพอ้ยท ์แลว้ทบทวนส่ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์เม่ือด าเนินการจดัการ
เรียนรู้จนครบเน้ือหาท่ีก าหนดใน 1 หน่วยการเรียนรู้ 4) เก็บขอ้มูลการปฏิสมัพนัธ์ (ความร่วมมือ)ในการ
ท างานของผูเ้รียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTAD ในขณะท่ี
ผูเ้รียนท ากิจกรรมกลุ่ม  โดยมีการก าหนดหนา้ท่ีกนัอยา่งชดัเจน มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ฯลฯ ตาม
รูปแบบการเรียนรู้ 5) หลงัจากเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์แบบร่วมมือเทคนิคSTAD ครบทุกเน้ือหาแลว้จึงท า
การทดสอบหลงัเรียน (Post-test) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนชุดเดิม 6) เก็บ
ขอ้มูลความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีต่อส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTAD 
7) รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดและวเิคราะห์โดยวธีิการทางสถิติ 8) สรุปผล   
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมีดงัน้ี  1) ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  เร่ือง  การด ารงพนัธ์ุของส่ิงมีชีวติ  2)  
แบบประเมินคุณภาพส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  4) แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 5) รูปแบบการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD      
 สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่  ร้อยละ  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชเ้พ่ือวเิคราะห์การ
ประเมินคุณภาพส่ือประสม  วเิคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้รียน วเิคราะห์การมีปฏิสมัพนัธ์(ความร่วมมือ) 
สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานใช ้ t-test  Dependent เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนหลงัเรียนแบบ
แผนการทดลอง การวจิยัมีแบบแผนการทดลองแบบ  1 กลุ่มทดลอง มีการทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน 

4. ผลการวจิยั 
  4.1  ผลการพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 ผูว้จิยัไดพ้ฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงประกอบดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  3 ชนิดคือ ส่ือน าเสนอ ส่ือหนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์และส่ือเทคโนโลยมีลัติพอยท ์ เร่ือง มหศัจรรยชี์วติพืช ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ดงัแผนภาพท่ี 1  
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แผนภาพที ่1  ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

    4.2  ผลการประเมินคุณภาพส่ืออิเลก็ทรอนิกส์           
     ผูว้จิยัไดน้ าส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ประเมินคุณภาพ ผลการ
ประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ แสดงดงัตารางท่ี 1 
 ตารางที ่ 1  ผลการประเมินคุณภาพส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

 รายการ ขอ้มูล 

X  S.D. ระดบัคุณภาพ 
1. ดา้นเน้ือหา 4.56 0.54 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
2. ดา้นส่ือน าเสนอ   4.73 0.31 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
3. ดา้นส่ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์  4.60 0.34 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
4.  ดา้นส่ือเทคโนโลยมีลัติพอยท ์ 4.65 0.25 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 4.61 0.44 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นวา่ จากการประเมินส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เร่ือง  มหศัจรรยชี์วติพืช  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นโดยรวมในระดบั
เหมาะสมมากท่ีสุด โดยค่า X  เท่ากบั 4.61  และค่า S.D. เท่ากบั 0.44 โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไดแ้ก่ 
ดา้นส่ือน าเสนอ ( X =4.73, S.D. = 0.31) ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหา ( X =4.56, S.D. = 0.54)   

 4.3  ผลการหาประสิทธิภาพภาพของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เร่ือง  มหศัจรรยชี์วติพืช  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   ท่ีพฒันาข้ึนผูว้จิยัไดน้ าส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
จ านวน  6  เร่ือง ประกอบดว้ยส่ือ  3 ชนิด ไปทดลองใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้กบันกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบา้นบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) จ านวน 34 คน    
ดงัตารางท่ี 2   

ตารางที่  2   ผลการหาประสิทธิภาพของส่ือประกอบการจดัการเรียนรู้ 

เกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย ค่าร้อยละ 
E1 60 50.50 84.17 
E2 30 25.00 83.33 

               ส่ือน าเสนอ                      ส่ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์                  ส่ือเทคโนโลยมีลัติพอยท ์  
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 จากตารางท่ี  2  พบวา่  การการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD เร่ือง  มหศัจรรยชี์วติพืช  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ E1/ E2  เท่ากบั   84.17/83.33   
ซ่ึงเป็นไปสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้คือ 80/80       
   4.4  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนท่ีเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยน าแบบทดสอบก่อนเรียน/หลงัเรียน  จ านวน 30 ขอ้ ใชก้บันกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) จ านวน 34 คน ดงัตารางท่ี 3                                       
ตารางที ่ 3 :  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

การทดสอบ ค่าคะแนนเฉลีย่ ค่า  S.D. สถิต ิ t 
ก่อนเรียน  9.03 1.69  46.117** 
หลงัเรียน 25.00 2.17 

  จากตารางท่ี  3  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียน
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน  9.03  และหลงัเรียน 25.00 จึงสรุปไดว้า่คะแนนเฉล่ียหลงัเรียน
ของนกัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01     
  4.5  ผลการวเิคราะห์ดชันีประสิทธิผล      
             ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง  มหศัจรรยชี์วติพืช  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผูว้จิยัได้
น าคะแนนรวมก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มทดลอง มาค านวณหาค่าดชันีประสิทธิผล  แสดงดงัตารางท่ี 4   

ตารางที ่ 4  ผลการวเิคราะห์ดชันีประสิทธิผล 

จ านวนนกัเรียน 
คะแนน 

ค่า E.I. ค่าร้อยละ 
เตม็ รวมก่อนเรียน รวมหลงัเรียน 

41 30 307 850 0.7615 76.15   

 จากตารางท่ี  4  ผลการวเิคราะห์ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้จากการเรียนรู้ โดยใชส่ื้อ
อิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง  มหศัจรรยชี์วติพืช  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   
มีค่าเท่ากบั  0.7615  คิดเป็นร้อยละ  76.15  หมายถึง  มีความกา้วหนา้ทางการเรียนร้อยละ 76.15   หลงัจากท่ีเรียน
ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน        
  4.6  ผลการวเิคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามผลการวเิคราะห์
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนโดยหลงัจากเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD ครบทุกเน้ือหาแลว้ผูว้จิยัไดส้ ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียน ดว้ยแบบสอบถามท่ีพฒันาข้ึน  
ผลการวเิคราะห์แสดงในตารางท่ี 5           
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ตารางที ่ 5  ผลการวเิคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน    

ขอ้ท่ี ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
ขอ้มูล 

X  SD การแปลผล 
1 ดา้นความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้                                                                  4.51 0.50          มากท่ีสุด 
2 ดา้นการมีส่วนร่วม 4.48 0.50 มาก 
3 ดา้นเน้ือหา 4.56 0.49 มากท่ีสุด 
4 ดา้นคุณค่าต่อการเรียน 4.43 0.48 มาก 
5 ดา้นความเหมาะสมของส่ือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 4.43 0.49 มาก 
6 ดา้นเคร่ืองมือการวดัผลประเมินผล 4.39 0.34 มาก 
 รวมเฉล่ีย 4.46 0.42 มาก 

 จากตารางท่ี 5 พบวา่  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โดยภาพรวม  
นกัเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.46, S.D. = 0.42)   
 4.7  ผลการวเิคราะห์การมีปฏิสมัพนัธ์ (ความร่วมมือ)ในการท างานของผูเ้รียนหลงัเรียนดว้ยส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTAD ผลการวเิคราะห์แสดงในตารางท่ี 6     

ตารางที ่ 6  ผลการวเิคราะห์การมีปฏิสมัพนัธ์ (ความร่วมมือ)ในการท างานของผูเ้รียนหลงัเรียน 

คนท่ี ความถ่ี รวม ร้อยละ 

ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้  3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้ 8 ขอ้ 9 ขอ้10  ขอ้11 ขอ้ 12 

1 12 13 14 14 12 13 14 14 14 14 14 12 160 88.89 
2 13 13 13 14 13 14 13 14 14 13 13 14 161 89.44 
3 12 11 12 12 13 14 14 15 14 14 12 13 156 86.67 
4 12 14 12 12 13 13 13 12 13 12 13 12 151 83.89 
5 12 13 13 12 12 14 13 12 12 14 13 14 154 85.56 
6 11 12 13 12 14 13 14 14 14 13 12 12 154 85.56 
7 13 14 14 14 14 14 12 13 14 12 14 13 161 89.44 
8 13 14 13 14 13 14 13 13 13 14 13 14 161 89.44 
9 12 13 13 14 13 13 14 14 14 13 12 13 158 87.78 

10 12 12 12 12 12 13 13 13 12 13 13 14 151 83.89 
11 12 13 14 12 12 13 12 13 12 14 12 13 152 84.44 
12 13 12 13 13 14 12 12 12 12 12 13 12 150 83.33 
13 12 13 12 12 13 12 13 12 13 13 13 13 151 83.89 
14 12 12 13 13 12 13 12 12 13 13 12 12 149 82.78 
15 12 13 12 13 12 13 13 14 13 13 13 13 154 85.56 
16 13 12 13 12 13 12 13 12 12 13 13 13 151 83.89 
17 12 12 13 12 13 13 13 13 13 12 13 13 152 84.44 
18 12 12 13 13 13 13 12 13 13 13 12 13 152 84.44 
19 12 12 13 12 13 13 13 12 12 12 12 12 148 82.22 
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คนท่ี ความถ่ี รวม ร้อยละ 

ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้  3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้ 8 ขอ้ 9 ขอ้10  ขอ้11 ขอ้ 12 

20 12 12 13 13 13 13 12 13 13 12 12 12 150 83.33 
21 12 12 12 13 13 13 14 13 14 13 13 13 155 86.11 
22 12 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 154 85.56 
23 13 12 13 13 13 13 12 13 13 12 13 12 152 84.44 
24 12 12 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 153 85.00 
25 13 13 13 14 13 12 13 12 13 13 12 13 154 85.56 
26 12 13 13 14 14 14 13 13 13 12 12 13 156 86.67 
27 12 13 12 13 12 13 13 13 12 13 13 13 152 84.44 
28 13 12 13 13 13 12 12 13 12 13 14 13 153 85.00 
29 12 12 11 12 13 13 13 13 14 13 13 13 152 84.44 
30 12 12 13 12 12 13 12 13 13 13 13 13 151 83.89 
31 12 13 13 13 14 13 12 13 14 13 13 13 156 86.67 
32 13 12 14 13 14 13 14 13 13 14 13 14 160 88.89 
33 13 13 13 14 13 13 13 14 13 14 13 13 159 88.33 
34 13 14 13 12 13 13 14 13 13 14 13 13 158 87.78 

 รวม 5,241 85.63 

 จากตารางท่ี 6 พบวา่  การจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  เร่ือง  มหศัจรรยชี์วติพืช  ประกอบการ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์(ความร่วมมือ)ในการท างานกลุ่มของผูเ้รียน 

โดยรวม ร้อยละ  85.63  สรุปไดว้า่ การเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิค STAD  ท าใหผู้เ้รียนมีการปฏิสมัพนัธ์(ความร่วมมือ)ในการท างานกลุ่ม    

                                                          5. อภิปรายผล     

 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดต้ั้งวตัถุประสงคข์องการวจิยัไว ้ 6  ขอ้  พบวา่  การพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

เร่ือง  มหศัจรรยชี์วติพืช  ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTAD พบประเด็นท่ีควรน ามา

อภิปรายผลการวจิยัดงัน้ี ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์มีคุณภาพอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด (X = 4.61, S.D =  0.44)    
เม่ือน าไปทดลองตามแบบแผนท่ีก าหนดไว ้ พบวา่ ประสิทธิภาพของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เท่ากบั 84.17/83.33 
ซ่ึงเท่ากบัเกณฑท่ี์ตั้งไวคื้อ 80/80เม่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปรากฎวา่ผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ มีค่าเฉล่ียหลงัเรียนสูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 อีกทั้งวเิคราะห์ดชันี

ประสิทธิผลพบวา่ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เท่ากบั 0.7615  เม่ือส ารวจความพึง

พอใจของผูเ้รียนพบวา่ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึน

ในระดบัพึงพอใจมาก  (X = 4.46,  S.D  =0.42)และผูเ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์ (ความร่วมมือ)ในการท างานของ

ผูเ้รียนหลงัเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  มีค่าเฉล่ียโดยรวม ร้อยละ  85.63  ทั้งน้ีอาจเป็นผลสืบเน่ืองจากส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง มหศัจรรยชี์วติพืช  ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ท่ีพฒันาข้ึนไดย้ดึ
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รูปแบบในการพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตามขั้นตอน ADDIE Model 5 ขั้นตอน คือ ขั้นการวเิคราะห์  ขั้นการ

ออกแบบ  ขั้นการพฒันา  ขั้นการทดลองใช ้ และขั้นการประเมินผล )พิสุทธา  อารีราษฎร์  . 2551 : 64-70)   

และน าหลกัวธีิการวจิยั การพฒันาอยา่งเป็นระบบ มีการวางแผน ด าเนินการสร้าง แกไ้ข ปรับปรุง ทดลอง  

หาคุณภาพ จนไดส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะส าคญัของส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ คือ มีเน้ือหาท่ีไดรั้บการเรียบเรียงแลว้เป็นอยา่งดี มีการตอบสนองความแตกต่างระหวา่ง

บุคคล ทั้งบุคลิกภาพ สติปัญญา ความสนใจพ้ืนฐานความรู้มีปฏิสมัพนัธ์กบัผูเ้รียนและมีผลป้อนกลบัโดย

ทนัที   

   6. สรุปผลการวจิยั 
 ผลของการวจิยั พบวา่ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X  =  4.61,  S.D  =  0.44) 
และเม่ือน าไปทดลองตามแบบแผนการทดลองท่ีวางไว ้พบวา่ประสิทธิภาพของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เท่ากบั 
84.17/83.33 ซ่ึงเท่ากบัเกณฑท่ี์ตั้งไวคื้อ 80/80 เม่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปรากฎวา่นกัเรียนท่ี
เรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
อีกทั้งวเิคราะห์ดชันีประสิทธิผลพบวา่ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เท่ากบั 0.7615     
เม่ือส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียนพบวา่ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  เร่ือง  
มหศัจรรยชี์วติพืช  ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTAD ท่ีพฒันาข้ึนในระดบัพึงพอใจ มาก              
(X = 4.46,  S.D  =0.42)  สอดคลอ้งการผูเ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์ (ความร่วมมือ)ในการท างานของผูเ้รียน            
หลงัเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  มีค่าเฉล่ียโดยรวม ร้อยละ 85.63 การวจิยัคร้ังน้ีสรุปไดว้า่ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ี
พฒันาข้ึนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถน าไปใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนได ้

7. กติตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณเจา้ของบทความ   เอกสาร   ต ารา และงานวจิยัตลอดจนผูเ้ช่ียวชาญ  ผูท้รงคุณวฒิุ  อาจารย์
ท่ีปรึกษา  ผูอ้  านวยการโรงเรียน  คณะครู นกัเรียน โรงเรียนบา้นบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) และเพื่อน ๆ สาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษาทุกท่าน  ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ ใหค้  าปรึกษา แนะน าในการท าวจิยัในคร้ังน้ีใหส้ าเร็จลุล่วง
ดว้ยดี   
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือพฒันาหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์  เร่ือง  วนัส าคญัทางพระพทุธศาสนาให้มีคุณภาพ 2)  เพื่อ
ศึกษาประเมินคุณภาพหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง  วนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์E1/E2  3) เปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึน  4)  ศึกษาดชันีประสิทธิผลของการ
เรียนรู้ดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึน 5) ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ และ 
6) ศึกษาความคงทนการเรียนรู้ของผูเ้รียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ป็นนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554โรงเรียนประชารัฐพฒันศึกษา ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 24  จ านวน 26 
คน โดยการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชไ้ดแ้ก่ หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  แบบประเมิน
คุณภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละและค่า t-test 
(Dependent )  ผลการวิจยัพบว่า  1)  ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อคุณภาพหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพเหมาะสมมาก 
(  = 4.57, S.D. = 0.47)  2)  หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 85.48/83.33 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 3)  
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  4)  ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์  นกัเรียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนสูงข้ึนร้อยละ  70.18 5)  ความพึงพอใจของผูเ้รียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้
ดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึน  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  =  4.56, S.D. = 0.49) 6)  ความคงทนการเรียนรู้ของผูเ้รียนหลงัไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้ดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  อยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนด เม่ือเวลาผา่นไป 7 วนั และ 30 วนั 
 
ค าส าคญั : หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์, วนัส าคญัทางพทุธศาสนา, อีบุค๊, e-book 
 
 

ABSTRACT 

 

 The aims of this research were 1) to evaluate the developed electronic book ,2) to develop the electronic book 

on the topic of Prime days Buddhism for Mattayomsuksa 2 based on the assigned criterion of the efficiency at E1/E2, 2) 

to evaluate the developed electronic book, 3) to compare the pretest scores to the posttest scores of the  achievement of 

the students who studied with the developed electronic book,  4) to study effective index of the developed electronic 

book, 5) to study the satisfaction of the students after studying with the developed electronic book, and  6) to study the 

learning retention of the students after studying with the electronic book. The samples by purposive sampling were 26  

Mattayomsuksa 2 students of  Pracharatpattanasuksa School under the office of Mattayomsuksa Kalasin Educational 

Service Area 24 . The research instruments were an electronic book, an achievement test , an assessment form of 

electronic book, and a self-assessment form of the satisfaction to electronic book. The research statistics were mean, 

standard deviation, percentage and t-test (dependent).  
 Results of the research were as follows : 

 1. the average opinion of the experts on the developed electronic book was high (  = 4.57, S.D. = 0.47)   2. 

the efficiency of the developed electronic book was 85.48/83.33 which higher than the assigned criterion of the efficiency 

at 80/80    

 3. the achievement of the posttest scores was significantly higher than the pretest scores at .05 level      4. the 

effective index of the developed electronic book was  70.18  

  5. the overall of students’ satisfaction with the learning was very high  ( X  =  4.56, S.D. = 0.49)   6. 

the learning retention of the experimental group were in the assigned criterion  after the period of 7 days and 30 days. 

 

Keyword  : e-book, Electronic Book  , Prime days Buddhism 
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1.  บทน า 
 ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและไดผ้ลส าเร็จตามหลกัสูตรนั้นครูผูส้อนตอ้งใชเ้ทคนิคและกลวิธีในการ
สอนโดยการน าส่ือเขา้มาช่วยในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพราะส่ือเป็นตวักลางท่ีผูส้อนใชใ้นการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ทกัษะ
เจตคติ ท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ช่วยกระตุน้และเร้าความสนใจท าให้กระบวนการเรียนรู้น่าสนใจมากยิง่ข้ึน เป็นการ
สร้างบรรยากาศการเรียนการสอน  เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสภาพความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสงัคม และความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาการ 
เป็นการสร้างกลยทุธ์ใหม่ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของบุคคล สงัคมไทย เพือ่ให้ผูเ้รียนมีศกัยภาพ
ในการแข่งขนัและร่วมมืออยา่งสร้างสรรคใ์นสงัคมโลก  (กรมวิชาการ.    2545  :  200-218)ปัจจุบนัเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้มามี
บทบาทโดยตรงกบัระบบการศึกษา โดยเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์สามารถน าเสนอและการแสดงผลดว้ยระบบส่ือต่าง ๆ ทั้งในดา้นขอ้มูล 
รูปภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว และวีดิโอและสามารถสร้างระบบการมีปฏิสมัพนัธ์แบบโตต้อบ ท าให้การเรียนรู้ยคุใหม่ประสบความส าเร็จ
ดว้ยดี (ยนื ภู่วรวรรณ, 2546: 47-48)  ในปัจจุบนันกัการศึกษาและนกัวิจยั ไดมี้การน าเอาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มาใชใ้นบทบาทเป็นผูส้อนอยา่ง
กวา้งขวาง ผลจากการสงัเคราะห์งานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง.  2540 : 2-3) พบว่า การเรียนโดยใช้
คอมพิวเตอร์มีบทบาทเป็นผูส้อนท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงข้ึน เม่ือเทียบกบัวิธีสอนแบบปกติ ท่ีใชค้รูเป็นผูส้อนหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book ) เป็นส่ืออีกรูปแบบหน่ึงเขา้มามีบทบาทเป็นตวัเสริมในการเรียน เพราะวา่เป็นส่ือท่ีรวบรวมเน้ือหาการเรียนการ
สอนในรูปแบบของหนงัสือดิจิตอล  ท่ีมีทั้งภาพขอ้ความ ภาพเคล่ือนไหว วิดีโอ และเสียง (Hawkins. 2000)   หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการ
น าคอมพิวเตอร์เขา้มามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในเน้ือหาวิชาต่าง ๆ ลกัษณะการใชค้อมพิวเตอร์เป็นส่ือในการน าเสนอเน้ือหาคลา้ยกบั
หนา้กระดาษ โดยสามารถบรรจุเน้ือหาต่าง ๆทั้งภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง ขอ้ความ และวิดีโอ เป็นการเพ่ิมแรงจูงในในการเรียนให้แก่
ผูเ้รียนจากการน าเสนอประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ สร้างความสนใจท่ีดี ถือเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเป็นระบบประสิทธิภาพดี 
(รุ่งโรจน์ แกว้อุไร. 2532 : 11) นอกจากนั้นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเก็บเน้ือหาไวไ้ดม้ากและตอบสนองกบัการเรียนรู้จากการอ่านท่ี
แตกต่างกนัของผูเ้รียนแต่ละคนท่ีสามารถอ่านและคน้หาค า พร้อมกนันั้นสามารถจดัพิมพเ์ก็บเป็นเอกสารไว ้ในหนา้ท่ีผูเ้รียนตอ้งการอีกดว้ย 
การอ่านสามารถอ่านจากหนา้แรกไปยงัหนา้ต่อไปไดเ้ร่ือย ๆ หรืออาจดูท่ีสารบญัและขา้มไปอ่านหนา้สุดทา้ย หรือ เลือกอ่านส่วนใดก็ได ้
โดยไม่ตอ้งพลิกกลบัไปกลบัมาเหมือนเช่นการอ่านเอกสารในรูปแบบหนงัสือ หรือส่ิงพิมพ ์(สานิตย ์ กายาผาด. 2539 : 2) 
 สหวิทยาเขตสมเด็จ จงัหวดักาฬสินธ์ุ  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 24  ซ่ึงประกอบดว้ยโรงเรียนท่ีเปิดสอนใน
ระดบัช่วงชั้นท่ี  3  และช่วงชั้นท่ี 4  จ  านวน  6 โรงเรียน และปัจจุบนัมีผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ในกลุ่มทั้งหมดจ านวน 546  คน  มีเป้าหมายคือ  
การพฒันาครูและบุคลากรของสถานศึกษาให้มีศกัยภาพในการจดัการเรียนการสอน เนน้การใชน้วตักรรมทางการศึกษา เพ่ือให้การจดัการเรียนรู้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ(สหวิทยาเขตสมเด็จ. 2551 : 1) 

 ผูวิ้จยัซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีครูผูส้อนวิชาพระพทุธศาสนา โรงเรียนประชารัฐพฒันศึกษา และเป็นโรงเรียนหน่ึงในสหวิทยาเขตสมเด็จ    
ประสบปัญหาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  คือ นักเรียนมีพฤติกรรมไม่สนใจเรียน  และเกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียน ส่งผลให้มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาพระพุทธศาสนา อยูใ่นระดบัต ่ากว่าเกณฑท่ี์ทางโรงเรียนก าหนดไว ้(โรงเรียนประชารัฐพฒันศึกษา.  2551 : 5-ง)  
โดยเฉพาะในเน้ือหา  วนัส าคญัทางพทุธศาสนา   ซ่ึงนกัเรียนจ าเป็นจะตอ้งเรียนรู้เพราะตอ้งน าไปปรับประยกุตใ์ช้ในชีวิตประจ าวนั ส าหรับ
การปรับพฤติกรรม เพื่อปฏิบติัตนให้ถูกตอ้งตามจารีตประเพณีของสงัคม  แต่สภาพความเป็นจริงท่ีปรากฏ พบว่า นกัเรียนยงัขาดความรู้ความ
เขา้ใจในเร่ืองวนัส าคญัทางพุทธศาสนา ไม่เขา้ใจท่ีมาและความส าคญัของวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา และไม่รู้จกัวิธีปฏิบติัตนในวนั
ส าคญังกล่าว  ผูวิ้จยัไดส้ ารวจสภาพของการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นเบ้ืองตน้พบว่า มีปัญหาดา้นส่ือการเรียนการสอน  เน่ืองจากขาด
ส่ือเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการจดัการเรียนรู้     ผลจากการขาดส่ือเทคโนโลยดีงักล่าว  ท  าให้ขาดความต่อเน่ืองในการเรียนรู้ของผูเ้รียน  โดยท่ีผูเ้รียนไม่
สามารถทบทวนความรู้ท่ีเรียนผ่านมาได้  และไม่สามารถศึกษาหาความรู้ใหม่หรือหัวขอ้ใหม่ท่ีต่อเน่ืองกนัมาล่วงหน้าได ้ ท  าให้ส่งผลต่อความรู้
ความเขา้ใจในเน้ือหาบทเรียนของผูเ้รียน   
 จากสภาพปัญหาท่ีผูวิ้จยัพบในการจดัการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ของโรงเรียนประชารัฐพฒันศึกษา และความส าคญัของ
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ผูวิ้จยัจึงไดพ้ฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ประกอบการจดัการเรียนรู้ เร่ือง วนัส าคญัทางพุทธศาสนา ส าหรับ นกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2โรงเรียนประชารัฐพฒันศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 โดยผูวิ้จยัคาดหวงัว่าการจดัการเรียนรู้โดย
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงเป็นหนงัสือดิจิตอล  ประกอบดว้ยเน้ือหาท่ีสมบูรณ์ครบถว้น จะท าให้ผูเ้รียนมีความรู้ มีความเขา้ใจในเน้ือหามาก
ยิง่ข้ึน ส่งผลให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
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2.  วตัถุประสงค์การวจิัย และวธิีด าเนินการวจิัย 
วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1.  เพ่ือพฒันาหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์  เร่ือง  วนัส าคญัทางพระพทุธศาสนาให้มีคุณภาพ 
 2. เพื่อศึกษาประเมินคุณภาพหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง  วนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์E1/E2 
 3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของผูเ้รียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึน 
 4. เพื่อศึกษาดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึน 
 5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึน 
  6. เพ่ือศึกษาความคงทนการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึน 
สมมติฐานการวจิัย 
    คะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนหลงัเรียนดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
วธิกีารวจิัย 
 การด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี  มีรายละเอียดดงัน้ี 
  ประชากร คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  สหวิทยาเขตสมเด็จ  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 24   ซ่ึงมีจ  านวน 6 โรงเรียน จ านวน 14 ห้องเรียน และมีจ านวนผูเ้รียนทั้งส้ิน  546  คน    
  กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนประชารัฐพฒันศึกษา อ าเภอสมเด็จ  จงัหวดักาฬสินธ์ุ ซ่ึงเป็นโรงเรียน
หน่ึงในสหวิทยาเขตสมเด็จ  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 24   ไดม้าโดยการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง แบบเฉพาะเจาะจง  
โดยใชเ้กณฑใ์นการเลือกโรงเรียนท่ีมีความพร้อมดา้นห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ดา้นอุปกรณ์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ  านวนหน่ึงห้องเรียน 
จ านวน  26 คนไดแ้ก่จ  านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อจ านวนนกัเรียน 
 ระยะเวลาในการวิจยั  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2554 
 เน้ือหาในหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบดว้ยเน้ือหา จ านวน 8 เล่ม คือ  เล่มท่ี 1  วนัมาฆบูชา    เล่มท่ี 2  วนัวิสาขบูชา 
เล่มท่ี 3  วนัอฏัฐมีบชูา  เล่มท่ี 4  วนัอาสาฬหบูชา เล่มท่ี 5  วนัธรรมสวนะ  เล่มท่ี 6  วนัเขา้พรรษา  เล่มท่ี 7  วนัออกพรรษา  และเล่มท่ี 8  
วนัเทโวโรหนะ 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง วนัส าคญัทางพทุธศาสนา   แบบประเมินคุณภาพหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์    แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ  
 วิธีด าเนินการวิจยั  มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1.ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
 2.  ด าเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เล่มท่ี 1  จนถึงเล่มท่ี 8 สปัดาห์ละ 5 ชัว่โมง รวม 12 ชัว่โมง 
โดยท่ีผูศึ้กษาเป็นเพียงผูใ้ห้ค  าแนะน าและช่วยเหลือเม่ือผูเ้รียนตอ้งการเท่านั้น หลงัจากท่ีนกัเรียนเรียนจบในแต่ละบทแลว้จะตอ้งตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูศึ้กษาพฒันาข้ึน นอกจากน้ี ผูศึ้กษาสามารถตรวจสอบคะแนนของผูเ้รียนแต่ละ
คนเพ่ือน ามาบนัทึกผลในล าดบัต่อไป 
 3. หลงัจากเรียนครบทุกหน่วยเน้ือหาในหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แลว้ จึงท าการทดสอบหลงัเรียน (Post-test)  โดยใชแ้บบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชุดเดิม 
 4.  เก็บขอ้มูลความพึงพอใจของนกัเรียน 
 5.  ทดสอบเพื่อวดัความคงทนการเรียนรู้ 
 6.  รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดและวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ 
 7.  สรุปผลการทดลอง 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชเ้พ่ือวิเคราะห์การประเมินคุณภาพหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์และ
วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้รียน  สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ใช ้t-test Dependent เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนหลงัเรียน 
 แบบแผนการทดลอง  การวิจยัคร้ังน้ี มีแบบแผนการทดสองแบบ 1 กลุ่ม มีการทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน 
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3.  ผลการวจิยั 
 1. ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพฒันาข้ึน โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ดงัตารางท่ี 1 
    ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

รายการ 
ระดบัความคดิเห็น 

X  S.D. การแปลความหมาย 

1. ดา้นการจดัรูปเล่ม 
2.  ดา้นการจดัภาพ 
3.  ดา้นการจดับทเรียน 
4.  ดา้นภาษา 
5.  ดา้นเน้ือหาและการด าเนินเร่ือง 

4.55 
4.60 
4.45 
4.45 

4.80 

0.49 
0.46 
0.47 
0.55 

0.40 

เหมาะสมมากท่ีสุด 
เหมาะสมมากท่ีสุด 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 

เหมาะสมมากท่ีสุด 

เฉลีย่รวม 4.57 0.47 เหมาะสมมากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี  1  ผลการประเมินคุณภาพหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  พบวา่ ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์   
อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด  (  = 4.57, S.D. = 0.47)  เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่  รายการท่ีมีความคิดเห็นในระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด
ไดแ้ก่  ดา้นเน้ือหาและการด าเนินเร่ือง  ( = 4.80, S.D. = 0.40)   
 
  2. ประสิทธิภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  ท่ีพฒันาข้ึนตามเกณฑ ์E1/E2 (80/80) ดงัตารางท่ี 2 
   ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์   

เกณฑ ์ ค่าประสิทธิภาพ ระดบัคุณภาพ 
E1 85.48 ดีพอใช ้
E2 83.33 ดีพอใช ้

  
 จากตารางท่ี 2 พบวา่ บทเรียนท่ีพฒันาข้ึน โดยรวมมีประสิทธิภาพพอใช ้โดยมีค่า 85.48/83.33 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้  
 
 3.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ดงัตารางท่ี 3 
   ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

คะแนน จ านวน   S.D. t Sig. 
คะแนนก่อนเรียน 
คะแนนหลงัเรียน 

26 
26 

6.62 
12.50 

1.33 
0.91 

t = 54.14* 
(df =25) 

.000 
 

 *  ระดบัความเช่ือมัน่ 95% (   =  .05) 
 จากตารางท่ี  3  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียนพบวา่ ค่า t ค านวณไดมี้ค่า 54.14  และเม่ือ
พิจารณาค่า Sig. พบวา่มีค่านอ้ยกวา่ .05 สรุปไดว้า่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05    
 
 4. ผลการวิเคราะห์ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์   

   ตารางที่ 4 ดชันีประสิทธิผลของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  ท่ีพฒันาข้ึน 

จ านวน 

ผูเ้รียน 

คะแนน

เตม็ 

ผลรวมคะแนน ดชันีประสิทธิผล 

ก่อนเรียน หลงัเรียน E.I. ร้อยละ 
26 15 172 325 0.7018 70.18 
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 จากตาราง 4  ค่าดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเม่ือเรียนด้วย
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  ท่ีพฒันาข้ึน โดยมีคะแนนหลงัเรียน  (325 ) มากกว่าคะแนนก่อนเรียน (172)  คิดเป็นค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 
0.7018  หมายความวา่ นกัเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึนหรือมีความกา้วหนา้ของการเรียนดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีพฒันาข้ึน  ร้อยละ 70.18 
 
 5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน หลงัการทดลองตามแบบแผนเสร็จส้ินแลว้ ผูวิ้จยัไดป้ระเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน
กลุ่มตวัอยา่ง ผลท่ีไดด้งัแสดงในตาราง 5 
    ตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

รายการ X  S.D. การแปลความหมาย 

1.  ดา้นเน้ือหา 
2. ดา้นการน าเสนอ 
3.  ดา้น ภาษา  
4.  ดา้นการด าเนินเร่ือง 

4.57 
4.55 
4.58 
4.53 

0.48 
0.48 
0.52 
0.49 

พึงพอใจมากท่ีสุด 
พึงพอใจมากท่ีสุด 
พึงพอใจมากท่ีสุด 
พึงพอใจมากท่ีสุด 

เฉลีย่รวม 4.56 0.49 พงึพอใจมากที่สุด 

  
 จากตารางท่ี 5 ผลการประเมินความพึงพอใจ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2 โดยภาพรวม เฉล่ียทั้ง  4 ดา้น พบว่า นกัเรียน
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (X  =  4.56, S.D. = 0.49 )  
 
 6.  ผลการศึกษาความคงทนของการเรียนรู้ของผูเ้รียน หลงัจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน  แลว้ 7 วนั และ  30 วนันบั
จากวนัท่ีทดสอบหลงัเรียน ดงัแสดงในตารางท่ี 6 
   ตารางที่ 6 ผลการศึกษาความคงทนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

ระยะเวลา คะแนนเต็ม คะแนนเฉลีย่ เฉลี่ยร้อยละ ความคงทนลดลง 
หลงัการทดลอง 15 12.50 83.33 - 

7  วนั 
30  วนั 

15 
15 

11.23 
8.58 

74.86 
57.17 

8.47 
26.16 

   
 จากตารางท่ี  6  การศึกษาความคงทนการเรียนรู้ พบวา่ คะแนนทดสอบเม่ือระยะเวลาผา่นไป 7 วนั คะแนนลดลงร้อยละ 8.47  
ซ่ึงเกณฑท่ี์ก าหนดความคงทนการเรียนรู้จะลดลงไดไ้ม่เกินร้อยละ 10   และเม่ือระยะเวลาผา่นไป 30 วนั คะแนนทดสอบลดลง 26.16 ซ่ึง
เกณฑท่ี์ก าหนดความคงทนการเรียนรู้จะลดลงไดไ้ม่เกินร้อยละ 30   แสดงให้เห็นวา่ความคงทนทางการเรียนรู้ 
ของนกัเรียน  ท่ีเรียนดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนอยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนด  นั้นคือหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท าให้นกัเรียนมีความคงทน
ทางการเรียนรู้อยูใ่นเกณฑ ์

4.  สรุปผลการวจิยัและอภิปรายผล 
สรุปผลการวจิัย 
  1.  คุณภาพหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีผูศึ้กษาไดพ้ฒันาข้ึน พบวา่ ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ อยู่
ในระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด ( = 4.50, S.D. = 0.55)   
  2.  ประสิทธิภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีผูศึ้กษาไดพ้ฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพพอใช ้ (86.04/84.00) ซ่ึงมีประสิทธิภาพ
สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้(80 /80) 
  3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดั 
การเรียนรู้ดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
  4. ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเท่ากบั 0.7209  คิดเป็นร้อยละ 72.09 
  5. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า  นกัเรียน 
มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด  ( =  4.66, S.D. = 0.47 ) 
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  6. ผลการประเมินความคงทนการเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัเรียนผา่นไป  7  วนัและ 30  วนั พบวา่ คะแนนเฉล่ียหลงัเรียน
ของนกัเรียน  เท่ากบั  16.45  คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนผา่นไป  7  วนั เท่ากบั 15.73  ลดลง  3.64 %  เม่ือเทียบกบัเกณฑแ์ลว้ลดลงนอ้ยกวา่เกณฑ์
ท่ีก าหนด (10%) และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนผา่นไป  30  วนั เท่ากบั 13.58 ลดลง  14.36 %  เม่ือเทียบกบัเกณฑแ์ลว้ลดลงนอ้ยกวา่เกณฑท่ี์
ก าหนด (30%)  สรุปไดว้่าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีพฒันาข้ึนเป็นบทเรียนท่ีท าให้ผูเ้รียนมีความคงทนการเรียนรู้  สามารถน าไปใชใ้นการ
เรียนการสอนได ้

 

อภิปรายผล 
 การพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง วนัส าคญัทางพุทธศาสนา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  พบประเด็นท่ีควรน ามาอภิปรายผล
การศึกษาดงัน้ี     

 1.  การประเมินหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ 
 
    ผลการประเมินหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง  วนัส าคญัทางพทุธศาสนา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2พบวา่ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ี
พฒันาข้ึน มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการตามขั้นตอนเชิงระบบ  5  ขั้นตอน  คือขั้นตอนการ
วิเคราะห์  ขั้นการออกแบบ  ขั้นการพฒันา  ขั้นการทดลองใช ้ และขั้นการประเมินผล  (พิสุทธา   อารีราษฎร์. 2550 : 58-59)  ในการด าเนินการทางดา้นเน้ือหา
และแบบทดสอบเพ่ือให้มีความสมบูรณ์และถูกตอ้ง  ผูศึ้กษาไดท้  า การประเมินหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยการประเมินโครงสร้างของหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ประเมินผลลพัธ ์ และประเมินองคป์ระกอบของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ จึงท าให้ไดบ้ทเรียนท่ีมีคุณภาพในระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด ผล
การศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบังานศึกษาของ ธนิตา  ชาติวฒิุ (2550 : 76)   ชุติมา  บรรเทาทุกข ์(2551 : 80)  เวียงงาม  อินทะวงษ ์(2552 : 80-81) และ 
สุรางคศ์รี  พรรณพราว (2552 : 88-89) ท่ีท  าการศึกษาการพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่  หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างข้ึน
ผูเ้ช่ียวชาญให้การยอมรับในระดบัสูง 
 2.  ประสิทธิภาพของหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ 

  
  หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง วนัส าคญัทางพทุธศาสนา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  พบวา่ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีพฒันาข้ึน  
มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากบั 86.04/84.00 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 80/80  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมากจาก  ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบและ
พฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยค านึงถึงจิตวิทยาการเรียนรู้และยดึหลกัทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสร้างส่ิง
เร้าให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น สนใจ จดจ า มีส่วนร่วมท่ีจะเรียนรู้  ผูศึ้กษาไดพ้ฒันาบทเรียนให้เหมาะสมกบัระดบัวยั ระดบัความรู้
ความสามารถของนกัเรียน เนน้ให้ส่ือสร้างความเร้าใจให้กบันกัเรียน เนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลโดยการสร้างค าถามให้นกัเรียนได้
ตอบหรือคิดระหวา่งการเรียนเน้ือหาอยา่งเหมาะสม โดยยดึนกัเรียนเป็นส าคญั นอกจากน้ีหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ มีทั้งตวัอกัษร ภาพ และเสียง 
ประกอบ ผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ และไดน้ าไปทดลองใชก่้อนท่ีจะน ามาใชเ้กบ็ขอ้มลูจริงจึงท าให้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ สอนมี
ประสิทธิภาพ  (พิสุทธา  อารีราษฎร์. 2550 :  58 – 59)  สอดคลอ้งกบัผลงานศึกษาของ ถาวร นุ่นละออง (2550 : 39-40) และชุติมา  บรรเทาทุกข ์
(2551: 80)  ท่ีท  าการศึกษาเก่ียวกบัส่ือหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์พบวา่  ส่ือท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานคือ  80/80 
 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
   
 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง วนัส าคญัทางพทุธศาสนา ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2  พบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้สดงวา่การสอนโดยใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ท าให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่า หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีทั้งภาพ  และเสียง สามารถทบทวนและเรียนไดต้ามความพร้อมของนกัเรียน หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้
ผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ และไดน้ าไปทดลองใชก่้อนท่ีจะน ามาใชเ้ก็บขอ้มูลจริงจึงท าให้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ มีประสิทธิภาพ สูงกวา่
เกณฑท่ี์ก าหนด 80/80  จึงน่าจะเป็นสาเหตุท าให้ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงข้ึน หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีสร้างข้ึน ผูศึ้กษาได้
ยดึหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  และไดส้ร้างตามขั้นตอนท่ีจดัไวอ้ยา่งเป็นระบบแบบแผน ท าการพฒันาหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ สอน เหมาะสมกบัระดบัวยั หรือความสามารถของผูเ้รียน โดยมุ่งเนน้ให้สอดคลอ้งกบัผูเ้รียนโดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั  
นอกจากน้ีบทเรียนมีทั้งตวัอกัษร ภาพ และเสียง ท าให้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เกิดความน่าสนใจ ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีความสุขและ
เกิดองคค์วามรู้ท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงข้ึน และผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานศึกษาของ พรพรรณ  สีละมนตรี 
(2552 : 123-124) ศิวพร   ช ่าชอง (2552 : 72-73) และทรัพยศิ์ริ  โปรดเมธี  (2552 : 57-58) ท่ีท  าการศึกษาเก่ียวกบัส่ือหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
พบวา่ส่ือท่ีสร้างข้ึนส่งผลท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนั 
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 4.  ดชันีประสิทธิผล 
   

 ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง วนัส าคญัทางพุทธศาสนา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  พบวา่มีค่า
เท่ากบั 0.7209  ซ่ึงหมายความว่านกัเรียนมีความรู้เพ่ิมหรือมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิเพ่ิม ข้ึนคิดเป็นร้อยละ 72.09   ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูศึ้กษาได้
ท  าการพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  ท่ีมีทั้งภาพ และ เสียง สร้างความพอใจให้ผูเ้รียนเกิดความอยากเรียน  มีความสุขกบัการเรียน  และ
สามารถเรียนรู้ไดต้ามความตอ้งการ  ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานศึกษาของ ถาวร นุ่นละออง  (2550 : 39-40)  ชุติมา  บรรเทาทุกข ์
(2551 : 80) และพรพรรณ  สีละมนตรี (2552 : 123-124)  ท่ีท  าการศึกษาเก่ียวกบัส่ือหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  พบวา่ส่ือท่ีสร้างข้ึนมีค่าดชันี
ประสิทธิผลเกินร้อยละ  60 
   
 5.  ความพงึพอใจของนักเรียน 
  
  ความพึงพอใจของนกัเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่านกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูศึ้กษาไดท้  าการพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปดว้ย ภาพ  แสง  สี เสียง   ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้  ไม่เบ่ือหน่าย 
และเร้าความสนใจ  สามารถเรียนรู้ไดต้ามความตอ้งการ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการท่ี พิสุทธา  อารีราษฎร์ (2549 : 178) กล่าววา่  ความพึงพอใจ (Satisfaction)  
เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเฉพาะ  ถา้ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจต่อส่ือ จะเป็นผลท าให้ผูเ้รียนยอมรับและตอบสนองการเรียน
ดว้ยความเตม็ใจโดยการสนใจในการเรียนหรือการร่วมกิจกรรม  ซ่ึงมีผลท าให้ผูเ้รียนมีผลการเรียนดียิ่งข้ึน แสดงว่า  หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีผู ้
ศึกษาพฒันาข้ึนสนองตอบความตอ้งการในการเรียนรู้ของผูเ้รียนจนเกิดความพึงพอใจ สอดคลอ้งกบังานศึกษาของ ชุติมา  บรรเทาทุกข ์(2551 : 80)  
สุรางคศ์รี  พรรณพราว (2552 : 88-89) และสอดคลอ้งกบังานศึกษาต่างประเทศของ วิลสนั (Wilson. 2003 ; อา้งถึงใน จนัทร์เพญ็  พวงสมบติั.  
2553 : 68) 
 
 6.  ความคงทนการเรียนรู้ของนักเรียน 
 
  ผลการประเมินความคงทนการเรียนรู้ พบวา่ นกัเรียนมีความคงทนการเรียนรู้อยูใ่นเกณฑท์ั้ง 7 วนั และ 30 วนั  โดยมีคะแนนเฉล่ีย
ลดลงไม่เกิน 10 %  เม่ือเวลาผา่นไป 7 วนั  และมีคะแนนเฉล่ียลดลงไม่เกิน 30 %  เม่ือเวลาผา่นไป 30  วนั แสดงวา่นกัเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ดว้ย
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ช่วยสอนท่ีพฒันาข้ึน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูศึ้กษาไดท้  าการพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยไดย้ดึหลกัการและทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ และไดส้ร้างตามขั้นตอนท่ีจดัไวอ้ยา่งเป็นระบบแบบแผน ท าการพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสมกบัระดบั
วยั หรือความสามารถของนกัเรียน ตอบสนองความแตกต่างของนกัเรียน นอกจากน้ีบทเรียนมีทั้งตวัอกัษร ภาพ และเสียง ผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ 
และไดน้ าไปทดลองใชก่้อนท่ีจะน ามาใชเ้ก็บขอ้มูลจริง จึงท าให้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ มีประสิทธิภาพ นกัเรียนมีความประทบัใจ และสามารถเรียนรู้
อยา่งเป็นรูปธรรม มีกระบวน การเรียนท่ีค่อยเป็นค่อยไป  นกัเรียนไดท้บทวนความรู้หรือหาค าตอบของปัญหาและขอ้สงสยัไดต้ลอดเวลาตามความตอ้งการ  
ท าให้นกัเรียนจดจ าไดดี้ ซ่ึงตรงกบัหลกัการของ พิสุทธา  อารีราษฎร์ (2550 : 173-175) กล่าวไวว้า่ ความคงทนการเรียนรู้ เป็นความสามารถในการจดจ าหรือ
ยอ้นระลึกถึงความรู้ท่ีไดเ้รียนมาก่อน หลงัไดท้ิ้งระยะเวลาไวร้ะยะหน่ึง  ความคงทนในการเรียนรู้ถือเป็นส่ิงส าคญัต่อผูเ้รียน  เน่ืองจากความรู้ท่ีคงอยูใ่นตวั
ผูเ้รียนท าให้สานต่อความรู้ใหม่ไดดี้ยิง่ข้ึน  ความคงทนในการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยูใ่นเกณฑจ์ะถือวา่บทเรียนนั้นมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผลการศึกษาน้ี
สอดคลอ้งกบังานศึกษาของ สุรางคศ์รี  พรรณพราว (2552 : 88-89)  ศิวพร   ช ่าชอง (2552 : 72-73) และทรัพยศิ์ริ  โปรดเมธี  (2552 : 57-58) 
 

5.  กติตกิรรมประกาศ 
 งานวิจยัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี โดย ผศ.ดร.วิทยา  อารีราษฎร์ อาจารยท่ี์ปรึกษา และอาจารยธ์วชัชยั  สหพงษ ์  ท่ีไดก้รุณาให้ค  าแนะน า
และตรวจสอบเสนอแนะ  แกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาในการวิจยั ผูวิ้จยัจึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
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การศึกษาสภาพปัญหา  และแนวทางในการเตรียมความพร้อม 
ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา  วทิยาลยัเทคนิคเลย 

A study of the problems and ways to prepare Vocational Students in Loei Technical College 
 

ชาตรี  มูลชาติ 1  ธรัช  อารีราษฎร์  2  วรปภา  อารีราษฎร์  2 

Chatri Munchart, 1  Tharach Arreerard 2  and Worapapha Arreerard 2 
 

บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหา  และแนวทางในการเตรียมความพร้อมส าหรับนักเรียน
อาชีวศึกษา  วิทยาลยัเทคนิคเลย   โดยการจดัสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) จากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน 11 คน
ไดม้าโดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซ่ึงเป็นผูส้อนนกัเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลยัเทคนิคเลย  และ
มีประสบการณ์ในการท างานมาแลว้เกิน 3 ปี  รวบรวมความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละประเด็นจากการบนัทึก 
การสนทนาและบนัทึกเสียง  วเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) แลว้สรุปเชิงอุปนยั 
 ผลการวจิยัพบว่า 
  สภาพปัญหา  เก่ียวกบันกัเรียนอาชีวศึกษา  วิทยาลยัเทคนิคเลย  คือ  นกัเรียนขาดความรับผิดชอบในตวัเอง  
ติดเพื่อน  ติดเกมคอมพิวเตอร์   ขาดความรู้และทกัษะ  ปัญหาส่วนตวัของผูเ้รียน  ปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้ม  ปัญหา
ดา้นครอบครัว  ปัญหาดา้นคุณธรรมจริยธรรม  และปัญหาการออกกลางคนั 
 แนวทางในการเตรียมความพร้อมส าหรับนกัเรียนอาชีวศึกษา  วิทยาลยัเทคนิคเลย  คือ  ตอ้งท าการปรับพ้ืน
ความรู้ของนักเรียน โดยการเขา้ค่ายกิจกรรมหรือฝึกอบรมก่อนเปิดภาคเรียน  เพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้คณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ  และเทคโนโลยทีางดา้นคอมพิวเตอร์  รวมถึงเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  ปรับทศันคติ
พฤติกรรมและวนิยัในการเรียนอาชีวศึกษา   
 ค าส าคญั : สภาพปัญหา  แนวทางในการเตรียมความพร้อม นกัเรียนอาชีวศึกษา วทิยาลยัเทคนิคเลย 
 
 
 
 
      
1 นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2 ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ผูช่้วยศาสตราจารย ์คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study the problems and the ways to prepare vocational students in 
Loei Technical College, by using the focus group discussion technique. Group members were consisted of  11 
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experts were selected by purposive sampling method, who had experience in teaching in Vocational College  
more than three years. To Collect by recording conservation and use Content analysis and inductive conclusion. 
 The results were  as follows: 
  The Vocational Students’ Problems were : Lack of responsibility ; stick to the game ; lack of knowledge 
and skills ; Personal problems were ; Environmental problems ; family issues ; moral issues ; and dropping out. 
  The ways to prepare the vocational students were training to improve basic knowledge by the camping 
activities, To improve then knowledge of math, science, english and computer technology and strengthen ethics, 
attitude, behavior and discipline in school enrollments. 
  Keywords:  problems, The ways to prepare the vocational students, Loei Technical College 

 
บทน า 

 ยทุธศาสตร์การผลิตและพฒันาก าลงัคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง พ.ศ. 2552-
2561 ไดก้ าหนดกรอบแนวทางการผลิตก าลงัคนท่ีมีคุณภาพ มีสมรรถนะและความรู้ ความสามารถ ให้มีการพฒันา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  จดัการศึกษาและการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิบัติและการเรียนรู้การงานอาชีพ 
โดยเฉพาะยทุธศาสตร์ท่ี 2 ไดก้ล่าวถึงการพฒันาก าลงัคนใหมี้ความรู้และทกัษะทั้งทกัษะพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นและทกัษะ
วชิาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์เป็นก าลงัคนท่ีมีทั้งความรู้และทกัษะและมีคุณภาพ เป็น
แรงงานท่ีมีทกัษะฝีมือ (skill intensive) และสามารถพฒันาให้เป็นแรงงานท่ีใชท้กัษะและสมองในการปฏิบติังาน 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา,  2552 : 14) 
 การจดัการอาชีวศึกษาของประเทศไทยตามพระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 6 
มกราคม พ.ศ.2551 เป็นการจดัการศึกษาดา้นอาชีวศึกษา  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542  และยทุศาสตร์การผลิตและพฒันาก าลงัคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
พ.ศ. 2552-2561  ในการผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นวชิาชีพระดบัฝีมือ  ระดบัเทคนิคและระดบัเทคโนโลยี  รวมทั้ง
เป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงข้ึนเพ่ือให้สอดคลองกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน  โดยน าความรู
ในทางทฤษฎีอนัเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพฒันาผูรั้บการศึกษาให้มีความรูความสามารถในทางปฏิบติัและมี
สมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลกัษณะผูป้ฏิบติัหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได ้ 
(พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา.  2551 : 3) 
 วิทยาลัยเทคนิคเลยได้จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และ
พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  รวมถึงนโยบายของรัฐบาล  โดยมุ่งเน้นการพฒันาทรัพยากร 
 
มนุษยอ์นัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะพฒันาประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้  ซ่ึงการลงทุนการจดัการศึกษาตอ้งใชง้บประมาณมาก  
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการจดัซ้ือเคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการฝึกปฏิบติังานตามบทเรียน  เม่ือส าเร็จการศึกษาตาม
หลกัสูตรก็สามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนไปได ้ หากไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  อาจ
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ถือวา่การลงทุนจดัการศึกษานั้นไม่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ ส่ิงท่ีตามมาก็คือ  ความสูญเปล่าทางการศึกษาและการ
เสียโอกาสทางการศึกษาของผูเ้รียน 

  จากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลจากเอกสาร  และสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  พบวา่  นกัเรียนของวิทยาลยัเทคนิคเลย  
ซ่ึงเป็นวยัแห่งการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย  ความสนใจ  ความคิด  ความรู้สึกและอารมณ์  นกัเรียนตอ้งการความ
เป็นอิสระ  ตอ้งการพึ่งพาตนเอง  ชอบแสดงความสามารถ  ในเวลาเดียวกนัจะเห็นวา่ในวยัน้ีเป็นวยัท่ีตอ้งเผชิญกบั
ปัญหาการปรับตวั  ยงัไม่มีความรับผิดชอบในตวัเอง   ติดเพ่ือน  ติดเกมคอมพิวเตอร์  จึงท าให้ขาดเรียนบ่อย  และ
ต้อ งออกกลางคัน    เ ป็น ปัญหาส าคัญ ท่ีจ า เ ป็นต้อ งท าก าร ศึกษา เ พ่ื อหาสา เหตุ และแนวทางแก้ไข   
เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดการสูญเปล่าในการลงทุนทางการศึกษาของประเทศชาติ  ดังนั้นส่วนแรกตอ้งมีการเตรียม
ผูเ้รียนท่ีดี  ให้มีความพร้อม  มีความตั้งใจจริง  ท าให้เกิดศรัทธาในการเรียนสายอาชีวศึกษา  ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษา
สภาพปัญหา  ความตอ้งการในการเตรียมความพร้อมให้กบันักเรียนอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเลย  เพื่อน าผล
การศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนก าหนดกิจกรรมต่างๆ  แกไ้ขปัญหา  ลดความสูญเปล่าทางการศึกษา  
รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผูมี้คุณภาพ  มีความรู้และทกัษะพร้อมท่ีจะเรียนในสายอาชีวศึกษา  ทั้ งเป็นขอ้มูล
พ้ืนฐานประกอบการตดัสินใจในการด าเนินการวจิยัขั้นตอนต่อไป 

ค าถามการวจัิย 
      1.  สภาพปัญหา  เก่ียวกบันกัเรียนอาชีวศึกษาวทิยาลยัเทคนิคเลยเป็นอยา่งไร 
      2.  แนวทางในการเตรียมความพร้อมส าหรับนกัเรียนอาชีวศึกษา  วทิยาลยัเทคนิคเลยเป็นอยา่งไร 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
      1.  เพื่อศึกษาสภาพปัญหา  เก่ียวกบันกัเรียนอาชีวศึกษา  วทิยาลยัเทคนิคเลย 
      2.  เพื่อศึกษาแนวทางในการเตรียมความพร้อมส าหรับนกัเรียนอาชีวศึกษา  วทิยาลยัเทคนิคเลย 
 

ขอบเขตการวจัิย   
      1.  การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาสภาพปัญหา    ความตอ้งการแนวทางในการเตรียมความพร้อมส าหรับ
นกัเรียนอาชีวศึกษา  วทิยาลยัเทคนิคเลย 
 2.  ประชากร  เป็นครูท่ีสอนนกัเรียนอาชีวศึกษา  วทิยาลยัเทคนิคเลย  จ านวน 166  คน 
 3.  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเลือกมาจากประชากรเป้าหมายท่ีก าหนดเอาไว ้ จ านวน  11 คน โดย
คดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 1) เป็นครูท่ีสอนนกัเรียนอาชีวศึกษา
วทิยาลยัเทคนิคเลย  2) จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีข้ึนไปและ  3) มีประสบการณ์ในการท างานมาไม่นอ้ยกวา่ 
3  ปี 
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 4.  เคร่ืองมือการวิจัย 
  4.1  ประเด็นขอ้ค าถามในการสนทนากลุ่ม  (Focus group discussion) 
  4.2  เทปบนัทึกเสียง 
  4.3  กลอ้งถ่ายวดีีโอ 
  4.4  กลอ้งถ่ายภาพน่ิง 
  4.5  สมุดบนัทึกการสนทนา 
 5.  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
  6.  การวจิยัคร้ังน้ีด าเนินการวจิยัในภาคเรียนท่ี 2ปีการศึกษา 2554 
 

วธิดี าเนินการวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ี  เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพโดยไดด้ าเนินการในรูปแบบการสนทนากลุ่มตามขั้น  มีดงัน้ี 
 1.  ก าหนดปัญหาหรือหวัขอ้ รวมทั้งค  าถามและวตัถุประสงคข์องการวจิยัใหเ้หมาะสม 
 2.  ก าหนดกรอบการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.  ก าหนดทีมงาน  ประกอบดว้ยผูด้  าเนินการสนทนา (Moderator) ผูจ้ดบนัทึก (Notetaker) และผูช่้วยทัว่ไป 
(Assistant)  
 4.  ก าหนดประเด็นแนวค าถาม 
 5.  เลือกกลุ่มตวัอยา่งและเชิญผูเ้ช่ียวชาญเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม 
 6.  จดัการสนทนากลุ่ม 
 7.  เก็บรวบรวมขอ้มูล 
 8.  วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
 ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 11 คน  
โดยท าหนังสือเรียนเชิญเพื่อเป็นผูเ้ช่ียวชาญ  และให้เขา้ร่วมประชุมสนทนากลุ่มเก่ียวกบัสภาพปัญหา  แนวทางใน
การเตรียมความพร้อมส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา  วิทยาลยัเทคนิคเลย   ณ ห้องประชุมอาชีวศึกษาจังหวดัเลย  
วทิยาลยัเทคนิคเลยโดยใหผู้เ้ช่ียวชาญไดเ้สนอความคิดเห็นโดยอิสระภายใตผู้น้ ากลุ่ม เพ่ือควบคุมการให้ขอ้มูล ผูว้ิจยั
บันทึกข้อมูล  เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จากการสนทนากลุ่ม  และเอกสารต่างๆ ท่ีบันทึกไวท้ั้ งหมด 
ตามกระบวนการการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ดงัตวัอยา่งภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1  แสดงการจดัสนทนากลุ่ม (Focus group  discussion) 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล   
 การววิเิคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content  analysis) ในประเด็นต่างๆ เพื่อลงขอ้สรุปแบบ
อุปนัย  และส่งบทสรุปเพ่ือให้กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีให้ขอ้มูลยืนยนัหรือเพ่ิมเติมประเด็น  เพื่อน ามาสรุปเพ่ิมเติมให้มี
ความเท่ียงตรงอีกคร้ังหน่ึง 
 

ผลการวจิัย 
ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 ผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี  1  พบวา่ 
สภาพปัญหา ท่ีเก่ียวกบันกัเรียนอาชีวศึกษา วทิยาลยั 
เทคนิคเลย  แยกตามช่วงเวลาก่อนท่ีจะเขา้มาศึกษาจนจบการศึกษาในหลกัสูตรอาชีวศึกษา  ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1  แสดงสภาพปัญหา  นกัเรียนอาชีวศึกษา วทิยาลยัเทคนิคเลย 
 

ช่วงเวลา สภาพปัญหา 

ก่อนเข้ามาศึกษาในอาชีวศึกษา - มาจากสถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั 
- แต่ละสถานศึกษามีจดัการเรียนการสอนต่างกนั 
- มีพ้ืนฐานความรู้แตกต่างกนั 
- มาจากสภาพแวดลอ้มแตกต่างกนั 
- มีความพร้อมท่ีแตกต่างกนั 
- ฐานะครอบครัวแตกต่างกนั 
- ผลการเรียนท่ีแตกต่างกนั 
- มีความถนดัแตกต่างกนั 
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ช่วงเวลา สภาพปัญหา 

ระหว่างศึกษาในอาชีวศึกษา - เรียนไม่ทนัเพ่ือน 
- ขาดท่ีปรึกษาทางการเรียน 
- ขาดความรู้พ้ืนฐาน 
- เรียนในแผนกท่ีไม่ถนดั 
- ติดเพื่อน 
- ติดเกมคอมพิวเตอร์ 
- ท่ีพกัอาศยัไม่สะดวก 
- การคบเพื่อน 
- ขาดคุณธรรมจริยธรรม 
- ปัญหาดา้นครอบครัว 
- ผลการเรียนต ่ากวา่เกณฑ ์
- ไม่ผา่นกิจกรรมชมรมวชิาชีพ 
- ติดสารเสพติด 
- ติดการพนนั 
- ขาดเรียนบ่อย 
- สุขภาพไม่สมบูรณ์ 
- ไม่มีค่าใชจ่้ายในการเรียน 
- ช่วยผูป้กครองประกอบอาชีพ 

หลงัจบการศึกษาจากอาชีวศึกษา - ผูป้กครองไม่ใหศึ้กษาต่อ 
- ไม่มีค่าใชจ่้ายในการศึกษาต่อ 
- ท างานไม่ตรงสาขาท่ีจบการศึกษา 
- ขาดประสบการณ์ในการท างาน 
- ขาดความรู้ทกัษะวชิาชีพ 
- ไม่มีความถนดัในสาขาท่ีจบ 
- เขา้กบัเพ่ือนร่วมงานไม่ได ้
- ขาดความรับผิดชอบและความอดทนในตนเอง 

 
 ผลการวิจยัตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี  2  พบวา่ แนวทางในการด าเนินการ  จากสภาพปัญหาท่ีพบ  ของนกัเรียน
อาชีวศึกษา วิทยาลยัเทคนิคเลย  ไม่สามารถแกปั้ญหาในช่วงก่อนเขา้ศึกษาและช่วงหลงัส าเร็จการศึกษาไปแลว้ได ้ 
ดงันั้น  วิทยาลยัฯ สามารถแก้ปัญหาไดเ้ฉพาะในช่วงระหว่างท่ีก าลงัศึกษาเท่านั้น  เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีวิทยาลยัฯ 
สามารถดูแลได ้ แนวทางด าเนินการจ าเป็นตอ้งมีมาตรการหลายประการ  ทั้งน้ีจากสภาพปัญหาในตารางท่ี 1 ผูว้ิจยั
ไดค้ดัแยกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม ซ่ึงแต่ละกลุ่มมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงัแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  แสดงแนวทางในการแกไ้ขปัญหา  นกัเรียนอาชีวศึกษา วทิยาลยัเทคนิคเลย 
 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 

1.  การเรียน 
  - เรียนไม่ทนัเพ่ือน 
 - ขาดท่ีปรึกษาทาง 
การเรียน 
 - ขาดความรู้พ้ืนฐาน 
 - เรียนในแผนกท่ีไม่ถนดั 
 - ผลการเรียนต ่ากวา่เกณฑ ์

 
- ซ่อมเสริมและปรับพ้ืนฐานความรู้ดา้นวชิาการ 
โดยเขา้ค่ายปรับพ้ืน 
- ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนตรงตามศกัยภาพและความ 
สามารถของตนเอง 
- จดับริการแนะแนวใหค้ าปรึกษา 

 - ไม่ผา่นกิจกรรมชมรมวชิาชีพ 
 - ขาดเรียนบ่อย 

- จดัระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด 
- จดักลุ่มนกัเรียนใหก้ารช่วยเหลือ  ติดตามดูแลนกัเรียนทุกวนัและทุกคร้ัง 
ท่ีครูเขา้สอน 

2.  ส่วนตวั 
 - ติดเพื่อน 
 - ติดเกมคอมพิวเตอร์ 
 - การคบเพื่อน 
 - สุขภาพไม่สมบูรณ์ 

 
- เชิญผูป้กครองมาประชุมเพื่อใหแ้นวทางในการประพฤติปฏิบติัดูแล
ป้องกนั และช่วยเหลือนกัเรียน 
- จดัท าทะเบียนประวติันกัเรียนเพ่ือเป็นขอ้มูลในการช่วยเหลือใหค้  าปรึกษา 

3.  สังคม 
 - ขาดคุณธรรมจริยธรรม 
 - ติดสารเสพติด 
 - ติดการพนนั 

 
- จดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
- อบรม แนะน า ช้ีแจงถึงโทษของสารเสพติดและการเล่นการพนนัให้
นกัเรียนไดรู้้และเขา้ใจดว้ยเหตุและผล 

4.  ครอบครัว 
 - ปัญหาดา้นครอบครัว 
 - ท่ีพกัอาศยัไม่สะดวก 
 - ไม่มีค่าใชจ่้ายในการเรียน 
 - ช่วยผูป้กครองประกอบอาชีพ 

 
- จดักิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  ปรับทศันคติพฤติกรรมและวนิยั
การเรียนอาชีวศึกษา 
- จดัแนะแนวใหค้ าปรึกษาปัญหาส าหรับนกัเรียน 

 
อภิปรายผลการวจิัย 

 จากการศึกษาการศึกษาสภาพปัญหา  ความตอ้งการ  และแนวทางในการเตรียมความพร้อมส าหรับนกัเรียน
อาชีวศึกษา  วทิยาลยัเทคนิคเลย  มีประเด็นส าคญัน ามาอภิปรายผล  ดงัน้ี 
 1.  ศึกษาสภาพปัญหา เก่ียวกบันกัเรียนอาชีวศึกษา 
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วทิยาลยัเทคนิคเลย  พบวา่ ปัญหาดา้นความรู้และทกัษะปัญหาส่วนตวัของผูเ้รียน  ปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้ม  ปัญหา
ด้านครอบครัว  ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  ปัญหาด้านหลักสูตรและการสอน ปัญหาการออกกลางคัน  
สอดคลอ้งกบัส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549 : 2) รายงานสภาวะการศึกษาไทยปี 2547/2548 รากเหงา้ของ
ปัญหาและแนวทางแกไ้ขรายงานวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษาและอาชีวศึกษาซ่ึงผูเ้รียนก าลงัอยูใ่นช่วงวยัรุ่นท่ีเป็นหัวเล้ียว
หวัต่อมีปัญหาการออกกลางคนัหรือเรียนไม่ส าเร็จ  เน่ืองมาจาก ปัญหาสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจสงัคม  และการท่ี
การจดัการศึกษาเป็นสูตรตายตวัไม่ยดืหยุน่  ไม่ช่วยใหผู้เ้รียนบางส่วนปรับตวัเรียนไดต้ลอดรอดฝ่ัง 
 2.  ศึกษาความต้องการแนวทางในการเตรียมความพร้อมส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัย 
เทคนิคเลย  พบวา่  ตอ้งท าการปรับพ้ืนความรู้ของนกัเรียน  โดยเขา้ค่ายปรับพ้ืนฐานความรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์  
ภาษาองักฤษ  และเทคโนโลยทีางดา้นคอมพิวเตอร์  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  ปรับทศันคติพฤติกรรมและวินยั
การเรียนอาชีวศึกษา  สอดคลอ้งกบัส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551 : 130) ไดเ้สนอแนะแนวทางแกไ้ข
ปัญหาในการจดัการศึกษาไปพฒันาประเทศ  ก าลงัคนท่ีผลิตขาดคุณลกัษณะดา้นความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นอย่าง
พอเพียง เช่น ทกัษะดา้นการส่ือสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (ฟัง พูด อาน เขียน) การใชค้อมพิวเตอร์และ
ความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  ความรู้ดา้นการบริหารจดัการ  ความรู้ในการประยกุตใ์ชต้วัเลข ทกัษะค านวณขั้น
พ้ืนฐาน 
 

สรุปผลการวจิัย 
 สภาพปัญหา  เก่ียวกบันักเรียนอาชีวศึกษาวิทยาลยัเทคนิคเลย  คือ  ปัญหาดา้นความรู้และทกัษะปัญหา
ส่วนตวัของผูเ้รียน  ปัญหาด้านสภาพแวดลอ้มปัญหาด้านครอบครัว  ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมปัญหาด้าน
หลกัสูตรและการสอน  ปัญหาการออกกลางคนั   
 แนวทางในการเตรียมความพร้อมส าหรับนกัเรียนอาชีวศึกษา  วิทยาลยัเทคนิคเลย   คือ  ตอ้งท าการปรับพ้ืน
ความรู้ของนกัเรียน โดยเขา้ค่ายปรับพ้ืนฐานความรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ และเทคโนโลยีทางดา้น
คอมพิวเตอร์  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  ปรับทศันคติพฤติกรรมและวนิยัการเรียนอาชีวศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวจิัยไปใช้ 
 1.  ควรเพ่ิมขั้นตอนการวิจยัเชิงปริมาณ  โดยการใชแ้บบสอบถาม  สอบถามความคิดเห็นและความตอ้งการ
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลและแนวทางในการเตรียมความพร้องนกัเรียนอาชีวศึกษา 
 2.  ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาจากกลุ่มครูวิทยาลยัเทคนิค  ซ่ึงวิทยาลยัเทคนิคมีการเปิดการเรียนการ
สอนอยูท่ัว่ประเทศทุกภูมิภาค  ดงันั้นผูท่ี้สนใจในเร่ืองของการศึกษาสภาพ  ปัญหาความตอ้งการในการเตรียมความ
พร้องนกัเรียนอาชีวศึกษาจึงควรน าไปพิจารณาเพ่ือท าการศึกษาต่อไป 
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กติติกรรมประกาศ 

 งานวจิยัในคร้ังน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์อยา่งดียิ่งจาก  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธรัช  อารีราษฎร์ผูช่้วย
ศาสตราจารย์ ดร.วรปภา  อารีราษฎร์  ท่ีให้ความอนุเคราะห์ให้ข้อเสนอแนะตลอดจนคอยตรวจสอบแก้ไข
ขอ้บกพร่องดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดียิง่รวมถึงคณาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุจากวทิยาลยัเทคนิคเลย  ท่ีกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญ  
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวจิยัตลอดจนคณะกรรมการด าเนินงานทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือ เป็นอยา่งดี ท าให้
การวจิยัคร้ังน้ี  ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  ผูว้จิยัจึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ 
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บทคดัย่อ 

การศกึษานี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ   พฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้เรื่อง การสรา้งงาน 
น าเสนอดว้ย iPad2 ส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่ 5  ใหม้คีุณภาพ  และศกึษาผลการทดลองใชห้ลกัสูตรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็
เลต็เพื่อการเรยีนรู้  เรื่อง   การสรา้งงานน าเสนอดว้ย iPad2 ส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่ 5 ทีพ่ฒันาขึน้ กลุ่มตวัอย่างในการวจิยั คอื 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่   5  จ านวน  1 หอ้งเรยีน  ภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา  2555  โรงเรยีนงวับาวทิยาคม  อ าเภอวาปีปทุม  
จงัหวดัมหาสารคาม  จ านวน  30  คน คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยการสุ่มอย่างง่ายแบบจบัฉลาก  เครื่องมอืการวจิยั ประกอบดว้ยหลกัสูตร
การอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้การสรา้งงานน าเสนอดว้ย iPad2 ส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่ 5  จ านวน  6 
ชัว่โมง แบบประเมนิหลกัสูตรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้  เรื่อง  การสรา้งงานน าเสนอดว้ย iPad2 ส าหรบันกัเรยีน
มธัยมศกึษาปีที ่ 5  แบบวดัความรูข้องผูเ้ขา้อบรมก่อนและหลงัการอบรมด้วยลกัสูตรทีพ่ฒันาขึน้   แบบวดัความพงึพอใจของผูเ้ขา้อบรมทีม่ี
ต่อหลกัสตูรทีพ่ฒันาขึน้   สถติทิีใ่ชค้อื  ค่าเฉลีย่  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถติ ิt-test (dependent samples)  ผลการศกึษาพบวา่  1)  
หลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ เนื้อหาประกอบดว้ย ความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกบัแทบ็เลต็   
ส่วนประกอบ ipad2   การใชง้าน ipad2  แนะน าแอพพลเิคชัน่พืน้ฐานใน ipad2  การสรา้งงานน าเสนอดว้ย  Key note  มคีุณภาพในระดบั

มาก  โดยมคี่า( X =4.15, S.D= 0.83)  2)  ผลการทดลองใชห้ลกัสูตรผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรู้ ความเขา้ใจในการ อบรม โดยมคีะแนนหลงัการ
อบรมสงูกวา่กอ่นการอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  3) ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามพงึพอใจต่อ หลกัสตูรอบรมที่พฒันาขึน้ในระดบั

มาก  โดยมคี่า ( X =4.17, S.D = 0.79)    
 

ค าส าคญั : การพฒันาหลกัสตูร,  แทบ็เลต็, ไอแพด   

  
ABSTRACT 

The objectives of the research were to develop  a tablet computer training curriculum for education on the topic of 
“IPAD2 for Presentations” for 11th Grade Students at  Nguabawitayakhom, and follow up the implementation of the training 
curriculum  with the target group. The samples were thirty 11th grade students at   Ngaubawitayakhom, Waphiprathum District, 
Maha Sarakham Province in 1/2012. They were selected by simple random sampling techniques and drawing method. The 
instruments were a tablet computer training curriculum, an assessment form, a questionnaire. The statistics used were mean, 
standard deviation, t-test (Dependent Sample). The computer training curriculum consisted of the basic knowledge, components, 
use of tablet computer including application. The research findings showed that the average level of  the quality of IPAD 2 for 
Presentation Program was high (X = 4.15, S.D. = .83).   The average level of the knowledge of the trainees after participating in 
the training course was significantly higher than that of the knowledge before the training program  at the .05 level.  In addition, 
the average level of the satisfaction of the students with the curriculum was high (X = 4.17, S.D. = .79). 
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1. บทน า 

ปจัจุบนัเทคโนโลยสีานสนเทศและการสื่อสาร   (information and communication Technology  หรอื  ICT)  ไดม้กีารพฒันา 
และน ามาประยุกตใ์ชอ้ย่างกวา้งขวาง  ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ  อุตสาหกรรม  บรกิารสงัคม  สาธารณสุข  สิง่แวดลอ้มและการศกึษา  โดยเฉพาะ
ดา้นการศกึษาพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ ไดก้ าหนดแนวทางในการจดัการศกึษาโดยยดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางโดยค านึงถงึความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลและศกัยภาพของผูเ้รยีน  ดงันัน้จงึปรบัเปลีย่นกระบวนการเรยีนการสอนโดยน าเทคโนโลยมีาใชเ้ป็นเครื่องมอื จะท า
ใหม้คีวามหลากหลายในการจดัการเรยีนการสอน  1 
 รฐับาลไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัในการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการศกึษาโดยมนีโยบายวา่ใหเ้ร่งพฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การศกึษาใหท้ดัเทยีมกบันานาชาติ โดยใชเ้ป็นเครื่องมอืในการเร่งยกระดบัคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศกึษา จดัใหม้รีะบบ 
การเรยีนแบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ห่งชาตเิพื่อเป็นกลไกในการเปลีย่นกระบวนทศัน์การเรยีนรูใ้หเ้ป็นแบบผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางและเอือ้ใหเ้กิด 
การเรยีนรูต้ลอดชวีติ พฒันาเครอืขา่ยสารสนเทศเพื่อการศกึษา พฒันาระบบ “ไซเบอรโ์ฮม” ทีส่ามารถส่งความรูม้ายงัผูเ้รยีนโดยระบบ
อนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนทุกระดบัชัน้ไดใ้ชอุ้ปกรณ์คอมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการศกึษา ขยายระบบโทรทศัน์ 
เพื่อการศกึษาใหก้วา้งขวาง ปรบัปรุงหอ้งเรยีนน าร่องใหไ้ดม้าตรฐานหอ้งเรยีนอเิลก็ทรอนิกสร์วมทัง้เร่งด าเนินการให้ “กองทุนเพื่อพฒันา
เทคโนโลยเีพื่อการศกึษา” สามารถด าเนินการตามภารกจิได้  และมนีโยบายเร่งด่วนดา้นการศกึษาทีจ่ะตอ้งเริม่ด าเนินการในปีแรกคอื  ใหม้ี
การจดัหาเครื่องคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ใหแ้ก่โรงเรยีน โดยเริม่ทดลองด าเนินการในโรงเรยีนน าร่องส าหรบัระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่   1  ปี
การศกึษา  พ.ศ. 2554  ควบคู่กบัการเร่งพฒันาเนื้อหาทีเ่หมาะสมตามหลกัสตูรบรรจุลงในคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็  รวมทัง้จดัท าระบบ
อนิเทอรเ์น็ตไรส้ายตามมาตรฐานการใหบ้รกิารในสถานศกึษาทีก่ าหนดโดยไม่เสยีค่าใชจ้่ายเป็นนโยบายเร่งด่วน   2    

ในการจดัเรยีนการสอนภายในโรงเรยีนนัน้ได้มกีารน าเทคโนโลยคีอมพวิเตอรม์าประยุกตใ์ชใ้นงานต่างๆ  ไดม้ากมายหลายอย่าง  ได้แก่  
การสอนโดยใชค้อมพวิเตอรช์่วยสอน(Computer Assisted Instruction) การใชค้อมพวิเตอรใ์นการบรหิารโรงเรยีน(School Administration) 
การใชค้อมพวิเตอรใ์นหอ้งปฏบิตักิารต่าง ๆ (Laboratory) การใชค้อมพวิเตอรใ์นงานหอ้งสมุด (Library) การใชค้อมพวิเตอรใ์นการฝึกปฏบิตัิ
ดา้นคอมพวิเตอร ์การใชค้อมพวิเตอรใ์นงานส านกังานสารบรรณและการใชค้อมพวิเตอรใ์นการศกึษา ทางไกล  3   
 แทบ็เลต็   เป็นคอมพวิเตอรส์่วนบุคคลชนิดหนึ่งทีม่ขีนาดเลก็กวา่คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค พกพาง่าย น ้าหนักเบา สามารถใชง้านไดค้ลา้ยกบั
เครื่องคอมพวิเตอรท์ัว่ไป    และเป็นนวตักรรมใหม่ทางเทคโนโลยแีละสื่อสารการศกึษา  โดยเฉพาะอย่างยิง่ส าหรบัใชเ้ป็นเครื่องมอืเพื่อ
การศกึษา  หลายประเทศไดม้กีารใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เป็นเครื่องมอืในกระบวนการจดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีน  และไดม้กีารศกึษา
และท าวจิยัประสทิธผิลในการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็ในกระบวนจดัการเรยีนการสอน  ดงัเชน่  บทความทีค่ดัย่อ แปล และเรยีบเรยีงมาจาก
ผลการศกึษาของเบค็ตา้ ไอซทีรีเีสริ์ช   4    ซึง่ไดศ้กึษาผลการใชง้านแทบ็เลต็พซี ีประกอบการเรยีนการสอนในโรงเรยีนระดบัประถมศกึษา 
จ านวน  12  แห่ง ในประเทศองักฤษ  มรีายงานวา่การใชแ้ทบ็เลต็พซี ี  โดยให้ผูเ้รยีนและผูส้อนมแีทบ็เลต็พซีเีป็นของตนเองอย่างทัว่ถงึเป็น
ปจัจยัส าคญัทีช่ว่ยใหเ้กดิการใชง้านอย่างมปีระสทิธผิล   โดยพบวา่การใชแ้ทบ็เลต็พซี ีชว่ยเพิม่แรงจงูใจของผูเ้รยีนและมผีลกระทบใน
ทางบวกต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน รวมทัง้สนบัสนุนใหเ้กดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง   ช่วยส่งเสรมิใหเ้กดิการคน้ควา้และการเขา้ถงึองคค์วามรู้
นอกหอ้งเรยีนอย่างกวา้งขวาง รวมทัง้ส่งเสรมิ การเรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วมของผูเ้รยีนส าหรบัในดา้นหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนของ
ผูส้อนนัน้ พบวา่การใชแ้ทบ็เลต็พซีนีัน้ ช่วยส่งเสรมิใหม้ีการใชเ้ทคโนโลยใีนการเรยีนการสอนและส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาหลกัสตูรหรอืการ
จดัการเรยีนการสอนทีม่เีทคโนโลยสีารสนเทศเป็นส่วนประกอบ มากขึน้  อย่างไรกต็าม การสรา้งใหเ้กดิผลส าเรจ็  4 

การน าเอาสื่อเทคโนโลย ีและสื่อสารการศกึษาประเภทคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ซึง่ถอืเป็นนวตักรรมใหม่ทางเทคโนโลยแีละสื่อสารการศกึษา  
ไปใช ้ในการเรยีนการสอนใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุดนัน้    จ าเป็นตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้มในทุกดา้น  โดยเฉพาะดา้นผูเ้รยีนการสร้าง
แรงกระตุ้นและแรงจงูใจทีม่ปีระสทิธภิาพ   โดยการกระตุน้ให้ผูเ้รยีนและผูส้อนมคีวามกระตอืรอืรน้และม ีเวลาเพยีงพอทีจ่ะได ้ทดลองและ
สรา้งแนวทางหรอืสรา้งนวตักรรมการใชง้านของตนเอง ซึง่เป็นเหตุผลส าคญัที่จ าเป็นตอ้งมกีารการฝึกอบรมใหก้บัทัง้ผูเ้รยีนและผูส้อนเพื่อ
เป็นการเตรยีมความพรอ้มในการจดัการเรยีนการสอนโดยใชแ้ทบ็เลต็เป็นเครื่องมอื               
ผูศ้กึษา   เป็นนกัศกึษาปรญิญาโท  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  และในฐานะเป็นครผููส้อนในโรงเรยีน ไดต้ระหนกัถงึความส าคญัในการ
เตรยีมความพรอ้มในดา้นผูเ้รยีน  ผูศ้กึษาจงึไดพ้ฒันาหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้ เรื่องการสรา้งงานน าเสนอ
บน iPad 2  เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรมไปใชใ้นการท าชืน้งานอย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นการการกระตุ้นให้
ผูเ้รยีนมคีวามกระตอืรอืรน้และมโีอกาสในการทดลองใชง้านด้วยตนเอง 
 
วตัถุประสงค ์
1. เพื่อพฒันาหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้  เรื่อง  การสรา้งงานน าเสนอดว้ย iPad2 ส าหรบันกัเรยีน
มธัยมศกึษาปีที ่ 5  ใหม้คีุณภาพ 
 2.  เพื่อศกึษาผลการทดลองใชห้ลกัสูตรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้  เรื่อง  การสรา้งงานน าเสนอดว้ย iPad2 ส าหรบั
นกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่ 5  ที่พฒันาขึน้ 
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2.  เคร่ืองมือและวิธีการด าเนินการงาน 

  2.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
                      2.1.1  ประชากร  คอื  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ภาคเรยีนที ่1  จ านวน  2  หอ้ง  โรงเรยีนงวับาวทิยาคม  อ าเภอวาปี
ปทุม  จงัหวดัมหาสารคาม  จ านวน   60   คน 
                  2.1.2   กลุ่มตวัอย่าง  คอื  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  5  ภาคเรยีนที ่1  จ านวน 1  หอ้ง โรงเรยีนงวับาวทิยาคม  อ าเภอ
วาปีปทุม  จงัหวดัมหาสารคาม  คดัเลอืกเป็นกลุ่มตวัอย่างแบบสุ่ม  อย่างง่าย  จ านวน  30  คน 

   2.2  เนื้อหาการอบรม  ประกอบดว้ย   
    2.2.1  ความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกบัแทบ็เลต็    
    2.2.2  ส่วนประกอบ ipad2    
    2.2.3  การใชง้าน ipad2   
    2.2.4  แนะน าแอพพลเิคชัน่พื้นฐานใน ipad2   
    2.2.5  การสรา้งงานน าเสนอดว้ย  Key note 
    2.3  เครื่องมอืในการวจิยั 
          2.3.1  หลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้  เรื่อง  การสรา้งงานน าเสนอดว้ย iPad2 ส าหรบันกัเรยีน

มธัยมศกึษาปีที ่ 5 
           2.3.2 แบบประเมนิหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้  เรื่อง  การสรา้งงานน าเสนอดว้ย iPad2 

ส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่ 5 
           2.3.3  แบบวดัความรูข้องผูเ้ขา้อบรมก่อนและหลงัการอบรมดว้ยลกัสูตรที่พฒันาขึน้ 
           2.3.4  แบบวดัความพงึพอใจของผูเ้ขา้อบรมทีม่ต่ีอหลกัสตูรทีพ่ฒันาขึน้ 
   2.4  สถติทิีใ่ช ้ ไดแ้ก่ 

                   2.4.1  คา่เฉลีย่,  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยใชแ้ละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยในการวเิคราะหจ์ะใชค้่าเฉลีย่เทยีบกบั
เกณฑก์ารประเมนิดงันี้     6 
     ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.50 – 5.00 หมายความวา่ เหมาะสมมากทีสุ่ด 
     ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50 – 4.49 หมายความวา่ เหมาะสมมาก 
     ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.50 – 3.49 หมายความวา่ เหมาะสมปานกลาง 
     ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.50 – 2.49 หมายความวา่ เหมาะสมน้อย 
     ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.00 – 1.49 หมายความวา่ เหมาะสมน้อยทีสุ่ด 
  เกณฑเ์ฉลีย่ของระดบัความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญในงานวจิยันี้ ใชค้่าเฉลีย่ของคะแนนตัง้แต่ 3.50  ขึน้ไป และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานไม่เกนิ 1.00   

         2.4.2  สถติ ิ t-test  โดยค านวณหาค่าสถติ ิ t  แลว้น าไปเปรยีบเทยีบกบัค่า  t  จากตาราง 
   2.5  ระยะเวลา  ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ์  ถงึ เดอืนมถุินายน  2555 
   2.6  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
         2.6.1  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง  ไดแ้ก่  นโยบายการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศกึษา  คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็  

หลกัสตูรและการพฒันาหลกัสูตร  การฝึกอบรม  การประเมนิผลการฝึกอบรม  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  งานวจิยัในประเทศ  และงานวจิยั
ต่างประเทศ 

         2.6.2 พฒันาหลกัสูตรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่อง การสรา้งงานน าเสนอดว้ย iPad2 ส าหรบันกัเรยีน
มธัยมศกึษาปีที ่ 5 

          2.6.3  ปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
                  2.6.4  ประเมนิคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน  5 คน  ไดแ้ก่   
      1) อาจารยว์รีะพน  ภานุรกัษ์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน    
      2) อาจารยอ์ภดิา   รุณวาทย์  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสูตรการวดัและประเมนิผล  
      3) อาจารยอ์ภชิาต  เหลก็ด ี  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นคอมพวิเตอร์และเทคโนโลย ี   
      4) อาจารยณ์ฐัพงษ์   พลสยม  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นแผนการอบรม   
      5) อาจารยบ์ณัฑติ  สุวรรณโท  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหาคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ 

          2.6.5  ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ชยีวชาญทัง้ 5  ท่าน 
          2.6.6  ทดลองใชก้บักลุ่มน าร่อง  จ านวน  30  คน  (try out) 
          2.6.7  น าผลจากการทดลองใช ้(try out)  มาปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
        2.6.8  ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างจ านวน  30  คน  ทีไ่ม่ใชก่ลุ่มน าร่อง  (try out) 
        2.6.9  น าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติแิละสรุปผล 
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3. ผลการศึกษา  

  3.1  ผลการพฒันาหลกัสตูรอบรม 
         3.1.1  ผูศ้กึษาไดก้ าหนดเนื้อหาและระยะเวลาในการอบรม ดงัตารางที่  1  
 
ตารางที ่1 : เนื้อหาและระยะเวลาในการอบรม 

หวัขอ้ รายการอบรม เวลาการอบรม 
ทฤษฎ/ีปฏบิตั ิ
ชัว่โมง นาท ี

1. ความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกบัแทบ็เลต็ - 30 
2. ส่วนประกอบ ipad2 - 30 
3. การใชง้าน ipad2 - 30 
4. แอพพลเิคชัน่พืน้ฐานใน ipad2 1 - 
5. การสรา้งงานน าเสนอดว้ย  Key note 3 30 

 
จากตารางที ่1  เนื้อหาการอบรมประกอบดว้ย ความรูเ้กีย่วกบัแทบ็เลต็   ส่วนประกอบ ipad2  การใชง้าน ipad2  แอพพลเิคชัน่

พืน้ฐานใน ipad2  การสรา้งงานน าเสนอดว้ย  Key note  โดยใชร้ะยะเวลาในการอบรม  6  ชัว่โมง  ผูศ้กึษาไดน้ าเนื้อหามาจดัท าคู่มอื
หลกัสตูรส าหรบัผูเ้ขา้รบัการอบรมและส าหรบัผูเ้ป็นวทิยากรการอบรม 

            3.1.2  ผลการประเมนิคุณภาพหลกัสตูร  ผูศ้กึษาน าหลกัสูตรอบรมทีพ่ฒันาขึน้ใหผู้เ้ชีย่วชาญ  จ านวน 5 ท่าน  ประเมนิ
คุณภาพโดยใชแ้บบประเมนิ  ดงัตารางที ่ 2 

 
 ตารางที ่2 : ผลการประเมนิคุณภาพหลกัสูตรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้  เรื่อง  การสรา้งงานน าเสนอด้วย         

iPad2   ส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที่  5 
รายการประเมนิ ผลการประเมนิ 

 
 

S.D. ระดบั 

1.การพฒันาหลกัสูตรมคีวามเหมาะสมกบัวยั 4.20 0.84 เหมาะสมมาก 
2.  หลกัสตูรมเีนื้อหาตรงกบัหวัขอ้เรื่อง 3.80 0.84 เหมาะสมมาก 
3. การอธบิายหวัเรื่องมคีวามเขา้ใจง่าย 4.20 0.84 เหมาะสมมาก 
4. ความต่อเนื่องของเนื้อหา 4.20 0.84 เหมาะสมมาก 
5. การเรยีงล าดบัเนื้อหากจิกรรม 4.00 1.00 เหมาะสมมาก 
6. เนื้อหาในหลกัสตูรอบรมอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้ เรื่อง การ
สรา้งงานน าเสนอบน iPad2  เขา้ใจง่าย 4.00 1.00 

 
เหมาะสมมาก 

7. เนื้อหาความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกบัแทบ็เลต็มคีวามเหมาะสม 4.40 0.89 เหมาะสมมาก 
8. เนื้อหาหลกัสตูรสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ 4.40 0.89 เหมาะสมมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.15 0.83 เหมาะสมมาก 
 
 จากตารางที ่2  ผลการประเมนิความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้  เรื่อง การ

สรา้งงานน าเสนอบน iPad2  ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  5  ภาพรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก  ( X =4.15, S.D=0.83)  
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    ภาพท่ี 1 :  หลกัสูตรการอบรมการสรา้งงานน าเสนอดว้ย  iPad2  ส าหรบัวิทยากร และผู้เข้าอบรม 
 

   3.2  ผลการทดลองใชห้ลกัสตูรอบรมคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้  เรื่อง การสร้างงานน าเสนอบน iPad2 ส าหรบันกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  5   

         3.2.1  ดา้นความรู ้ ผูศ้กึษาน าหลกัสูตรทีพ่ฒันาขึน้ไปทดลองใชก้บันกัเรยีนจ านวน  30  คน  ในชว่งระหวา่งการทดลองใชผู้้
ศกึษาไดด้ าเนินการทดสอบความรู้ทัง้ก่อนการอบรมและหลงัการอบรม  จากนัน้น าขอ้มลูมาวเิคราะห์หาค่าทางสถติ ิt-test  เพื่อเปรยีบเทยีบ
พฒันาการความรูข้องผูเ้ขา้รบัการอบรม  ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนการอบรมและหลงัการอบรม  ดงัตารางที ่ 3 

 
ตารางที ่ 3 : ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรมและหลงัการอบรม   
 

เวลาการ
ทดสอบ 

จ านวนนกัเรยีน คะแนนเฉลีย่ t-test 

ก่อน 30 9.33 33.11 
หลงั 30 26.23 

    ระดบันยัส าคญั =.05 
 
   ตารางที่ 3  จากคะแนนเฉลีย่ผูอ้บรมก่อนการอบรมและหลงัการอบรม แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั  .05  เนื่องจากค่าสถติ ิ t-test  

(33.11)  มคี่ามากกวา่  t (ตามตาราง,29,.05) = 1.699  โดยคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน  ( X  = 26.23 )  สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ก่อนรบัการอบรม  
( X  =9.33,)  สรุปได้วา่  ผลการทดสอบความรู้ของผูเ้ขา้รบัการอบรมหลงัอบรมสงูกวา่ก่อนอบรม  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 

       3.2.2  ดา้นความพงึพอใจ  หลงัจากทดลองใชห้ลกัสูตรเรยีบรอ้ยแล้ว  ผูศ้กึษาไดป้ระเมนิความพงึพอใจของกลุ่มตวัอย่างผลการ
ประเมนิสรุปได ้ ดงัตารางที่  4 
 
ตารางที ่ 4  ผลการศกึษาความพงึพอใจผูเ้ขา้รบัการอบรมหลกัสตูรการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้   

       เรื่อง  การสรา้งงานน าเสนอดว้ย iPad2 ส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่ 5 
รายการ ผลการประเมนิ 

X  SD. ระดบัความพงึพอใจ 
1. ดา้นความเหมาะสมการอบรม 4.18 0.78 มาก 
2. ดา้นเนื้อหาในการอบรม 4.16 0.81 มาก 
3.  ดา้นความพงึพอใจ 4.16 0.78 มาก 

เฉลีย่โดยรวม 4.17 0.79 มาก 
 
จากตารางที ่ 4  ผลการศกึษาความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรม  พบวา่ผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัเหมาะสม

มาก  มคี่า  ( X =4.17, S.D = 0.79)  เมื่อพจิารณารายดา้น  พบวา่ 1) ดา้นความเหมาะสมการอบรม  ผูเ้ขา้อบรมมคีวามพงึพอใจอยู่ใน
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ระดบัมาก  มคี่า  ( X =4.18, S.D = 0.78)  2) ดา้นเนื้อหาในการอบรม  ผูเ้ขา้อบรมมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ( X =4.16, S.D = 0.81)  
3) ดา้นความพงึพอใจ  ผูเ้ขา้อบรมมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก  ( X =4.16, S.D = 0.78) 

  

4. การสรปุและอภิปรายผล 

            
 

จากผลการศกึษาหลกัสตูรอบคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่องการสรา้งงานน าเสนอดว้ย iPad2 ส าหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 5  พบประเดน็ทีค่วรน ามาอภปิราย  ดงันี้ 

1.  คุณภาพของหลกัสูตรอบคอมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้เรื่องการสรา้งงานน าเสนอดว้ย iPad2 ส าหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 5  ทีผู่ศ้กึษาพฒันาขึน้   ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ต่อหลกัสตูรในระดบัเหมาะสมมาก ( X = 4.15, S.D = 0.83)  ที่ผล

การศกึษาเป็นเชน่นี้เนื่องจาก  เมื่อผูศ้กึษาได้ด าเนินการพฒันาหลกัสตูรอย่างมขี ัน้ตอนแล้ว  ผูศ้กึษาไดน้ าหลกัสูตรให้ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบ
ความถกูตอ้งและความสมบูรณ์จากนัน้ท าการปรบัปรุงตามที ่ไดร้บัค าแนะน า  ซึง่สอดคล้องกบั  นราธปิ  ทองปาน  (2554:86) รปูแบบการ
อบรมการพฒันาหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส์  ( X =4.28, S.D=0.67)  ผลการวจิยัพบวา่คุณภาพของหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส์ที่ผูเ้ขา้รบัการอบรม 
มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก   

 2.  คะแนนเฉลีย่ของผูเ้ขา้อบรมดว้ยหลกัสตูรทีพ่ฒันาขึน้หลงัอบรมสงูกวา่ก่อนอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั  .05  เหตุทีผ่ล
การศกึษาเป็นเชน่นี้เพราะ  ผูศ้กึษาไดจ้ดัท าคู่มอืส าหรบัผูเ้ขา้รบัการอบรมทีม่เีนื้อหาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์  มกีารจดัรปูแบบคู่มอืที่
เหมาะสมกบัวยัผูเ้ขา้รบัการอบรม และไดน้ าหลกัสตูรให้ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบความถกูตอ้งและความเหมาะสมจากนัน้ท าการปรบัปรุงตาม 
ทีไ่ดร้บัค าแนะน า และมกีารจดักระการบวนการอบรมทีด่งึดดู น่าสนใจ  มคีวามสมบูรณ์ในการถ่ายทอดเนื้อหาความรูข้องวทิยากร  
สอดคลอ้งกบัเฉลมิชยั  วโิรจน์วรรณ  (2550:147)  ไดศ้กึษาการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการบ ารุงรกัษาและการแกป้ญัหาการใช้
คอมพวิเตอรส์ าหรบัหวัหน้างานคอมพวิเตอร์ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา  ผลสมัฤทธิใ์นการฝึกอบรม  เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่หลงัการ
ฝึกอบรมและก่อนการฝึกอบรม  พบวา่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01  และ  .05  โดยเฉลีย่  สรุปไดว้า่หลงัการฝึกอบรม
สงูกวา่ก่อนฝึกอบรม  ซึง่พจิารณาผลสมัฤทธิใ์นการใชห้ลกัสตูร  พบวา่หวัหน้างานคอมพวิเตอรท์ีร่่วมฝึกอบรมมผีลผลสมัฤทธิใ์นการเรยีน
สงูขึน้   

3.  ความพงึพอใจของผูร้บัการอบรมโดยใชห้ลกัสตูรอบคอมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้เรื่องการสรา้งงานน าเสนอดว้ยiPad2 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  5.ทีพ่ฒันาขึน้  พบวา่  ผูอ้บรมมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก  ( X = 4.16, S.D.= 0.78)  ซึง่เมื่อ
พจิารณารายดา้นพบวา่ทุกดา้นมรีะดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก  ผลการศกึษาเป็นเชน่นี้เนื่องจาก  กระบวนการจดัการอบรม
วทิยากรสามารถถ่ายทอดเนื้อการอบรมได้ชดัเจนตรงตามวตัถุประสงค์และตรงตามก าหนดการ  ท าให้ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามเขา้ใจใน
เนื้อหาและสามารถสรา้งชิน้งานได ้  ซึง่สอดคลอ้งกบั  พสิุทธา  อารรีาษฎร ์ (2548 : 165) การพฒันารปูแบบกระบวนการปฏริปูการเรยีนรู้
โดยอาศยัคอมพวิเตอร)์ ความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนการสอนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูอ้ยู่ในระดบัมากทีสุ่ด   ( X = 4.61, 
S.D.=  0.57)  และจกัรพงษ์  เมอืงสุข  (2550:95)  ไดว้จิยัเกีย่วกบัการพฒันาและหาประสทิธภิาพชดุฝึกอบรมบนเวบ็ส าหรบัพนกังานสาย
ปฏบิตักิารดา้นซอฟตแ์วร ์ เรื่องการใชง้านระบบปฏบิตักิารลนุิกสเ์บื้องตน้ ผลการวจิยัพบว่า  มรีะดบัความพงึพอใจอยู่ทีร่ะดบัเฉลีย่ 4.13  
แสดงวา่ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 
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5. กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการศกึษาคน้ควา้อสิระนี้ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยดเีพราะไดรบัความกรุณาอย่างยิง่จาก  ผศ.ดร.วรปภา  อารรีาษฎร ์ อาจารยท์ี่ปรกึษา
การคน้ควา้อสิระ  ผศ.ดร.ธรชั  อารรีาษฎร ์ กรรมการสอบ  ซึง่กรุณาตรวจสอบการด าเนินงานในทุกขัน้ตอนโดยละเอยีด  ผูว้จิยัขอกราบ
ขอบพระคุณอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 
        ขอขอบพระคุณผูเ้ชีย่วชาญ  อาจารยว์รีะพน  ภานุรกัษ์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน   อาจารยอ์ภดิา   รุณวาทย ์
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสูตรการวดัและประเมนิผล อาจารยอ์ภชิาต  เหลก็ด ี ผูเ้ชีย่วชาญดา้นคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลย ี  อาจารย์ณฐัพงษ์   
พลสยม ผูเ้ชีย่วชาญดา้นแผนการอบรม  อาจารยบ์ณัฑติ  สุวรรณโท ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหาคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็  ทีก่รุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญ
ตรวจสอบเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัและคณาจารยภ์าควชิาเทคโนโลยสีาสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคามทุกท่านที่ไดป้ระสทิธิ ์
ประสาทวชิาความรูแ้ก่ผูศ้กึษา 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการจดังานประชมุวชิาการครัง้นี้  ทีใ่หค้วามอนุเคราะหด์ว้ยดใีนการน าเสนอบทความทางวชิาการในครัง้นี้ 
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ขอขอบคุณผูบ้รหิารโรงเรยีน  คณะครู-อาจารย ์ โรงเรยีนงวับาวอทยาคม  ตลอดจนนักเรยีนทุกคนที่ไดใ้หค้วามร่วมมอืในการหา
ประสทิธภิาพและเกบ็ขอ้มลูเป็นอย่างด ี ขอขอบคุณเพื่อน ๆ นกัศกึษาสาขาคอมพวิเตอรศ์กึษาทุกคนทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืใหก้ าลงัใจและ
ความปรารถนาดแีละขอขอบคุณนางอนญัญา ผวิเงนิ  ทีเ่ป็นทัง้เพื่อนนกัศกึษาและพี่ทีค่อยใหค้ าแนะน าและใหค้ าปรกึษามาโดยตลอด
ตลอดจนบุคคลและคณะบุคคลทีม่ไิดก้ล่าวถงึทัง้หมด  ผูศ้กึษาขอระลกึและขอขอบคุณเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 

บุคคลส าคญัทีช่ว่ยส่งเสรมิใหก้ าลงัใจ  ใหผู้ว้จิยัไดม้โีอกาสกา้วหน้าสู่ความส าเรจ็และความหวงัดดีงัปรารถนาคอืบุพการแีละบุคคลใน
ครอบครวัทุกคน  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ  มา ณ  โอกาสนี้  ความดแีละประโยชน์อนัพงึมจีากรายงานการวจิยันี้ขอมอบแด่  คุณพ่อ  คุณ
แม่  พี ่ๆ น้อง ๆ ญาต ิๆ ตลอดจนครอูาจารยท์ีอ่บรมสัง่สอนและให้วชิาความรูอ้กีทัง้ยงัเป็นก าลงัใจชว่ยผลกัดนัให้ผูศ้กึษาไดม้โีอกาสประสบ
ความส าเรจ็ดงัมุ่งหวงัไว ้
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การพฒันาหลกัสตูรอบรมการใช้คอมพิวเตอรแ์ทบ็เลต็เพ่ือการเรียนรู้  เรื่อง  การสร้างส่ือวีดิทศัน์ด้วย   

iPad 2  ส าหรบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค ์ อ าเภอวาปีปทุม  จงัหวดัมหาสารคาม 

 

Prapawadee  Kanjanawilanoont , Asst.Prof.Dr.Worapapha Arreerard 

Faculty of Information Technology 

Rajabhat Mahasarakham University THAILAND 

Prapawadee6@hotmail.com 

  
บทคดัย่อ 

การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้ เรื่อง  การสรา้งสื่อ
วดิทีศัน์ดว้ย iPad 2 ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ใหม้คีุณภาพ  2) ศกึษาผลการทดลองใชห้ลกัสตูรกบัผูเ้ขา้รบัการอบรมหลกัสตูร
อบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้เรื่อง การสรา้งสื่อวดีทิศัน์ด้วย iPad 2  ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ทีพ่ฒันาขึน้  
กลุ่มตวัอย่างในการวจิยั คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาที ่6  จ านวน 1 หอ้ง ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2555  โรงเรยีนเสอืโกก้วทิยาสรรค ์ 
อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยการสุ่มอย่างง่ายแบบจบัสลาก จ านวน 30 คน  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
ประกอบดว้ย  1) หลกัสตูรการอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่อง การสรา้งสื่อวดีทิศัน์ดว้ย iPad 2 จ านวน 6  ชัว่โมง  2) 
แบบประเมนิคุณภาพ   3) แบบประเมนิความพงึพอใจ  สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มูลคอื  ค่าเฉลีย่  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถติ ิt-test  
(Dependent  Sample)   ผลการวจิยัพบวา่ 1) หลกัสูตรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูท้ีผู่้ศกึษาพฒันาขึน้ ประกอบไปดว้ย
เนื้อหา  ความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกบัแทบ็เลต็  ส่วนประกอบของ iPad 2  การใชง้าน iPad 2  การใชแ้อพพลเิคชัน่  การสรา้งสื่อวดีทิศัน์ iPad 2  
มคีุณภาพในระดบัมาก ( X = 4.05, S.D = 0.75)  2) ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจในการอบรมโดยมคีะแนนหลงัการอบรมสงูกว่า
คะแนนก่อนการอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  3) ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามพงึพอใจต่อหลกัสูตรการอบรมทีพ่ฒันาขึน้ในระดบั
มาก ( X = 4.45, S.D = 0.72)  

ABSTRACT 

 
The objectives of the research were to develop a tablet computer training curriculum for education on the topic 

of“IPad2 for Video Media Production” for 12th Grade Students at Suakokwitayasan  school, and follow up the implementation of 
the training curriculum  with the target group. The samples were thirty 12th grade students at “IPad2 for Video Media Production” 
for 12th Grade Students at Suakokwitayasan  Waphiprathum District, Maha Sarakham Province in Semester 1/ 2012.  The 
samples were 30 selected through  simple  random  sampling lottery method. The instruments were a tablet computer training 
curriculum, an assessment form  and questionnaire. The statistics used were mean, standard deviation  and  t-test (Dependent 
Sample). The computer training curriculum consisted of the basic knowledge, component and use of tablet computer including 
application. The research findings showed that the average level of the quality of “IPad2 for Video Media Production Program” 
was high (X = 4.05, S.D. = 0.75).   The average level of the knowledge of the trainees after participating in the training course 
was significantly higher than that of the knowledge before the training course at the .05 level.  In addition, the average level of 
the satisfaction of the students with the curriculum was high (X = 4.45, S.D. = 0.72). 
 

ค ำส ำคญั :  การพฒันาหลกัสตูรแทบ็เลต็ เรื่อง การสรา้งสื่อวดีทิศัน์ด้วย iPad 2  
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ค าน า 

สภาพปจัจุบนัของทัง้สงัคมโลกและสงัคมไทย  มคีวามเปลีย่นแปลงทีเ่คลื่อนไหวร่วมกนัอย่างใกลช้ดิ  อนัเป็นผลสบืเนื่องมาจาก
กระแสโลกาภวิฒัน์ และสิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็คอื เทคโนโลย ี โดยเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศ  ซึง่เป็นเครื่องมอืส าคญัในการ
ตดิต่อสื่อสารและถ่ายทอดเทคโนโลย ี ท าให้สงัคมปจัจุบนัไดพ้ฒันาไปสู่สงัคมขอ้มลูขา่วสาร  การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยที าใหว้ถิกีาร
ด ารงชวีติของคนไทยเปลีย่นไปมอีาชพีใหม่ ๆ  ทีใ่ชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนินการเกดิขึน้มากมาย  โอกาสและทางเลอืกทีจ่ะเรยีนรูม้ี
หลากหลายมากขึน้  สามารถเรยีนรู้ไดอ้ย่างต่อเนื่องโดยแสวงหาแนวทางทีต่นเองสนใจได้  จากการเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม
และกระแสการเปลีย่นแปลงดา้นต่างๆ ทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็ในประเทศไทย  ส่งผลต่อการด ารงชวีติและได้รบัความสะดวกสบายในทุกๆ 
ดา้น เหตุผลนี้เองจงึท าใหเ้กดิการปฏริปูการศกึษาตามพระราชบญัญตักิารปฏริปูการศกึษาไทย พ.ศ. 2542 และก่อใหเ้กดินโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาตใินล าดบัต่อมา 

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ระบุในหมวด 9 เทคโนโลยเีพื่อการศกึษามาตรา 64 รฐัตอ้งส่งเสรมิและสนบัสนุนใหม้ี
การผลติและพฒันาบทเรยีน  ต ารา  หนงัสอืทางวชิาสื่อสิง่พมิพอ์ื่น  วสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยเีพื่อการศกึษาอื่น  โดยเร่งรดัพฒันาขดี
ความสามารถในการผลติ ทัง้นี้  โดยเปิดใหม้กีารแขง่ขนัโดยเสรอีย่างเป็นธรรม  ซึง่พระราชบญัญตักิารศกึษาไดก้ าหนดสาระดงักล่าวไวใ้น 2 
มาตราดงัต่อไปนี้ 

มาตรา 65 ใหม้กีารพฒันาบุคลากรทัง้ดา้นผูผ้ลติและผูใ้ชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศกึษา  เพื่อใหม้คีวามรู ้ ความสามารถ  และทกัษะใน
การผลติ  รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม มคีุณภาพ และประสทิธภิาพ 

มาตรา 67  รฐัตอ้งส่งเสรมิใหม้กีารวจิยัและพฒันา การผลติและการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศกึษารวมทัง้การตดิตาม  ตรวจสอบ
และประเมนิผลการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศกึษา  เพื่อใหเ้กดิการใชท้ีคุ่ม้ค่าและเหมาะสมกบักระบวนการเรยีนรูข้องคนไทย 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรฐัในการส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพฒันาคุณภาพการศกึษาและปฏริปูการศกึษา
เขา้สู่ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  จงึตอ้งมกีารน าสื่อคอมพวิเตอรม์าประยุกตใ์ชก้บักระบวนการเรยีนการสอนใหอ้ย่างเหมาะสม  ซึง่ตอ้งใช้
ความชาญฉลาดในการสรา้งองคค์วามรูจ้ากการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาพฒันาสื่อการสอนใหม้มีาตรฐาน ทนัสมยั และสอดคลอ้ง
กบัภาวะสงัคมและความกา้วหน้าทางเทคโนโลยใีนปจัจุบนัและในอนาคต [1] 

รฐับาลไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัในการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นดา้นการจดัการศกึษาโดยมนีโยบายวา่ใหเ้ร่งพฒันาการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศกึษาใหท้ดัเทยีมกบันานาชาตนิัน้ เป็นนโยบายทีม่คีวามส าคญัยิง่ โดยรฐับาลไดก้ าหนดแนวนโยบายที่ชดัเจนเพื่อเร่ง
พฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษาใหเ้ป็นเครื่องมอืยกระดบัคุณภาพและกระจายโอกาสทางการศกึษาใหม้รีะบบการเรยีนแบบ
อเิลก็ทรอนิกสแ์ห่งชาตเิป็นกลไกในการปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ของการเรยีนรู้โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางและเอือ้ใหเ้กดิการเรยีนรู้ตลอด
ชพี พฒันาเครอืขา่ยและพฒันาระบบ “ไซเบอรโ์ฮม ( Cyber Home )” ทีส่ามารถส่งความรู้มายงัผูเ้รยีนโดยระบบอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สูง  
ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนทุกระดบัชัน้ใชอุ้ปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการศกึษา ( Tablet ) ขยายระบบโทรทศัน์เพื่อการศกึษาใหก้วา้งขวาง 
ปรบัปรุงหอ้งเรยีนเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานหอ้งเรยีนอเิลก็ทรอนิกส์ รวมทัง้เร่งด าเนินการใหก้องทุนพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศกึษาสามารถ
ด าเนินการได้ [2] 
            ดงันัน้  แนวทางทีค่วรมุ่งเน้นในการพฒันาหลกัสูตร คอื  การก าหนดโครงการฝึกอบรมทีเ่หมาะสมโดยการเลอืกน าเอาคอมพวิเตอร์
แทบ็เลต็เขา้มาชว่ยในการจดัการอบรมหลกัสูตร  ซึง่จะท าใหน้กัเรยีนไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหาทีว่ทิยากรไดใ้ชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็
มาชว่ยในการอบรมนกัเรยีน  ฉะนัน้การจดัฝึกอบรมเพื่อใหค้วามรูก้บันกัเรยีนเกีย่วกบัการสรา้งสื่อวดีทิศัน์ดว้ย  iPad 2   ส าหรบันักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 6  เป็นกระบวนการทีมุ่่งจะเพิม่พนูความรู้  ความช านาญ และประสบการณ์เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถฝึกปฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบไดด้ี
ยิง่ขึน้  โดยหลกัสูตรการอบรมจะช่วยใหม้คีวามต่อเนื่อง  ลดความซ ้าซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ ช่วยใหเ้หน็รายละเอยีดทีส่ าคญัต่าง ๆ ก่อนที่จะอบรมจรงิ  
ท าใหว้ทิยากรมเีวลาเตรยีมตวัเตรยีมอุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยใหเ้ป็นชอ่งทางทีจ่ะปรบัเปลีย่นระยะเวลากจิกรรมใหเ้หมาะสมกบัเนื้อหาแต่ละส่วนและ
เป็นเครื่องมอื และขอ้มลูทีจ่ะปรบัปรุงขอ้บกพร่องในการอบรมใหด้ยีิง่ขึน้   โดยมวีตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมในครัง้นี้เพื่อเพิม่สมรรถนะดา้น
ความรูใ้นการสรา้งสื่อวดีทิศัน์ด้วย iPad 2  ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 โดยมรีปูแบบการฝึกอบรมคอื  ใหค้วามรู้ทางดา้นทฤษฎีและดา้น
ปฏบิตัจินครบทุกหวัขอ้เรื่อง เพื่อใหเ้กดิทกัษะในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการท าหลกัสตูรทีใ่ชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้เรื่อง การสรา้งสื่อวดีทิศัน์
ดว้ย iPad 2  ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  โดยหลงัจากที่ผา่นการอบรมไป  นักเรยีนสามารถน าความรูแ้ละทกัษะที่ไดร้บัไปใชใ้นการ
เรยีนการสอนได้จรงิ 
             จากทีก่ล่าวขา้งตน้ผูศ้กึษาในฐานะเป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มีแนวคดิทีจ่ะพฒันาหลกัสตูรอบรม
การใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่องการสรา้งสื่อวดีทิศัน์ดว้ย iPad 2  ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6  ใหม้คีุณภาพ  
เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถน าความรูท้กัษะที่ไดร้บัจากการฝึกอบรมหลกัสตูรดงักล่าว  ไปจดัท าชิน้งานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและท าใหน้กัเรยีน
มคีวามสนใจและตัง้ใจในการเรยีนและสามารถเรยีนรูใ้นเนื้อหาวชิาทีว่ทิยากรถ่ายทอดไดด้ ี 

 
วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
 1.  เพื่อพฒันาหลกัสูตรอบรมการใชเ้ครื่องคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้  เรื่อง  การสรา้งสื่อวดิทีศัน์ดว้ย iPad 2  
ส าหรบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6  โรงเรยีนเสอืโกก้วทิยาสรรค์  ใหม้คีุณภาพ 
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 2.  เพื่อศกึษาผลการทดลองใชห้ลกัสตูรกบัผูเ้ขา้รบัการอบรมหลกัสตูรอบรมการใชเ้ครื่องคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ 
เรื่อง การสรา้งสื่อวดีทิศัน์ด้วย iPad 2  ส าหรบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  โรงเรยีนเสอืโกก้วทิยาสรรค ์ ใหม้คีุณภาพ 

 
เคร่ืองมือและวิธีการด าเนินการงาน 

2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
             2.1.1  ประชากร  ได้แก่  ผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6  โรงเรยีนเสอืโกก้วทิยาสรรค ์ ภาคเรยีนที ่1  ปีการศกึษา  2555   
จ านวน  2  หอ้งเรยีน  จ านวนผูเ้รยีน 98  คน 
              2.1.2  กลุ่มตวัอย่าง  ไดแ้ก่  ผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6/1 โรงเรยีนเสอืโกก้วทิยาสรรค ์  ภาคเรยีนที ่1  ปีการศกึษา  2555   
จ านวนผูเ้รยีน  30  คน  ซึง่ไดม้าโดยการสุ่มอย่างง่าย ดว้ยวธิกีารจบัสลาก  จ านวน  1  หอ้งเรยีน  
          2.2  เนื้อหาการอบรม  ได้แก่    
                 2.2.1  ความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกบัแทบ็เลต็   
                 2.2.2  ส่วนประกอบของ iPad 2  
                 2.2.3  วธิใีชง้าน iPad 2   
                 2.2.4  การใชแ้อพพลเิคชัน่   
                 2.2.5  การสรา้งสื่อวดีทิศัน์ iPad 2  
          2.3 เครื่องมอืในการวจิยั ไดแ้ก่  
                 2.3.1  หลกัสูตรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่อง การสรา้งสื่อวดีทิศัน์ดว้ย iPad 2   
                 2.3.2  แบบประเมนิหลกัสตูรอบรม   
                 2.3.3  แบบทดสอบก่อนการอบรมและหลงัการอบรม  จ านวน 30 ขอ้   
                 2.3.4  แบบประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรม 
          2.4  สถติทิีใ่ช ้   ไดแ้ก่  
                 2.4.1  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยใชค้่าเฉลีย่เทยีบกบัเกณฑก์ารประเมนิ ดงันี้ [2] 

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.50 – 5.00 หมายความวา่ เหมาะสมมากทีสุ่ด 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50 – 4.49 หมายความวา่ เหมาะสมมาก 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.50 – 3.49 หมายความวา่ เหมาะสมปานกลาง 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.50 – 2.49 หมายความวา่ เหมาะสมน้อย 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.00 – 1.49 หมายความวา่ เหมาะสมน้อยทีสุ่ด 
  เกณฑเ์ฉลีย่ของระดบัความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญในงานวจิยันี้ ใชค้่าเฉลีย่ของคะแนนตัง้แต่ 3.50  ขึน้ไป และค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกนิ 1.00   
  2.4.2  สถติ ิt-test    โดยในการวเิคราะหจ์ะน าค่า t ทีค่ านวณไดไ้ปเปรยีบเทยีบกบัค่า t จากตาราง 
           2.5  ระยะเวลา  ชว่งเวลาiระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน พ.ศ. 2555 
           2.6  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
         2.6.1  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่  นโยบายรฐับาลดา้นการศกึษาคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็  การฝึกอบรม  
หลกัสตูรและการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม   สื่อวดีทิศัน์  การประเมนิผลการฝึกอบรม   การพฒันาหลกัสตูรตามขัน้ตอน ADDLE Model  
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัทัง้ภายในและต่างประเทศ 
       2.6.2  พฒันาหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่อง การสรา้งสื่อวดีทิศัน์ดว้ย iPad 2   
       2.6.3  ปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
       2.6.4  ประเมนิคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 คน  ได้แก่   
                         1) อาจารยอ์ภชิาต ิ  เหลก็ด ี  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลย ี  
                  2) อาจารยอ์ภดิา  รุณวาทย ์    ผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูร  การวดัผลและประเมนิผล 

                         3) อาจารยว์รีะพน  ภานุรกัษ์    ผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน   
                         4) อาจารย ์ณฐัพงษ์  พลสยม   ผูเ้ชีย่วชาญดา้นแผนการสอน 

                         5) อาจารยบ์ณัฑติ  สุวรรณโท  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหาคอมพวิเตอร์แทบ็เลต็    
      2.6.5  ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
        2.6.6  ทดลองใชก้บักลุ่มน าร่อง (Try out)  จ านวน 30 คน 
        2.6.7  น าผลการทดลองกลบัมาปรบัปรุงแกไ้ข 
 2.6.8  น าไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง  จ านวน 30 คน 
 2.6.9  วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติแิละสรุปผล   
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ผลการวิจยั 

 
3.1 ผลการพฒันาหลกัสตูร    หลกัสตูรอบรมการใชเ้ครื่องคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้ เรื่อง  การสรา้งสื่อวดิทีศัน์ด้วย iPad 2  
ส าหรบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6  โรงเรยีนเสอืโกก้วทิยาสรรค์  ใหม้คีุณภาพ  มดีงันี้ 
       3.1.1 เนื้อหาและระยะเวลาการอบรม  ผูศ้กึษาไดก้ าหนดใหม้รีะยะเวลา 1 วนั  โดยมเีนื้อหาและระยะเวลาการอบรมดงัตารางที ่1 
ตารางที ่1 :  ผูศ้กึษาไดก้ าหนดเนื้อหาและระยะเวลาในการอบรม 
 

เวลา/ชัว่โมง เนื้อหา 
1  ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัแทบ็เลต็ 
1   ส่วนประกอบของ iPad 2 
1    วธิใีชง้าน iPad 2 
1    การใชง้านแอพพลเิคชัน่ 
2 การสรา้งสื่อวดีทิศัน์ดว้ย  iPad 2 

 
        จากตารางที ่1 เนื้อหาการอบรมประกอบไปดว้ย ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัแทบ็เลต็  ส่วนประกอบของ iPad 2  การใชง้าน iPad 2 การ
ใชง้านแอพพลเิคชัน่  การสรา้งสื่อวดีทิศัน์ดว้ย  iPad 2 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัแทบ็เลต็   ผูศ้กึษาน ามาจดัท าคู่มอืหลกัสูตรประกอบการ
อบรมส าหรบัผูเ้ขา้รบัการอบรมและส าหรบัผูเ้ป็นวทิยากรการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
                                                     ภาพที ่1 : หลกัสตูรการอบรมการสรา้งสื่อวดีทิศัน์ดว้ย iPad 2 
                                            
        3.1.2  ผลการประเมนิคุณภาพหลกัสูตรอบรม  ผูศ้กึษาน าหลกัสูตรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อ
วดีทิศัน์ ด้วย iPad 2  ให้ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 คน  โดยใชแ้บบประเมนิคุณภาพหลกัสตูรอบรม  ผลการประเมนิวเิคราะห์แสดงในตารางที ่2 
ตารางที ่2 : ผลการประเมนิคุณภาพหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้เรื่อง การสรา้งสื่อวดีทิศัน์ด้วย  iPad 2 
 

 
                        รายการ 

                         ผลการประเมิน 

     X        S.D       ระดบั 
1. การพฒันาหลกัสตูรมคีวามเหมาะสมกบัวยั 4.20 0.84 เหมาะสมมาก 
2. หลกัสูตรมเีนื้อหาตรงกบัหวัขอ้เรื่อง 3.60 0.55 เหมาะสมมาก 
3. การอธบิายหวัขอ้เรื่องมคีวามเขา้ใจง่าย 4.40 0.89 เหมาะสมมาก 
4. ความต่อเนื่องของเนื้อหา 3.80 0.45 เหมาะสมมาก 
5. การเรยีงล าดบัเนื้อหากจิกรรม 4.00 1.00 เหมาะสมมาก 
6. เนื้อหาในการสรา้งสื่อวดิทีศัน์ดว้ย  iPad 2   เขา้ใจง่าย 4.00 0.71 เหมาะสมมาก 
7. เนื้อหาความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกบัแทบ็เลต็มคีวามเหมาะสม 4.20 0.84 เหมาะสมมาก 
8. เนื้อหาหลกัสตูรสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ 4.20 0.84 เหมาะสมมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.05 0.75 เหมาะสมมาก 
  

จากตารางที ่2  ผลการประเมนิความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่อง การ
สรา้งสื่อวดีทิศัน์ ดว้ย iPad 2  ในภาพรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก ( X  = 4.05, S.D = 0.75)  และเมื่อพจิารณารายขอ้พบวา่ 1) การพฒันา
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หลกัสตูรมคีวามเหมาะสมกบัวยัผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า X = 4.20 และค่า S.D = 0.84  2) หลกัสตูรมี
เนื้อหาตรงกบัหวัขอ้เรื่องผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า X  = 3.60 และค่า S.D = 0.89  3)  การอธบิาย
หวัขอ้เรื่องมคีวามเขา้ใจง่ายผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า X  =  4.40 และค่า S.D = 0.55  4) ความ
ต่อเนื่องของเนื้อหาผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า X  =  3.80 และค่า S.D = 0.45   5) การเรยีงล าดบัเนื้อหา
กจิกรรมผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า X  = 4.00 และค่า S.D = 1.00   6) เนื้อหาในการสรา้งสื่อวดิทีศัน์
ดว้ย  iPad 2 เขา้ใจง่ายผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า X  = 4.00 และค่า S.D = 0.71  7)  เนื้อหาความรู้
เบื้องตน้เกีย่วกบัแทบ็เลต็มคีวามเหมาะสม ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า X = 4.20 และค่า S.D = 0.84  8)  
เนื้อหาหลกัสตูรสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า X  =  4.20 และค่า S.D  = 0.45   
3.2  ผลการทดลองใชห้ลกัสูตรอบรม 
          3.2.1  ดา้นความรู ้ ผูศ้กึษาไดน้ าหลกัสตูรอบรมทีพ่ฒันาขึน้ไปทดลองใชก้บันกัเรยีนจ านวน 30 คน  ในช่วงระหวา่งการอบรมผู้
ศกึษาไดด้ าเนินการทดสอบความรู้ทัง้ก่อนอบรมและหลงัอบรม จากนัน้น าขอ้มลูมาวเิคราะหท์างสถติิ  t- test  เพื่อเปรยีบเทยีบพฒันาการ
ความรูข้องผูเ้ขา้รบัการอบรม  ผลการวเิคราะหแ์สดงในตารางที่ 3 
ตารางที ่3 : ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนการอบรมและหลงัการอบรม  
 

คะแนนทดสอบ จ านวนผูเ้ขา้อบรม คะแนนเฉลีย่ t- test 
คะแนนก่อนการอบรม 30  คน 8.13  

29.88 
คะแนนหลงัการอบรม 30  คน 26.33 

              ระดบันยัส าคญั = .05 
 

   จากตารางที ่3  คะแนนเฉลีย่ของผูเ้ขา้รบัการอบรม  ก่อนการอบรมและหลงัการอบรมแตกต่างกนัเนื่องจากค่าสถติ ิt-test  (29.88)    
มคี่ามากวา่ t(ตามตาราง t ,29, .05) = 1.699  โดยคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน ( X = 26.33) สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ก่อนเขา้รบัการอบรม ( X = 8.13)  สรุป
ไดว้า่  ผลการทดสอบความรูข้องผูเ้ขา้รบัการอบรมหลงัอบรมสงูกวา่ก่อนเขา้อบรม  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
           3.2.2  ดา้นความพงึพอใจ  หลงัจากทดลองใชห้ลกัสตูรอบรมเรยีบรอ้ยแลว้  ผูศ้กึษาไดป้ระเมนิความพงึพอใจของกลุ่มตวัอย่างผล
การประเมนิสรุปได ้ ดงัตารางที่ 4  
ตารางที ่4 : ผลการศกึษาความพงึพอใจผูเ้ขา้รบัการอบรมหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่อง การสรา้งสื่อวดีิ
ทศัน์ดว้ย  iPad 2 ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที ่4  ผลการศกึษาความพงึพอใจผูเ้ขา้อบรม  พบวา่ผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก           
( X = 4.45, S.D = 0.72) และเมื่อพจิารณารายด้านพบวา่  ดา้นความเหมาะสมการอบรม  ผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั
เหมาะสมมาก ( X = 4.44, S.D = 0.74)  ดา้นเนื้อหาในการอบรม  ผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก ( X = 
4.47, S.D = 0.70)  ดา้นความพงึพอใจต่อการอบรม  ผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัเหมาะมาก ( X = 4.45, S.D = 0.73) 
 
 

สรปุอภิปรายผล 

 จากผลการศกึษาหลกัสตูรที่พฒันาขึน้ เรื่อง การสรา้งสื่อวดีทิศัน์ดว้ย iPad 2 ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 พบประเดน็
ทีค่วรน ามาอภปิรายผลการวจิยัครัง้นี้ 

 1.  คุณภาพของหลกัสูตรที่พฒันาขึน้มคีุณภาพในระดบัเหมาะสมมาก  ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ในระดบัเหมาะสมมาก  ( X =  
4.45 และค่า S.D = 0.73)   ผลการศกึษาเป็นเชน่นี้เนื่องจาก  เมื่อผูศ้กึษาได้ด าเนินการพฒันาหลกัสตูรอย่างมขี ัน้แลว้ ผูศ้กึษาได้น า
หลกัสตูรให้ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบความถกูตอ้งและความสมบูรณ์จากนัน้ท าการปรบัปรุงแก้ไขตามที่ไดร้บัค าแนะน า ซึง่สอดคลอ้งกบันราธปิ  
ทองปาน (2554 : 86)  เรื่องรปูแบบการอบรมการพฒันาหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส์  พบวา่ คุณภาพของหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส์ทีผู่เ้ขา้รบัรบัการ
อบรมพฒันาขึน้เฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัมคีวามเหมาะสมมาก ( X = 4.28, S.D = 0.67)   สอดคลอ้งกบั  ศกัรนิทร ์ อยู่ผอ่ง (2550:102) 
เรื่อง  การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการท าแผนการสอนทีใ่ชส้ื่อภาพเคลื่อนไหว ส าหรบัวชิาชพีสาขาชา่งอุตสาหกรรม   

 
รายการ 

ผลการประเมนิ 

 S.D. ระดบั 
1. ดา้นความเหมาะสมการอบรม 4.44 0.74 พงึพอใจมาก 
2. ดา้นเนื้อหาในการอบรม 4.47 0.70 พงึพอใจมาก 
3. ดา้นความพงึพอใจต่อการอบรม 4.45 0.73 พงึพอใจมาก 

รวม 4.45 0.72 พงึพอใจมาก 
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 2.  คะแนนค่าเฉลีย่หลงัการอบรมสงูกวา่คะแนนก่อนการอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05  ผลการศกึษาเป็นเชน่นี้
เนื่องจาก  หลกัสูตรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลน็เพื่อการเรยีนรู ้เรื่องการสรา้งสื่อวดีทิศัน์ดว้ย iPad 2 ดงักล่าวก าหนดเกณฑก์ารผ่าน
หลกัสตูรอบรม  มเีอกสารประกอบหลกัสตูรอบรม  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูเ้ขา้รบัการอบรม และผูเ้ขา้รบัการอบรมมกีารท าความเขา้ใจ
เนื้อหาการอบรม และวธิปีฏบิตักิารใชแ้ทบ็เลต็  หลกัสูตรมลีกัษณะกลัยาณมติรโดยเน้นทฤษฎีและปฏบิตั ิ การแลกเปลีย่นเรยีนรู้  การฝึก
ปฏบิตัติามใบงาน และผลการประเมนิมคีุณภาพ  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั   วศิรุต  วนิิจฉัยกุล (2551 : 1501  เรื่อง การพฒันาหลกัสตูร
ฝึกอบรม เรื่อง สมุนพร ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  โรงเรยีนบ้านหนองบวัตากลาน  จงัหวดันครสวรรค์   พบวา่  การทีห่ลกัสตูร
ฝึกอบรมเรื่อง สมุนพร ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัการฝึกอบรมสงูกวา่ก่อนการฝึกการอบรม  มี
นยัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05  โดยคะแนนเฉลีย่  สอดคลอ้งกบั  ชวีนิ  จนิดาโชต ิ(2550:102) เรื่อง การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเรื่องการ
ประเมนิผลตามสภาพจรงิ ส าหรบัครโูรงเรยีนประถมศกึษา พบวา่ คะแนนเฉลีย่หลงัการอบรมสงูกวา่ก่อนการอบรม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01   

     3.  ความพงึพอใจของนกัเรยีนที่เขา้รบัการอบรมโดยใชห้ลกัสูตรอบรมทีพ่ฒันาขึน้  ผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนที่
เขา้รบัการอบรมทีม่ต่ีอรปูแบบการพฒันาหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้เรื่อง การสรา้งสื่อวดีทิศัน์ดว้ย iPad 2 ที่
ผูศ้กึษาพฒันาขึน้เฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก ( X = 4.45, S.D = 0.72)   เมื่อพจิารณารายดา้นพบวา่ทุกดา้นมคีวามพงึพอใจอยู่
ในระดบัพงึพอใจมาก  ผลการศกึษาเป็นเชน่นี้เนื่องจาก  บรรยากาศในการอบรมทีผ่อ่นคลาย  มกีจิกรรมเพื่อน าเขา้สู่บทเรยีนโดยมี
บรรยากาศแบบกลัยาณมติรระหวา่งวทิยากรกบัผูอ้บรม  ผูเ้อบรมมคีวามสนใจ  ตัง้ใจร่วมกจิกรรม โดยเฉพาะกจิกรรมทกัษะการปฏบิตั ิ ผู้
อบรมสนุกกบัการอบรมมคีวามเพลดิเพลนิ มคีวามพอใจกบัการสรา้งชิน้งาน และการสนทนา  อภปิรายแลกเปลีย่นความรู้  ท าใหก้ารจดัการ
อบรมมปีระสทิธภิาพ เกดิประสทิธภิาพผลกบัผูอ้บรมทุกคน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ซึง่สอคลอ้งกบั พสิุทธา  อารษีาษฎร์  (2548:165)  
การพฒันารปูแบบกระบวนการปฏริปูการเรยีนรูโ้ดยอาศยัคอมพวิเตอร์ ความพงึพอใจของผูเ้รยีนที่ไดร้บัการจดัการเรยีนการสอนดว้ย
กจิกรรมการเรยีนรูอ้ยู่ระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.61, S.D = 0.57)  สายชล  จนิโจ (2550:137)  การพฒันารปูแบบการเรยีนการแบบผสมผสาน 
รายวชิาการเขยีนโปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร ์1 สาขาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ  พบวา่กลุ่มทดลองมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนการสอนแบบ
ผสมผสาน อยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนการสอนดว้ยบทเรยีนตามรปูแบบ การเรยีน
การสอนแบบร่วมมอืบนเวบ็โดยใชพ้ืน้ฐานการเรยีนรูแ้บบโครงงานทีพ่ฒันาขึน้อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.42, S.D = 0.50) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 : บรรยากาศของผูเ้ขา้รบัการอบรมหลกัสตูรการอบรมการสรา้งสื่อวดีทิศัน์ดว้ย iPad 2 
ขอ้เสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช้ 
                    1.1  ครผููส้อนกลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ี ควรน าหลกัสตูรทีผู่ศ้กึษาคน้ควา้พฒันาขึน้ไปใชจ้ดักจิกรรมการอบรม
อย่างแพร่หลาย 
                    1.2  ผูบ้รหิารโรงเรยีน และผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งควรสนบัสนุนจดัใหม้กีารอบรมเรื่อง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการใช้
คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูใ้หแ้ก่ครูและผูท้ีส่นใจ 
 2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการศกึษาคน้ควา้ต่อไป 
     2.1  ควรมกีารศกึษารปูแบบการอบรมการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้  ผา่นระบบ
เครอืขา่ยเพื่อใหส้ะดวกต่อการเรยีนของผูเ้รยีน 
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 บทคดัย่อ   

 การศกึษาครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้  
เรื่อง  การตกแต่งรปูภาพดว้ย  ipad2 ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  4  ทีม่คีุณภาพและ  2)  ศกึษาผลการทดลองใชห้ลกัสตูรอบรมการ
ใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่อง การตกแต่งรปูภาพดว้ย ipad2 ส าหรบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4  กลุ่มตวัอย่างในการศกึษา คอื 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  4/1 โรงเรยีนเสอืโกก้วทิยาสรรค์ จ านวน 30 คน ซึง่ไดม้าโดยการสุ่มอย่างง่ายโดยวธิจีบัสลากเครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การศกึษา ประกอบดว้ยหลกัสูตรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่อง   การตกแต่งรปูภาพดว้ย  ipad2 แบบประเมนิ
คุณภาพหลกัสูตร  แบบประเมนิความพงึพอใจ แบบวดัความรู้ สถติทิีใ่ชค้อื  ค่าเฉลีย่  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถติ ิt-test (dependent 
samples)  ผลการศกึษาพบวา่  1) หลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูท้ีผู่ศ้กึษาพฒันาขึน้ มเีนื้อหาการอบรม

ประกอบดว้ย  ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัแทบ็เลต็  ระบบปฏบิตักิารแทบ็เลต็  วธิใีชง้านแทบ็เลต็  การใชแ้อพพลเิคชัน่กลอ้งบนแทบ็เลต็  การ
ตกแต่งรปูภาพดว้ย  ipad2  มคีุณภาพในระดบัมาก โดยมคี่า ( X  = 4.23 และมคี่า S.D = 0.60)  2)  ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจใน

การอบรมโดยมคีะแนนหลงัการอบรมสงูกวา่อบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05  3)  ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามพงึพอใจต่อหลกัสตูร
การอบรมในระดบัมาก โดยมคี่า ( X = 4.20 และมคี่า S.D = 0.72 ) 
 
Tablet Computer Training Curriculum Development for Education on the Topic of “IPAD 2 for Photo Decoration ” for 10th Grade 

Students at Suakokwitayasan under the Maha Sarakham Provincial Administrative Organization 
 

ABSTRACT 
The objectives of the research were to develop a tablet computer training curriculum for education on the topic of 

“IPAD2 for  Photo Decoration” for 10th Grade Students, and follow up the implementation of the training curriculum  with the 
target group. The samples were thirty 10th grade students at Suekokwitayasan, Waphiprathum District, Maha Sarakham Province 
in 1/2012. They were selected by simple random sampling techniques and drawing method. The instruments were a tablet 
computer training curriculum, an assessment form, a questionnaire. The statistics used were mean, standard deviation, t-test 
(Dependent Sample). The computer training curriculum consisted of the basic knowledge, components, use of tablet computer 
including application. The research findings showed that the average level of  the quality of “ IPAD 2 for Picture Decoration 
Program”  was high (X = 4.23, S.D. = 0.60).   The average level of the knowledge of the trainees after participating in the 
training program was significantly higher than that of the knowledge before the training program at the .05 level.  In addition, the 
average level of the satisfaction of the students with the curriculum was high (X = 4.20, S.D. = 0.72) 
 
KEYWORDS(ค าส าคญั): การพฒันาหลกัสตูร,  แทบ็เลต็, ไอแพด็ 

 
                                                                    ค าน า  

ในปจัจุบนัการใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ  ไดก้ลายเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินชวีติประจ าวนัดงัจะเหน็ไดจ้ากการทีเ่ราใชเ้ครื่อง
คอมพวิเตอรใ์นการท างาน  การศกึษา  และการพกัผอ่นในขณะเดยีวกนัเทคโนโลยกีม็กีารพฒันาไปอย่างรวดเรว็  คอมพวิเตอร์นบัวา่เป็น
เทคโนโลย ี และนวตักรรมอย่างหนึ่งทีส่่งผลต่อความกา้วหน้าในการจดัการศกึษา  มคีวามสะดวกทัง้ในดา้นการจดัเตรยีมเนื้อหาวธิกีารและ
รปูแบบเพื่อการศกึษาอย่างเป็นระบบ  ท างานไดอ้ย่างถกูตอ้ง  ละเอยีด  มคีวามเชือ่มัน่สูง  สามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูตวัเลขหรอืรปูภาพได้
อย่างหลากหลาย  ดงึดดูความสนใจของผูเ้รยีน  (สรลัชรนา  เจรญิวฒันาวาณิชย์.2547:2-3) 
       การจดัการเรยีนการสอนในปจัจุบนั  ครคูวรพฒันาการจดัการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศกึษาแห่งชาต ิ 
โดยการน าเทคโนโลยเีขา้มาประยุกตใ์ชป้ระกอบกบัสภาพการณ์ปจัจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบการสื่อสารโทรคมนาคมมคีวาม
เจรญิกา้วหน้าอย่างรวดเรว็ดงันโยบายภาครฐัโดยเฉพาะดา้นการจดัการศกึษาของรฐับาลปจัจุบนั  นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร  ทีแ่ถลงไวต่้อ
รฐัสภาเมื่อวนัที่ 24 สงิหาคม 2554 โดยเฉพาะนโยบายดา้นการพฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษาใหท้ดัเทยีมกบันานาชาติ
นัน้ เป็นนโยบายทีม่คีวามส าคญัยิง่ โดยรฐับาลไดก้ าหนดแนวนโยบายทีช่ดัเจนเพื่อเร่งพฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษาให้
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เป็นเครื่องมอืยกระดบัคุณภาพและกระจายโอกาสทางการศกึษาใหม้รีะบบการเรยีนแบบอเิลก็ทรอนิกส์แห่งชาตเิป็นกลไกในการปรบัเปลีย่น
กระบวนทศัน์ของการเรยีนรูโ้ดยเน้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางและเอือ้ใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชพี พฒันาเครอืขา่ยและพฒันาระบบ “ไซเบอรโ์ฮม 
(Cyber Home)” ทีส่ามารถส่งความรูม้ายงัผูเ้รยีนโดยระบบอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนทุกระดบัชัน้ใชอุ้ปกรณ์คอมพวิเตอร์
แทบ็เลต็เพื่อการศกึษา (Tablet) ขยายระบบโทรทศัน์เพื่อการศกึษาใหก้วา้งขวาง  ปรบัปรุงหอ้งเรยีนเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานหอ้งเรยีน
อเิลก็ทรอนิกสร์วมทัง้เร่งด าเนินการใหก้องทุนพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา  สามารถด าเนินการไดด้งันัน้จะเหน็ไดช้ดัเจนวา่แนวนโยบาย
ของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษาเป็นปจัจยัและเป็นมติสิ าคญัในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารจดัการศกึษาใหก้า้วสู่
ประสทิธภิาพการเรยีนรูข้องสงัคมโดยรวม  และจะเป็นมติขิองการสรา้งกระบวนทศัน์  เพื่อน าไปสู่การเปลีย่นแปลงของระบบการจดั
การศกึษา  ที่มุ่งเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัภายใต้การศกึษาในยุคปฏริปูในทศวรรษทีส่องในปจัจุบนั  โดยทีน่โยบายของการปฏบิตักิบันกัเรยีน
ชว่งแรกตามโครงการ  One  tablet  PC  Per Child  จะมุ่งเน้นไปทีน่กัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 1  เป็นกลุ่มเป้าหมายน าร่องทีส่ าคญัของ
การน าสื่อคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็สู่การพฒันาการเรยีนรู ้ (ส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร:ี2554) 
 การใชแ้ทบ็เลต็พซีชี่วยเพื่มแรงจงูใจของผูเ้รยีนและมผีลในทางบวกต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  รวมทัง้สนบัสนุนใหเ้กดิการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง  ชว่ยส่งเสรมิใหเ้กดิการคน้คว้าและการเขา้ถงึองคค์วามรูน้อกหอ้งเรยีนอย่างกวา้งขวางรวมทัง้ส่งเสรมิการเรยีนรู้แบบมี
ส่วนร่วมของผูเ้รยีน  ส าหรบัในดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอนนัน้พบวา่  การใชแ้ทบ็เลต็พซีนีัน้ชว่ยส่งเสรมิใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยี
ทางการเรยีนการสอน  และส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาหลกัสตูรหรอืการจดัการเรยีนการสอนทีม่เีทคโนโลยสีารสนเทศเป็นส่วนประกอบมากขึน้  
อย่างไรกต็ามการสรา้งใหเ้กดิผลส าเรจ็ดงักล่าวนัน้   ตอ้งอาศยัปจัจยัสนบัสนุนและการจดัการในดา้นต่างๆ  จากผูบ้รหิาร   
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่การจดัการศกึษาในปจัจุบนัคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เป็นเครื่องมอืในการจดัการเรยีนการสอนยงั
ไม่แพร่หลาย  การฝึกอบรมเป็นกระบวนการในการเรยีนการสอนเพื่อใหเ้กดิความรู ้ เสรมิสรา้งทกัษะและแลกเปลีย่นความคดิเหน็  น าไปสู่
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม     

จากเหตุผลดงักล่าว  ผูศ้กึษาในฐานะเป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท  สาขาคอมพวิเตอรศ์กึษา  และเป็นครูผูส้อนโรงเรยีน
เสอืโกก้วทิยาสรรค ์ อ าเภอวาปีปทุม  จงัหวดัมหาสารคาม  ตระหนกัถงึความส าคญัของคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศกึษาทีส่่งเสรมิวธิกีารเรียนการสอนในระบบเครอืขา่ย (Online)  ส าหรบัการศกึษาทุกระดบัและทุก
ประเภทการศกึษา  เพื่อความสามารถในการเขา้ถงึและเรยีนรู้ไดอ้ย่างเท่าเทยีมทัว่ถงึกนั  ผูศ้กึษาจงึได้พฒันาหลกัสูตรอบรมการใช้
คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้ เรื่อง  การตกแต่งรปูภาพดว้ย  ipad2 ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  4 ซึง่เป็นแอพพลเิคชัน่ทีใ่ช้
งานไดส้ะดวกและรวดเรว็ 
วตัถุประสงคก์ารศกึษา 
      1.  เพื่อพฒันาหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่อง การตกแต่งรปูภาพด้วย ipad 2 ส าหรบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 
4  ใหม้คีุณภาพ 
      2. เพื่อศกึษาผลการทดลองใชห้ลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้เรื่อง การตกแต่งรปูภาพดว้ย ipad 2  ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  4 

  
                                                  2.MATERIALS AND METHODS เครือ่งมอืและวธิกีารด าเนินงาน 
        2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 2.1. 1  ประชากร  ไดแ้ก่  ผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4  โรงเรยีนเสอืโกก้วทิยาสรรค ์ ปีการศกึษา  2555  จ านวน  3   
       หอ้งเรยีน   จ านวนผูเ้รยีน 90  คน 
 2.1.2   กลุ่มตวัอย่าง  ได้แก่  ผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  4/1 โรงเรยีนเสอืโกก้วทิยาสรรค์   ปีการศกึษา  2555  จ านวนผูเ้รยีน  
        30  คน  ซึง่ไดม้าโดยการสุ่มอย่างง่ายโดยวธิจีบัสลาก จ านวน  1  หอ้งเรยีน   

2.2  เนื้อหาการอบรบ  ไดแ้ก่   
2.2.1  ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัแทบ็เลต็   
2.2.2  ระบบปฏบิตักิารแทบ็เลต็   
2.2.3  วธิใีชง้านแทบ็เลต็   
2.2.4  การใชแ้อพพลเิคชัน่กลอ้งบนแทบ็เลต็   
2.2.5  การตกแต่งรปูภาพดว้ย  ipad2 

2.3  เครื่องมอืในการวจิยั 
 2.3.1  หลกัสตูรการพฒันา 
 2.3.2  แบบประเมนิหลกัสตูร 
 2.3.3  แบบวดัความรู้ 
 2.3.4  แบบวดัความพงึพอใจ 
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2.4  สถติทิีใ่ช ้ ได้แก่ 
 2.4.1  ค่าสถติ ิ โดยใชค้่าเฉลีย่  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวเิคราะหจ์ะใชค้่าเฉลีย่เทยีบกบัเกณฑก์ารประเมนิดงันี้  

(พสิุทธา อารรีาษฎร.์ 2551 : 143-151) 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.50 – 5.00 หมายความวา่ เหมาะสมมากทีสุ่ด 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50 – 4.49 หมายความวา่ เหมาะสมมาก 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.50 – 3.49 หมายความวา่ เหมาะสมปานกลาง 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.50 – 2.49 หมายความวา่ เหมาะสมน้อย 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.00 – 1.49 หมายความวา่ เหมาะสมน้อยทีสุ่ด 
  เกณฑเ์ฉลีย่ของระดบัความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญในงานวจิยันี้ ใชค้่าเฉลีย่ของคะแนนตัง้แต่ 3.50  ขึน้ไป และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกนิ 1.00   

 2.4.2  t-test โดยมกีารวเิคราะห์  น าค่า t ทีค่ านวณไดน้ าไปเทยีบกบัค่า  t  จากตารางแสดงค่า t 
2.5  ระยะเวลา  กุมภาพนัธ ์ 2555  ถงึ  มถุินายน  2555 
2.6  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

 2.6.1  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  ได้แก่  นโยบายดา้นไอซทีเีพื่อการศกึษา  คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็  การพฒันา
หลกัสตูรอบรม  การฝึกอบรม  การประเมนิผลการอบรม  ขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรตามรปูแบบ  ADDIE  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  งานวจิยัใน
ประเทศ  งานวจิยัต่างประเทศ 

2.6.2  พฒันาหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้เรื่อง การตกแต่งรปูภาพดว้ย iPad 2  ส าหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 4 

 2.6.3  ปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 2.6.4  ประเมนิคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน  5  คน  ได้แก่  

    1)  อาจารย์วรีะพน  ภานุรกัษ์  ผูเ้ชีย่วชาญดา้น เนื้อหา  
    2)  อาจารยอ์ภชิาต  เหลก็ด ี   ผูเ้ชีย่วชาญดา้นคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลย ี  
    3)  อาจารยอ์ภดิา    รุณวาทย ์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูร/การวดัผลและประเมนิผล  
    4)  อาจารย์ณฐัพงษ์ พลสยม    ผูเ้ชีย่วชาญดา้นแผนการอบรม   
    5)  อาจารยบ์ณัฑติ ิ สุวรรณโท  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูร/การสอน  
2.6.5  ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าผูเ้ชีย่วชาญ 

 2.6.6  ทดลองใชก้บักลุ่มน าร่อง  (try out) จ านวน  30  คน 
 2.6.7  ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
 2.6.8  ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง  จ านวน  30  คน 
  2.6.9  วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติแิละสรุปผล 
 

 
                                                                            3. RESULTS วธิดี าเนินการวจิยั 
        3.1  ผลการพฒันาหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้เรื่อง การตกแต่งรปูภาพดว้ย ipad 2  ส าหรบันกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  4 
 3.1.1  ผูศ้กึษาไดก้ าหนดเนื้อหาและระยะเวลาในการอบรม  ดงัตารางที่  1  
ตารางที ่1:เนื้อหาและระยะเวลาในการอบรม 

 
หวัขอ้ 

 
รายงานการอบรม 

เวลาเรยีนทฤษฎ/ีปฏบิตั ิ
ชัว่โมง 

1 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัแทบ็เลต็ 1 
2 ความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกบัแทบ็เลต็ 1 
3 วธิใีชง้านแทบ็เลต็ 1 
4 การใชแ้อพพลเิคชัน่กลอ้งบนแทบ็เลต็      1 
5 การตกแต่งรปูภาพดว้ย  ipad2 2 

จากตารางที ่ 1 เนื้อหาการอบรมประกอบดว้ย  ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัแทบ็เลต็   ระบบปฏบิตักิารแทบ็เลต็  วธิใีชง้านแทบ็เลต็  
การใชแ้อพพลเิคชัน่กลอ้งบนแทบ็เลต็  การตกแต่งรปูภาพด้วย  ipad2 โดยใชร้ะยะเวลาในการอบรม  6  ชัว่โมง นอกจากนี้ผูศ้กึษาจดัท า
คู่มอืหลกัสตูรการอบรมส าหรบัผูเ้ขา้รบัการอบรมและผูเ้ป็นวทิยากร 

                                   
 3.1.2  ผลการประเมนิคุณภาพหลกัสูตร  ผูศ้กึษาน าหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลก็เพื่อการเรยีนรู ้เรื่อง การตกแต่ง
รปูภาพดว้ย ipad 2  ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน  5  คน  ประเมนิคุณภาพโดยใชแ้บบประเมนิดงัตารางที ่ 2 
 
 

937



ตารางที ่ 2 : ผลการประเมนิคุณภาพของหลกัสตูรการอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ 
 

 
                                          รายการประเมนิ 

                  ผลการประเมนิ 

      X      S.D       ระดบั 
1.  การพฒันาหลกัสูตรมคีวามเหมาะสมกบัวยั     4.20    0.45   เหมาะสมมาก 
2.  หลกัสตูรมเีนื้อหาตรงกบัหวัขอ้เรื่อง     4.60    0.55 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
3.  การอธบิายหวัขอ้เรื่องมคีวามเขา้ใจง่าย     4.00    0.71   เหมาะสมมาก 
4.  ความต่อเนื่องของเนื้อหา     4.40    0.55   เหมาะสมมาก 
5.  การเรยีงล าดบัเนื้อหากจิกรรม     4.20    0.84   เหมาะสมมาก 
6.  เนื้อหาในการตกแต่งรปูภาพดว้ย  ipad2     เขา้ใจง่าย     4.40    0.55   เหมาะสมมาก 
7.  เนื้อหาความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกบัแทบ็เลต็มคีวามเหมาะสม     4.20    0.84   เหมาะสมมาก 
8.  เนื้อหาหลกัสตูรสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ     4.20    0.45   เหมาะสมมาก 
ค่าเฉลีย่     4.28    0.60   เหมาะสมมาก 

 
 ผลการประเมนิคุณภาพหลกัสูตรจากตารางที่ 2  พบวา่ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอหลกัสตูรการอบรมการใชค้อมพวิเตอร์
แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้  เรื่อง การตกแต่งรปูภาพดว้ย ipad 2  ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  4 ในภาพรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก  
X  เท่ากบั  4.28 และค่า  S.D เท่ากบั 0.45  และเมื่อพจิารณารายขอ้  1)  การพฒันาหลกัสตูรมคีวามเหมาะสมกบัวยั  ผูเ้ชีย่วชาญมคีวาม
คดิเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก  โดยค่า ( X   = 4.20 และค่า S.D = 0.45)  2) หลกัสตูรมเีนื้อหาตรงกบัหวัขอ้เรื่อง ผูเ้ชีย่วชาญมี
ความเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า  ( X  =  4.60 และค่า  S.D = 0.55)   3) การอธบิายหวัขอ้เรื่องมคีวามเขา้ใจง่าย  

ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า  ( X  =  4.00 และค่า  S.D  = 0.71)   4)  ความต่อเนื่องของเนื้อหา  

ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมากโดยค่า ( X   =  4.40 และค่า S.D  =  0.55)    5)  การเรยีงล าดบัเนื้อหากจิกรรม  
ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า  ( X   =  4.20  และค่า   S.D= 0.84)   6)  เนื้อหาในการตกแต่งรปูภาพดว้ย  

ipad2  เขา้ใจง่ายผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า ( X  = 4.40  และค่า   S.D= 0.55)  7)  เนื้อหาความรู้
เบื้องตน้เกีย่วกบัแทบ็เลต็มคีวามเหมาะสม  ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า  ( X  =  4.20  และค่า S.D= 
0.84)  8)  เนื้อหาหลกัสตูรสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ  ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า ( X   =  4.20  และค่า 

S.D= 0.45) 
 
        3.2  ผลการทดลองใชห้ลกัสูตร 
 3.2.1  ดา้นความรู ้ ผูศ้กึษาน าหลกัสตูรทีพ่ฒันาขึน้ไปใชท้ดลองใชก้บันกัเรยีนจ านวน  30  คน  ในช่วงระหวา่งการทดลองใชผู้้
ศกึษาไดด้ าเนินการทดสอบความรู้ทัง้ก่อนและหลงัการอบรมจากนัน้น าขอ้มูลมาวเิคราะหท์างสถติ ิ t-test  เพื่อเปรยีบเทยีบพฒันาการ
ความรูข้องผูเ้ขา้รบัการอบรมผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนอบรมและหลงัการอบรม  ดงัตารางที ่ 3 
ตารางที ่ 3  ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนอบรมและหลงัการอบรม   
                       การทดสอบ    จ านวนนกัเรยีน      คะแนนเฉลีย่              t-test 
                        ก่อนอบรม            30           10.93              32.09 
                        หลงัอบรม            30           26.07 

ระดบันยัส าคญั =.05 
 ผลการทดสอบจากตารางที่ 3  พบวา่คะแนนเฉลีย่ผูเ้ขา้อบรมก่อนการอบรมและหลงัอบรมแตกแต่งกนัอย่างมนียัส าคญั .05  
เนื่องจากค่าสถติ ิ t-test  (32.09)  มคี่ามากกวา่ค่า  t (ตามตาราง  29,.05)=1.699  โดยคะแนนเฉลีย่หลงัอบรม X = 26.07  สงูกวา่คะแนนเฉลีย่
ก่อนรบัการอบรม X = 10.93  สรุปไดว้า่ผลการทดสอบความรูข้องผูเ้ขา้รบัการอบรมหลงัอบรมสงูกวา่ก่อนอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั  .05 

 
3.2.2  ดา้นความพงึพอใจ  หลงัจากทดลองหลกัสตูรเรยีบรอ้ยแลว้ผูศ้กึษาไดป้ระเมนิความพงึพอใจของกลุ่มตวัอย่างผลการ

ประเมนิสรุปได ้ ดงัตารางที่  4  
ตารางที ่4:  ผลการศกึษาความพงึพอใจของผูร้บัการอบรม 
 
                                              รายการประเมนิ 

                  ผลการประเมนิ 

      X  SD       ระดบั 
      1.  ดา้นวทิยากร     4.10    0.72         มาก 
      2.  ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ     4.22    0.70         มาก 
      3.  ดา้นสถานทีร่ะยะเวลา     4.23    0.74         มาก 
          ค่าเฉลีย่     4.20    0.72         มาก 
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 ผลการประเมนิความพงึพอใจจากตารางที่ 4  พบว่าผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก  โดยมคี่า 

( X  = 4.20, ค่าS.D = 0.72) และเมื่อพจิารณารายดา้น พบวา่ ดา้นวทิยากร ผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่า 

( X = 4.10 , ค่าS.D = 0.72) ความพงึพอใจในด้านความรูค้วามเขา้ใจผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก โดย  มคี่า ( X  = 

4.22, ค่าS.D = 0.70) ดา้นสถานที่ระยะเวลาผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่า ( X  = 4.23, ค่าS.D = 0.74) 

 

                                           4.  CONCLUSIONS AND DISCUSSION (สรุปผลและอภปิรายผล) 
 จากผลการศกึษาพฒันาหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้เรื่อง การตกแต่งรปูภาพดว้ย ipad 2 ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  4 พบประเดน็ทีค่วรน ามาอภปิรายผลการศกึษาดงันี้ 
 1. คุณภาพหลกัสตูรทีพ่ฒันาขึน้มคีุณภาพในระดบัเหมาะสมมาก  ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ในระดบัเหมาะสมมาก  ( X   = 4.28, 
ค่า S.D = 0.60) ทัง้นี้เนื่องจาก  ผูศ้กึษาใชก้ระบวนการพฒันาหลกัสตูรอย่างเป็นระบบ  มกีจิกรรมสอดคลอ้งกบัเนื้อหาทีไ่ดศ้กึษาแนวคดิที่
เกีย่วขอ้งและตรงกบัความตอ้งการของนกัเรยีนอย่างแทจ้รงิ  ซึง่ผลการศกึษาครัง้นี้สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของนราธปิ  ทองปาน 
(2554:86) รปูแบบการอบรมการพฒันาหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ ( X  =  4.28, ค่า S.D =  0.67)  ผลการวจิยัพบวา่คุณภาพของหนงัสอื
อเิลก็ทรอนิกส ์ ที่ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
 2.  คะแนนเฉลีย่หลงัอบรมสงูกวา่ก่อนอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05  ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไวแ้สดงวา่
การอบรมดว้ยคอมพวิเตอร์แทบ็เลต็ท าใหค้ะแนะเฉลีย่หลงัอบรมสงูกวา่ก่อนอบรม  เนื่องจากเป็นการน าเทคโนโลยคีอมพวิเตอรม์าใชใ้น
กระบวนการฝึกอบรมโดยเฉพาะการน าเสนอขอ้มลูอย่างมรีะบบ  มขี ัน้ตอนและมปีฏสิมัพนัธก์บัผูร้บัการฝึกอบรมอย่างด ีกลุ่มทดลองมี
ความกา้วหน้าส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้  ผลการศกึษาครัง้นี้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  องักรู  พุทธเินตร (2549:40) ทีไ่ด้
ท าการศกึษาวจิยัเรื่องการพฒันาชดุฝึกอบรมผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  เรื่อง   บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน  ผลการวจิยัพบวา่คะแนน
ทดสอบหลงัอบรมสงูกวา่คะแนนทดสอบก่อนอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 3.  ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีอ่บรมโดยใช้หลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้เรื่อง การตกแต่ง
รปูภาพดว้ย ipad 2  ที่พฒันาขึน้  พบวา่นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในระดบัเหมาะสมมาก  ทัง้นี้เนื่องมาจากผูศ้กึษาไดดู้แลและใหค้ าปรกึษา
อย่างใกลช้ดิ  และการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เป็นเรื่องทีใ่หม่และมคีวามน่าสนใจในปจัจุบนั  พบวา่นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั
เหมาะสมมาก  ( X  =  4.20, S.D =  0.72) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  สมศร ี เพชรโชต ิ (2550) พบวา่ผูเ้ขา้รบัการอบรมทางอเิลก็ทรอนิกส์
มคีวามพงึพอใจต่อกระบวนการฝึกอบรมทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ยู่ในระดบัมาก  และจรสัศร ี รตัตะมาน  (2551) ทีพ่บวา่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมี
ความพงึพอใจในการฝึกอบรมผา่นเวบ็โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
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บทคดัย่อ 
 

 การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้เรื่อง การสรา้งงานน าเสนอโดยใช ้
Keynote ดว้ย  iPad2 ส าหรบั นกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี ใหม้คีุณภาพ  และ  2) ศกึษาผลการทดลองของผูเ้ขา้รบัการอบรมหลกัสตูรอบรม
การใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่อง การสรา้งงานน าเสนอโดยใช ้Keynote  ดว้ย  iPad2  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ได้แก่ 
นกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที่ 1/1 คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างการสุ่มโดยวธิกีารสุ่มอย่างง่ายแบบจบัสลาก จ านวน 30 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
วจิยั ประกอบดว้ย  1) หลกัสตูรการอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่อง   การสรา้งงานน าเสนอโดยใช ้Keynote ดว้ย  iPad2 จ านวน  
6 ชัว่โมง 2) แบบประเมนิคณุภาพหลกัสูตร 3) แบบประเมนิความพงึพอใจ  สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลูคอื  ค่าเฉลีย่  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถติ ิ t-
test (dependent samples)  ผลการวจิยัพบว่า  1) หลกัสตูรอบรมทีพ่ฒันาขึน้  มคีุณภาพในระดบัมาก  ( X = 4.03, S.D = 0.77)  2) ผูเ้ขา้รบัการอบรมมี
ความรู้ ความเขา้ใจหลกัสูตรอบรม โดยมคีะแนนหลงัการอบรมสงูกวา่กอ่นการอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  และ 3) ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามพงึ
พอใจต่อหลกัสตูรการอบรมระดบัมาก  ( X = 4.25, S.D = 0.74) 
 

ABSTRACT 

The objectives of the research were to develop a tablet computer training curriculum for education on the topic of “IPAD2 for 

Presentations” for  Certificate of Vocation Students at Kalasin Permpoon Business Administration Technological College , and follow up the 

implementation of the training curriculum  with the target group. The samples were thirty 1st year student Certificate of Vocation at Kalasin 

Permpoon Business Administration Technological College, kalasin Province in 1/2012. They were selected by simple random sampling 

techniques and drawing method. The instruments were a tablet computer training curriculum, an assessment form, a questionnaire. The 

statistics used were mean, standard deviation, t-test (Dependent Sample).The research findings showed that the average level of  the 

quality of IPAD 2 for Presentation Program was high ( X  = 4.03, S.D. = 0.77).   The average level of the knowledge of the trainees after 

participating in the training course was significantly higher than that of the knowledge before the training program  at the .05 level.  In 

addition, the average level of the satisfaction of the students with the curriculum was high ( X  = 4.25, S.D. = 0.74). 

ค าส าคญั:  การพฒันาหลกัสตูรอบรม, ไอแพด, แทบ็เลต็   
 
 

1. INTRODUCTION ค าน า 
 จากการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกและสงัคมไทย  มคีวามเปลีย่นแปลงทีเ่คลื่อนไหวร่วมกนัอย่างใกลช้ดิ อนัเป็นผลสบืเนื่องมาจากกระแสโลกาภวิตัน์ และสิง่
ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็คอื เทคโนโลย ี ซึง่ส่งผลกระทบมาสู่สงัคมไทยอย่างมาก จ าเป็นอยา่งยิง่ทีก่ารจดัการศกึษาของประเทศจะตอ้งเร่งพฒันา ปรบัปรุง 
เปลีย่นแปลง เพื่อสามารถพฒันาคนในประเทศใหม้ศีกัยภาพเพยีงพอต่อการด ารงชวีติอย่างมคีุณภาพในสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงเพื่อให้สามารถแขง่ขนัไดอ้ย่าง
เหมาะสมและทดัเทยีม  รฐับาลจงึมโีครงการเร่งพฒันาคุณภาพการศกึษา โดยการปฏริปูระบบความรูข้องสงัคมไทย อนัประกอบด้วย การยกระดบัองค์
ความรูใ้หไ้ดม้าตรฐานสากล จดัใหม้โีครงการต าราแห่งชาตทิีบ่รรจุความรูท้ีก่า้วหน้าและได้มาตรฐาน ทัง้ความรู้ทีเ่ป็นสากลและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ส่งเสรมิ
การอ่าน พรอ้มทัง้ส่งเสรมิการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถิน่ จดัใหม้รีะบบการจดัการความรู ้ปฏริปูหลกัสูตรการศกึษาทุกระดบัใหร้องรบั
การเปลีย่นแปลงของโลกและทดัเทยีมกบัมาตรฐานสากลบนความเป็นทอ้งถิน่และความเป็นไทย เพิม่ผลสมัฤทธิข์องการศกึษาทุกระดบัชัน้ โดยวดัผลจาก
การผา่นการทดสอบมาตรฐานในระดบัชาตแิละนานาชาต ิขจดัความไม่รูห้นงัสอืใหส้ิน้ไปจากสงัคมไทย จดัใหม้คีรดูเีพยีงพอในทุกหอ้งเรยีน ภายใตก้รอบ
ของ พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  ซึง่เป็นกฎหมายวา่ดว้ยการศกึษาแห่งชาต ิ มบีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจ ากดัสทิธแิละ
เสรภีาพของบุคคล  
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 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  ระบุในหมวด 9  เทคโนโลยเีพื่อการศกึษามาตรา 64 รฐัตอ้งส่งเสรมิและสนบัสนุนใหม้กีาร
ผลติและพฒันาบทเรยีน ต ารา หนงัสอืทางวชิาสื่อสิง่พมิพอ์ื่นๆ วสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยเีพื่อการศกึษาอื่น โดยเร่งพฒันาขดีความสามารถในการผลติ 
ทัง้นี้ โดยเปิดใหม้กีารแขง่ขนัโดยเสรอีย่างเป็นธรรม  มาตรา 65 ใหม้กีารพฒันาบุคลากรทัง้ดา้นผูผ้ลติและผูใ้ชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศกึษา เพื่อใหม้คีวามรู ้
ความสามารถ และทกัษะในการผลติ รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม มคีุณภาพ และประสทิธภิาพ และมาตรา 67 รฐัตอ้งส่งเสรมิใหม้กีารวจิยัและ
พฒันา การผลติและการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศกึษารวมทัง้การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศกึษา เพื่อใหเ้กดิการใชท้ี่
คุม้ค่าและเหมาะสมกบักระบวนการเรยีนรูข้องคนไทย 
 รฐับาล ยิง่ลกัษณ์  ชนิวตัร ที่แถลงไวต่้อรฐัสภาเมื่อวนัที ่26 สงิหาคม 2554 โดยเฉพาะนโยบายดา้นการพฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการศกึษาใหท้ดัเทยีมกบันานาชาตนิัน้ เป็นนโยบายทีส่ าคญัยิง่ โดยมนีโยบายที่ชดัเจนเพื่อเร่งพฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษาให้
เป็นเครื่องมอืเพื่อยกระดบัคุณภาพและกระจายโอกาสทางการศกึษา ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ดงันี้  1) เร่ง
พฒันาคุณภาพการศกึษาใหม้กีารยกระดบัความรูใ้หไ้ดม้าตรฐานสากล 2)  สรา้งโอกาสทางการศกึษา โดยค านึงถงึความเสมอภาคและความเป็นธรรม  3)  
ปฏริปูคร ู จดัระบบการศกึษาและฝึกอบรมเพื่อพฒันาคุณภาพครอูย่างต่อเนื่อง 4)  เร่งพฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษาใหท้ดัเทยีมกบั
นานาชาต ิและ ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนทุกระดบัชัน้ไดใ้ชอุ้ปกรณ์คอมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการศกึษา  เพื่อพฒันาระบบการศกึษาใหผู้เ้รยีนมคีวามรูคู้่คุณธรรม 
มุ่งการสรา้งจรยิธรรมในระดบัปจัเจก รวมทัง้สรา้งความตระหนกัในสทิธแิละหน้าที่ ความเสมอภาค และด าเนินการใหก้ารศกึษาเป็นพืน้ฐานของสงัคม
ประชาธปิไตยทีแ่ทจ้รงิ [1]  
 ดงันัน้ แนวทางในการพฒันาหลกัสูตร คอื การก าหนดโครงการฝึกอบรมทีเ่หมาะสม โดยการเลอืกน าเอาเครื่องคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เขา้มา
เป็นส่วนชว่ยในการจดัการอบรมตามหลกัสูตร ซึง่จะท าให้ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรู ้ความสามารถ และความช านาญในการใชเ้ครื่องมอื และเทคโนโลยี
ทีท่นัสมยั  
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัในฐานะเป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มแีนวคดิมแีนวคดิทีจ่ะพฒันาหลกัสตูรการ
ฝึกอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้เรื่อง การสรา้งงานน าเสนอโดยใช ้Keynote ดว้ย  iPad2 เพื่อการอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็
ใหม้คีุณภาพ  สรา้งโอกาสทางการศกึษา กระจายโอกาสทางการศกึษาในสงัคมไทยสนบัสนุนการจดัการศกึษาตามวยัและพฒันาการอย่างมคีุณภาพ 

 
วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
 1.  เพื่อพฒันาหลกัสูตรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้เรื่อง การสรา้งงานน าเสนอโดยใช ้Keynote ดว้ย  iPad2 ส าหรบั
นกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี ใหม้คีุณภาพ 
 2.  เพื่อศกึษาผลการการเรยีนรูข้องผูเ้ขา้รบัการอบรมหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้เรื่อง การสรา้งงานน าเสนอ
โดยใช ้Keynote ดว้ย  iPad2 ส าหรบันกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี  
 
 

2.  MATERIALS AND METHODS ขอบเขตการศึกษา 
 2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
       2.1.1 ประชากร ได้แก่ นกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่1 วทิยาลยัเทคโนโลยเีพิม่พนูบรหิารธุรกจิกาฬสนิธุ ์ภาคเรยีนที ่1 
ปีการศกึษา 2555 จ านวน  3 หอ้งเรยีน จ านวนผูเ้รยีน 90 คน 
       2.1.2 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่1/1 วทิยาลยัเทคโนโลยเีพิม่พูนบรหิารธุรกจิกาฬสนิธุ ์ภาค
เรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 จ านวน  30 คน ซึง่ไดม้าโดยการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวธิกีารจบัสลาก จ านวน 1 หอ้งเรยีน 
 2.2 เนื้อหาการอบรม ไดแ้ก่  
       2.2.1 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัแทบ็เลต็  
       2.2.2 ส่วนประกอบของแทบ็เลต็  
       2.2.3 วธิกีารใชง้าน iPad2  
       2.2.4 การใชง้านแอพพลเิคชัน่  
       2.2.5 การสรา้งงานน าเสนอดว้ย Keynote  ดว้ย  iPad2 
 2.3 เครื่องมอืในการวจิยั ได้แก่ หลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่อง การสรา้งงานน าเสนอโดยใช ้Keynote ดว้ย  
iPad2 ส าหรบันกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี แบบประเมนิหลกัสตูรอบรม แบบทดสอบก่อนการอบรมและหลงัการอบรม จ านวน 30 ขอ้ แบบ
ประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรม 
 2.4 สถติทิีใ่ช ้ 
       2.4.1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยในการวเิคราะหจ์ะใชค้่าเฉลีย่เทยีบกบัเกณฑก์ารประเมนิดงันี้ (พสิุทธา อารรีาษฎร.์ 
2551 : 143-151) 
                 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.50 – 5.00     หมายความวา่ เหมาะสมมากทีสุ่ด 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50 – 4.49     หมายความวา่ เหมาะสมมาก 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.50 – 3.49     หมายความวา่ เหมาะสมปานกลาง 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.50 – 2.49     หมายความวา่ เหมาะสมน้อย 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.00 – 1.49     หมายความวา่ เหมาะสมน้อยทีสุ่ด 
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เกณฑเ์ฉลีย่ของระดบัความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญในงานวจิยันี้ ใชค้่าเฉลีย่ของคะแนนตัง้แต่  3.50  ขึน้ไป และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่
เกนิ 1.00   
       2.4.2 สถติ ิt-test (dependent samples) ใชว้ธิกีารวเิคราะหค์อืการน าไปเทยีบค่า t จากตารางแสดงค่า t 
 2.5 ระยะเวลาด าเนินงาน กุมภาพนัธ ์2555 – มถุินายน 2555  
 2.6 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
       2.6.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ได้แก่ นโยบายดา้นการศกึษาคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ การฝึกอบรม หลกัสูตรและการพฒันา
หลกัสตูรฝึกอบรม สื่อวดีทิศัน์ การประเมนิผลการฝึกอบรม การพฒันาหลกัสูตรตามขัน้ตอน ADDIE Model งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
       2.6.2 พฒันาหลกัสตูรอบรมการใชแ้ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้เรื่อง การสรา้งงานน าเสนอโดยใช ้Keynote ดว้ย  iPad2 
       2.6.3 ปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 

       
2.6.4 ประเมนิคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 คน ไดแ้ก่  

1) อาจารยบ์ณัฑติ  สุวรรณโท ผูเ้ชีย่วชาญด้านเนื้อหา  
2) อาจารยอ์ภชิาต  เหลก็ด ีผูเ้ชีย่วชาญดา้นคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยี  
3) อาจารยอ์ภดิา  รุณวาทย ์ผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูร/การวดัผลและประเมนิผล  
4) อาจารยว์รีะพน  ภานุรกัษ์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูรและการสอน  
5) อาจารยณ์ฐัพงษ์  พลสยม ผูเ้ชีย่วชาญดา้นแผนการการอบรม 

       2.6.5 ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
       2.6.6 ทดลองใชก้บักลุ่มน าร่อง (try out) จ านวน 30 คน 
       2.6.7 ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
       2.6.8 ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน 
       2.6.9 วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติแิละสรุปผล 
 

RESULTS  วิธีด าเนินการวิจยั 
 3.1 ผลการพฒันาหลกัสตูร 
      3.1.1 เนื้อหาและระยะเวลาการอบรม ผูศ้กึษาไดก้ าหนดใหม้รีะยะเวลา 1 วนั โดยมเีนื้อหาและระยะเวลาการอบรม ดงัตารางที ่1 
 
      ตารางท่ี 1 : หลกัสตูรการอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ 
 

เนื้อหาการอบรม เวลา 
1. ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัแทบ็เลต็  1 ชัว่โมง 
2. ส่วนประกอบของแทบ็เลต็ 1 ชัว่โมง 
3. วธิกีารใชง้าน iPad2 1 ชัว่โมง 
4. การใชง้านแอพพลเิคชัน่ 1 ชัว่โมง 
5. การสรา้งงานน าเสนอดว้ย Keynote  ดว้ย  iPad2 2 ชัว่โมง 

 
 จากตารางที ่1 เนื้อหาการอบรมประกอบไปดว้ย ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัแทบ็เลต็ ส่วนประกอบของแทบ็เลต็ วธิกีารใชง้าน iPad2 การใช้
งานแอพพลเิคชัน่ การสรา้งงานน าเสนอด้วย Keynote  ดว้ย  iPad2  หลงัจากนัน้ ผูศ้กึษาด าเนินการจดัท าคู่มอืหลกัสตูรอบรมส าหรบันักเรยีน และ
วทิยากร 
 3.1.2 ผลการประเมนิคุณภาพหลกัสตูรอบรม ผูศ้กึษาน าหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่อง การสรา้งงาน
น าเสนอโดยใช ้Keynote ดว้ย  iPad2 ใหผู้เ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 คน โดยใชแ้บบประเมนิคุณภาพหลกัสูตรอบรม ผลการประเมนิวเิคราะหแ์สดง ดงัตาราง
ที ่2 
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ตารางท่ี 2 : ผลการประเมนิคุณภาพคุณภาพของหลกัสตูรการอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ 
 

รายการความเหมาะสม 
ผลการประเมิน 

X  S.D. ระดบั 
1.  ดา้นการพฒันาหลกัสตูร 4.20 0.84 เหมาะสมสมมาก 
2.  หลกัสตูรมเีนื้อหาตรงกบัหวัขอ้เรื่อง 3.60 0.45 เหมาะสมสมมาก 
3.  การอธบิายเนื้อหามคีวามเขา้ใจง่าย 3.80 1.10 เหมาะสมสมมาก 
4.  ความต่อเนื่องของเนื้อหา 3.60 0.55 เหมาะสมสมมาก 
5.  การเรยีงล าดบัเนื้อหากจิกรรม 4.00 1.00 เหมาะสมสมมาก 
6. เนื้อหาในการน ามาสรา้งงานน าเสนอดว้ย iPad2 เขา้ใจง่าย 4.00 1.00 เหมาะสมสมมาก 
7. เนื้อหาความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกบัแทบ็เลต็มคีวามเหมาะสม 4.20 0.84 เหมาะสมสมมาก 
8. เนื้อหาหลกัสตูรสามารถน าไปใชง้านไดจ้รงิ 4.60 0.55 เหมาะสมสมมาก 

เฉล่ีย 4.03 0.77 เหมาะสมสมมาก 
 
 จากตารางที ่2 ผลการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอหลกัสูตรการอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่อง การสรา้งงาน
น าเสนอโดยใช ้Keynote ดว้ย  iPad2 ในภาพรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก ( X =4.03, S.D.=0.77) และเมื่อพจิารณารายพบวา่ 1)ดา้นการพฒันา
หลกัสตูร ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า X  เท่ากบั 4.20 และค่า S.D. เท่ากบั 0.84  2) หลกัสตูรมเีนื้อหาตรงกบัหวัขอ้เรื่อง 
ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า X  เท่ากบั 3.60 และค่า S.D. เท่ากบั 0.45  3) การอธบิายเนื้อหามคีวามเขา้ใจงา่ย ผูเ้ชีย่วชาญมี
ความเหน็ในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า X  เท่ากบั 3.80 และค่า S.D. เท่ากบั 1.10  4)ความต่อเนื่องของเนื้อหา ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ในระดบั
เหมาะสมมาก โดยค่า X  เท่ากบั 3.60 และค่า S.D. เท่ากบั 0.55   5) การเรยีงล าดบัเนื้อหากจิกรรม ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ในระดบัเหมาะสมมาก โดย
ค่า X  เท่ากบั 4.00 และค่า S.D. เท่ากบั 1.00  6) เนื้อหาในการน ามาสรา้งงานน าเสนอดว้ย iPad2 เขา้ใจง่าย ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ในระดบัเหมาะสม
มาก โดยค่า X  เท่ากบั 4.00 และค่า S.D. เท่ากบั 1.00  7) เนื้อหาความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกบัแทบ็เลต็มคีวามเหมาะสม ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ในระดบั
เหมาะสมมาก โดยค่า X  เท่ากบั 4.20 และค่า S.D. เท่ากบั 0.84 และ 8)เนื้อหาหลกัสตูรสามารถน าไปใชง้านไดจ้รงิ ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ในระดบั
เหมาะสมมาก โดยค่า X  เท่ากบั 4.60 และค่า S.D. เท่ากบั 0.55 
 3.2 ผลการทดลองใชห้ลกัสตูรอบรม 
       3.2.1 ดา้นความรู้ ผูศ้กึษาไดน้ าหลกัสตูรอบรมทีพ่ฒันาขึน้ไปทดลองใชก้บันกัเรยีน จ านวน 30 คน ในช่วงระหวา่งการอบรมผูศ้กึษาได้
ด าเนินการทดสอบความรูท้ ัง้ก่อนการอบรมและหลงัอบรม จากนัน้น าขอ้มลูมาวเิคราะหท์างสถติ ิt-test เพื่อเปรยีบเทยีบพฒันาการความรูข้องผูเ้ขา้รบัการ
อบรม ผลการวเิคราะหแ์สดงในตารางที ่3 

 
ตารางท่ี 3 : ผลการประเมนิคุณภาพคุณภาพของหลกัสตูรการอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ 

 
คะแนนทดสอบ จ านวนผูเ้ขา้อบรม คะแนนเฉลีย่ t-test 

คะแนนก่อนการอบรม 30 คน 11.80 
35.99 

คะแนนหลงัการอบรม 30 คน 26.40 
 
 จากตารางที่ 3  คะแนนเฉลีย่ของผูเ้ขา้รบัการอบรม ก่อนการอบรมและหลงัการอบรมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั .05 เนื่องจากค่าสถติ ิt-test 
(35.99) มคี่ามากกวา่ค่า t (ตามตาราง 29.05) = 1.699 โดยคะแนนเฉลี่ยหลงัเรยีน ( X  =26.40 ) สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ก่อนเขา้รบัการอบรม ( X  = 11.80 )  สรุปไดว้า่ 
ผลการทดสอบความรูข้องผูเ้ขา้รบัการอบรมหลงัอบรมสงูกวา่ก่อนเขา้รบัการอบรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
       3.2.2 ดา้นความพงึพอใจ หลงัการทดลองใชห้ลกัสตูรเรยีบรอ้ยแล้ว ผูศ้กึษาไดป้ระเมนิความพงึพอใจของของผูเ้ขา้รบัการอบรม ผลการ
ประเมนิสรุปได ้ดงัตารางที ่4 

 
ตารางท่ี 4 : ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรมหลกัสตูรการอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ 
 

รายการประเมนิ 
ผลการประเมนิ 

X  S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
1.ดา้นความเหมาะสมการอบรม 4.27 0.73 มาก 
2. ดา้นเนื้อหาในการอบรม 4.28 0.71 มาก 
3. ดา้นความพงึพอใจต่อการอบรม 4.25 0.74 มาก 

เฉล่ีย 4.25 0.74 มาก 
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จากตารางที่ 4  ผลการศกึษาความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรม พบวา่ ผูเ้ขา้รบัการอบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.25, 
S.D = 0.74) และเมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ด้านความเหมาะสมการอบรม ผูเ้ขา้รบัการอบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.27, S.D = 
0.73) ดา้นเนื้อหาในการอบรม ผูเ้ขา้รบัการอบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.28, S.D = 0.71) และ ดา้นความพงึพอใจต่อการอบรม ผู้
เขา้รบัการอบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.25, S.D = 0.74) 
 
 

CONCLUSIONS AND DISCUSSION  สรปุอภิปรายผล 
 

 จากผลการศกึษาหลกัสตูรที่พฒันาขึน้ ผูเ้ชีย่วชาญมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ระดบัมาก และเมื่อน าหลกัสตูรไปทดลองใช้พบวา่ ผูเ้ขา้รบัการ
อบรมมพีฒันาการทางความรูแ้ละมคีวามพงึพอใจต่อหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้เรื่อง การสรา้งงานน าเสนอโดยใช ้
Keynote ดว้ย  iPad2  พบประเดน็ทีค่วรน ามาอภปิรายผลการวจิยัครัง้นี้ 
 1. คุณภาพของหลกัสตูรทีพ่ฒันาขึน้มคีุณภาพในระดบัเหมาะสมมาก ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า X  เท่ากบั 
4.03 และค่า S.D. เท่ากบั 0.77 ทีผ่ลการศกึษาเป็นเชน่นี้เนื่องจาก เมื่อผูศ้กึษาไดด้ าเนินการพฒันาหลกัสตูรอย่างมขี ัน้แล้ว ผูศ้กึษาได้น าหลกัสตูรให้
ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบความถกูตอ้งและความสมบูรณ์ จากนัน้ท าการปรบัปรุงตามที่ไดร้บัค าแนะน า ซึง่ผลการวจิยันี้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อคัครตัน์ 
พลูกระจ่าง( 2550 : 164 ) เรื่อง การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมหวัหน้างานเพื่อพฒันาหลกัสูตรการสอนงานปฏบิตัใินสถานประกอบการ  ผลปรากฏวา่ การ
ประเมนิผลความเหมาะสมของหลกัสูตรฝึกอบรม พบวา่ผูเ้ชีย่วชาญ มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของหลกัสตูรฝึกอบรมหวัหน้างานเพื่อพฒันา
หลกัสตูรการสอนงานปฏบิตัใินสถานประกอบการ ในภาพรวมหลกัสตูรฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่  ( X   = 4.42  ) 
 กมัปนาท บรบิูรณ์ ( 2550 :102) เรื่อง การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพฒันาการเหน็คุณค่าในตนเองและวธิคีดิตามแนวคดิเป็นของ
นกัเรยีนโรงเรยีนววิฒัน์พลเมอืงโดยวธิกีระบวนการกลุ่ม ผลปรากฏวา่ความเหมาะสมของโครงร่างหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพฒันาการเหน็คุณค่าในตนเอง
และวธิคีดิตามแนวคดิเป็นดว้ยวธิกีระบวนการกลุ่มของนกัเรยีนโรงเรยีนววิฒัน์พลเมอืง มคีวามเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( Χ = 4.28) 
 2.คะแนนค่าเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทีเ่ป็นเชน่นี้เพราะ หลงัการอบรมโดยใชห้ลกัสูตรการ
อบรมทีพ่ฒันาขึน้ ผูเ้ขา้รบัการอบรมไดเ้รยีนรูผ้า่นกระบวนการต่างๆ อย่างเป็นล าดบัขัน้ตอน และระยะเวลาในการฝึกอบรมทีเ่หมาะสม ท าให้ผูเ้ขา้รบัการ
อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจ ซึง่แตกต่างจากก่อนเขา้รบัการอบรม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชิาญ พนัธุป์ระเสรฐิ. (2551:134 ) เรื่อง การพฒันาหลกัสตูร
ฝึกอบรมครวูทิยาศาสตรเ์พื่อออกแบบบทปฏบิตักิารทีส่อดแทรกภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ครมูคีวามรูค้วามเขา้ใจ เรื่องการวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรูจ้ากการ
ทดสอบหลงัการอบรมสงูกวา่ก่อนการอบรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

สุชาดา ทองอยู่ ( 2551 :82) เรื่อง การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถในการตดัสนิใจอย่างสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชช้ดุกจิกรรมสรา้งองคค์วามรู้ ผลปรากฏวา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรห์ลงั
เรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

3.ความพงึพอใจของผูเ้ขา้อบรมโดยใชห้ลกัสูตรทีพ่ฒันาขึน้ ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ขา้อบรมต่อหลกัสตูร การสรา้งงานน าเสนอ 
โดยใช ้Keynote ดว้ย  iPad2  โดยเฉลีย่อยู่ในระดบัพงึพอใจมาก ( X = 4.25, S.D = 0.74) ทีเ่ป็นเชน่นี้ เพราะผลจากการประเมนิของผูเ้ขา้อบรมท าให้
ทราบไดว้า่ผูเ้ขา้อบรมมทีศันคตทิีด่ต่ีอการเขา้รบัการอบรม และจากการสงัเกตระหวา่งการอบรม โดยผูเ้ขา้อบรมใหค้วามร่วมมอืและตัง้ใจปฎิบตัติาม
แผนการอบรมอย่างตัง้ใจ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธรีะ สุภาวมิล ( 2551 : 85) เรื่อง  ความพงึพอใจของนกัเรยีนชว่งชัน้ที่ 3 ของโรงเรยีนในสงักดั
เทศบาลเมอืงอ่างทองทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา ปีการศกึษา 2550 ผลปรากฏวา่ ความพงึพอใจของนกัเรยีนชว่งชัน้
ที ่3 ของโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงอ่างทอง ทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา ปีการศกึษา 2550 พบวา่ โดยรวมทุก
ดา้นกลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.88,S.D = .49) 

และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กมัปนาท บรบิูรณ์ ( 2550 :102) เรื่อง การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพฒันาการเหน็คุณค่าในตนเองและ
วธิคีดิตามแนวคดิเป็นของนกัเรยีนโรงเรยีนววิฒัน์พลเมอืงโดยวธิกีระบวนการกลุ่ม ผลปรากฏวา่ ความพงึพอใจของนกัเรยีนโรงเรยีนววิฒัน์พลเมอืงทีม่ี
ต่อหลกัสตูรฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  =  4.30) 
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บทคดัย่อ 

การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์1) เพื่อการพฒันาหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูเ้รื่อง การสรา้ง
สเปรดชทีดว้ย Numbers ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ใหม้คีุณภาพ และ 2) ศกึษาผลการทดลองใชห้ลกัสูตรอบรมการใช้
คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูเ้รื่อง การสรา้งสเปรดชทีดว้ย Numbers ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ทีพ่ฒันาขึน้ กลุ่มตวัอย่าง
ทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 จ านวน 1 หอ้ง  ภาคเรยีนที ่1 โรงเรยีนเสอืโกก้วทิยาสรรค์ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั
มหาสารคาม คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยการสุ่มอย่างง่ายแบบจบัสลาก จ านวน 30 คน เครื่องมอืทีใ่ชป้ระกอบดว้ย 1.หลกัสตูรอบรมการใช้
คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูเ้รื่อง การสรา้งสเปรดชทีดว้ย Numbers 2.แบบประเมนิคุณภาพ 3.แบบประเมนิความพงึพอใจ สถติทิีใ่ช ้
คอื ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถติ ิt-test (Dependent Sample)  ผลการวจิยัพบวา่ 1) หลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็
เพื่อการเรยีนรูท้ีผู่ศ้กึษาพฒันาขึน้ ประกอบไปดว้ยเนื้อหา ความรูพ้ืน้ฐานการใชแ้ทบ็เลต็ ส่วนประกอบของแทบ็เลต็ วธิกีารใชแ้ทบ็เลต็ การ
ใชแ้อพพลเิคชัน่ การสรา้งสเปรดชทีด้วย Numbers มคีุณภาพในระดบัมาก (  =4.03, S.D = 0.58)   2) ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรู ้ความ
เขา้ใจในการอบรมโดยมคีะแนนหลงัการอบรมสงูกวา่ก่อนการอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   3) ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามพงึ
พอใจต่อรปูแบบการอบรมระดบัมาก (  =4.10, S.D = 0.55) 

 
ABSTRACT 

 
The objectives of the research were to developed a tablet computer training curriculum for instruction on the topic of 

“Spreadsheet Design with Numbers” for 9th Grade Students, and follow up the implementation of the training curriculum  with the 
target group. The samples were thirty 9th grade students at Suakokwitayasan, Waphiprathum District, Maha Sarakham Province 
in 1/2012. They were selected by simple random sampling techniques and drawing method.   The instruments were a tablet 
computer training curriculum, an assessment form, a questionnaire. The statistics used were mean, standard deviation, t-test 
(Dependent Sample). The computer training curriculum consisted of the basic knowledge, components, use of tablet computer 
including application. The research findings showed that the average level of the quality of : Spreadsheet Design with Numbers 
Program” was high ( x = 4.03, S.D. = .58).   The average level of the knowledge of the trainees after participating in the training 
program was significantly higher than that of the knowledge before the training program at the .05 level.  In addition, the average 
level of the satisfaction of the students with the curriculum was high ( x  = 4.10, S.D. = .55) 

 

KEYWORDS: การพฒันาหลกัสูตรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็,  การสรา้งสเปรดชทีด้วย Numbers 
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บทน า 
 

จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2554-
2556 ได้ก าหนดยุทธศาสตรไ์ว้ 4 ด้าน ซ่ึงด้านท่ี 2 เป็นด้านท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนด้วย
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือสร้างก าลงัคนของประเทศ โดยเน้นการ
พฒันาผู้เรียนด้วยการใช้ ICT เป็นเครื่องมือหรือเป็นส่วนประกอบส าคญัของการเรียนการ
สอน รวมทัง้การจดัตัง้ศูนยก์ารเรียนรู้แห่งชาติ (National Learning Center : NLC) เพ่ือท่ีจะ
เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนในภาพรวม ให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถด้าน
การพฒันาและการประยุกต์ใช้ ICT อย่างสร้างสรรค ์มีธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม 
วิจารณญาณ และรู้เท่าทนั ผู้เรียนควรมีความสะดวกในการทบทวนบทเรียน สืบค้นข้อมูล 
ตลอดจนถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองจากระบบ ICT เป็นการช่วยให้ผู้สอนได้มีเวลาดูแลใส่ใจ
ผู้เรียนในด้านพฤติกรรมการเรียนรู้และสงัคมมากขึ้น ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศไทย [1] ตามนโยบายของรฐับาลท่ีส่งเสริมการจดัการศึกษาดงัน้ี 1) เร่ง
พฒันาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรปูระบบความรู้ของสงัคมไทย 2) สร้างโอกาสทาง
การศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสงัคมไทย โดยค านึงถึงการสร้างความเสมอภาค
และความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม 3)ปฏิรปูครู ยกฐานะครใูห้เป็นวิชาชีพ
ชัน้สูงอย่างแท้จริงโดยปฏิรปูระบบการผลิตครใูห้มีคณุภาพทดัเทียมกบันานาชาติ 4)จดั
การศึกษาขัน้อดุมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกบัตลาดแรงงานทัง้ในเชิงปริมาณและ
คณุภาพ 5) เร่งพฒันาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทดัเทียมกบันานาชาติ 6) 
สนับสนุนการวิจยัและพฒันาเพ่ือสร้างทุนปัญญาของชาติ พฒันามหาวิทยาลยัให้มุ่งสู่การ
เป็นมหาวิทยาลยัวิจยัระดบัโลก  7) เพ่ิมขีดความสามารถของทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือรองรบั
การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน [2] ท่ีจะน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือ
การศึกษามาประยุกต์ใช้กบัการเรียนรู้ของนักเรียนรปูแบบใหม่โดยการใช้แทบ็เลต็เป็น
เครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองคค์วามรู้ต่างๆ ท่ีมีอยู่ทัง้ในรูปแบบออฟไลน์และ
ออนไลน์ ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาหาความรู้ ฝึกปฏิบติั และสร้างองคค์วามรู้ต่างๆ ได้ด้วย
ตวัเอง ซ่ึงสอดคล้องกบัคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
ให้บริการจดัการเรียนการสอน ร่วมมือกบัหน่วยงานภายในและภายนอก เชิญวิทยากรท่ีมี
ความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์ และร่วมเป็นวิทยากร ส่งเสริมพฒันาหลกัสูตรให้
สอดคล้องกบัความต้องการในแต่ละวิชาชีพ ทัง้หลกัสูตรด้านการเรียนการสอนและหลกัสูตร
การอบรมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนองความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน[3]  

แทบ็เลต็เป็นนวตักรรมใหม่ทางเทคโนโลยี และการส่ือสารเพ่ือการศึกษา ใช้เป็น
เครื่องมือเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ ส าหรบันักเรียนในชัน้ประถมศึกษา มธัยมศึกษา และ
อดุมศึกษาตลอดจนผู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการศึกษาทุกฝ่ายทัง้ผู้บริหาร ครูอาจารย ์ศึกษานิเทศก์
ต้องมีความรู้และทกัษะความพร้อมท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติั ศกัยภาพของส่ือและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาประเภทแทบ็เลต็ท่ีเร่ิมมีความส าคญัและมีอิทธิพลต่อผู้ใช้ในทุกระดบัใน
สงัคมสารสนเทศท่ีสอดคล้องกบัการศึกษาวิจยัของ Becta ICT Research ซ่ึงได้ศึกษาผลการ
ใช้ แทบ็เลต็ประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาจ านวน 12 โรงเรียนใน
ประเทศองักฤษช่วงระหว่าง ค.ศ. 2004-2005 ผลการศึกษาส าคญัหลายประการท่ีควร
พิจารณาและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กบับริบทด้านการศึกษาของไทย การใช้แทบ็เลต็ 
(Tablet PC) โดยให้ผู้เรียนและผู้สอนมีแทบ็เลต็พีซีเป็นของตนเองอย่างทัว่ถึง เป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีจะช่วยให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิผล พบว่าการใช้แทบ็เลต็พีซีช่วยเพ่ิม
แรงจูงใจของผู้เรียนและมีผลกระทบในทางบวกต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรวมทัง้สนับสนุน
ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าและการเข้าถึงองคค์วามรู้นอก
ห้องเรียนอย่างกว้างขวาง รวมทัง้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน ส าหรบัใน
ด้านหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนนัน้พบว่า การใช้แทบ็เลต็พีซีนัน้ช่วยส่งเสริมให้มี
การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน และส่งเสริมให้มีการพฒันาหลกัสูตรหรือการจดัการ
เรียนการสอนท่ีมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนประกอบมากขึ้น[4] การสร้างให้เกิด
ผลส าเรจ็ดงักล่าวนัน้ ต้องอาศยัปัจจยัสนับสนุนและการจดัการในด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร 
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โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสนับสนุนให้มีเครือข่ายส่ือสารแบบไร้สาย (Wireless Network) และ
เครื่องฉายภาพแบบไร้สาย (Wireless Data Projector) ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถสร้าง
และใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทัง้ควรจดัให้มีการวางแผนจดัหาทรพัยากรมา
สนับสนุนอย่างเป็นระบบ การใช้แทบ็เลต็พีซีนัน้ จะสามารถสร้างให้เกิดประโยชน์ท่ี
หลากหลายและมีความคุ้มค่ามากกว่าการใช้คอมพิวเตอรเ์ดสกท์อป (Desktop) และ
คอมพิวเตอรแ์ลบ็ทอป 

(Laptop) ประกอบการเรยีนการสอนทีม่ใีชง้านกนัอยู่ในสถานศกึษา จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัเป็นนกัศกึษาปรญิญาโท คณะเทคโนโลย ี
สารสนเทศ มแีนวคดิทีจ่ะพฒันาหลกัสูตรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่อง การสรา้งสเปรดชทีด้วย Numbers ใหม้ี
คุณภาพ สรา้งโอกาสทางการศกึษาในสงัคมไทยสนบัสนุนการจดัการศกึษาตามวยัและพฒันาการอย่างมคีุณภาพ ตัง้แต่ก่อนวยัเรยีนจนจบ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 

1. เพื่อพฒันาหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่อง “การสรา้งสเปรดชทีดว้ย Numbers” ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรยีนเสอืโกก้วทิยาสรรค์ ใหม้คีุณภาพ 

2.เพื่อศกึษาผลการทดลองใชห้ลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูเ้รื่อง การสรา้งสเปรดชทีด้วย Numbers
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรยีนเสอืโกก้วทิยาสรรค์ 

 
 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
 

2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
2.1.1 ประชากร คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนเสอืโกก้วทิยาสรรค ์ปีการศกึษา 2555 จ านวน 3หอ้งเรยีน 

จ านวนผูเ้รยีน 95 คน 
2.1.2 กลุ่มตวัอย่าง คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3/1 โรงเรยีนเสอืโกก้วทิยาสรรค ์ ปีการศกึษา 2555 ซึง่ไดค้ดัเลอืก

กลุ่มตวัอย่างจากการสุ่มโดยวธิกีารจบัสลาก จ านวน 30 คน 
2.2 เนื้อหาการอบรม ไดแ้ก่  

2.2.1 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัแทบ็เลต็  
2.2.2 ส่วนประกอบของแทบ็เลต็ 
2.2.3 วธิกีารใชง้านแทบ็เลต็  
2.2.4 การใชแ้อพพลเิคชัน่การสรา้งสเปรดชทีดว้ย Numbers 

2.3 เครื่องมอืในการวจิยั 
2.3.1 หลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้เรื่อง การสรา้งสเปรดชทีด้วย Numbers 
2.3.2 แบบประเมนิหลกัสตูร 
2.3.3 แบบทดสอบก่อนการอบรมและหลงัการอบรม จ านวน 30 ขอ้ 
2.3.4 แบบประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรม 

2.4 สถติทิีใ่ช ้ได้แก่  
2.4.1 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชค้่าเฉลีย่เทยีบกบัเกณฑก์ารประเมนิ ดงันี้ (พสิุทธา อารรีาษฏร ์ 

2551:143-151) 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.50 – 5.00   หมายความวา่   เหมาะสมมากทีสุ่ด 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50 – 4.49   หมายความวา่   เหมาะสมมาก 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.50 – 3.49   หมายความวา่   เหมาะสมปานกลาง 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.50 – 2.49   หมายความวา่   เหมาะสมน้อย 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.00 – 1.49   หมายความวา่   เหมาะสมน้อยทีสุ่ด 
 เกณฑเ์ฉลีย่ของระดบัความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญในงานวจิยันี้ ใชค้่าเฉลีย่ของคะแนนตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และค่าความ

เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกนิ 1.00 
2.4.2 สถติ ิt-test โดยในการวเิคราะหจ์ะน าค่าสถติ ิt ทีค่ านวณไดแ้ลว้น าไปเทยีบกบัค่า t จากตาราง 

2.5 ระยะเวลา   กุมภาพนัธ ์ถงึ มถุินายน 2555 
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2.6 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
2.6.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ นโยบายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร คอมพวิเตอรแ์ทบ็

เลต็ การพฒันาหลกัสตูร การฝึกอบรม การประเมนิผลการฝึกอบรม ขัน้ตอนการพฒันา 5 ขัน้ ของ ADDIE Model งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.6.2 พฒันาหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูเ้รื่อง การสรา้งสเปรดชทีด้วย Numbers 
2.6.3 ปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
2.6.4 ประเมนิคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 คน ไดแ้ก่  

อาจารยว์รีะพน ภานุรกัษ์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูรและการสอน   
อาจารยอ์ภชิาต ิ เหลก็ด ี ผูเ้ชีย่วชาญดา้นคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลย ี  
อาจารยอ์ภดิา  รุณวาทย์  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูร  
อาจารย ์ณฐัพงษ์  พลสยม ผูเ้ชีย่วชาญดา้น แผนการอบรม  
อาจารยบ์ณัฑติ  สุวรรณโท ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหาคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ 

2.6.5 ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
2.6.6 ทดลองใชก้บักลุ่มน าร่อง Try out จ านวน 30 คน 
2.6.7 ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
2.6.8 น าไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน 
2.6.9 วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติแิละสรุปผล 

 
 
 
 

ผลการวิจยั 
3.1 ผลการพฒันา 

3.1.1 เนื้อหาและระยะเวลาการอบรม ผูศ้กึษาไดก้ าหนดใหม้รีะยะเวลา 1 วนั โดยมเีนื้อหาและระยะเวลาการอบรม     
ดงัตารางที ่1  

ตารางที ่1 ผูศ้กึษาไดก้ าหนดเนื้อหาและระยะเวลาในการอบรม 
เนื้อหา เวลา/ชัว่โมง 

ความรูพ้ืน้ฐานการใชแ้ทบ็เลต็ 1 
ส่วนประกอบของแทบ็เลต็ 1 
วธิกีารใชง้านแทบ็เลต็ 1 
การใชแ้อพพลเิคชัน่ 1 

การสรา้งสเปรดชทีดว้ย Numbers 2 
  

จากตารางที ่ 1 เนื้อหาของหลกัสตูรอบรมประกอบดว้ย ความรูพ้ื้นฐานการใชแ้ทบ็เลต็ ส่วนประกอบของแทบ็เลต็ วธิกีารใช้
แทบ็เลต็ การใชแ้อพพลเิคชัน่ และการสรา้งสเปรดชทีดว้ย Numbers โดยผูศ้กึษาจดัท าคู่มอืทัง้ของผูเ้ขา้รบัการอบรมและวทิยากร 

3.1.2 ผลการประเมนิคุณภาพหลกัสูตร ผูศ้กึษาน าหลกัสตูรใหผู้เ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 คน โดยใชแ้บบประเมนิคุณภาพ
หลกัสตูรอบรม ผลการประเมนิวเิคราะหแ์สดงในตารางที ่2  

 

ตารางที ่2 ผลการประเมนิคุณภาพหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เตเพื่อการเรยีนรู ้เรื่อง การสรา้งสเปรดชทีดว้ย Numbers 
 

 
รายการประเมนิ 

ผลการประเมนิ 
  S.D ระดบั 

1.การพฒันาหลกัสูตรมคีวามเหมาะสมกบัวยั 4.20 0.45 เหมาะสมมาก 
2.หลกัสตูรมเีนื้อหาตรงกบัหวัขอ้เรื่อง 4.20 0.45 เหมาะสมมาก 
3.การอธบิายหวัขอ้เรื่องมคีวามเขา้ใจง่าย 3.60 0.55 เหมาะสมมาก 
4.ความต่อเนื่องของเนื้อหา 3.80 0.45 เหมาะสมมาก 
5.การเรยีงล าดบัเนื้อหากจิกรรม 4.20 0.45 เหมาะสมมาก 
6.เนื้อหาในการสรา้งสเปรดชทีดว้ย Numbers เขา้ใจง่าย 4.00 0.71 เหมาะสมมาก 
7.เนื้อหาความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกบัแทบ็เลต็ทีม่คีวามเหมาะสม 4.20 0.84 เหมาะสมมาก 
8.เนื้อหาหลกัสตูรอบรมสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ 4.00 0.71 เหมาะสมมาก 
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เฉลีย่ 4.03 0.58 เหมาะสมมาก 
  

จากตารางที ่2 ผลการประเมนิความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (  =4.03, S.D = 0.58) และเมื่อพจิารณาจากรายการประเมนิ 1) การพฒันาหลกัสูตรมคีวาม
เหมาะสมกบัวยัผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า    เท่ากบั 4.20 และค่า S.D. เท่ากบั 0.45  2) หลกัสตูรมี
เนื้อหาตรงกบัหวัขอ้เรื่องผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า    เท่ากบั 4.20,S.D. เท่ากบั 0.45 3) การอธบิาย
หวัขอ้เรื่องมคีวามเขา้ใจง่ายผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า     เท่ากบั 3.60,S.D. เท่ากบั 0.55 4) ความ
ต่อเนื่องของเนื้อหาผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า    เท่ากบั 3.80,S.D.เท่ากบั 0.45 5)การเรยีงล าดบัเนื้อหา
กจิกรรมผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า    เท่ากบั 4.20,S.D.เท่ากบั 0.45 6)เนื้อหาในการสรา้งสเปรดชทีด้วย 
Numbers เขา้ใจง่ายผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า    เท่ากบั 4.00,S.D.เท่ากบั 0.71 7) เนื้อหาความรู้
เบื้องตน้เกีย่วกบัแทบ็เลต็ทีม่คีวามเหมาะสมผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า    เท่ากบั 4.20,S.D.เท่ากบั 0.84 
8) เนื้อหาหลกัสูตรอบรมสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า ค่า    เท่ากบั 4.00,S.D.
เท่ากบั 0.71  

 
 
 
 
 
 

3.2 ผลการ ทดลองใชห้ลกัสตูรอบรม 
3.2.1 ดา้นความรู ้ ผูศ้กึษาไดน้ า

หลกัสตูรทีพ่ฒันาขึน้ไป ทดลองใชก้บันกัเรยีน จ านวน 
30 คน ในชว่งระหวา่งการ อบรมผูศ้กึษาไดด้ าเนินการ
ทดสอบความรูท้ ัง้ก่อน อบรมและหลงัอบรมจากนัน้น า
ขอ้มลูมาวเิคราะหท์าง สถติ ิ t-test เพื่อเปรยีบเทยีบผล
ดงัตารางที ่3 

 ตารางที ่3 คะแนนเฉลีย่ของของผูเ้ขา้รบัการอบรมก่อนอบรมและหลงัอบรม 
คะแนนการทดสอบ จ านวน คะแนนเฉลีย่ t-test 
ก่อนการอบรม 30 11.73  

38.90 หลงัการอบรม 30 26.27 
 

จากตารางที ่3 คะแนนเฉลีย่ของผูเ้ขา้รบัการอบรมก่อนการอบรมและหลงัการอบรมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 เนื่องจากค่าสถติ ิt-test (38.90) มคี่ามากกวา่ค่า t (ตามตาราง 29,.05) = 1.699 โดยคะแนนเฉลีย่หลงัการอบรม     = 26.27 สงูกวา่
คะแนนเฉลีย่ก่อนเขา้รบัการอบรม    = 11.73 สรุปไดว้า่ ผลการทดสอบความรูข้องผูเ้ขา้อบรมหลงัอบรมสงูกวา่ก่อนการอบรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 

3.2.2 ดา้นความพงึพอใจ หลงัจากทดลองใชห้ลกัสูตรเรยีบรอ้ย ผูศ้กึษาไดป้ระเมนิความพงึใจของกลุ่มตวัอย่างผลการ
ประเมนิสรุปได ้ดงัตารางที ่4 

ตารางที ่4 ผลการศกึษาความพงึพอใจผูเ้ขา้รบัการอบรมหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่อง การ
สรา้งสเปรดชทีดว้ย Numbers 

 
รายการประเมนิ 

ผลการประเมนิ 
  S.D ระดบั 

ความพงึพอใจ 
1.ดา้นความเหมาะสมการอบรม 4.07 0.51 มาก 

2.ดา้นเนื้อหาในการอบรม 4.07 0.54 มาก 
3.ดา้นความพงึพอใจต่อการอบรม 4.16 0.58 มาก 

เฉลีย่ 4.10 0.55 มาก 
  

จากตารางที ่4 ผลการศกึษาความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรม พบวา่ผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 
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     เท่ากบั 4.10, S.D. 0.55 และเมื่อพจิารณารายดา้น พบวา่ 1) ดา้นความเหมาะสมการอบรมความพงึพอใจอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก โดย
ค่า    เท่ากบั 4.07, S.D. 0.51 2) ดา้นเนื้อหาในการอบรมความพงึพอใจอยู่ในระดบัเหมาะสม โดยค่า    เท่ากบั 4.07, S.D.เท่ากบั0.54 3) 
ดา้นความพงึพอใจต่อการอบรมอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า   เท่ากบั 4.16, S.D.เท่ากบั 0.58  

 
สรปุและอภิปรายผล 

 
จากผลการศกึษาพฒันาหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่อง การสรา้งสเปรดชทีดว้ยNumbers 

ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 พบประเดน็ทีจ่ะน ามาอภปิลายผลดงันี้ 
1. คุณภาพหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูเ้รื่อง การสรา้งสเปรดชทีด้วย Numbers ส าหรบันกัเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ทีผู่ศ้กึษาพฒันาขึน้ ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ทีม่ต่ีอการพฒันาหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ที่
ผูว้จิยัพฒันาขึน้ อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (  =4.03, S.D = 0.58) เหตุทีเ่ป็นเชน่นี้ เพราะวา่ ปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาและปรบัปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าประเมนิคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า ซึง่สอดคลอ้งกบั สนัต ์ศนูยก์ลาง (2551 : 113) การพฒันาหลกัสตูร
ฝึกอบรมเสรมิสรา้งทกัษะการปฏบิตัวิชิาชพีเพื่อพฒันาผูเ้รยีนแบบองคร์วม ส าหรบัครรูะดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบวา่ มคีวามเหมาะสม
โดยรวมอยู่ในระดบัด ี

2.คะแนนเฉลี่ยของผูเ้ขา้อบรมหลงัการอบรมสงูกวา่ก่อนการอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เหตุทีเ่ป็นเชน่นี้
เพราะวา่ ผูศ้กึษาไดจ้ดัท าคู่มอืส าหรบัผูเ้ขา้รบัการอบรมทีม่เีนื้อหาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์มกีารจดัรปูแบบคู่มอืทีเ่หมาะสมกบัวยัผูเ้ขา้รบั
การอบรม และไดน้ าหลกัสตูรให้ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบความถกูตอ้งและความเหมาะสม จากนัน้ท าการปรบัปรุงตามค าแนะน า และมกีารจดั
กระบวนการอบรมทีน่่าสนใจ มคีวามสมบูรณ์ในการถ่ายทอดเนื้อหาความรูข้องวทิยากร ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บุญช ูศุขเจรญิ (2550: 
148) พบวา่ ผูน้ิเทศภายในมคีวามรูค้วามเขา้ใจ เรื่อง การนิเทศภายในโรงเรยีนก่อนการฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัที ่ระดบั .05 

3. ผลการศกึษาความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรมทีพ่ฒันาขึน้ ผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนที่เขา้การอบรมทีม่ี
ต่อรปูแบบการพฒันาหลกัสูตรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูเ้รื่อง การสรา้งสเปรดชทีดว้ย Numbers ทีผู่ศ้กึษาพฒันาขึน้
เฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก (  =4.16, S.D = 0.58)   ทัง้นี้อาจเป็นเพราะวา่ หลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการ
เรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ ล าดบัขัน้ตอนสอดคลอ้งกบัเนื้อหา การจดัการบทเรยีนท าใหช้วนตดิตาม ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจ และสรา้งความ
กระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีน ใหค้ าปรกึษา วธิกีาร อย่างใกลช้ดิ และการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เป็นเรื่องใหม่นกัเรยีนจงึใหค้วามส าคญัและ
น่าสนใจทีจ่ะน ามาใชใ้นหอ้งเรยีนต่อไป ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชัรพงษ์ ไชยเจรญิ (2550: 76) การพฒันาหลกัสตูรและชุดการ
ฝึกอบรมชา่งตดิตัง้สายใยแกว้น าแสงระดบัพื้นฐานงานออกแบบระบบไฟฟ้าสื่อสาร (  =4.06, S.D = 0.68) พบวา่ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจอยู่
ในระดบัมาก 

 
 

 
 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานการศกึษาคน้ควา้อสิระนี้ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยดเีพราะได้รบัความกรุณาอย่างยิง่จาก ผศ.ดร.วรปภา อารรีาษฎร์ อาจารยท์ี่
ปรกึษาการคน้ควา้อสิระ ผศ.ดร.ธรชั อารรีาษฎร ์กรรมการการสอบ ซึง่กรุณาตรวจสอบการด าเนินงานในทุกขัน้ตอนโดยละเอยีด ผูว้จิยัขอ
กราบขอบพระคุณอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณผูเ้ชีย่วชาญ อาจารย์วรีะพน ภานุรกัษ์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูรและการสอน อาจารยอ์ภชิาต ิเหลก็ด ี
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นคอมพวิเตอร์และเทคโนโลย ีอาจารยอ์ภดิา รุณวาทย ์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูร อาจารย์ ณฐัพงษ์  พลสยม ผูเ้ชีย่วชาญดา้น 
แผนการอบรม และอาจารยบ์ณัฑติ  สุวรรณโท ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหาคอมพวิเตอร์แทบ็เลต็ ทีก่รุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบ
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เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัและคณาจารย์คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามทุกท่านทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้
แก่ผูว้จิยั 

ขอขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่าน ในสาขาวชิาคอมพวิเตอรศ์กึษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคามทีใ่หค้วามรูแ้ละความอนุเคราะห์ดว้ยดเีสมอมา 
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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้  เป็นการพฒันาหลกัสูตรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่อง การสรา้งงานน าเสนอดว้ย iPad2 ส าหรบัคร ู ภายใต้
วตัถุประสงคข์องการศกึษาดงันี้ 1) เพื่อพฒันาหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้ เรื่อง  การสรา้งงานน าเสนอดว้ย iPad2  ใหม้ี
คุณภาพ  2) เพื่อศกึษาผลการเรยีนรูห้ลกัสูตรอบรมทีพ่ฒันาขึน้  และ  3) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรมทีม่ต่ีอหลกัสตูรอบรมทีพ่ฒันาขึน้  
กลุ่มตวัอย่างในการวจิยั คอืครสู านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 1 ทีส่มคัรเขา้อบรมในรุ่นทีก่ าหนด จ านวน 30 คน คดัเลอืกแบบ
เจาะจง จากความรูพ้ืน้ฐานของผูส้มคัรเขา้อบรม  เครื่องมอืทีใ่ชไ้ด้แก่ 1) หลกัสตูรการอบรม  2) แบบประเมนิคุณภาพหลกัสตูร  3) แบบวดัความรู ้และ 4) 
แบบสอบถามความพงึพอใจ สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลูเป็นสถติพื้นฐานไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน คอื t-test  
แบบ dependent samples 
 ผลการวจิยัจากการอบรมผูเ้ขา้รบัการอบรม จ านวน 30 คน พบว่า  1) หลกัสตูรอบรมที่พฒันาขึน้มคีุณภาพในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ = 4.28, และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.42)  2) ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรู้และความเขา้ใจในกระบวนการสร้างงานน าเสนอ  ของการศกึษาในหลกัสตูรอบรมโดยมคีะแนนหลงัการ
อบรมสงูกวา่กอ่นการอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  และ  3) ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามพงึพอใจต่อหลกัสูตรอบรมระดบัมากที่สุด  (ค่าเฉลีย่ = 4.51, 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.28) 
 
KEYWORDS: คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็, keynote, iPad2, การสรา้งงานน าเสนอ, การพฒันาหลกัสตูรอบรม 
 

ABSTRACT 
 

 The objectives of this research were to develop a professional training curriculum in learning management with tablet computer for 
teachers on the topic of “IPAD2 for Presentations”, compare the achievement of the trainees before and after the professional training curriculum 
in learning management with tablet computer, and survey the satisfaction of the trainees with the training curriculum. The target population was 
thirty teachers in the Office of Roi-Et Primary Educational Service Area 1 who participated in the professional training project. They were 
selected by purposive random sampling technique.  The instruments were a specific training curriculum, an assessment form, an achievement 
test and a questionnaire. The statistics used were mean, standard deviation and t-test (dependent Samples) 
 The findings indicated that the average level of the opinions of the trainees towards the training curriculum quality was high (X = 4.28, 
S.D. = .42).  In addition, the average posttest score of the trainees for “IPAD 2 for Presentation” was significantly higher than that of the pre-test 
score at the .05 level. The average level of the satisfaction of the trainees with the training curriculum was very high (X = 4.50, S.D. = .28) 
Keywords: Tablet Computer,  Keynote,  IPAD 2,  Presentations,  Training Curriculum Development 
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1. บทน า 
 นโยบายของคณะรฐัมนตรรีฐับาลชดุนายกรฐัมนตรยีิง่ลกัษณ์  ชนิวตัร  มจีุดมุ่งหมายเพื่อน าประเทศไทยพฒันาดา้นเศรษฐกจิ น าประเทศไทยสู่
ความปรองดองสมานฉนัท ์น าประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซยีนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์  โดยก าหนดนโยบายเป็น 2ระยะ  คอื ระยะเร่งด่วนทีจ่ะ
ด าเนินการในปีแรก และระยะการบรหิารราชการ 4 ปี  นโยบายเร่งด่วนอย่างหนึ่งของรฐับาลทีม่คีวามส าคญัต่อการศกึษากค็อื การจดัหาเครื่องคอมพวิเตอร์
แทบ็เลต็ใหแ้ก่โรงเรยีน เริม่ในโรงเรยีนน าร่องแก่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 ปีการศกึษา 2555  ทัง้ยงัสอดคลอ้งกบันโยบายการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารมาใชใ้นการศกึษา โดยจะพฒันาคุณภาพการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน เพิม่ประสิทธภิาพการบรหิารจดัการทางการศกึษา  ทัง้ยงัพฒันาบุคลากรดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อน าไปพฒันาการศกึษาดว้ย [5] 
 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  เป็นสถาบนัอุดมศกึษาทีส่่งเสรมิการพฒันาเทคโนโลย ี โดยการน าเทคโนโลยี
สมยัใหม่มาประยุกตใ์ชเ้พื่อยกระดบัการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  ตลอดจนเป็นศนูยก์ลางการผลติ เผยแพร่ความรูแ้ละทกัษะ  นอกจากนัน้ยงั
ด าเนินการพฒันาคุณภาพการศกึษาใหแ้ก่โรงเรยีนในทอ้งถิน่ควบคู่กนัไปดว้ย โดยน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใ์ชใ้นการศกึษาในปจัจุบนั เพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบายรฐับาลในการแจกแทบ็เลต็ใหแ้ก่นกัเรยีน ทางคณะเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัวา่ บุคลากรทางการศกึษาจ าเป็นตอ้งมี
ความรูด้ว้ย จงึไดม้กีารใหบ้รกิารจดัอบรมแทบ็เลต็เพื่อการศกึษาใหก้บัทัง้ครแูละนกัเรยีนด้วย [2] 
 ปจัจุบนัซึง่เป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้( Learning Society ) นัน้ สื่อและเทคโนโลยเีพื่อการศกึษาจะมบีทบาทส าคญัค่อนขา้งมากต่อการน ามาใชใ้น
การพฒันาใหเ้กดิประสทิธภิาพทางการเรยีนในสงัคมยุคใหม่ในปจัจุบนัทีส่ื่อการศกึษาประเภท “คอมพวิเตอร์ ( Computer )”จะมอีทิธพิลค่อนขา้งสงูใน
ศกัยภาพการปรบัใชด้งักล่าว และโดยเฉพาะอย่างยิง่การศกึษาไทยตามนโยบายการแจกแทบ็เลต็เพื่อเดก็นกัเรยีนในปจัจุบนัโดยมุ่งเน้นใหก้ลุ่มนกัเรยีน
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 ตามโครงการ One Tablet PC Per Child ซึง่เป็นไปตามนโยบายรฐับาลทีแ่ถลงไวน้ัน้ เป็นการสรา้งมติใิหม่ของการศกึษาไทยใน
การเขา้ถงึการปรบัใชส้ื่อเทคโนโลยเีพื่อการศกึษาในยุคปฏริปูการศกึษาทศวรรษทีส่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่การขบัเคลื่อนนโยบายสู่การปฏบิตัทิี่
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร [1] 
 ในขณะเดียวกนั  คณะกรรมมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคมสภาผู้แทนราษฎร  ได้จดัสมัมนาศกัยภาพด้านไอซีทีของผู้น าท้องถิ่ นให้กับ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  และครูในจงัหวดัมหาสารคาม  ที่มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ในวนัที่ 1-2 เมษายน 2555  จ านวน 180 คน  จากการสอบถาม
ขอ้คดิเหน็ในดา้นสภาพปญัหาและความห่วงใยต่อการน าคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ไปใชใ้นการจดัการเรยีนรู้กบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 ผูบ้รหิารและครูที่
เข้าร่วมสมัมนาเห็นว่าครูผู้สอนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1  ยงัขาดความรู้ละทกัษะในด้านไอซีที  ไม่มีประสบการณ์ในการออกแบบการเรียนรู้  โดยใช้
คอมพิวเตอร์แทบ็เลต็เป็นสื่อ  ไม่มคีวามรู้และทกัษะในการดูแลรกัษาคอมพิวเตอร์แทบ็เลต็  โดยได้ข้อเสนอแนะส าหรับด าเนินการ  คอื  จดัอบรมให้ครูมี
ความรูแ้ละทกัษะในการออกแบบการเรยีนรู ้ และดูแลรกัษาคอมพวิเตอร์แทบ็เลต็  จากเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น ผูว้จิยัจงึสนใจที่จะพฒันาหลกัสูตรอบรมการใช้
คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้ เรื่อง  การสรา้งงานน าเสนอดว้ย iPad2  โดยผูว้จิยัคาดหวงัวา่หลกัสตูรอบรมนี้จะสามารถน ามาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการพฒันาครู
เพื่อน าไปประยุกตใ์ชก้บันกัเรยีนและเกดิประสทิธภิาพในการเรยีนการสอนต่อไป 
 
วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อพฒันาหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้ เรื่อง  การสรา้งงานน าเสนอดว้ย iPad2  ใหม้คีุณภาพ 
 2.  เพื่อศกึษาผลการเรยีนรูห้ลกัสูตรอบรมที่พฒันาขึน้ 
 3.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรมทีม่ต่ีอหลกัสูตรอบรมทีพ่ฒันาขึน้ 
 

2. วิธีด าเนินการวิจยั 
 1. ประชากร ไดแ้ก่ ครสูงักดัส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็เขต 1 ทีส่มคัรเขา้อบรม ในวนัที่ 1-3 เมษายน 2555  คดัเลอืกเป็น
กลุ่มตวัอย่างแบบวธิเีฉพาะเจาะจง  โดยมเีกณฑค์อื เป็นผูส้มคัรเขา้ร่วมการอบรมทีม่พีื้นฐานการใชค้อมพวิเตอร์ จ านวน 30 คน    
 2. เครื่องมอืทีใ่ชไ้ดแ้ก่ 1) หลกัสูตรการอบรม  2) แบบประเมนิคุณภาพหลกัสตูร  3) แบบวดัความรู ้และ 4) แบบสอบถามความพงึพอใจ  
 3. สถติทิีใ่ชไ้ด้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test  และไดก้ าหนดการประเมนิคุณภาพหลกัสูตร ระดบัความพงึพอใจของผูเ้ขา้อบรม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามวธิขีองลเิคริท์ ดงันี้ 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั    4.50 – 5.00   หมายความวา่ พงึพอใจมากทีสุ่ด 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั    3.50 – 4.49   หมายความวา่ พงึพอใจมาก 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั    2.50 – 3.49   หมายความวา่ พงึพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั    1.50 – 2.49   หมายความวา่ พงึพอใจน้อย 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั    1.00 – 1.49   หมายความวา่ พงึพอใจน้อยทีสุ่ด 
 เกณฑเ์ฉลีย่ของคุณภาพหลกัสตูรและระดบัความพงึพอใจของผูเ้ขา้อบรม ในงานศกึษานี้ ใชค้่าเฉลีย่ของคะแนนตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกนิ 1.00 
 4. ขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั 
  4.1  ขัน้วเิคราะห ์ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงันี้ 
   4.1.1  ศกึษาหลกัสตูรอบรมรปูแบบต่างๆ 
   4.1.2  ศกึษาแทบ็เลต็ iPad2 และแอปพลเิคชนั Keynote  วเิคราะหเ์นื้อหาการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการใช ้ iPad2 และแอปพลเิคชนั Keynote 
   4.1.3  วเิคราะหแ์หล่งขอ้มูล ก าหนดแหล่งขอ้มลูทีจ่ะน ามาใชใ้นการออกแบบหลกัสูตรอบรม แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู้ แบบ
ประเมนิคุณภาพหลกัสูตรอบรม แบบประเมนิความพงึพอใจ 
   4.1.4  ศกึษาความต้องการของผูเ้ขา้อบรม ปญัหาหรอืความรู้พืน้ฐานของผูเ้ขา้อบรมเพื่อน ามาประกอบกบัการพฒันาหลกัสตูรอบรม 
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  4.2 ข ัน้การออกแบบ  ด าเนินการออกแบบเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัซึง่ประกอบไปด้วย หลกัสตูรอบรม  แบบประเมนิประสทิธภิาพหลกัสตูร
อบรม  แบบประเมนิความพงึพอใจผูเ้ขา้รบัการอบรม แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู ้พรอ้มทัง้ 
  4.3  ขัน้การพฒันา  ด าเนินการพฒันาเครื่องมอืตามทีไ่ดอ้อกแบบไว ้ 
  4.4  ขัน้การทดลองใช ้ น าเครื่องมอืทีไ่ด้พฒันาขึน้ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างตามแบบแผนการทดลอง  เกบ็รวบรวมขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งที่
ไดจ้ากการทดลอง 
  4.5  ขัน้ประเมนิผล น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองไปวเิคราะหค์่าทางสถติแิละสรุปผลการทดลอง  เขยีนรายงานผลการวจิยั 

 

3. ผลการวิจยั  
 1. ผลการพฒันาหลกัสูตร 
  1.1  จุดประสงคห์ลกัสตูร  
   เพื่อพฒันาครทูีส่มคัรเขา้รบัการอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้ เรื่อง  การสรา้งงานน าเสนอดว้ย iPad2  ใหม้คีุณภาพ มคีวามเขา้ใจใน
การใชแ้อพพลเิคชนั Keynote และสามารถน าไปใชใ้นการเรยีนการสอนกบันกัเรยีนต่อไปได้ 
  1.2 การด าเนินการพฒันาหลกัสูตร 
   เนื้อหาหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้ เรื่อง  การสรา้งงานน าเสนอดว้ย iPad2 ผูว้จิยัไดอ้อกแบบเป็นคู่มอืประกอบการ
อบรม โดยมเีนื้อหา จ านวน 8 หน่วย ดงันี้ 
    หน่วยที่ 1  ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัแทบ็เลต็ 
    หน่วยที่ 2  ส่วนประกอบของแทบ็เลต็ iPad2 และการใชง้านเบื้องตน้ 
    หน่วยที่ 3  การใชง้านแอปพลเิคชนักลอ้ง 
    หน่วยที่ 4  การใชส้ื่อการเรยีนรูท้างการศกึษาใน iPad2 
    หน่วยที่ 5  การสรา้งงานน าเสนอดว้ย  Keynote 
    หน่วยที่ 6  การแทรกไฟลใ์น  Keynote 
    หน่วยที่ 7  การรบัส่งไฟลง์านและพมิพเ์อกสารบน iPad2 
    หน่วยที่ 8  การประยุกตใ์ช ้Keynote ในการเรยีนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 : โครงสรา้งของหลกัสตูรอบรม 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4 : องคป์ระกอบของหลกัสตูรอบรม 
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   ประชากรในการวจิยัครัง้นี้ เป็นครสูงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา รอ้ยเอด็ เขต 1  กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ เป็นครู
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา รอ้ยเอด็ เขต 1 ทีส่มคัรเขา้รบัการอบรมตามความพงึพอใจในรุ่นทีเ่ปิดรบัสมคัร ในระยะเวลาทีก่ าหนด  โดย
สมคัรผา่นเวบ็ไซต ์http://www.cedrmu.com คดัเลอืกเป็นกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง  โดยคดัเลอืกตามล าดบัผูส้มคัรทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนตามทีก่ าหนด 
จ านวน 30 คน   
   การด าเนินการวจิยัไดด้ าเนินการโดยการจดัอบรมตามหลกัสตูรทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ตามกระบวนการของ ADDIE Model  ในวนัที ่7 เมษายน 
2555 เป็นจ านวน 1 วนั โดยใชเ้วลาในการอบรม 6 ชัว่โมง  
   กระบวนการวเิคราะหข์อ้มลู ด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูหลงัจากสิน้สุดการทดลอง โดยวเิคราะหค์วามรูแ้ละความเขา้ใจของผูเ้ขา้รบัการอบรม 
ดว้ยสถติ ิt-test แบบ dependent sample เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนการอบรมและคะแนนจากการท า
แบบทดสอบหลงัการอบรมของผูเ้ขา้รบัการอบรม  วเิคราะหค์ุณภาพของหลกัสตูรอบรมทีพ่ฒันาขึน้จากแบบประเมนิผูเ้ชีย่วชาญ และวเิคราะหค์วามพงึพอใจของ
ผูเ้ขา้รบัการอบรมทีม่ต่ีอกระบวนการฝึกอบรม 
  1.3  ผลการประเมนิคุณภาพหลกัสตูร 
   ผูว้จิยัน าแบบประเมนิคุณภาพหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้ เรื่อง  การสรา้งงานน าเสนอดว้ย iPad2  เสนอต่อ 
ผูเ้ชีย่วชาญ  5 คน  เพื่อประเมนิคุณภาพ  ผลการประเมนิแสดงในตารางที่ 2 
ตารางท่ี 1  ผลการประเมนิคุณภาพหลกัสูตร 

รายการประเมิน X  S.D. ระดบั 
ประเดน็การประเมิน : ด้านการจดัการฝึกอบรม 4.35 0.53 มาก 
  1. การอบรมมกีารจดัสถานทีไ่ดเ้หมาะสมกบัหลกัสตูร 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
  2. การอบรมมกีารก าหนดเวลาไดเ้หมาะสมกบัหลกัสตูร 3.60 0.89 มาก 
  3. การอบรมมกีารจดัใหม้อีุปกรณ์ / เครื่องมอืใหเ้หมาะสม 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
  4. ในการอบรมมเีอกสารประกอบการอบรมทีม่เีนื้อหาครบถว้นสอดคลอ้งกบัการบรรยาย 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
ประเดน็การประเมิน : ด้านหลกัสูตรอบรม 4.35 0.50 มาก 
  1. เนื้อหาของหลกัสตูรอบรมในหวัขอ้ต่างๆ มคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
  2. ในหลกัสตูรอบรมไดน้ าหลกัทฤษฎมีาใช้ 3.60 0.55 มาก 
  3. เนื้อหาการอบรมชว่ยท าใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเหน็ความส าคญัของ การสรา้งงานน าเสนอดว้ย  iPad2 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
  4. เนื้อหาการฝึกอบรมชว่ยท าให้ผูเ้ขา้รบัการอบรมมทีกัษะทางดา้นการสรา้งงานน าเสนอดว้ย  iPad2 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
ประเดน็การประเมิน : ด้านรปูแบบการอบรม 4.00 0.28 มาก 
  1. การอบรมไดน้ ารปูแบบทฤษฎต่ีางๆมาใช้ 3.80 0.84 มาก 
  2. การอบรมวทิยากรใชส้ื่อการสอนสอดคล้องกบัเนื้อหาในหลกัสตูร 4.00 0.71 มาก 
  3. การอบรมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรอบรม 4.40 0.55 มาก 
  4. การอบรมมเีนื้อหาหลกัสตูรอบรมและการบรรยายสมัพนัธก์บัเวลาการอบรม 3.80 0.84 มาก 
ประเดน็การประเมิน : ด้านวดัประเมินผลการอบรม 4.40 0.40 มาก 
  1. การประเมนิผลการอบรมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
  2. การประเมนิผลสอดคลอ้งกบัเนื้อหาของหลกัสตูรอบรม 3.80 0.84 มาก 
  3. ขัน้ตอนของเกณฑใ์นการประเมนิผลมคีวามชดัเจน 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
  4. การประเมนิผลทีม่แีบบทดสอบทีส่อดคล้องกบัหลกัสตูร 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 

เฉล่ียรวม 4.28 0.42 มาก 
 จากตารางที ่ 1 ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ต่อคุณภาพหลกัสูตรในระดบัมาก (X  = 4.28, S.D.  = 0.42)  เมื่อพจิารณารายขอ้พบวา่อยู่ในระดบัมากถงึ
ระดบัมากทีสุ่ดโดยค่าเฉลีย่อยู่ระหวา่ง  3.60 - 4.60  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหวา่ง 0.55 – 0.89 
 
 2. ผลการศึกษาการทดลองใช้หลกัสูตร 
  2.1 ดา้นความรู้ 
   ผูว้จิยัทดสอบความรูผู้เ้ขา้รบัการอบรมทัง้ก่อนและหลงัการอบรม  โดยทดสอบดว้ยแบบทดสอบวดัความรู ้ จ านวน 30 ขอ้  ผลการวเิคราะห์
แสดงในตารางที่ 3 
ตารางท่ี  2  ผลการวเิคราะหค์่าเฉลีย่คะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของครู 

เวลา จ านวน X  S.D. ค่า t Sig. 
ก่อนอบรม 30 13.20 4.42 

9.86* .0000 
หลงัอบรม 30 21.27 4.03 

 จากตารางที ่ 2  คะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัเรยีนของครทูีเ่ขา้รบัการอบรม  มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 
 
  2.2 ดา้นความพงึพอใจ 
   ผูว้จิยัไดส้อบถามความพงึพอใจของครทูีเ่ขา้รบัการอบรม  โดยใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจหลงัการอบรม 
ผลการวเิคราะห์แสดงในตารางที่ 3 
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ตารางท่ี  3  ผลความพงึพอใจของครทูีเ่ขา้ร่วมอบรม 
รายการประเมิน X  SD. ระดบั 

ประเดน็การประเมิน : ด้านวิทยากร 4.59 0.32 มากท่ีสุด 
  1. การถ่ายทอดความรูข้องวทิยากรมคีวามชดัเจน 4.90 0.31 มากทีสุ่ด 
  2. ความสามารถในการอธบิายเนื้อหาอบรม 4.73 0.52 มากทีสุ่ด 
  3. มคีวามครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.30 0.79 มาก 
  4. การใชเ้วลาตามทีก่ าหนดไว ้ 4.20 0.85 มาก 
  5. ความเป็นกนัเองของวทิยากร 4.83 0.38 มากทีสุ่ด 
ประเดน็การประเมิน : ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.45 0.13 มาก 
  1. ความเหมาะสมของเนื้อหาในการอบรม 4.43 0.63 มาก 
  2. การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 4.50 0.57 มากทีสุ่ด 
  3. การสรา้งงานน าเสนอดว้ย Keynote 4.53 0.51 มากทีสุ่ด 
  4. ความเรว็ในการประมวลผลขอ้มลูของ iPad2 4.23 0.73 มาก 
  5. ความง่ายต่อการใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ  ของ iPad2 4.57 0.57 มากทีสุ่ด 
ประเดน็การประเมิน : ด้านสถานท่ี/ระยะเวลา 4.47 0.46 มาก 
  1. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม 3.93 0.83 มาก 
  2. ดา้นความพรอ้มของวสัดุ  อุปกรณ์  ในการอบรม 4.77 0.50 มากทีสุ่ด 
  3. ความเหมาะสมของสถานทีใ่นการจดัการอบรม 4.70 0.70 มากทีสุ่ด 

รวมเฉล่ีย 4.51 0.28 มากท่ีสุด 
จากตาราง  3  ครทูีเ่ขา้รบัการอบรมมคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพการอบรมในระดบัมากทีสุ่ด (X  = 4.51, S.D. = 0.28) เมื่อพจิารณารายขอ้

พบวา่อยู่ในระดบัมากถงึระดบัมากทีสุ่ดโดยค่าเฉลีย่อยู่ระหวา่ง  3.93 - 4.90  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหวา่ง 0.31 – 0.85 
 

4. สรปุและอภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัพบวา่  การอบรมการพฒันาหลกัสตูรอบรมเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู้ ผูว้จิยัด าเนินการพฒันาตามกระบวนการของ  ADDIE Model  
โดยก าหนดระยะเวลาอบรม 1 วนั  ทัง้หมด 30 คน มผีูเ้ขา้รบัการอบรมทีส่มคัรผา่นเวบ็ไซต์ http://www.cedrmu.com จากผลการอบรมพบวา่ ผูเ้ขา้รบัการ
อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถสรา้งงานน าเสนอดว้ย iPad2  ไดอ้ย่างมคีุณภาพ และมคีวามพงึพอใจต่อหลกัสูตรอบรม  ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผูว้จิยัได้
เน้นกระบวนการดแูลและใหค้ าปรกึษาอย่างใกลช้ดิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 : ภาพการใหค้ าแนะน าระหวา่งการอบรม 
 
 เมื่อน าไปทดลองใชพ้บวา่  ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการอบรมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และมคีวามพงึ
พอใจในระดบัมากทีสุ่ด  ทีเ่ป็นเชน่นี้เพราะในการด าเนินการพฒันาผูว้จิยัไดศ้กึษาสภาพปญัหาและความตอ้งการในการจดัการอบรมส่งเสรมิจากสภาพจรงิ
และในการจดัท าหลกัสตูรผูว้จิยัได้ไห้ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเพื่อใหห้ลกัสตูรตรงตามความต้องการและสอดคลอ้งกบับรบิทของคร ู จึงส่งผลให้ผลการวจิยั
เป็นไปตามจุดประสงคท์ีก่ าหนด  สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ ประมุข  กอปรสริพิฒัน์  (2550 : บทคดัย่อ)  ไดใ้หท้ าการวจิยัเพื่อสรา้งหลกัสตูรการฝึกอบรมครู
ตามหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  พุทธศกัราช 2546  การทดลองใชห้ลกัสตูรกบัครจู านวน 40 คน  เป็นเวลา 4 วนั  ผลการศกึษา พบวา่ มกีารใชห้ลกัสตูรที่
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เหมาะสม  จากผลการวเิคราะหค์วามเหมาะสมทัง้ 4 ดา้นของหลกัสตูร  ได้แก่  ดา้นเอกสาร  ดา้นเครื่องมอืผูใ้หก้ารฝึกอบรม  ดา้นแผนการฝึกอบรม  
ภาคปฏบิตั ิ และดา้นรายละเอยีดของคู่มอืการฝึกอบรม  มภีาพรวมอยู่ในระดบัสงู   
 ส่วนผลการน าหลกัสูตรไปใช ้ พบวา่ ผลสมัฤทธิข์องการฝึกอบรมผา่นเกณฑท์ีก่ าหนด  ความคดิเหน็จากวทิยากรและผูเ้ขา้รบัการอบรมอยู่ใน
ระดบัสงู  และผลประเมนิความคดิเหน็ของผูเ้ขา้อบรมทีม่ต่ีอหลกัสตูรฝึกอบรมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ วรีะศกัดิ ์ บุญอนิทร ์ 
(2552 : บทคดัย่อ) ไดใ้หท้ าการวจิยัพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมอาชพีอสิระเรื่อง การท าผลติภณัฑจ์ากปนูปลาสเตอร์ และทดสอบประสทิธภิาพของหลกัสตูร
ฝึกอบรม  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคอืบุคคลทัว่ไปทีส่นใจฝึกอบรมอาชพีอสิระเรื่อง การท าผลติภณัฑจ์ากปนูปลาสเตอร์ จ านวน 15 คน  ผลการวจิยั
พบวา่หลกัสตูรฝึกอบรมอมชพีอสิระเรื่อง การท าผลติภณัฑจ์ากปนูปลาสเตอรท์ีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ 85.30/81.78 โดยค่าประสทิธภิาพ (E1) เท่ากบั 
85.30 ซึง่แบ่งเป็นการทดสอบความรู ้ความเขา้ใจ และการปฏบิตัขิณะฝึกอบรมในแต่ละหน่วยดงันี้ ในหน่วยที่ 1 ไดค้่าประสทิธภิาพเท่ากบั 84.67 ในหน่วยที่ 
2 ไดป้ระสทิธภิาพทางทฤษฎเีท่ากบั 86.67 และทางปฏบิตัเิท่ากบั 85.83 ในหน่วยที่ 3 ได้ค่าประสทิธภิาพทางทฤษฎเีท่ากบั 84.00 และทางปฏบิตัเิท่ากบั 
85.00 ในหน่วยที่ 4 ไดค้่าประสทิธภิาพเท่ากบั 85.33 ภายหลงัเสรจ็สิน้การฝึกอบรมไดค้่าประสทิธภิาพ (E2) เท่ากบั 81.78 และการศกึษาความคดิเหน็
เกีย่วกบัหลกัสตูรหลงัการฝึกอบรม  พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจต่อการฝึกอบรมในระดบัมาก(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.31) สรุปไดว้า่หลกัสตูรฝึกอบรม
อาชพีอสิระเรื่อง การท า ผลติภณัฑจ์ากปนูปลาสเตอรท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มปีระสิทธภิาพและสามารถน าไปใชฝึ้กอบรมบุคคลทัว่ไปทีส่นใจฝึกอบรมอาชพีอสิระ
เรื่อง การท าผลติภณัฑจ์ากปนูปลาสเตอรใ์หเ้ป็นผูม้คีวามรู้ ความเขา้ใจ ดยีิง่ขึน้ 
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ  ผศ.ดร.วรปภา  อารรีาษฎร์ และ ผศ.ดร.ธวชั  อารรีาษฎร์ ทีช่่วยใหค้ าปรกึษาและแนะน าการท าวจิยัในครัง้นี้ ขอขอบคุณสถาบนัการศกึษา
ทีส่นบัสนุนสถานทีแ่ละบุคลากรร่วมด าเนินการวจิยั อนัไดแ้ก่  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ผูบ้รหิารและคณะครูส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 1 และโรงเรยีนทีส่่งเสรมิ สนบัสนุนใหค้รแูละบุคลากรทางการศกึษาเขา้รบัการอบรมและตดิตามผลการอบรม ใหก้ารอบรมด าเนิน
บรรลุตามเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ 
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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้  มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1)พฒันาหลกัสตูรอบรม การใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้โดยใชเ้ทคนิคการอบรมแบบสถานการณ์ปญัหา  2)
ศึกษาผลการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมระหว่างก่อนและหลงัการใช้หลกัสูตร และ 3)ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารบัการอบรมที่มีต่อหลกัสูตรอบรม การใช้
คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคการอบรมแบบสถานการณ์ปญัหาที่พฒันาขึน้ ประชากร ได้แก่ ครู บุคคลากรทาการศกึษาและบุคคลทัว่ไปที่สนใจ
เขา้รบัการอบรมหลกัสตูรการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ จ านวน 5,095 คน คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบวธิเีจาะจง จ านวน 30 คน เครื่องมอืที่ใชใ้น
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 1)หลกัสูตรอบรม การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเลต็เพื่อการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการอบรมแบบสถานการณ์ปญัหา 2)แบบประเมนิคุณภาพ
หลกัสูตร 3)แบบทดสอบวดัการเรียนรู้ทางการอบรม และ 4)แบบสอบถามความพงึพอใจ สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ t-test   
 ผลการวจิยั พบวา่   
                 หลกัสูตรที่พฒันาขึ้นประกอบด้วย จุดประสงค์การฝึกอบรม  แนวทางการด าเนินการอบรมโดยใช้เทคนิคการอบรมแบบสถานการณ์ปญัหา    
สื่อและคู่มอื   การวดัและประเมนิผล  ผลการประเมนิคุณภาพหลกัสูตรโดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 คน พบว่า  หลกัสูตรมคีุณภาพโดยรวมในระดบัมากที่สุด          
( x = 4.53  , S.D. = 0.12) 
 ผลการทดลองใชห้ลกัสตูร พบวา่ครมูคีะแนนเฉลีย่หลงัการอบรม แตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05  
และครมูคีวามพงึพอใจต่อหลกัสตูรในระดบัมากทีสุ่ด  ( x  = 4.55, S.D. = 0.24) 
 
ค าส าคญั: คอมพวิเตอร์แทบ็เลต็, การอบรม, เทคนิคการอบรมแบบสถานการณ์ปญัหา, การพฒันาหลกัสตูร 
 

ABSTRACT 
  
 The objectives of this research were to develop a professional training curriculum in learning management with tablet computer by 
using problem-based-training-approach for teachers, to compare the achievement of the trainees before and after the professional training 
curriculum in learning management with tablet computer, and to survey the satisfaction of the trainees with the training curriculum. The 
population consisted of 5,095 teachers, educational personnel and people who wanted to participate in the professional training project. A total 
30 of teachers were selected into the sample by using purposive sampling technique.  The problem-based tablet computer training curriculum, 
curriculum quality assessment form, an achievement test and a questionnaire of satisfaction were used to collect data. Mean, standard deviation 
and t-test were used to analyze the data.  
 The research results were found that the developed curriculum consisted of learning objectives, the problem-based training 
technique, media and operational handbook, measurement and evaluation.  The result of curriculum quality assessment by five experts was 

found that  the mean of curriculum quality was at very high level ( x  = 4.53, S.D. = .12).  The results of curriculum implementation was found 
that     training teachers’ posttest score was significantly higher than pretest score at .05 level. In addition,   teachers’ satisfaction on curriculum 

was at very high level ( x = 4.55, S.D. = .24) 
Keywords: Training Curriculum Development,  Tablet Computer,Problem-Based-Training-Approach 
_____________________ 
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บทน า 
 
จากค าแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตร ีนางสาวยิง่ลกัษณ์  ชนิวตัร นายกรฐัมนตร ีแถลงต่อรฐัสภา วนัองัคาร ที่ 23 สงิหาคม 2554 [1] ได้กล่าว

ไวว้า่การจดัหาเครื่องคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ใหแ้ก่โรงเรยีนโดยเริม่ด าเนินการในโรงเรยีนน าร่องส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ปีการศกึษา 2555 ควบคู่
กบัการพฒันาเนื้อหาสาระที่เหมาะสมตามหลกัสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมทัง้จดัระบบอินเทอร์เน็ตไร้สา ยตามมาตรฐานการให้บริการใน
สถานศกึษาทีก่ าหนดโดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย ซึง่รฐับาลมกีลยุทธ์วธิดี าเนินการ[2] ดงันี้ พฒันาและปรบัปรุงหลกัสูตรการเรยีนการสอนให้มเีนื้อหาเหมาะสมเพื่อ
รองรบัการเรยีนการสอนโดยใชเ้ครื่องคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ พฒันาทกัษะครแูละนกัเรยีนใหส้ามารถใช้เครื่องคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ในการจดัการเรยีนการสอน
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
  คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เป็นอุปกรณ์ทีส่ามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนได้ในหลายลกัษณะ โดยสุรศกัดิ ์ปาเฮ [3] กล่าวว่าการ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์แท็บเลต็สามารถช่วยส่งเสรมิการเรียนรู้ใน 6 ลกัษณะได้แก่ 1)สนองต่อความเป็นเอกตับุคคล (Individualization )  2)เป็นสื่อที่
ก่อให้เกดิการสร้างปฏิสมัพนัธ์อย่างมคีวามหมาย (Meaningful Interactivity)  3)  เกดิการแบ่งปนัประสบการณ์(Shared Experience)  4)มกีารออกแบบ
หน่วยการเรยีนรู้ที่ชดัเจนและยดืหยุ่น(Flexible and Clear Course Design)  5)ให้การสะท้อนผลต่อผูเ้รยีน/ผูใ้ชไ้ด้ด(ีLearner Reflection)  6)สนองต่อ
คุณภาพดา้นขอ้มลูสารสนเทศ(Quality Information)  และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ Becta ICT Research ที่พบว่าการน าคอมพวิเตอร์แทบ็เลต็มาช่วย
ส่งเสริมการเรยีนรู้จะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อการเรยีนและผูเ้รียนใน 6 ลกัษณะ ได้แก่ 1)เพิม่แรงจูงใจของผูเ้รยีน  2)มผีลกระทบในทางบวกต่อผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน  3)สนบัสนุนใหเ้กดิการเรยีนรูด้ว้ยตวัเอง  4)ส่งเสรมิใหเ้กดิการคน้ควา้  5)มกีารเขา้ถงึองคค์วามรูน้อกหอ้งเรยีนอย่างกวา้งขวาง  6)ส่งเสรมิการ
เรยีนรู้แบบมสี่วนร่วมของผูเ้รยีน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกบัสงัคมปจัจุบนัที่มกีารแข่งขนัอย่างสูงในทุกๆด้านและยงัเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู้อีกด้วยโดยเฉพาะ
อย่างยิง่การพฒันาทกัษะครูให้มทีกัษะด้านการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็นับเป็นปจัจยัที่ส าคญัในการจดัการเรยีนการสอน เพราะครูต้องมกีารศกึษาค้นควา้
ถ่ายทอดความรู้ไปยงันักเรียน คอมพวิเตอร์แท็บเลต็เพื่อการศกึษาอาจจะเป็นเรื่องใหม่ในสงัคมไทย เป็นเรื่องใหม่ของโรงเรยีน  และเป็นเรื่องใหม่ของคร ู 
ดงันัน้ความวติกกงัวลต่าง ๆ จากครูผูส้อนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1  ในด้านความรู้และทกัษะของครูในการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการศกึษา  ทัง้ในการ
ประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรยีนการสอน  การบ ารุงรกัษา ซึง่ขอ้กงัวลเหล่านี้อาจเกดิจากการที่คอมพวิเตอร์แทบ็เลต็เป็นสิง่ที่ใหม่  ครูขาดความมัน่ใจในการใช้
งาน  เนื่องจากขาดองคค์วามรูเ้รื่องดงักล่าว ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะพฒันาหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้โดยใชเ้ทคนิคการอบรมแบบ
สถานการณ์ปญัหา ทัง้นี้ผูว้จิยัหวงัวา่ ผลจากการพฒันาหลกัสูตรอบรมนี้จะช่วยให้ครูมคีวามรู้ มทีกัษะการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็ในการจดัการเรยีนรู้ เพื่อ
น าไปประยุกตใ์ชก้บันกัเรยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  และเป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสตูรอบรมเรื่องอื่นต่อไป 
 

วตัถปุระสงค ์
  

1.เพื่อพฒันาหลกัสูตรอบรม การใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคการอบรมแบบสถานการณ์ปญัหา ใหม้คีุณภาพ 

 2. เพื่อศกึษาผลการเรยีนรูข้องผูเ้ขา้อบรมระหวา่งก่อนและหลงัการใชห้ลกัสตูรอบรม การใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค

การอบรมแบบสถานการณ์ปญัหา 

 3.เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรมทีม่ต่ีอหลกัสูตรอบรม การใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เล็ตเพื่อการเรยีนรู้โดยใชเ้ทคนิคการอบรมแบบ
สถานการณ์ปญัหาทีพ่ฒันาขึน้  
   

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

1) ประชากร ไดแ้ก่ คร ูบุคคลากรทาการศกึษาและบุคคลทัว่ไปทีส่นใจเขา้รบัการอบรมหลกัสตูรการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ 
จ านวน 5,095 คน คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบวธิเีจาะจง จ านวน 30 คน    

2) เครื่องมอืทีใ่ชไ้ดแ้ก่ 1)หลกัสตูรอบรม การใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคการอบรมแบบสถานการณ์ปญัหา 2)แบบประเมนิ
คุณภาพหลกัสูตร 3)แบบทดสอบวดัการเรยีนรูท้างการอบรม และ 4)แบบสอบถามความพงึพอใจ  

3) สถติทิีใ่ชไ้ด้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test  
ในการวจิยัไดก้ าหนดการประเมนิแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดบั  (Rating Scale) ตามวธิขีองลเิคริท์ ดงันี้  
   ค่าเฉลีย่     4.50 – 5.00 หมายความวา่ เหมาะสมมากทีสุ่ด 
   ค่าเฉลีย่     3.50 – 4.49 หมายความวา่ เหมาะสมมาก 
   ค่าเฉลีย่     2.50 – 3.49 หมายความวา่ เหมาะสมปานกลาง 
   ค่าเฉลีย่     1.50 – 2.49 หมายความวา่ เหมาะสมน้อย 
   ค่าเฉลีย่     1.00 – 1.49 หมายความวา่ เหมาะสมน้อยทีสุ่ด 
เกณฑเ์ฉลีย่ของระดบัความคดิเหน็ในงานวจิยัในครัง้นี้ ใชค้่าเฉลีย่ของคะแนนตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกนิ 1.00 

 4) ขัน้ตอนการด าเนินการ 
  4.1) ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและศกึษาความตอ้งการของผูเ้ขา้อบรม ปญัหาหรอืศกัยภาพทางการเรยีนของผูเ้ขา้อบรม 
ก าหนดวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม ก าหนดแหล่งขอ้มลูทีจ่ะน ามาใชใ้นการออกแบบ หลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค
การอบรมแบบสถานการณ์ปญัหา  

 4.2) พฒันาหลกัสูตรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้โดยใชเ้ทคนิคการอบรมแบบสถานการณ์ปญัหา พรอ้มกบั
พฒันาเครื่องมอืต่าง ๆ ได้แก่ 1) แบบประเมนิคุณภาพหลกัสูตร 2) แบบทดสอบวดัการเรยีนรูท้างการอบรม และ 3) แบบสอบถามความพงึพอใจ  
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 4.3) น าหลกัสตูรฝึกอบรมทีพ่ฒันา แลว้ไปปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งและน ามาปรบัปรุงแกไ้ข
ตามค าแนะน า 

 4.4) หาคุณภาพเครื่องมอืต่าง ๆ ไดแ้ก่ 1) แบบประเมนิคุณภาพหลกัสตูร 2) แบบทดสอบวดัการเรยีนรูท้างการอบรม และ 3) 
แบบสอบถามความพงึพอใจ โดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 คน  

 4.5) ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ 
 4.6) ทดลองน าร่อง (try-out) อบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคการอบรมแบบสถานการณ์ปญัหา  
 4.7) ประเมนิคุณภาพหลกัสูตรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคการอบรมแบบสถานการณ์ปญัหา ที่

พฒันาขึน้ โดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 คน  
 4.8) ปรบัปรุงแกไ้ขเหลกัสูตรการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคการอบรมแบบสถานการณ์ปญัหา ตาม

ค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ 
 4.9) ทดลองใชจ้รงิกบักลุ่มตวัอย่าง   
 4.10) วเิคราะหข์อ้มลู  และสรุปผล 
 

ผลการวิจยั  
 
 1) ผลการพฒันาหลกัสูตร 
 1.1 จุดประสงคห์ลกัสตูร  
  เพื่อใหค้รมูคีวามรูค้วามเขา้ใจ ทกัษะในการใชง้านคอมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้และสามารถน าความรูท้ี่ได้ไปประยุกตใ์ชใ้น
การเรยีนการสอนได้ 
 1.2 จ านวนผูเ้ขา้อบรม 30 คน 
 1.3 ระยะเวลาในการอบรม 6 ชัว่โมง 
 1.4 เนื้อหา 
  หน่วยที่ 1 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัแทบ็เลต็  
  หน่วยที่ 2 การปรบัแต่งและการใชง้านทัว่ไป 
  หน่วยที่ 3 การถ่ายภาพและวดีโิอ 
  หน่วยที่ 4 การใชง้านแอพพลเิคชัน่ 
  หน่วยที่ 5 การเชือ่มโยงเครอืขา่ยและใชง้านอนิเทอรเ์น็ต   
 หลกัสตูรมรีะยะเวลา  6 ชัว่โมง ประกอบไปด้วย 5 หน่วย ไดแ้ก่  ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัแทบ็เลต็ การปรบัแต่งและการใชง้านทัว่ไป การ
ถ่ายภาพและวดีโิอ การใชง้านแอพพลเิคชัน่ และการเชือ่มโยงเครอืขา่ยและใชง้านอนิเทอรเ์น็ต โดยแต่ละหน่วยจะประกอบไปดว้ยเนื้อหาและ/หรอืแนวทาง
การด าเนินการอบรมโดยใชเ้ทคนิคการอบรมแบบสถานการณ์ปญัหา 
 1.5 ผลการประเมนิคุณภาพหลกัสูตร   
 ผูว้จิยัน าแบบประเมนิคุณภาพหลกัสูตรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ โดยใชเ้ทคนิคการอบรมแบบสถานการณ์ปญัหา เสนอ
ต่อผูเ้ชีย่วชาญ 5  คน  เพื่อประเมนิคุณภาพ  ผลการประเมนิแสดงในตารางที ่1  
ตารางท่ี 1  ผลการประเมนิคุณภาพหลกัสูตร 

 
รายการประเมิน X  S.D. ระดบั 

ประเดน็การประเมิน : ด้านการจดัการฝึกอบรม 4.50 0.12 มาก 
1. การอบรมมกีารจดัสถานทีไ่ดเ้หมาะสมกบัหลกัสตูร 4.60 0.58 มากทีสุ่ด 
2. การอบรมมกีารก าหนดเวลาไดเ้หมาะสมกบัหลกัสตูร 4.40 0.55 มาก 
3. การอบรมมกีารจดัใหม้อีุปกรณ์ / เครื่องมอืใหเ้หมาะสม 4.40 0.55 มาก 
4. ในการอบรมมเีอกสารประกอบการอบรมทีม่เีนื้อหาครบถว้นสอดคลอ้งกบัการบรรยาย 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 

ประเดน็การประเมิน : ด้านความเหมาะสมของเน้ือหาหลกัสูตรอบรม 4.55 0.10 มากท่ีสุด 
1. เนื้อหาของหลกัสูตรอบรมในหวัขอ้ต่างๆ มคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
หลกัสตูร 4.60 0.55 

มากทีสุ่ด 

2. ในหลกัสูตรอบรมไดน้ าหลกัทฤษฎมีาใช้ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
3. เนื้อหาการอบรมช่วยท าใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเหน็ความส าคญัของ การใช้
คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ 

4.40 0.55 มาก 

4. เนื้อหาการฝึกอบรมชว่ยท าให้ผูเ้ขา้รบัการอบรมมทีกัษะการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็

เพื่อการเรยีนรู ้
4.60 0.55 มากทีสุ่ด 

ประเดน็การประเมิน : ด้านรปูแบบการอบรม 4.55 0.19 มากท่ีสุด 
1. การอบรมได้น ารปูแบบเทคนิคการอบรมมาใช ้ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
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รายการประเมิน X  S.D. ระดบั 

2. การอบรมวทิยากรใชส้ื่อการสอนสอดคลอ้งกบัเนื้อหาในหลกัสตูร 4.40 0.55 มาก 
3. การอบรมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรอบรม 4.40 0.55 มาก 
4. การอบรมมเีนื้อหาหลกัสูตรอบรมและการบรรยายสมัพนัธก์บัเวลาการอบรม 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 

ประเดน็การประเมิน : ด้านวดัประเมินผลการอบรม 4.50 0.12 มาก 
1. การประเมนิผลการอบรมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 

2. การประเมนิผลสอดคลอ้งกบัเนื้อหาของหลกัสตูรอบรม 4.40 0.55 มาก 

3. ขัน้ตอนของเกณฑใ์นการประเมนิผลมคีวามชดัเจน 4.40 0.55 มาก 

4. การประเมนิผลทีม่แีบบทดสอบทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสตูร 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 

เฉล่ียรวม 4.53 0.12 มากท่ีสุด 

 จากตารางที ่1 ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ต่อคุณภาพหลกัสตูรในระดบัมากทีสุ่ด(X  = 4.53, S.D.  = 0.12) เมื่อพจิารณา 
รายขอ้พบวา่อยู่ในระดบัมากถงึระดบัมากทีสุ่ดโดยค่าเฉลีย่อยู่ระหวา่ง  4.40 - 4.80  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหวา่ง 0.45 – 0.58 
 
 2) ผลการศึกษาการทดลองใช้หลกัสูตร 
 2.1) ดา้นความรู้ 
  ผูว้จิยัทดสอบความรูผู้เ้ขา้รบัการอบรมทัง้ก่อนและหลงัการอบรม  โดยทดสอบดว้ยแบบสอบวดัความรู ้ จ านวน 
30 ขอ้  ผลการวเิคราะห์แสดงในตารางที่  2 
ตารางท่ี  2  ผลการวเิคราะหค์่าเฉลีย่คะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของครทูีเ่ขา้รบัการอบรม 

เวลา จ านวน X  S.D. ค่า t Sig. 
ก่อนเรยีน 30 15.70 2.14 

26.15* .000 
หลงัเรยีน 30 26.80 1.35 

 จากตารางที ่ 2  จากการทดสอบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัของครทูีเ่ขา้รบัการอบรม พบว่า คะแนนทดสอบหลงัการอบรมสงูกวา่คะแนนก่อน
การอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 
 
 2.2) ดา้นความพงึพอใจ 
  ผูว้จิยัไดส้อบถามความพงึพอใจของครทูีเ่ขา้รบัการอบรม  โดยใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจหลงัการอบรม 
ผลการวเิคราะห์แสดงในตารางที่ 3 
ตารางท่ี  3  ผลความพงึพอใจของครทูีเ่ขา้รบัการอบรม 

รายการประเมิน X  SD. ระดบั 
ด้านวิทยากร 4.62 0.28 มากท่ีสุด 
1. การถ่ายทอดความรูข้องวทิยากรมคีวามชดัเจน 4.90 0.31 มากทีสุ่ด 
2. ความสามารถในการอธบิายเนื้อหา 4.73 0.52 มากทีสุ่ด 
3. มคีวามครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.33 0.71 มาก 

4. การใชเ้วลาตามทีก่ าหนดไว้ 4.30 0.65 มาก 

5. การตอบค าถามของวทิยากร 4.83 0.38 มากทีสุ่ด 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.50 0.16 มากท่ีสุด 
1. ความเหมาะสมของเนื้อหาในการอบรม 4.43 0.63 มาก 

2. ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัแทบ็เลต็ 4.50 0.57 มากทีสุ่ด 

3. การปรบัแต่งและการใชง้านทัว่ไป 4.53 0.51 มากทีสุ่ด 

4. การใชง้านกลอ้งถ่ายภาพนิ่ง 4.27 0.64 มาก 

5. การใชง้านกลอ้งถ่ายวดีโิอ 4.57 0.57 มากทีสุ่ด 

6. การใชง้านแอพพลเิคชัน่ดา้นเอกสาร 4.40 0.62 มาก 

7. การใชง้านแอพพลเิคชัน่ดา้นบนัเทงิ 4.47 0.57 มาก 

8. การเชือ่มโยงเครอืขา่ยและใชง้านอนิเทอรเ์น็ต 4.83 0.38 มากทีสุ่ด 

ด้านสถานท่ีระยะเวลา 4.53 0.38 มากท่ีสุด 
1. ความเหมาะสมระยะเวลาในการอบรม 4.10 0.80 มาก 

2. ดา้นความพรอ้มของวสัดุ  อุปกรณ์  ในการอบรม 4.77 0.50 มากทีสุ่ด 
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รายการประเมิน X  SD. ระดบั 
3. ความเหมาะสมของสถานทีใ่นการจดัการอบรม 4.73 0.58 มากทีสุ่ด 

รวมเฉล่ีย 4.55 0.58 มากท่ีสุด 

จากตาราง  3  ครทูีเ่ขา้รบัการอบรมมคีวามพงึพอใจต่อการอบรมในระดบัมากทีสุ่ด (X  = 4.55, S.D. = 0.58) เมื่อพจิารณารายขอ้พบวา่อยู่ใน

ระดบัมากถงึระดบัมากทีสุ่ดโดยค่าเฉลีย่อยู่ระหวา่ง  4.10 - 4.90  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหวา่ง 0.31 – 0.71 
 

อภิปรายผลการวิจยั 
  

จากผลการวจิยัพบวา่  หลกัสตูรอบรม การใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคการอบรมแบบสถานการณ์ปญัหา  เป็นหลกัสูตร

ทีม่คีุณภาพ เมื่อน าไปทดลองใชพ้บวา่  ครผููเ้ขา้รบัการอบรมมคีะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการอบรมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัและมคีวามพงึพอใจในระดบั

มากทีสุ่ด  ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรผูว้จิยัไดพ้ฒันาตามรปูแบบ ADDIE Model ซึง่เป็นแนวคดิทีใ่ชใ้นการพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม

ที่สามารถน ามาด าเนินการได้เป็นอย่างดีเพราะมีข ัน้ตอนการด าเนินการที่แน่ชดัและเป็นล าดับการด าเนินการที่น ามาปฏิบัติได้จริงดังนี้  ข ั ้นวิเคราะห ์

(Analysis)  ข ัน้การออกแบบ (Design)  ข ัน้การพัฒนา  (Development)  ข ัน้การทดลองใช้  (Implementation)  และขัน้การประเมินผล  (Evaluation) 

สอดคล้องกบัการวจิยัของ เดอืนเพญ็ ภานุรกัษณ์(2553 : 81-83) ซึ่งกลุ่มตวัอย่างที่ใช ้คอืครูโรงเรยีนต้นแบบที่ผ่านการอบรมคอมพวิเตอร์พื้นฐานในปีที่ 1 

ของโครงการศนูยท์างไกล ทีน่ าเอารปูแบบ ADDIE Model ไปใชใ้นการ 1)พฒันาหนังสอือเิลก็ทรอนิกส์ พบว่าช่วยให้เกดิ หนังสอือเิลก็ทรอนิกส์ที่มคีุณภาพ

มากทีสุ่ด และผูเ้ขา้อบรมมคีวามพงึพอใจต่อหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสใ์นระดบัมากทีสุ่ด อกีทัง้ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ทคนิคการอบรมแบบสถานการณ์ปญัหาช่วยให้ผูอ้บรม

เกดิทกัษะในการคดิวเิคราะห์ คดิแก้ปญัหา และคดิอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรยีนมสี่วนร่วมในการเรยีนและได้ลงมอืปฏิบตัมิากขึน้ สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ   

สริิกมลณ์ แก่นแก้ว(2553 : 106-109) ได้วจิยัเรื่อง การพฒันาหนังสือการ์ตูนโดยใช้สถานการณ์เป็นหลกั เรื่องประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัติ

ประกนัสงัคม พ.ศ.2533 ส าหรบั พนกังานโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศกึษา บรษิทั คงิสแ์พค็ อนิดสัเตรยีล จ ากดั พบวา่ หนงัสอืการ์ตูนโดยใชส้ถานการณ์เป็น

หลกั เรื่องประโยชน์ทดแทนตามพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ.2533 ส าหรบั พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศกึษา บรษิทั คงิส์แพค็ อนิดสัเตรยีล 

จ ากดั มปีระสทิธภิาพ 95/90 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว ้และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงัแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่

ระดบั .01  

 ดงันัน้จากผลการวจิยัและผลทีไ่ดอ้ภปิรายแสดงใหเ้หน็วา่ การพฒันาหลกัสูตรอบรมที่ใชข้ ัน้ตอนการพฒันาตามรูปแบบ ADDIE Model และการ

ใชเ้ทคนิคการอบรมแบบสถานการณ์ปญัหานัน้สามารถกระตุน้ใหผู้อ้บรมไดเ้กดิการเรยีนรู ้เกดิทกัษะและเจตคตอิย่างแทจ้รงิ 
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บทคดัย่อ 

 การวจิยัในครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง  ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีาใหม้ี
คุณภาพเพื่อพฒันาองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีาใหม้คีุณภาพเพื่อศกึษาความพงึ
พอใจของผูใ้ชแ้หล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีา 

 โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  คอื นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4โรงเรยีนสุวรรณภมูพิทิยไพศาล  สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ทีม่ธัยมศกึษา เขต  27จ านวน 30 คน โดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจงเครื่องมอืในการวจิยัได้แก่  แหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีาแบบประเมนิเวบ็ไซตข์องแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ก๊าซชวีภาพพลงังานสี
ฟ้าแบบประเมนิองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีาแบบสอบถามความพงึพอใจของ
ผูใ้ชท้ีม่ต่ีอแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีาสถติทิี่ใช ้ คอื ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

 สรุปผลการพฒันา 
 1.  ผลการพฒันาแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง  ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีา  อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก  

( x̄= 4.43,  S.D.=0.64)แสดงวา่แหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง  ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีามคีุณภาพ  ในระดบัทีย่อมรบัได ้ 

x̄ มคี่าเฉลีย่  3.5  ขึน้ไป  S.D. มคี่าไม่เกนิ 1 
 2. ผลการพฒันาองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง  ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีา  อยู่ในระดบั
เหมาะสมมากทีสุ่ด (x̄ =4.52, S.D.=0.50)แสดงวา่องคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง  ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีา

มคีุณภาพ  ในระดบัทีย่อมรบัได้  x̄ มคี่าเฉลีย่  3.5  ขึน้ไป  S.D. มคี่าไม่เกนิ 1 
 3. ความพงึพอใจของผูใ้ชแ้หล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีาอยู่ระดบัพงึพอใจมาก  
(x̄ =4.44,  S.D.= 0.53) 

 

ค าส าคญั:   แหล่งการเรยีนรู,้ เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต, ก๊าซชวีภาพ  
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ABSTRACT 

The objectives of the research were to develop learning resources on the internet network entitled “Biogas, 

or Blue Energy”, improve the knowledge of the biogas through the internet network, and survey the 

satisfaction of visitors with the learning resource. The sample subjects were thirty 10th grade students at 

Suwannaphum Pitayapaisarn School under the Office of Secondary Educational Service Area 27. They 

were selected by purposive random sampling technique. The instruments were a learning resource on the 

internet network, an assessment form, and a questionnaire. The statistics used were mean and standard 

deviation. 

Results of the research were as follows: 

 The finding showed that the average level of the opinions of experts towards the web site  

quality was high ( X = 4.43, S.D. = 0.64). The web site quality of the learning resource entitled “Biogas 

was higher than the standardized criteria (X = 3.50,  S.D. ≤ 1.0). 

The finding indicated that the average level of the knowledge development through the  

learning resource regarding the appropriateness and accuracy of the content was very high (X = 4.52, S.D. 

= .50). The average level of the content accuracy and appropriateness of the learning resource was higher 

than the standardized criteria(X = 3.50, S.D. ≤ 1.00). 

The finding showed that the average level of the satisfaction of the visitors with the web site  

of the learning resource center was high (X = 4.44, S.D. = .53). 

Keywords: Learning Resource,  Internet Network,  Biogas 

1.บทน า 
  
  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 (ฉบบัปรบัปรุง 2545) ไดร้ะบุไวใ้น มาตรา 22 หมวด 4 แนวการจดั

การศกึษาไวว้า่ กระบวนการจดัศกึษาตอ้งส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาต ิและเตม็ศกัยภาพ เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละ
จดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ไดทุ้กที่ทุกเวลา มาตรา 25 รฐัตอ้งส่งเสรมิการด าเนินงานและการจดัแหล่งเรยีนรู้ตลอดชวีติทุกรปูแบบ ไดแ้ก่ 
หอ้งสมุดประชาชน พพิธิภณัฑ ์หอศลิป์ สวนสตัว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษาศาสตร์ อุทยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีศนูยก์ารกฬีาและ
นนัทนาการแหล่งขอ้มลูและแหล่งเรยีนรูอ้ื่นอย่างพอเพยีง มปีระสทิธภิาพ เกดิเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู้(พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ.2545 : 13) 

 แหล่งเรยีนรู้ไอซที ี หรอืแหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์  ถอืเป็นแหล่งเรยีนรูป้ระเภทหนึ่งทีส่นองการจดัการศกึษาทุกระบบ  เนื่องจาก
ผลจากการที่ การพฒันาเทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิง่เทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารสื่อสาร หรอื ไอซที ี
(Information and Communication Technology : ICT) เป็นไปอย่างรวดเรว็และต่อเนื่อง ซึง่ถอืเป็นเทคโนโลยทีีม่คีวามส าคญัในการ
ขบัเคลื่อนความรู ้ขอ้มลูขา่วสารในโลกยุคโลกาภวิฒัน์ ซึง่เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตจะเป็นตวักลางทีส่ าคญัในการหลอมรวมสื่อโทรคมนาคม 
สารสนเทศ และวทิยุโทรทศัน์เขา้ดว้ยกนัเพื่อสรา้งการบรกิารทีห่ลากหลาย (ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2551 : 9) 

 การเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเป็นการน าเอาระบบอนิเทอรเ์น็ตออกมาใชใ้นการศกึษาผา่นเวบ็ไซตซ์ึง่สนบัสนุนการ
เรยีนแบบผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางในการเรยีนในรปูแบบของเวลิดไ์วดเ์วบ็ เป็นการจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนทีป่ระยุกตใ์ชคุ้ณลกัษณะของ
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อนิเทอรเ์น็ต โดยน าเอาทรพัยากรทีม่อียู่ในเวลิดไ์วดเ์วบ็ มาเป็นสื่อกลางเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นรปูแบบต่างๆ เนื่องจากเวลิด์ไวดเ์วบ็เป็น
บรกิารบนอนิเทอรเ์น็ตทีม่ขีอ้มลูหลายรปูแบบ ทัง้ตวัอกัษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสยีง (กดิานนัทม์ลทิอง 2548 : 259-261)การเรยีนรู้
ผา่นเวบ็ไซตจ์ดัเป็นรปูแบบการน าอนิเทอรเ์น็ตมาใชใ้นการจดัการจดัการศกึษารปูแบบหนึ่งทีม่ปีระโยชน์มาก เพราะเป็นการน าเอา
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการคน้ควา้ขอ้มลูในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เป็นการสนองตอบแนวคดิในการจดัการเรยีนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
โดยลกัษณะและทรพัยากรของอนิเทอรเ์น็ต และเวลิด์ไวดเ์วบ็ มาออกแบบเป็นเวบ็ไซตเ์พื่อการเรยีนรู ้เชือ่มโยงเป็นเครอืขา่ยทีส่ามารถ
เรยีนรูไ้ดทุ้กทีทุ่กเวลา โดยผา่นระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรท์ีเ่ชือ่มโยงซึง่กนัและกนั (กดิานนัมลทิอง2548 : 277)ซึง่จะลดขอ้จ ากดัในการ
เรยีนรูท้ีเ่ป็นทัง้องคค์วามรูใ้นบทเรยีนและแหล่งการเรยีนรูต่้างๆ 

 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ตระหนกัถงึความส าคญัของแหล่งการเรยีนรู้  จงึไดร้่วมกบั
ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา ด าเนินโครงการ “การพฒันาแหล่งการเรยีนรูใ้นการใชส้ื่อเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพื่อการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีน”  โดยด าเนินการพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อการน าเสนอองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรู้ต่าง ๆ ในรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ ทัง้ทีเ่ป็นแหล่งการ
เรยีนรูท้ีเ่ป็นสถานที่  และแหล่งเรยีนรู้ทีอ่ยู่ในตวัคน  เชน่ ครภูมูปิญัญาไทย หรอื ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นตน้  ผูเ้ขา้รบัการอบรมเป็นครภูมูิ
ปญัญาไทย  ปราชญ์ชาวบ้านจาภาคต่าง ๆ จ านวน 90 คน ซึง่ผลการด าเนินงานส่งผลใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัการจดัสรรพืน้ทีเ่วบ็ไซต ์ 
และเวบ็ไซตข์องแหล่งการเรยีนรูจ้ากโครงการ  และผูเ้ขา้รบัการอบรมด าเนินการพฒันาองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งในรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกสน์ าส่ง
ขึน้เวบ็ไซตท์ี่ไดร้บัการจดัสรรเพื่อเผยแพร่ต่อไป      นอกจากนี้ในงานวจิยันี้มขีอ้เสนอแนะคอื การอบรมบุคลากรของแหล่งการเรยีนรู้แกน
น า     เพื่อสรา้งเครอืขา่ยการพฒันาแหล่งการเรยีนรูใ้หก้วา้งขวางมากขึน้โดยใชท้รพัยากรเวบ็ตน้แบบ ภาพต้นแบบ และอื่น ๆ ไปขยายผล
อย่างต่อเนื่องขยายการพฒันาเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูใ้หม้ากขึน้  จากผลการศกึษาพบว่า  บุคลากรของแหล่งการเรยีนรูต่้าง ๆ มคีวาม
ตอ้งการอบรมเป็นจ านวนมาก  และวจิยัการสรา้งแหล่งการเรยีนรู้ชมุชนโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน  เนื่องจากในชมุชนประกอบดว้ยแหล่งการ
เรยีนรูจ้ านวนมาก  ทัง้แหล่งการเรยีนรูใ้นตวัคน ทีเ่ป็นปราชญ์ชาวบ้าน  ภมูปิญัญาทอ้งถิน่  และแหล่งการเรยีนรู้ตามสถานทีต่่าง ๆ เช่น  ใน
โรงเรยีน  ในป่าชมุชน  วดั  เป็นตน้ และโรงเรยีนต่าง ๆ ไดก้ าหนดแหล่งการเรยีนรูเ้หล่านี้เป็นหลกัสตูรทอ้งถิน่ของสถานศกึษา  ดงันัน้ความ
ร่วมมอืต่าง ๆ จากโรงเรยีนเชือ่มไปยงัชมุชน  จะชว่ยใหก้ารด าเนินงานประสบผลส าเรจ็  (พสิุทธา  อารรีาษฎร ์และคณะ, 2554 : 1-50) 

 จากผลการวจิยั  สามารถด าเนินการไดอ้ย่างเป็นรปูธรรมและมคีวามส าเรจ็ โดยที่ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามพงึพอใจในระดบั
มากในทุก ๆ ดา้น  แต่อย่างไรกต็าม  ในชมุชนยงัมแีหล่งการเรยีนรูอ้กีเป็นจ านวนมาก ทีย่งัไม่มโีอกาสพฒันาเป็นองคค์วามรูใ้นรปูสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน  

 กลุ่มเกษตรอนิทรยีต์ าบลหนองตอกแป้น  อ าเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสนิธุ์  ตัง้อยู่บรเิวณทศิตะวนัออกเฉียงใตข้องอ าเภอ
ยางตลาด  ห่างจากอ าเภอยางตลาดประมาณ   11   กโิลเมตร  ห่างจากจงัหวดักาฬสนิธุป์ระมาณ  20  กโิลเมตรซึง่มสีมาชกิจ านวน 36 คน 
ไดร้วมกลุ่มและมกีจิกรรมร่วมกนัอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสรมิความเขม้แขง็ของสมาชกิกลุ่มตามแนวคดิการพึง่ตนเองนอกจากนี้ยงัส่งเสรมิ
ปจัจยัการผลติโดยการใหค้วามรูเ้ทคนิคและวธิกีารท าเกษตร ส่งเสรมิกระบวนการกลุ่มได้แก่ ทุนทีจ่ าเป็นต่อการท าเกษตรขยายเครอืขา่ยการ
ท าเกษตรใหก้วา้งขวางขึน้ใหก้บัประชาชนหน่วยงานในพืน้ที่ และนอกพืน้ที ่เชน่ โรงเรยีน  สถานีอนามยั ระดบัอ าเภอ  ระดบัจงัหวดัการ
แปรรปู ไดแ้ก่   โรงสขีา้วชมุชน   ขนมพืน้บ้าน และอื่นๆเป็นการสรา้งกระบวนการเรยีนรูก้ารท าเกษตรยัง่ยนืเพื่อน าไปสู่ภาวะชมุชน
พึง่ตนเอง  รวมถงึการผลติก๊าซชวีภาพใชใ้นครวัเรอืนถอืเป็นอกีกจิกรรมหนึ่งทีก่ลุ่มเกษตรอนิทรยีต์ าบลหนองตอกแป้น ไดส้่งเสรมิใหส้มาชกิ
ในกลุ่มร่วมกนัจดัท าก๊าซชวีภาพ เป็นการน าก๊าซชวีภาพทีไ่ดจ้ากมลูสตัวม์าใชใ้นการประกอบอาหารในครวัเรอืนจะสามารถประหยดั
ค่าใชจ้่ายลงไดป้ระมาณ 5,000 บาทต่อเดอืน 

 จากความส าคญัของแหล่งการเรยีนรู ้ ปญัหาทีแ่หล่งการเรยีนรูย้งัไม่มโีอกาสพฒันาเป็นองคค์วามรูใ้นรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกส์
เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน  และคุณค่าแหล่งการเรยีนรูก้๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีา ผูศ้กึษาจงึสนใจพฒันาองคค์วามรูแ้หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ 
กรณีศกึษาการพฒันาแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเรื่อง ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีาเพื่อพฒันาองคค์วามรูเ้ป็นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 
น าส่งขึน้เวบ็ไซตเ์พื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนไดศ้กึษา  ผูศ้กึษาหวงัวา่ ผลจากการด าเนินงาน  จะเกดิประโยชน์ต่อบุคคลทัว่ไปในการน าองค์
ความรูข้องแหล่งการเรยีนรู้ไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อไป 

 
 วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อพฒันาแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง  ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีาใหม้คีุณภาพ 
 2. เพื่อพฒันาองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรู้บนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีาใหม้คีุณภาพ 
 3. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชแ้หล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีา 
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2.วิธีด าเนินการวิจยั 

 2.1   ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
   2.1.1  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ไดแ้ก่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรยีนสุวรรณภมูพิทิยไพศาล สงักดั

ส านกังานเขตพืน้ทีม่ธัยมศกึษา เขต  27 
   2.1.2  กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนสุวรรณภมูพิทิยไพศาล สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่

มธัยมศกึษาเขต27จ านวน 30 คนโดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง 
 2.2  เนื้อหาแหล่งการเรยีนรู้ 
   ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีา 
 2.3  เครื่องมอืในการวจิยั 
   2.3.1  แหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีา 
   2.3.2  แบบประเมนิเวบ็ไซตข์องแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีา 
   2.3.3  แบบประเมนิองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีา 
   2.3.4 แบบสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ชท้ี่มต่ีอแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ก๊าซชวีภาพพลงังานสี

ฟ้า 
 2.4  สถติทิีใ่ช ้
   2.4.1ค่าเฉลีย่ (Mean) 
   2.4.2ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2.5  ระยะเวลามนีาคม –  กรกฏาคม  พ.ศ. 2555 
 2.6  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

   2.6.1  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่แหล่งการเรยีนรู้  เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  หลกัการออกแบบเวบ็ไซต์  
ศนูยก์ารเรยีนรูห้นองตอกแป้น  สารสนเทศบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  หลกัการประเมนิผลและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแหล่งการเรยีนรูบ้น
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 

   2.6.2  ขอพืน้ทีเ่วบ็ไซตต์น้แบบจากคณะเทคโลยสีารสนเทศมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามและพฒันาองคค์วามรูข้ ึน้สู่
เวบ็ไซต์ 
   2.6.3  ปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
   2.6.4  ประเมนิคุณภาพเวบ็ไซตโ์ดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน5 คนไดแ้ก่ นายวรีะพน  ภานุรกัษ์, นางสาวอภดิา  รุณวาทย,์ 
นายนราทปิ  ทองปาน,  นายกรีต ิ ทองเนตร, นายธวชัชยั  สหพงษ์ 

2.6.5  ประเมนิคุณภาพองคค์วามรูโ้ดยผูรู้ ้จ านวน 5 คนไดแ้ก่นายสมเพทกองบญัชา, นายพลไกร  ไชยลุม, 
นายสุนนั  มทิะลา, นายจ ารสั  รกัษานาม, นางสวั  ประทุมชยั 
   2.6.6น าขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญและผูรู้ม้าท าการปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าได้แหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต เรื่อง  ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีาที ่ http://www.itrmu.net/web/10rs21/    
   2.6.7 น าแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีาไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง  จ านวน
30  คน 
   2.6.8สรุปผลการวจิยั 
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3.ผลการพฒันา 

 3.1  ผลการพฒันาแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีา 
  3.1.1  องคป์ระกอบของเวบ็ไซตผ์ูว้จิยัไดพ้ฒันาเวบ็ไซต์ ดงัรปูภาพที่ 1 

 
รปูภาพที ่1  แสดงแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตเรื่อง ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีา 

 

 
 

 
จากรปูภาพที ่1 ผูว้จิยัได้พฒันาเวบ็ไซต ์ โดยแบ่งองคป์ระกอบของเวบ็ไซตเ์ป็น  4 ส่วนดงันี้ 

   1)  ส่วนหวัเวบ็ไซตเ์ป็นส่วนที่แสดงแบนเนอร์ชือ่เวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูก้๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีาและทีต่ ัง้ของแหล่ง
การเรยีนรู ้
   2)  ส่วนซา้ยของเวบ็ไซตเ์ป็นส่วนรายการแสดงหมวดหมู่เมนูเวบ็ไซต ์ เพื่อเชือ่มโยงไปยงัหน้าเวบ็เพจทีแ่สดงขอ้มลู
เพื่อขยายความตามหวัขอ้ หมวดหมู่เมนูเวบ็ไซต ์ ไดแ้ก่ ขอ้มลูเกีย่วกบัแหล่งเรยีนรู้  องคค์วามรู้  เครอืขา่ยแหล่งการเรยีนรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
ดาวน์โหลดเอกสาร  เป็นตน้ 
   3)  ส่วนกลางของเวบ็ไซตจ์ะเป็นส่วนทีแ่สดง  ขอ้มลูต่างๆ ทัง้ตวัอกัษร ภาพนิ่ง วดีทิศัน์  ของหวัขอ้หมวดหมู่เมนู
เวบ็ไซต์และแสดงในส่วนของ  เรื่องเด่น  ขา่วประกาศประมวลภาพกจิกรรมเกีย่วกบัก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีาต่างๆ เป็นต้น 
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   4)  ส่วนขวาของเวบ็ไซตเ์ป็นส่วนทีร่ะบุเจา้ของขอ้มลูแหล่งการเรยีนรูเ้ป็นลิง้คส์ าหรบัเชือ่มโยงไปยงัเวบ็ไซตต่์างๆที่
เหน็วา่มคีวามส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชใ้นรปูแบบของภาพโลโก้ 
 
  3.1.2  ผลการประเมนิคุณภาพเวบ็ไซตป์ระเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ  จ านวน 5 คน  ดงัผลทีแ่สดงในตารางที ่1 

 
ตารางที ่1  แสดงระดบัการประเมนิคุณภาพเวบ็ไซต์โดยผูเ้ชีย่วชาญ 

รายการ X  S.D. ระดบัคุณภาพ 
1. ดา้นประสทิธภิาพของเวบ็ไซต์    
  1.1  การน าเสนอสื่อ/สารสนเทศทีห่ลากหลาย 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
  1.2  ความถกูตอ้งของระบบการเชือ่มโยงแหล่งขอ้มลูภายนอก 4.20 0.84 มาก 
1.3  ความง่ายในการเรยีกใชห้รอืการเขา้ถงึขอ้มลู 3.80 0.45 มาก 
1.4  ความเรว็ในการน าเสนอสื่อและองคค์วามรู้ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
  1.5  ความเหมาะสมในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 

คะแนนเฉลีย่รายดา้น 4.40 0.65 มาก 
2.  ดา้นประสทิธผิลของเวบ็ไซต์    
  2.1  ความถกูตอ้งของขอ้มลูและสารสนเทศทีน่ าเสนอ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
  2.2  ความเหมาะสมของสื่อ   4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
  2.3  ความเหมาะสมของภาพและกจิกรรมที่น าเสนอ 3.60 0.55 มาก 
  2.4  ความเหมาะสมของวดีทิศัน์ทีน่ าเสนอ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
  2.5  ความเหมาะสมของการเชือ่มโยงเครอืขา่ยแหล่งการเรยีนรู้ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 

คะแนนเฉลีย่รายดา้น 4.48 0.65 มาก 
3. ดา้นความเหมาะสมต่อการเรยีนรู้    
   3.1  ความเป็นปจัจุบนั/ ความทนัสมยัของการน าเสนอสารสนเทศ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
   3.2  ความน่าสนใจของสารสนเทศทีน่ าเสนอ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
   3.3  คุณค่าของสารสนเทศทีน่ าเสนอ 3.60 0.55 มาก 
   3.4  ความเหมาะสมของสารสนเทศต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
   3.5  ความเหมาะสมของเวบ็ไซต์ต่อการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 5.00 0 มากทีสุ่ด 

คะแนนเฉลีย่รายดา้น 4.40 0.65 มาก 
คะแนนเฉลีย่ทัง้หมด                                  4.43 0.64 มาก 

 
 จากตารางที ่1พบวา่ การประเมนิคุณภาพของเวบ็ไซตโ์ดยรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (x̄ = 4.43, S.D.=0.64) เมื่อ
พจิารณาระดบัการประเมนิรายดา้นพบวา่ ระดบัการประเมนิอยู่ในระดบัเหมาะสมมากทัง้3 ดา้น เมื่อพจิารณาคุณภาพเป็นรายขอ้  พบว่า  
ระดบัการประเมนิคุณภาพมอียู่ 2  ระดบั  คอื  ระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด  จ านวน 11  ขอ้ และระดบัเหมาะสมมาก  จ านวน  4ขอ้  
 

3.1.3  ผลการประเมนิคุณภาพองคค์วามรู ้ ประเมนิโดยผูรู้้  จ านวน 5 คน  ดงัผลทีแ่สดงในตารางที ่2 
 

ตารางที ่2  แสดงผลการประเมนิคุณภาพองคค์วามรูโ้ดยผูรู้้ 
รายการ X  S.D. ระดบัคุณภาพ 

1. ดา้นความเหมาะสมขององคค์วามรู้    
   1.1  ความถกูตอ้งของเนื้อหา 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
   1.2  ความเหมาะสมของตวัอกัษร ไดแ้ก่  แบบอกัษร ขนาด ส ีมคีวามชดัเจน 
ง่ายต่อการอ่าน 

4.40 0.55 มาก 

   1.3  ความเหมาะสมของรปูภาพ/กจิกรรมทีน่ าเสนอ 4.40 0.55 มาก 
   1.4  ความพงึพอใจทีม่ต่ีอองคค์วามรู้ทีพ่ฒันาขึน้ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 

คะแนนเฉลีย่รายดา้น 4.50 0.51 มากทีสุ่ด 
2. ดา้นความเหมาะสมของสื่ออเิลก็ทรอนิกส์    
  2.1  ความเหมาะสมของหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์(E-book) 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
  2.2  ความเหมาะสมของสื่อวดีทิศัน์(Video) 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 

970



  2.3  ความเหมาะสมของสื่อน าเสนอ(Powerpoint) 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
  2.4  ความทนัสมยัของสื่อทีพ่ฒันาขึน้ 4.40 0.55 มาก 
  2.5  ความสะดวกในการใชส้ื่อที่พฒันาขึน้ 4.20 0.45 มาก 
  2.6  ความพงึพอใจทีม่ต่ีอสื่อทีพ่ฒันาขึน้  4.60 0.55 มากทีสุ่ด 

คะแนนเฉลีย่รายดา้น 4.53 0.51 มากทีสุ่ด 
คะแนนเฉลีย่ 4.52 0.50 มากทีสุ่ด 

  
 จากตารางที ่ 2  พบวา่  การประเมนิคุณภาพองคค์วามรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด (x̄ = 4.52, S.D.=0.50) เมื่อ
พจิารณาระดบัการประเมนิรายดา้นพบวา่ระดบัการประเมนิอยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด ทัง้ดา้นความเหมาะสมขององคค์วามรู้และดา้น
ความเหมาะสมของสื่ออเิลก็ทรอนิกสเ์มื่อพจิารณาคุณภาพเป็นรายขอ้  พบวา่  ระดบัการประเมนิคุณภาพมอียู่ 2  ระดบั  คอื  ระดบั
เหมาะสมมากทีสุ่ดจ านวน 6  ขอ้ และระดบัเหมาะสมมาก  จ านวน  4ขอ้ 
 
 3.2 ผลการทดลองใช ้
 ผูว้จิยัไดน้ าเวบ็ไซตท์ี่พฒันาขึน้ไปทดลองใชก้บัประชากรกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน  เพื่อสอบถามระดบัความพงึพอใจ  ที่

มต่ีอแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีาไดด้งัผลที่แสดงในตารางที ่3 
 

ตารางที ่3  แสดงระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชต่้อแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  
เรื่อง ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีา 

 
รายการ X  S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

1.  มคีวามชดัเจน  ถกูตอ้ง  น่าเชือ่ถอื  และขอ้มลูมกีารปรบัปรุงอยู่เสมอ 4.47 0.51 มาก 
2.  ปรมิาณเนื้อหามเีพยีงพอกบัความตอ้งการ 4.43 0.57 มาก 
3.  ขา่วสารการประชาสมัพนัธเ์วบ็ไซต ์ มคีวามเหมาะสม  น่าสนใจ 4.46 0.48 มาก 
4.  การจดัล าดบัเนื้อหาเป็นขัน้ตอน  มคีวามต่อเนื่อง  อ่านแลว้เขา้ใจ 4.27 0.52 มาก 
5.มกีารจดัหมวดหมู่  ง่ายต่อการคน้หาและท าความเขา้ใจ 4.27 0.52 มาก 
6.  เนื้อหากบัภาพมคีวามสอดคลอ้งกนั 4.40 0.50 มาก 
7.  เนื้อหา/ขอ้มลูมกีารปรบัปรุงอยู่เสมอ 4.20 0.48 มาก 
8.  เนื้อหาสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้ 4.63 0.49 มากทีสุ่ด 
9.  เป็นสื่อเพื่อใชเ้ผยแพร่ขา่วสารประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่งานวจิยัได้ 4.70 0.47 มากทีสุ่ด 
10. มปีระโยชน์ต่อนกัเรยีน  นิสติ  บุคลากร  อาจารย ์ นกัวจิยัและ
ประชาชน 

4.73 0.52 มากทีสุ่ด 

11. ความสะดวกในการคน้หาขอ้มลูและขา่วสารต่างๆ 4.27 0.52 มาก 
12. ปรมิาณของเนื้อหามเีพยีงพอกบัความตอ้งการ 4.43 0.57 มาก 
13. ความรวดเรว็ในการเขา้ถงึขอ้มลูและขา่วสาร 4.43 0.57 มาก 
14. ความรวดเรว็ในการโหลดขอ้มลู 4.40 0.50 มาก 
15. ความถกูตอ้งในการเชือ่มโยงหน้าเวบ็เพจ 4.33 0.55 มาก 

คะแนนเฉลีย่ทัง้หมด 4.44 0.53 มาก 
 

 จากตารางที ่ 3พบวา่  ผลการสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ชท้ีม่ต่ีอแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่องก๊าซ

ชวีภาพพลงังานสฟ้ีาพบวา่  กลุ่มผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄=4.44, S.D.= 0.53)  โดยมคีวามพงึพอใจเป็น  2  ระดบั  
คอื  ระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด  จ านวน 3  ขอ้ และระดบัเหมาะสมมาก  จ านวน  12  ขอ้ 
 

4.สรปุและอภิปรายผล 

 การพฒันาแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  เรื่อง  ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีา  มวีตัถุประสงค ์ 1) เพื่อพฒันาแหล่ง
การเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง  ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีาใหม้คีุณภาพ2)เพื่อพฒันาองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืข่าย
อนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีาใหม้คีุณภาพ3) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชแ้หล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง 
ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีา 
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 สรุปผลการพฒันา 
 1.  ผลการพฒันาแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง  ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีาอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก ( x̄= 

4.43,  S.D.=0.64)แสดงวา่แหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง  ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีามคีุณภาพ  ในระดบัทีย่อมรบัได ้ x̄มี
ค่าเฉลีย่  3.5  ขึน้ไป  S.D. มคี่าไม่เกนิ 1 
 2. ผลการพฒันาองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง  ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีา  อยู่ในระดบั

เหมาะสมมากทีสุ่ด (x̄ =4.52, S.D.=0.50)แสดงวา่องคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง  ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีา

มคีุณภาพ  ในระดบัทีย่อมรบัได้  x̄ มคี่าเฉลีย่  3.5  ขึน้ไป  S.D. มคี่าไม่เกนิ 1 

 3. ความพงึพอใจของผูใ้ชแ้หล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีาอยู่ระดบัพงึพอใจมาก (x̄ 
=4.44,  S.D.= 0.53) 

 อภปิรายผล 
 1.  จากผลการพฒันาได้แหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง  ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีาทีม่คีุณภาพอยู่ในระดบั

เหมาะสมมากเนื่องจากขอ้มลูทัง้ทางดา้นประสทิธภิาพของเวบ็ไซตป์ระสทิธิผลของเวบ็ไซต ์ และความเหมาะสมต่อการเรยีนรู้นัน้ ไดข้ ัน้ตอน
การด าเนินการและจากการศกึษาวเิคราะหซ์ึง่ไดผ้า่นการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญ และสอดคลอ้งกลบัผลการประเมนิดา้นประสทิธภิาพ 
ประสทิธผิล และความเหมาะสมต่อการเรยีนรู้ 
  
 2.  ไดอ้งคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง  ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีาทีม่คีุณภาพเนื่องจากขอ้มลู
ทัง้ทางดา้นความเหมาะสมขององคค์วามรูแ้ละความเหมาะสมของสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ไดข้ ัน้ตอนการด าเนินการและจากการศกึษาวเิคราะหซ์ึง่
ไดผ้า่นการแนะน าและประเมนิจากผูรู้้สอดคล้องกลบัผลการประเมนิขอ้มลูทัง้ทางดา้นความเหมาะสมขององคค์วามรูแ้ละความเหมาะสมของ
สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 

 3.  ความพงึพอใจในการใชแ้หล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีาพบวา่มคีวามพงึพอใจ
ต่อการใชแ้หล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ก๊าซชวีภาพพลงังานสฟ้ีาของนกัเรยีนดา้นต่างๆมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดมีาก 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัการสรา้งแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตของกุลชาดา  โตโภชนพนัธุ์ และคณะ(2551)  เรื่อง  การสรา้ง
แหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต: การหล่อพระจงัหวดัพษิณุโลก ทีพ่บวา่ความคดิของนกัเรยีนต่อการการใชแ้หล่งการเรยีนรู้บน
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตโดยเฉลีย่อยู่ในระดบัดมีาก 

 

5.ประกาศคณูุประการ 

 การวจิยัในครัง้นี้ส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี ดว้ยความกรุณาช่วยเหลอื แนะน า ใหค้ าปรกึษา แกไ้ขขอ้บกพร่องจนสมบูรณ์จาก  
ผศ.ดร.ธรชั  อารรีาษฎ์ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณกลุ่มเกษตรอนิทรยีต์ าบลหนองตอกแป้นทีใ่หข้อ้มลูและองคค์วามรูเ้พื่อใชใ้นการวจิยั  ขอบพระคุณนาย
สมเพทกองบญัชา, นายพลไกร  ไชยลุม,นายสุนนั  มทิะลา, นายจ ารสั  รกัษานาม, นางสวั  ประทุมชยั  ผูรู้ใ้นการตรวจสอบเนื้อหาในการ
การวจิยั   ขอบพระคุณ อาจารยว์รีะพน  ภานุรกัษ์, อาจารยอ์ภดิา  รุณวาทย์, อาจารยน์ราทปิ  ทองปาน,  อาจารยก์รีต ิ ทองเนตร, อาจารย์
ธวชัชยั  สหพงษ์ผูเ้ชีย่วชาญพจิารณาตรวจสอบเครื่องมอืในการวจิยั และขอบพระคุณคณะครกูลุ่มประชากรตวัอย่างทีใ่หค้วามร่วมมอืในการ
ตอบแบบสอบถามทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการวจิยั 
 ขอบคุณเพื่อนร่วมชัน้เรยีน  ทีใ่หค้ าแนะน าและเป็นก าลงัใจในการท าการวจิยัมาโดยตลอด 
 คุณค่าและประโยชน์อนัพงึมใีนการวจิยัครัง้นี้ขอมอบและอุทศิต่อผูม้พีระคุณทุกๆท่าน  และหวงัเป็นอย่างยิง่วา่จะเป็น
ประโยชน์แก่ผูศ้กึษาต่อไป 
 

อ้างอิง 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารและกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 (ฉบบัที ่๒)ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ , 2552. 

พสิุทธา  อารรีาษฎร ์และวทิยา  อารรีาษฎร์.  (ร่าง) รายงานผลการศกึษาการพฒันาแหล่งการเรยีนรูใ้นการใชส้ื่อเทคโนโลยแีละ 

 สารสนเทศเพื่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน. มหาสารคาม : เอกสารเสนอต่อส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2554. 

มนตช์ยั  เทยีนทอง. การออกแบบและพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร.์ พมิพค์รัง้ที่ 3 : กรุงเทพฯ,  2554. 

ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา. การพฒันามาตรฐานแหล่งการเรยีนรู้ กรุงเทพฯ : โรงพมิพช์มุนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 
 2552. 
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พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545.กรุงเทพฯ : พรกิหวานกราฟฟิก,2548. 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ. แผนพฒันาการศกึษาแห่งชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2540-2544) กรุงเทพฯ: 

 ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิส านกันายกรฐัมนตรี, 2539. 

กดิานนัทม์ลทิอง.  เทคโนโลยแีละการสื่อสารเพื่อการศกึษา. กรุงเทพฯ : โรงพมิพอ์รุณการพมิพ์, 2548.  

วชิดุา  รตันเพยีร. “การเรยีนการสอนผา่นเวบ็ :ทางเลอืกใหม่ของเทคโนโลยกีารศกึษาไทย,” วารสารครุศาสตร์,2542. 
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การพฒันาส่ือการเรียนรู้บนแทบ็เลต็เร่ือง การป้องกนัโรคติดต่อ ส าหรบัประชาชน 
ท่ีเข้ารบับริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม 

Learning Material Development on Tablet Computer Entitled "Contagious Disease Prevention"  
for the Patients of Maha Sarakham Hospital 

 
Thirawat Treeworawet. Asst.Prof.Dr.Worapapha Arreerard. 

Faculty of Information Technology 
Rajabhat Mahasarakham University THAILAND 

(e-mail : hellbuboy@hotmail.com) 
 

บทคดัย่อ 

การพฒันาสื่อการเรยีนรูบ้นแทบ็เลต็ เรื่อง การป้องกนัโรคตดิต่อ ส าหรบัประชาชนทีเ่ขา้รบับรกิารในโรงพยาบาลมหาสารคาม 
มวีตัถุประสงค ์1) เพื่อพฒันาสื่อการเรยีนรู้  เรื่อง การป้องกนัโรคตดิต่อ ส าหรบัประชาชนทีเ่ขา้รบับรกิารในโรงพยาบาลมหาสารคาม  ใหม้ี
คุณภาพ 2) เพื่อหาประสทิธภิาพของสื่อการเรยีนรูบ้นแทบ็เลต็ เรื่อง การป้องกนัโรคตดิต่อ ส าหรบัประชาชนทีเ่ขา้รบับรกิารในโรงพยาบาล
มหาสารคาม ใหม้คีุณภาพ 3) เพื่อศกึษาผลการเรยีนรูข้องผูเ้ขา้รบัการอบรมสื่อการเรยีนรูบ้นแทบ็เลต็ เรื่อง การป้องกนัโรคตดิต่อ ส าหรบั
ประชาชนทีเ่ขา้รบับรกิารในโรงพยาบาลมหาสารคาม ใหม้คีุณภาพ 

โดยกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ คอื ประชาชนทีเ่ขา้รบับรกิารในโรงพยาบาลมหาสารคาม จ านวน   30  คน โดยวธิกีารสุ่ม
อย่างง่ายดว้ยวธิจีบัฉลากโดยมจี านวนผูเ้ขา้อบรม  30  คน  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  ได้แก่  1) สื่อการเรยีนรูบ้นแทบ็เลต็ เรื่อง การป้องกนั
โรคตดิต่อส าหรบัประชาชนทีเ่ขา้รบับรกิารในโรงพยาบาลมหาสารคาม  2) แบบประเมนิคุณภาพสื่อการเรยีนรูบ้นแทบ็เลต็ เรื่อง การป้องกนั
โรคตดิต่อส าหรบัประชาชนทีเ่ขา้รบับรกิารในโรงพยาบาลมหาสารคาม 3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เรื่อง การพฒันาสื่อการ
เรยีนรูบ้นแทบ็เลต็ เรื่อง การป้องกนัโรคตดิต่อ ส าหรบัประชาชนทีเ่ขา้รบับรกิารในโรงพยาบาลมหาสารคาม 4) แบบประเมนิความพงึพอใจ
ของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอสื่อการเรยีนรูบ้นแทบ็เลต็ เรื่อง การป้องกนัโรคตดิต่อ ส าหรบัประชาชนทีเ่ขา้รบับรกิารในโรงพยาบาลมหาสารคาม  สถติทิี่
ใช ้ คอื  ค่าเฉลีย่ (Mean)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผลการวจิยั 
1.คุณภาพของหลกัสูตรที่พฒันาขึน้มคีุณภาพในระดบัเหมาะสมมาก ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ในระดบัเหมาะสมมาก (    เท่ากบั

4.63 ,S.D. เท่ากบั 0.49 ) แสดงวา่หลกัสตูรอบรมเรื่อง การพฒันาหลกัสตูรอบรมด้วยคอมพวิเตอรพ์กพา(Tablet) เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้น 
ICT ของบุคลากรงานทะเบยีน จงัหวดัมหาสารคาม มคีุณภาพในระดบัทีย่อมรบัได ้    มคี่าเฉลีย่ 3.5 ขึน้ไป S.D. มคี่าไม่เกนิ 1  

2.คะแนนค่าเฉลีย่หลงัอบรมสงูกวา่ก่อนเขา้รบัการอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
3.ความพงึพอใจของผูเ้ขา้อบรมโดยใชส้ื่อการเรยีนรูบ้นแทบ็เลต็ ทีพ่ฒันาขึน้  ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูท้ีเ่ขา้รบัการ

อบรมทีม่ต่ีอรปูแบบการพฒันาสื่อการเรยีนรู้บนแทบ็เลต็ เรื่อง การป้องกนัโรคตดิต่อ ส าหรบัประชาชนทีเ่ขา้รบับรกิารในโรงพยาบาล
มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก (   เท่ากบั 4.30 , S.D. เท่ากบั  0.73 ) 

 

ABSTRACT 
The objectives of the research were to develop learning materials on tablet computer entitled : Contagious Disease 

Prevention” for the patients of Maha Sarakham Hospital, assess the efficiency of learning materials on tablet computer, compare 
the knowledge of the patients after and before using learning materials on table computer and survey the satisfaction of the 
patients with the learning materials on tablet computer. The sample subjects were thirty patients of Maha Sarakham Hospital in 
June 2012. They were selected by simple random sampling technique and drawing method.   The instruments were teaching 
materials on tablet computer, an assessment form, an achievement test and a questionnaire. The statistics used were mean and 
standard deviation. 
Results of the research were as follows: 

1. The finding indicated that the average level of the opinion of the experts towards the quality of teaching 

materials was very high  (4.63, S.D. = .49). The teaching material quality regarding the content accuracy and 

appropriateness was higher than the standardized criteria. (X = 3.50, S.D.  1.00). 

2.        The average posttest score of the patients for “Contagious Disease Prevention” was significantly higher than 
that of the pretest score at the .05 level. 
3.The average level of the satisfaction of the patients with the learning materials was high  (X = 4.30, S.D. = .73). 

Keywords: Learning Material on Tablet Computer, Contagious Disease Prevention, IPAD 2 
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1. บทน า 

ในชว่งระยะเวลาสองทศวรรษที่ผา่นมา  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมคีวามเจรญิรุดหน้าอย่างมาก ทัว่โลกสามารถ
ตดิต่อสื่อสารเชือ่มโยงกนัไดอ้ย่างง่ายดาย มคีวามสะดวกรวดเรว็  และมปีระโยชน์ในการปฏบิตังิานอย่างมหาศาล  แต่ในขณะทีเ่ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มคีวามเจรญิรุดหน้าอยู่นัน้  การบรหิารงานของภาครฐัในปจัจุบนักลบัยงัน าเทคโนโลยสีารสนเทศ เขา้มา
ประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาประสทิธภิาพการท างานและการบรกิารประชาชนไดไ้ม่มากเท่าที่ควร ท าใหร้ะบบราชการประสบปญัหาดา้นการ
ปฏบิตังิานทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน เชน่ สภาพการท างานทีล่่าชา้  ขอ้มลูขาดความถกูตอ้ง ไม่ทนัสมยัเป็นตน้ ดงันัน้
รฐับาล  จงึไดม้นีโยบายทีจ่ะพฒันาระบบราชการ โดยการออกกฎหมายปฏริปูระบบราชการ  และก าหนดใหห้น่วยงานราชการทุกแห่งตอ้ง
ด าเนินการพฒันาระบบงานใหเ้ป็นรปูแบบของรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์    ภายใต้แนวคดิของการยดึประชาชนเป็นหลกัใหป้ระชาชนสามารถ
เขา้ถงึบรกิารของภาครฐัไดต้ลอดเวลา  ดว้ยความสะดวกและรวดเรว็  นโยบายรฐับาลก าหนดใหน้ าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบรหิาร
และปฏบิตัริาชการ  ซึง่คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมื่อ  5  สงิหาคม  2552  เหน็ชอบใหทุ้กกระทรวง กรม รฐัวสิาหกจิ องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จดัท า และ/หรอื ปรบัแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานใหส้อดคลอ้งกบัแผนแม่บท
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบบัที่ 2) ของประเทศไทย  พ.ศ. 2552-2556 

กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานทีส่นบัสนุนและจดัระบบการใหบ้รกิารสุขภาพ ก ากบั ดแูล และตดิตามประเมนิผล เพื่อให้
ประชาชน  ไดร้บับรกิารสุขภาพแบบองคร์วมทีม่คีุณภาพอย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม  อกีทัง้ยงัมบีทบาทในการพฒันาระบบ กลไก ในการ
บรหิารงานใหเ้อือ้ต่อการพฒันาวชิาการ และการจดับรกิารของหน่วยงานในส่วนภมูภิาคเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เมอืงไทยแขง็แรง คนไทย
แขง็แรง สนบัสนุนและจดัระบบการใหบ้รกิารสุขภาพ ก ากบั ดแูล และตดิตามประเมนิผล เพื่อใหป้ระชาชน  ไดร้ับบรกิารสุขภาพแบบองค์
รวมทีม่คีุณภาพอย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม  กระทรวงสาธารณสุขจงึไดด้ าเนินการจดัท าแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2552 - 2556 ขึน้ เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในกระทรวงใหส้อดคลอ้งและสามารถ
เชือ่มโยงขอ้มลูกนัได้ โดยมกีารวเิคราะหก์ารน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมาใชเ้ป็นยุทธศาสตรใ์นการบรหิารจดัการทีม่ี
ประสทิธภิาพ เพื่อการใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพแก่ประชาชนอย่างเท่าเทยีมและทัว่ถงึ ไอซทีถีอืเป็นเครื่องมอืทีส่ าคญัในการสนบัสนุนการ
ด าเนินงานในแต่ละกระบวนงานของการพฒันาระบบสุขภาพและเพื่อตอบสนองบทบาทภารกจิหลกัทุกดา้น (แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 -2556 ) 

โรงพยาบาลมหาสารคามเป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงสาธารณสุข ทีส่นบัสนุนและจดัระบบการใหบ้รกิารสุขภาพ เพื่อให้
ประชาชนในเขตจงัหวดัมหาสารคามและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง มสีุขภาพที่แขง็แรงห่างไกลโรคภยัไขเ้จบ็ ซึง่จากขอ้มลูสถติขิองผูท้ีม่ารบัการ
รกัษาพยาบาลโรคตดิต่อทีโ่รงพยาบาลมหาสารคาม ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ.2554 มดีงันี้ 

 พ.ศ. 2550 มผีูม้ารบับรกิารรกัษาโรคตดิต่อ ทัง้สิน้ 13,474 ราย 
 พ.ศ. 2551 มผีูม้ารบับรกิารรกัษาโรคตดิต่อ ทัง้สิน้ 13,432 ราย 
 พ.ศ. 2552 มผีูม้ารบับรกิารรกัษาโรคตดิต่อ ทัง้สิน้ 18,732 ราย 
 พ.ศ. 2553 มผีูม้ารบับรกิารรกัษาโรคตดิต่อ ทัง้สิน้ 26,357 ราย 
 พ.ศ. 2554 มผีูม้ารบับรกิารรกัษาโรคตดิต่อ ทัง้สิน้ 26,404 ราย 
    (ขอ้มลูจากศนูยข์อ้มลู โรงพยาบาลมหาสารคาม) 

 จากสถติดิงักล่าว จะเหน็ไดว้า่ ผูท้ีเ่ขา้มารบัการรกัษาพยาบาลโรคตดิต่อ มแีนวโน้มสงูขึน้เรื่อยๆ จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ที่
จะตอ้งมกีารส่งเสรมิการใหค้วามรูก้บัประชาชนในการป้องกนัโรคตดิต่อต่างๆ ที่สามารถป้องกนัไดง้่ายๆดว้ยตนเอง เพื่อป้องกนัมใิหโ้รค
แพร่กระจายกลายเป็นโรคระบาดต่อไป ซึง่การใหค้วามรูก้ารป้องกนัโรคตดิต่อกบัประชาชนผา่นสื่อการเรยีนรูบ้นแทบ็เลต็ เป็นอกีทางเลอืก
หนึ่ง ในการใหค้วามรูก้บัประชาชน เพราะสามารถใหค้วามรูไ้ดใ้นทุกที่ พกพาไดส้ะดวก และมทีัง้ภาพ และเสยีง รวมถงึภาพเคลื่อนไหว ท า
ใหเ้ขา้ถงึองคค์วามรูใ้นการป้องกนัโรคไดง้่าย ซึง่ผูว้จิยัหวงัเป็นอย่างยิง่วา่ จะสามารถพฒันาสื่อการเรยีนรูบ้นแทบ็เลต็ใหเ้ป็นองคค์วามรูท้ีจ่ะ
เขา้ถงึประชาชน เพื่อป้องกนัโรคตดิต่ออย่างยัง่ยนืสบืไป 
 วตัถุประสงคก์ารวจิยั 

1.พฒันาสื่อการเรยีนรูบ้นแทบ็เลต็ เรื่อง การป้องกนัโรคตดิต่อ ส าหรบัประชาชนทีเ่ขา้รบับรกิารในโรงพยาบาลมหาสารคาม ให้
มคีุณภาพ 

2.เพื่อหาประสทิธภิาพของสื่อการเรยีนรูบ้นแทบ็เลต็เรื่องการป้องกนัโรคตดิต่อ ส าหรบัประชาชนทีเ่ขา้รบับรกิารในโรงพยาบาล
มหาสารคาม ใหม้คีุณภาพ 

3เพื่อศกึษาผลการเรยีนรูข้องผูเ้ขา้รบัการอบรมสื่อการเรยีนรูบ้นแทบ็เลต็ เรื่อง การป้องกนัโรคตดิต่อ ส าหรบัประชาชนทีเ่ขา้รบั
บรกิารในโรงพยาบาลมหาสารคาม ใหม้คีุณภาพ 

 
2.วิธีด าเนินการวิจยั 

 2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     2.1.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้  ไดแ้ก่  ประชาชนทีเ่ขา้รบับรกิารในโรงพยาบาลมหาสารคาม  

    2.1.2 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่  ประชาชนทีเ่ขา้รบับรกิารในโรงพยาบาลมหาสารคามจ านวน   30  คน โดยวธิกีารสุ่มอย่างง่าย
ดว้ยวธิจีบัฉลากโดยมจี านวนผูเ้ขา้อบรม  30  คน  ส านกัทะเบยีนละ  2 คน  
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2.2  เนื้อหาการอบรม 
   2.2.1 การป้องกนัโรคตดิต่อด้วยการลา้งมอื 
   2.2.2 การป้องกนัโรคตดิต่อด้วยการสวมหน้ากากอนามยั 
   2.2.3 การป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์
   2.2.4 การป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 H1N1 
   2.2.5 การป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก  
 
2.3  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ      

      2.3.1  สื่อการเรยีนรูบ้นแทบ็เลต็ เรื่อง การป้องกนัโรคตดิต่อ ส าหรบัประชาชนทีเ่ขา้รบับรกิารในโรงพยาบาลมหาสารคาม 
    2.3.2  แบบประเมนิคุณภาพสื่อการเรยีนรูบ้นแทบ็เลต็ เรื่อง การป้องกนัโรคตดิต่อ ส าหรบัประชาชนทีเ่ขา้รบับรกิารใน
โรงพยาบาลมหาสารคาม  
         2.3.3  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เรื่อง การป้องกนัโรคตดิต่อ ส าหรบัประชาชนทีเ่ขา้รบับรกิารในโรงพยาบาล
มหาสารคาม  
       2.3.4  แบบประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการพฒันาสื่อการเรยีนรูบ้นแทบ็เลต็ เรื่อง การป้องกนัโรคตดิต่อ ส าหรบั
ประชาชนทีเ่ขา้รบับรกิารในโรงพยาบาลมหาสารคาม 

2.4 สถติทิีใ่ช ้
       2.4.1 ค่าเฉลีย่  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยใชค้่าเฉลีย่เทยีบกบัเกณฑก์ารประเมนิ  ดงันี้ (พสิุทธา  อารรีาษฎร ์2551: 
143-151) 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.50  -  5.00  หมายความวา่  มากทีสุ่ด 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50  -  4.49  หมายความวา่  มาก 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.50  -  3.49  หมายความวา่  ปานกลาง 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.50  -  2.49  หมายความวา่  น้อย 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.00  -  1.49  หมายความวา่  น้อยทีสุ่ด 
 เกณฑเ์ฉลีย่ของระดบัความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญในงานวจิยันี้ ใชค้่าเฉลีย่ของคะแนนตัง้แต่  3.50  ขึน้ไป  และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกนิ  1.00 
    2.4.2  สถติ ิ t-test  โดยในการวเิคราะหจ์ะน าค่า  t  ทีค่ านวณไดไ้ปเปรยีบเทยีบกบัค่า  t  ในตาราง 
 2.5 ระยะเวลา  ช่วงเวลาระหวา่งเดอืน  กุมภาพนัธ ์–  มถุินายน  พ.ศ.  2555 
 2.6 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
    2.6.1  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  ไดแ้ก่  นโยบายรฐับาลดา้น ICT  แผนแม่บทเทคโนโลยแีละสารสนเทศ
กระทรวงสาธารณสุข สถติผิูม้าเขา้รบัการรกัษาพยาบาลของโรงพยาบาลมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2550 – 2554   นโยบายการป้องกนั
โรคตดิต่อกรมควบคุมโรค  การพฒันาสื่อการเรยีนรูต้ามขัน้ตอน ADDLE  MODEL งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 
    2.6.2  พฒันาสื่อการเรยีนรูบ้นแทบ็เลต็ ได้แก่ การสรา้งสื่อการเรยีนรูบ้นแทบ็เลต็  แบบทดสอบ   แบบความพงึพอใจ 
    2.6.3  ปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
    2.6.4  ประเมนิคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน  5  คน  ไดแ้ก่ 
  1) อ.ธวชัชยั  สหพงษ์   
  2)  อ.นราธปิ  ทองปาน      

3)  อ.นรากร  ศรวีาปี      
4)   อ.วญิญ ู อุตระ       
5)   อ.ทองชยั  ภตูะลุน    

    2.6.5  ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
    2.6.6  ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างจ านวน  30  คน 
    2.6.7  ปรบัปรุงแกไ้ขตามความเหมาะสม 
    2.6.8  ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างจรงิจ านวน  30 คน 
    2.6.9  วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติแิละสรุปผล 
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3. วิธีด าเนินการวิจยั 

3.1  ผลการพฒันาหลกัสตูร 
   3.1.1 เนื้อหาและระยะเวลาการอบรม  ผูศ้กึษาไดก้ าหนดใหม้รีะยะเวลาการอบรม  1  วนั  โดยมเีนื้อหาและระยะเวลาการ

อบรมดงัตารางที ่1 
 

ตารางที ่1 :  ผูศ้กึษาไดก้ าหนดเนื้อหาและระยะเวลาในการอบรม 
เวลา เนื้อหาการจดัอบรม 

1    ชัว่โมง การป้องกนัโรคตดิต่อด้วยการลา้งมอื 
1    ชัว่โมง การป้องกนัโรคตดิต่อด้วยการสวมหน้ากากอนามยั 
1    ชัว่โมง การป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์
1   ชัว่โมง การป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธุใ์หม่ 2009 H1N1 
1    ชัว่โมง การป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก 

 
รปูภาพที ่ 1  ผูศ้กึษาได้ทดลองอบรมกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน  30  คน 

    3.1.2  ผลการประเมนิคุณภาพสื่อการเรยีนรู ้ ผูศ้กึษาสื่อการเรยีนรูบ้นแทบ็เลต็ เรื่อง การป้องกนัโรคตดิต่อ ส าหรบั
ประชาชนทีเ่ขา้รบับรกิารในโรงพยาบาลมหาสารคาม  ใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน  5  คน  โดยใชแ้บบประเมนิคุณภาพสื่อการเรยีนรู้  ผลการ
ประเมนิวเิคราะหด์งัตารางที ่2 

ตารางที ่2  ผลการประเมนิความคดิเหน็ 
  ผลการประเมิน  

รายการ    S.D ระดบั 
1.ด้านเน้ือหาและการด าเนินเรื่อง    
   1.1ความสมบูรณ์ของวตัถุประสงค์ 4.25 0.63 เหมาะสมมาก 
   1.2 เนื้อหามคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ 4.20 0.45 เหมาะสมมาก 
   1.3 ความถกูตอ้งของเนื้อหา 4.20 0.84 เหมาะสมมาก 
   1.4 ความเหมาะสมของล าดบัขัน้ในการน าเสนอเนื้อหา 4.20 0.45 เหมาะสมมาก 
   1.5 ความเหมาะสมของปรมิาณของเนื้อหาในแต่ละเรื่อง 4.00 0.71 เหมาะสมมาก 
   1.6 ความเหมาะสมของเนื้อหากบัระดบัความรูข้องผูอ้บรม 4.00 0.71 เหมาะสมมาก 
   คะแนนเฉลีย่รายดา้น 4.15 0.63 เหมาะสมมาก 
2.ด้านภาพ ด้านตวัอกัษร และภาษา    
   2.1ความเหมาะสมของภาพทีใ่ชป้ระกอบ 4.60 0.55 เหมาะสมมาก 
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  ผลการประเมิน  
รายการ    S.D ระดบั 

   2.2 ขนาดของภาพทีใ่ชป้ระกอบการอบรม 4.60 0.55 เหมาะสมมาก 
   2.3 ความน่าสนใจของภาพทีใ่ชป้ระกอบการอบรม 4.40 0.55 เหมาะสมมาก 
   2.4 ความถกูตอ้งและความชดัเจนของภาษาทีใ่ช้ 4.40 0.55 เหมาะสมมาก 
   2.5 ความเหมาะสมของรปูแบบตวัอกัษรที่ใชใ้นการน าเสนอ 4.40 0.55 เหมาะสมมาก 
   2.6 ความเหมาะสมของภาพทีใ่ชใ้นการน าเสนอ 4.40 0.55 เหมาะสมมาก 
   คะแนนเฉลีย่รายดา้น 4.46 0.55 เหมาะสมมาก 
3. ด้านการจดัการ/การด าเนินการอบรม    
   3.1 ความน่าสนใจของการออกแบบการอบรม 4.60 0.55 เหมาะสมมาก 
   3.2 ความชดัเจนของค าอธบิายในเนื้อหาการอบรม 4.40 0.55 เหมาะสมมาก 
   3.3 ความสะดวกสบายของสถานทีท่ีใ่ชใ้นการอบรม 4.40 0.55 เหมาะสมมาก 
   คะแนนเฉลีย่รายดา้น 4.47 0.55 เหมาะสมมาก 
   คะแนนเฉลีย่ทัง้หมด 4.36 0.58 เหมาะสมมาก 

 
 จากตารางที ่ 2  พบวา่ผลการประเมนิความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอสื่อการเรยีนรูบ้นแทบ็เลต็ เรื่อง การป้องกนัโรคตดิต่อ 
ส าหรบัประชาชนทีเ่ขา้รบับรกิารในโรงพยาบาลมหาสารคามในภาพรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (     = 4.36, S.D. = 0.58) และเมื่อ
พจิารณารายขอ้พบวา่  1) ดา้นเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง  ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า     เท่ากบั  4.15
และค่า S.D. เท่ากบั 0.63  2) ดา้นภาพ ดา้นอกัษรและภาษา ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า      เท่ากบั 
4.46  และค่า s.d.  เท่ากบั 0.55  3)ดา้นการจดัการ/การด าเนินการอบรม  ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก  โดยค่า    
เท่ากบั 4.47 และค่า s.d. เท่ากบั 0.55 
 3.2  ผลการทดลองใชง้านสื่อการเรยีนรูบ้นแทบ็แลต็ 
    3.2.1  ดา้นความรู้  ผูศ้กึษาไดน้ าสื่อการเรยีนรูบ้นแทบ็แลต็ที่พฒันาขึน้ไปทดลองใชก้บัผูเ้ขา้ร่วมอบรมจ านวน  30  คน  
ในชว่งระหวา่งการอบรมผูศ้กึษาไดด้ าเนินการทดสอบความรูค้วามสามารถก่อนการอบรมและทดสอบความรูค้วามสามารถหลงัการอบรม  
จากนัน้น าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหท์างสถติ ิ t-test  เพื่อเปรยีบเทยีบการพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้ขา้ร่วมอบรม  ผลการวเิคราะห์ดงัตารางที ่3  

 
ตารางที ่3 : ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนการอบรมและหลงัการอบรม   ทีร่ะดบันัยส าคญั = .05 

คะแนนทดสอบ จ านวนผูเ้ขา้รบัการอบรม คะแนนเฉลีย่ t-test 
คะแนนก่อนการอบรม 30  คน 8.67 16.65 
คะแนนหลงัการอบรม 30  คน 17.10 

  
 จากตารางที ่ 3  คะแนนเฉลีย่ของผูเ้ขา้รบัการอบรม  ก่อนการอบรมและหลงัการอบรมแตกต่างกนัเนื่องจากค่าสถติ ิt-test 
(16.65 ) โดยคะแนนเฉลีย่หลงัการอบรม (     = 17.10) สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ก่อนเขา้รบัการอบรม (    = 8.67) สรุปไดว้า่ ผลการทดสอบ
ความรูข้องผูเ้ขา้อบรมหลงัอบรมสงูกวา่ก่อนเขา้อบรม  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 3.2.2 ดา้นความพงึพอใจ  หลงัจากทดลองใช้สื่อการเรยีนรูบ้นแทบ็เลต็เรยีบรอ้ยแลว้  ผูศ้กึษาไดป้ระเมนิความพงึพอใจของ
กลุ่มตวัอย่างผลการประเมนิสรุปไดด้งัตารางที ่4 

 
ตารางที ่ 4 : ผลการศกึษาความพงึพอใจผูเ้ขา้รบัการอบรมการพฒันาสื่อการเรยีนรูบ้นแทบ็เลต็ เรื่อง การป้องกนัโรคตดิต่อ ส าหรบั

ประชาชนทีเ่ขา้รบับรกิารในโรงพยาบาลมหาสารคาม 
  ผลการประเมนิ  

รายการ    S.D. ระดบั 
1.ดา้นความเหมาะสมกบัการอบรม 4.40 0.67 พงึพอใจมาก 
2.ดา้นเนื้อหาในการอบรม 4.23 0.73 พงึพอใจมาก 
3.ดา้นความพงึพอใจต่อการอบรม 4.27 0.78 พงึพอใจมาก 

รวม 4.30 0.73 พงึพอใจมาก 
จากตารางที ่ 4  ผลการศกึษาความพงึพอใจผูเ้ขา้อบรม  พบวา่ผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก 

(  = 4.30 , S.D =0.73) และเมื่อพจิารณารายด้านพบวา่  ดา้นความเหมาะสมการอบรม  ผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัพงึ
พอใจมาก (  = 4.40 , S.D .= 0.67) ดา้นเนื้อหาในการอบรม ผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก (  = 4.23,S.D. 
= 0.73) ดา้นความพงึพอใจต่อการอบรม  ผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก (  = 4.27, S.D.= 0.78) 
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4.สรปุและอภิปรายผล 

จากผลการวจิยัพบวา่ การพฒันาสื่อการเรยีนรูบ้นแทบ็เลต็ เรื่อง การป้องกนัโรคตดิต่อ ส าหรบัประชาชนทีเ่ขา้รบับรกิารใน
โรงพยาบาลมหาสารคาม  เป็นการพฒันาสื่อการเรยีนรูบ้นแทบ็เลต็ ทีม่คีุณภาพ เมื่อน าไปทดลองใชพ้บวา่  ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีะแนนเฉลีย่
ก่อนและหลงัการอบรมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัและมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก  ที่เป็นเชน่นี้เพราะวา่ ในการด าเนินการพฒันาผูว้จิยัได้
ศกึษาสภาพปญัหาและความตอ้งการ ของประชาชนทีเ่ขา้รบับรกิารในโรงพยาบาลมหาสารคาม  จากการสอบถามและการสนทนากลุ่มย่อย
ของผูท้รงคุณวฒุ ิรวมถงึขอ้มูลสถติขิองผูเ้ขา้มารบัการรกัษาพยาบาลโรคตดิต่อในโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อใหไ้ดส้ื่อการเรยีนรูบ้นแทบ็
เลต็ ทีส่อดคลอ้งและตรงตามความตอ้งการของประชาชนทีเ่ขา้รบับรกิารในโรงพยาบาลมหาสารคาม จงึส่งผลใหง้านวจิยัเป็นไปตาม
จุดประสงคท์ีก่ าหนด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นราธปิ  ทองปาน (2554 : 86) เรื่อง รปูแบบการอบรมพฒันาหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส์ โดยใช้
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัเป็นกลุ่มตวัอย่างพบวา่ รปูแบบการอบรมพฒันาหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส์   สามารถ
น าไปใชใ้นการฝึกอบรม ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้จากผลการประเมนิเนื้อหาและหลกัสูตรฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด และผลการ
ประเมนิความคดิเหน็ของผูเ้ขา้อบรมทีม่ต่ีอหลกัสตูรฝึกอบรมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  สรุปได้วา่งานวจิยัรปูแบบการอบรมพฒันาหนงัสอื
อเิลก็ทรอนิกส ์มปีระสทิธภิาพตรงตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้                                              

ในการพฒันาสื่อการเรยีนรูบ้นแทบ็เลต็ เรื่อง การป้องกนัโรคตดิต่อ ส าหรบัประชาชนทีเ่ขา้รบับรกิารในโรงพยาบาล
มหาสารคาม  จากผลการศกึษา พบประเดน็ทีค่วรน ามาอภปิรายผลการวจิยัดงันี้ 

1.คุณภาพของสื่อการเรยีนรูบ้นแทบ็เลต็ ทีพ่ฒันาขึน้มคีุณภาพในระดบัเหมาะสมมาก ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ในระดบัเหมาะสม
มาก (    เท่ากบั4.63 ,S.D. เท่ากบั 0.49 ) แสดงวา่สื่อการเรยีนรูบ้นแทบ็เลต็ เรื่อง การป้องกนัโรคตดิต่อ ส าหรบัประชาชนทีเ่ขา้รบับรกิาร
ในโรงพยาบาลมหาสารคาม มคีุณภาพในระดบัทีย่อมรบัได ้    มคี่าเฉลีย่ 3.5 ขึน้ไป S.D. มคี่าไม่เกนิ 1 ซึง่สอดคลอ้งกบั สกัรนิทร ์ อยู่ผ่อง
(2550 : 102) เรื่องเรื่อง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการท าแผนการสอนทีใ่ชส้ื่อเคลื่อนไหว ส าหรบัวชิาชพีสาขาชา่งอุตสหกรรม สอดคลอ้ง
กบัความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีว่า่ มคีวามถกูตอ้งของขอ้มลู มคีวามเหมาะสมของภาพ มคีวามเป็นปจัจุปนั ความทนัสมยั มคีวามเขา้ใจ
ง่ายต่อการเรยีนรู ้

2.คะแนนค่าเฉลีย่หลงัอบรมสงูกวา่ก่อนเขา้รบัการอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั เฉลมิ
ชยั วโิรจน์วรรณ (2550:147) เรื่อง การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการบ ารุงรกัษาและแก้ไขปญัหาการใชค้อมพวิเตอร ์ 

3.ความพงึพอใจของผูเ้ขา้อบรมโดยใชส้ื่อการเรยีนรูบ้นแทบ็เลต็ ที่พฒันาขึน้  ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูอ้บรมทีเ่ขา้
รบัการอบรมการพฒันาสื่อการเรยีนรูบ้นแทบ็เลต็ เรื่อง การป้องกนัโรคตดิต่อ ส าหรบัประชาชนทีเ่ขา้รบับรกิารในโรงพยาบาลมหาสารคาม  
โดยรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก (   เท่ากบั 4.30 , S.D. เทา่กบั  0.73 ) เมื่อพจิารณารายดา้นพบวา่ทุกดา้นมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัพงึ
พอใจมาก ซึง่สอดคลอ้งกบั พสิุทธา อารรีาษฏร ์(2548 : 165)  การพฒันารปูแบบกระบวนการปฏริปูการเรยีนรูโ้ดยอาศยัคอมพวิเตอร์ สรุป
ไดว้า่ผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจ  ในดา้นความเป็นประโยชน์ต่อนกัเรยีน  นิสติ  บุคลากร  อาจารย ์นกัวจิยัและประชาชนชนทัว่ไป เนื้อหาสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ได้ ขอ้มลูต่าง ๆ มคีวามชดัเจน ถกูตอ้ง เนื้อหากบัภาพมคีวามสอดคล้องกนั ปรมิาณเนื้อหามเีพยีงพอกบัความตอ้งการ  มี
การจดัหมวดหมู่ท าใหเ้ขา้ใจง่าย การจดัล าดบัเนื้อหาเป็นขัน้ตอน มคีวามต่อเนื่อง ปรมิาณของเนื้อหามเีพยีงพอกบัความตอ้งการ 

 
5.ประกาศคุณูประการ 

การวจิยัในครัง้นี้ประสบผลส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี  ดว้ยความกรุณาชว่ยเหลอื ใหค้ าปรกึษา แนะน า แกไ้ข เตมิเตม็ จนสมบูรณ์
จาก ผศ.ดร.วรปภา อารรีาษฏ์ และ ผศ.ดร.ธรชั อารรีาษฏ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ  อ.ธวชัชยั  สหพงษ์ ,  อ.นราธปิ  ทองปาน ,  อ.นรากร  ศรวีาปี ,  อ.วญิญ ู อุตระ    อ.ทองชยั  ภตูะลุน    
, อ.อภดิา รุณวาทย์ ทีก่รุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัและขอบพระคุณประชาชนทีเ่ขา้รบับรกิารใน
โรงพยาบาลมหาสารคาม  ทุกท่านทีใ่หค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการวจิยั 

ขอขอบพระคุณบดิา มารดา ทีใ่หก้ารชว่ยเหลอืและสนบัสนุนแรงกาย แรงใจ และทุนทรพัย์ ในการท าการวจิยัมาโดยตลอด  
คุณค่าและประโยชน์จากการวจิยัครัง้นี้ขอมอบและอุทศิต่อผูม้พีระคุณทุก ๆ ท่าน และหวงัเป็นอย่างยิง่วา่จะสามารถพฒันาให้

เกดิประโยชน์แก่ประชาชนในการป้องกนัโรคตดิต่อต่างๆต่อไป 
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บทคดัย่อ 

การศกึษาครัง้นี้   มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อพฒันาหลกัสตูรอบรม เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้น ICT ของบุคลากรงานทะเบยีนราษฏร 
จงัหวดัมหาสารคาม โดยใชค้อมพวิเตอร์พกพา (Tablet) ใหม้คีุณภาพ 2) เพื่อศกึษาผลการทดลองในใชห้ลกัสตูรอบรม เพื่อพฒันาศกัยภาพ
ดา้น ICT ของบุคลากรงานทะเบยีนราษฏร จงัหวดัมหาสารคาม โดยใชค้อมพวิเตอร์พกพา (Tablet)   

โดยกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ คอื เจา้หน้าทีง่านทะเบยีนราษฎรภายในจงัหวดัมหาสารคาม จ านวน   30  คน โดยวธิกีาร
สุ่มอย่างง่ายดว้ยวธิจีบัฉลากโดยมจี านวนผูเ้ขา้อบรม  30  คน  ส านกัทะเบยีนละ  2 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่  1) หลกัสตูรการ
อบรม  เรื่อง การพฒันาหลกัสตูรอบรม เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้น ICT ของบุคลากรงานทะเบยีน จงัหวดัมหาสารคาม โดยใชค้อมพวิเตอร์
พกพา (Tablet)   2) แบบประเมนิคุณภาพหลกัสูตรการอบรม เรื่อง การพฒันาหลกัสูตรอบรม เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้น ICT ของบุคลากรงาน
ทะเบยีน จงัหวดัมหาสารคาม โดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา (Tablet)  3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เรื่อง การพฒันาหลกัสูตร
อบรม เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้น ICT ของบุคลากรงานทะเบยีน จงัหวดัมหาสารคาม โดยใชค้อมพวิเตอร์พกพา (Tablet)   4) แบบประเมนิ
ความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอหลกัสูตรการอบรม เรื่อง การพฒันาหลกัสูตรอบรม เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้น ICT ของบุคลากรงานทะเบยีน 
จงัหวดัมหาสารคาม  โดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา (Tablet)    สถติทิีใ่ช ้ คอื  ค่าเฉลีย่ (Mean)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

ผลการวจิยั 
1.คุณภาพของหลกัสูตรที่พฒันาขึน้มคีุณภาพในระดบัเหมาะสมมาก ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ในระดบัเหมาะสมมาก (    เท่ากบั

4.63 ,S.D. เท่ากบั 0.49 ) แสดงวา่หลกัสตูรอบรมเรื่อง การพฒันาหลกัสตูรอบรมด้วยคอมพวิเตอรพ์กพา(Tablet) เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้น 
ICT ของบุคลากรงานทะเบยีน จงัหวดัมหาสารคาม มคีุณภาพในระดบัทีย่อมรบัได ้    มคี่าเฉลีย่ 3.5 ขึน้ไป S.D. มคี่าไม่เกนิ 1  

2.คะแนนค่าเฉลีย่หลงัอบรมสงูกวา่ก่อนเขา้รบัการอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
3.ความพงึพอใจของผูเ้ขา้อบรมโดยใชห้ลกัสูตรอบรมทีพ่ฒันาขึน้  ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูอ้บรมทีเ่ขา้รบัการอบรม

ทีม่ต่ีอรปูแบบการพฒันาหลกัสูตรอบรม เรื่อง การพฒันาหลกัสูตรอบรมดว้ยคอมพวิเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้น ICT ของ
บุคลากรงานทะเบยีน จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก (   เท่ากบั 4.30 , S.D. เท่ากบั  0.73 ) 

 

ABSTRACT 
 

The objectives of the research were to develop a training curriculum in ICT professional skills for the officers of the 
Maha Sarakham Census Registration by using tablet computer, and assess results of the curriculum implementation. The 
sample subjects were thirty officers of the Maha sarakham Census Registration. They selected by simple random sampling 
technique and drawing method. The instruments werea training curriculum, an assessment form, an achievement test and a 
questionnaire. The statistics used were mean and standard deviation. 
Results of the research were as follows: 

1. The finding showed that the average level of the opinions of the experts towards the curriculum quality was 

very high    (   = 4.63, S.D. = .49). The quality of the training curriculum was higher than the standardized 

criteria (3.50, S.D. 1.00). 

2. The average posttest score of the trainees for ICT professional skills was significantly higher than that of the 

pretest score at the .05 level. 
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3. The average level of the satisfaction of the trainees with the training curriculum was high (   = 4.30, S.D. = 

.73). 

Keywords: Training Curriculum development,Professional Skill Development,IPAD2  

 

1. บทน า 

ประเทศไทยอาจยงัห่างไกลจากสงัคมอเิลก็ทรอนิกสท์ีค่นไทยรูเ้ท่าทนัสารสนเทศ หากระหวา่งเดนิทางเขา้สู่สงัคมดงักล่าวใน
บรบิทของการ พฒันาและส่งเสรมิการท าธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ จะไดม้กีารยกระดบัความน่าเชือ่ถอืและไวว้างใจ (Trust & Confidence) 
ในการท าธุรกรรมดงักล่าว ทัง้ในส่วนของประชาชน ผูป้ระกอบการ หรอืหน่วยงานของรฐัที่เกีย่วขอ้ง ดว้ยการท าใหส้งัคมไทย มกีารก ากบั
หรอืควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารเกีย่วกบัการให้บรกิารทางออนไลน์ ซึง่มธีรรมาภบิาลทีเ่ขม้แขง็ (e-Gouvernance) ท าใหค้นไทยรูเ้ท่าทนัในการ
ท าธุรกรรมทางออนไลน์หรอืพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ตระหนกัถงึปญัหาและผลกระทบทีเ่กดิจากการใช ้ICTในทางมชิอบและใหค้วามส าคญั
กบัมาตรฐานหรอืมาตรการดา้นความมัน่คงปลอดภยั ซึง่เป็นกลไก ส าคญัที่ชว่ยลดความเสีย่งหรอืปญัหาจากภยัคุกคามทางออนไลน์ใหก้บั
ผูบ้รโิภครวม ทัง้มมีาตรการในการแก้ไขปญัหาการฉ้อโกงทางออนไลน์ทีร่วดเรว็ฉบัไวและมโีครงสรา้งพืน้ฐานส าคญัทีจ่ าเป็น และพรอ้ม
ส าหรบัการท าธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสม์กีฎหมายหรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งซึง่เขา้ใจไดแ้ละบงัคบัใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ มกีลไกที่
สรา้งแรงจงูใจใหผู้ป้ระกอบการหรอืภาครฐักล้าลงทุนหรอืพรอ้มทีจ่ะจดัสรรงบประมาณส าหรบัโครงสรา้งพืน้ฐาน ทีจ่ าเป็นส าหรบัการ
ใหบ้รกิารทางอเิลก็ทรอนิกสม์แีอพพลเิคชัน่หลากหลายและมากมายเพื่อใหก้ลายเป็นมาตรการส าคญัทีท่ าให ้การท าธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกสไ์ด้รบัความนิยมจากประชาชนซึง่กลไกเหล่านี้จะท าใหป้ระเทศไทยมรีะบบธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ทีเ่ชือ่ถอืได้และมคีวาม
พรอ้มส าหรบัทุกคน 

นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ.2544-2553  ของประเทศไทย  (IT 2010)  ไดใ้หค้วามส าคญัต่อบทบาทของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ทีม่ต่ีอการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมโดยมุ่งเน้นการยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมไทยสู่สงัคม
แห่งภมูปิญัญาและการเรยีนรู้  ซึง่แนวความคดิในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยส าหรบัทุกกกระทรวง 
ทบวง กรม  และรฐัวสิาหกจิ ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าหรอืปรบัแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานให้
สอดคลอ้งและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั (กระทรวงมหาดไทย. 2552:1) 

ครม. มมีต ิวนัที ่ 11  กนัยายน  2550  ใหข้ยายระยะเวลาในการบงัคบัใชแ้ผนแม่บท  ฉบบัที ่1  ออกไปถงึ  พ.ศ. 2551  
พรอ้มมอบหมายใหเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารประสานงานบุคลากรของกระทรวงเขา้จดัท าแผนแม่บท ฉบบัที ่2 ของประเทศไทย 
แผนแม่บทเทคโนโลยแีละการสื่อสาร  ฉบบัที่  2  ของประเทศไทย  พ.ศ. 2552-2556  ถอืเป็นแผนประสานงานระดบัชาตทิีม่สีาระส าคญั
ควบคู่ไปกบัการก าหนดนโยบายใหม่และการปรบัใหม้จีุดเน้นในบางเรื่องทีเ่ด่นชดัเพื่อตอบรบัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ี เศรษฐกจิและ
สงัคม  อนัจะชว่ยน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการพฒันาประเทศตามทีก่ าหนดในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตใินทีสุ่ด 

แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย  พ.ศ.  2552-2556  ไดป้ระกาศใชเ้มื่อวนัที ่ 20  
กรกฎาคม  2553  เพื่อตอบสนองความตอ้งการเชงินโยบายและการพฒันาเพื่อตอบสนองภารกจิหลกัของกระทรวงมหาดไทย ทีมุ่่งเน้นการ  
“บ าบดัทุกข ์ บ ารุงสุข”  แก่ปวงประชาชนชาวไทย  โดยมสี านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย  เป็นองคก์รหลกัในการบูรณาการบรหิารจดัการ
ของกระทรวงมหาดไทย 

ในท านองเดยีวกนัศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทยกม็ ี 2  บทบาท  เชน่เดยีวกบั  
ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย  แต่ลดระดบัลงมาเป็นระดบักรมและกองในภารกจิดา้น ICT โดยบทบาทระดบักรมไดผ้ลกัดนัใหเ้กดิแผน
แม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.  2552-2556  ดงักล่าวขา้งตน้  พรอ้มทัง้มุ่งแก้ไขส่วนทีย่งัเป็น
จุดอ่อนของส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทยเพื่อใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จาก ICT ในการพฒันาตามภารกจิของส านกังานปลดักระทรวง
มหาดไทย สถาบนั  ส านกั  ศนูย์ กอง  และหน่วยงานเทยีบเท่าในสงักดัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสุด 
 

 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1.เพื่อพฒันาหลกัสูตรอบรมดว้ยคอมพวิเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้น ICT ของบุคลากรงานทะเบยีนจงัหวดั

มหาสารคาม  ใหม้คีุณภาพ 
 2.เพื่อศกึษาผลการทดลองในใชห้ลกัสูตรอบรมดว้ยคอมพวิเตอรพ์กพา (Tablet) เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้น ICT ของบุคลากร

งานทะเบยีนราษฏร จงัหวดัมหาสารคาม  
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2.วิธีด าเนินการวิจยั 

 2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     2.1.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้  ไดแ้ก่  เจา้หน้าทีง่านทะเบยีนราษฎรภายในจงัหวดัมหาสารคาม  

    2.1.2 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่  เจา้หน้าทีง่านทะเบยีนราษฎรภายในจงัหวดัมหาสารคามจ านวน   30  คน โดยวธิกีารสุ่มอย่าง
ง่ายดว้ยวธิจีบัฉลากโดยมจี านวนผูเ้ขา้อบรม  30  คน  ส านกัทะเบยีนละ  2 คน  

2.2  เนื้อหาการอบรม 
   2.2.1 ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัแทบ็เลต็ 
   2.2.2 ส่วนประกอบของ iPad 2 
   2.2.3 วธิกีารใชง้าน iPad 2 
   2.2.4 การใชแ้อพพลเิคชัน่ 
 1) การตัง้ค่าการใชง้าน 
 2) การถ่ายรปู และวดีโีอ 
 3) การใชง้าน iTunes 
 4) การใชง้าน Safari 
 5) ดหูนงั ฟงัเพลง 
 

2.3  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ      
      2.3.1.หลกัสตูรการอบรม  เรื่อง การพฒันาหลกัสตูรอบรมด้วยคอมพวิเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้น ICT 
ของบุคลากรงานทะเบยีน จงัหวดัมหาสารคาม 
    2.3.2  แบบประเมนิคุณภาพหลกัสูตรการอบรม เรื่อง การพฒันาหลกัสตูรอบรมดว้ยคอมพวิเตอรพ์กพา(Tablet) เพื่อพฒันา
ศกัยภาพดา้น ICT ของบุคลากรงานทะเบยีน จงัหวดัมหาสารคาม 
         2.3.3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เรื่อง การพฒันาหลกัสตูรอบรมด้วยคอมพวิเตอรพ์กพา(Tablet) เพื่อพฒันา
ศกัยภาพดา้น ICT ของบุคลากรงานทะเบยีน จงัหวดัมหาสารคาม 
    2.3.4.  แบบประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอหลกัสตูรการอบรม เรื่อง การพฒันาหลกัสตูรอบรมด้วยคอมพวิเตอร์พกพา
(Tablet) เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้น ICT ของบุคลากรงานทะเบยีน จงัหวดัมหาสารคาม 

2.4 สถติทิีใ่ช ้
       2.4.1 ค่าเฉลีย่  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยใชค้่าเฉลีย่เทยีบกบัเกณฑก์ารประเมนิ  ดงันี้ (พสิุทธา  อารรีาษฎร ์2551: 
143-151) 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.50  -  5.00  หมายความวา่  มากทีสุ่ด 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50  -  4.49  หมายความวา่  มาก 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.50  -  3.49  หมายความวา่  ปานกลาง 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.50  -  2.49  หมายความวา่  น้อย 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.00  -  1.49  หมายความวา่  น้อยทีสุ่ด 
 เกณฑเ์ฉลีย่ของระดบัความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญในงานวจิยันี้ ใชค้่าเฉลีย่ของคะแนนตัง้แต่  3.50  ขึน้ไป  และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกนิ  1.00 
    2.4.2  สถติ ิ t-test  โดยในการวเิคราะหจ์ะน าค่า  t  ทีค่ านวณไดไ้ปเปรยีบเทยีบกบัค่า  t  ในตาราง 
 2.5 ระยะเวลา  ช่วงเวลาระหวา่งเดอืน  กุมภาพนัธ ์–  มถุินายน  พ.ศ.  2555 
 2.6 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
    2.6.1  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  ไดแ้ก่  นโยบายรฐับาลดา้น ICT  แผนแม่บทเทคโนโลยแีละสารสนเทศ
กระทรวงมหาดไทย การฝึกอบรมหลกัสตูรและการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม  ก าหนดผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั การพฒันาหลกัสูตรตาม
ขัน้ตอน ADDLE  MODEL งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 
    2.6.2  พฒันาหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ ได้แก่ การสรา้งคู่มอื  แบบทดสอบ   แบบความพงึพอใจ 
    2.6.3  ปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
    2.6.4  ประเมนิคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน  5  คน  ไดแ้ก่ 
  1) อ.ธวชัชยั  สหพงษ์   ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหาคอมพวิเตอร์แทบ็เลต็ 
  2)  อ.นราธปิ  ทองปาน   ผูเ้ชีย่วชาญดา้นคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี 

3)  อ.นรากร  ศรวีาปี   ผูเ้ชยีวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน 
4)   อ.วญิญ ู อุตระ    ผูเ้ชีย่วชาญดา้นวดัและประเมนิผล   
5)   อ.ทองชยั  ภตูะลุน    ผูเ้ชีย่วชาญดา้นงานวจิยั 
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    2.6.5  ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
    2.6.6  ทดลองใชก้บัน าร่อง (tryout) จ านวน  30  คน 
    2.6.7  ปรบัปรุงแกไ้ขตามความเหมาะสม 
    2.6.8  ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างจรงิจ านวน  30 คน 
    2.6.9  วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติแิละสรุปผล 

3. วิธีด าเนินการวิจยั 

 

3.1  ผลการพฒันาหลกัสตูร 
   3.1.1 เนื้อหาและระยะเวลาการอบรม  ผูศ้กึษาไดก้ าหนดใหม้รีะยะเวลาการอบรม  1  วนั  โดยมเีนื้อหาและระยะเวลาการ

อบรมดงัตารางที ่1 
 
ตารางที ่1 :  ผูศ้กึษาไดก้ าหนดเนื้อหาและระยะเวลาในการอบรม 
 

เวลา เนื้อหาการจดัอบรม 
1    ชัว่โมง ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัแทบ็เลต็ 
1    ชัว่โมง ส่วนประกอบของ  iPad 2 
1    ชัว่โมง วธิใีชง้านเบื้องตน้  iPad 2 

2   ชัว่โมง 
การใชง้านแอพพลเิคชัน่ ได้แก่  การตัง้ค่าการใชง้าน  การถ่ายรปู และวดีโีอ   การใชง้าน iTunes   การใชง้าน Safari   ดู
หนงั ฟงัเพลง 

1    ชัว่โมง ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัแทบ็เลต็ 
 
รปูภาพที ่ 1  ผูศ้กึษาได้ทดลองอบรมกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน  30  คน 

 
    3.1.2  ผลการประเมนิคุณภาพหลกัสตูร  ผูศ้กึษาน าหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้ เรื่อง การ
พฒันาหลกัสตูรอบรมดว้ยคอมพวิเตอรพ์กพา(Tablet) เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้น ICT ของบุคลากรงานทะเบยีน จงัหวดัมหาสารคาม  ให้
ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน  5  คน  โดยใชแ้บบประเมนิคุณภาพหลกัสูตรอบรม  ผลการประเมนิวเิคราะหด์งัตารางที ่2 
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ตารางที ่2  ผลการประเมนิความคดิเหน็                   
               

รายการ 
ผลการประเมนิ 

   S.D ระดบั 
1.ดา้นเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง    
   1.1ความสมบูรณ์ของวตัถุประสงค์ 4.80 0.45 เหมาะสมมาก 
   1.2 เนื้อหามคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ 4.80 0.45 เหมาะสมมาก 
   1.3 ความถกูตอ้งของเนื้อหา 4.60 0.55 เหมาะสมมาก 
   1.4 ความเหมาะสมของล าดบัขัน้ในการน าเสนอเนื้อหา 4.60 0.55 เหมาะสมมาก 
   1.5 ความเหมาะสมของปรมิาณของเนื้อหาในแต่ละเรื่อง 4.40 0.55 เหมาะสมมาก 
   1.6 ความเหมาะสมของเนื้อหากบัระดบัความรูข้องผูอ้บรม 4.40 0.55                  เหมาะสมมาก 

คะแนนเฉลีย่รายดา้น 4.57 0.5 เหมาะสมมาก 
2.ดา้นภาพ ดา้นตวัอกัษร และภาษา    
   2.1ความเหมาะสมของภาพทีใ่ชป้ระกอบ 4.40 0.55 เหมาะสมมาก 
   2.2 ขนาดของภาพทีใ่ชป้ระกอบการอบรม 4.40 0.55 เหมาะสมมาก 
   2.3 ความน่าสนใจของภาพทีใ่ชป้ระกอบการอบรม 4.80 0.45 เหมาะสมมาก 
   2.4 ความถกูตอ้งและความชดัเจนของภาษาทีใ่ช้ 4.60 0.55 เหมาะสมมาก 
   2.5 ความเหมาะสมของรปูแบบตวัอกัษรที่ใชใ้นการน าเสนอ 4.40 0.55 เหมาะสมมาก 
   2.6 ความเหมาะสมของภาพทีใ่ชใ้นการน าเสนอ 4.60 0.55 เหมาะสมมาก 

คะแนนเฉลีย่รายดา้น 4.53 0.51 เหมาะสมมาก 
3. ดา้นการจดัการ/การด าเนินการอบรม    
   3.1 ความน่าสนใจของการออกแบบการอบรม 4.80 0.45 เหมาะสมมาก 
   3.2 ความชดัเจนของค าอธบิายในเนื้อหาการอบรม 5.00 0 เหมาะสมมาก 
   3.3 ความสะดวกสบายของสถานทีท่ีใ่ชใ้นการอบรม 5.00 0 เหมาะสมมาก 

คะแนนเฉลีย่รายดา้น 4.93 0.26 เหมาะสมมาก 
คะแนนเฉลีย่ทัง้หมด 4.63 0.49 เหมาะสมมาก 

 
 จากตารางที ่ 2  พบวา่ผลการประเมนิความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอหลกัสตูรอบรม เรื่อง การพฒันาหลกัสูตรอบรม เพื่อ
พฒันาศกัยภาพดา้น ICT ของบุคลากรงานทะเบยีนจงัหวดัมหาสารคาม โดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา (Tablet) ในภาพรวมอยู่ในระดบั
เหมาะสมมาก (     = 4.63, S.D. = 0.49  ) และเมื่อพจิารณารายขอ้พบวา่  1) ดา้นเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง  ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็
โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า     เท่ากบั  4.57 และค่า S.D. เท่ากบั 0.50  2) ดา้นภาพ ดา้นอกัษรและภาษา ผูเ้ชีย่วชาญมี
ความเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า      เท่ากบั 4.53  และค่า S.D.  เท่ากบั 0.51 3)ดา้นการจดัการ/การด าเนินการอบรม  
ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก  โดยค่า    เท่ากบั 4.93 และค่า S.D. เท่ากบั 0.26 
 3.2  ผลการทดลองใชง้านหลกัสูตรอบรม 
    3.2.1  ดา้นความรู้  ผูศ้กึษาไดน้ าหลกัสูตรอบรมทีพ่ฒันาขึน้ไปทดลองใชก้บัผูเ้ขา้ร่วมอบรมจ านวน  30  คน  ในชว่งระหวา่ง
การอบรมผูศ้กึษาไดด้ าเนินการทดสอบความรูค้วามสามารถก่อนการอบรมและทดสอบความรูค้วามสามารถหลงัการอบรม  จากนัน้น าขอ้มลู
ทีไ่ดม้าวเิคราะห์ทางสถติ ิ t-test  เพื่อเปรยีบเทยีบการพฒันาความรูข้องผูเ้ขา้ร่วมอบรม  ผลการวเิคราะห์ดงัตารางที ่3 
ตารางที ่3 : ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนการอบรมและหลงัการอบรม    

คะแนนทดสอบ จ านวนผูเ้ขา้รบัการอบรม คะแนนเฉลีย่ t-test 
คะแนนก่อนการอบรม 30  คน 8.13 

29.88 
คะแนนหลงัการอบรม 30  คน 26.33 
ทีร่ะดบันยัส าคญั = .05 
 
 จากตารางที ่ 3  คะแนนเฉลีย่ของผูเ้ขา้รบัการอบรม  ก่อนการอบรมและหลงัการอบรมแตกต่างกนัเนื่องจากค่าสถติ ิt-test 
(29.88 ) มคี่ามากกวา่  t (ตามตาราง t, 29 , .05 ) = 1.699 โดยคะแนนเฉลีย่หลงัการอบรม (     = 26.33) สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ก่อนเขา้รบั
การอบรม (    = 8.13) สรุปไดว้า่ ผลการทดสอบความรูข้องผูเ้ขา้อบรมหลงัอบรมสงูกวา่ก่อนเขา้อบรม  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 
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 3.2.2 ดา้นความพงึพอใจ  หลงัจากทดลองใชห้ลกัสตูรอบรมเรยีบรอ้ยแลว้  ผูศ้กึษาไดป้ระเมนิความพงึพอใจของกลุ่มตวัอย่าง
ผลการประเมนิสรุปไดด้งัตารางที่ 4 

ตารางที ่ 4 : ผลการศกึษาความพงึพอใจ 

รายการ 
ผลการประเมนิ 

   S.D ระดบั 
1.ดา้นความเหมาะสมกบัการอบรม    
   1.1ความเหมาะสมของภาพทีใ่ชป้ระกอบ 4.57 0.50 พงึพอใจมาก 
   1.2 ความน่าสนใจของภาพทีใ่ชป้ระกอบการอบรม 4.37 0.72 พงึพอใจมาก 
   1.3 ความถกูตอ้งและความชดัเจนของภาษาทีใ่ช้ 4.60 0.56 พงึพอใจมาก 
   1.4 ความเหมาะสมของภาพทีใ่ชใ้นการน าเสนอ 4.53 0.63 พงึพอใจมาก 

คะแนนเฉลีย่รายดา้น 4.40 0.67 พงึพอใจมาก 
2.ดา้นเนื้อหาในการอบรม    
   2.1 ความเหมาะสมของล าดบัขัน้ในการน าเสนอเนื้อหา 4 0.71 พงึพอใจมาก 
   2.2 ความเหมาะสมของปรมิาณของเนื้อหาในแต่ละเรื่อง 4.33 0.61 พงึพอใจมาก 
   2.3 ความเหมาะสมของเนื้อหากบัระดบัความรูข้องผูอ้บรม 4.20 0.84 พงึพอใจมาก 

คะแนนเฉลีย่รายดา้น 4.23 0.73 พงึพอใจมาก 
3.ดา้นความพงึพอใจต่อการอบรม    
   3.1 ความน่าสนใจของการออกแบบการอบรม 4.00 0.71 พงึพอใจมาก 
   3.2 ความชดัเจนของค าอธบิายในเนื้อหาการอบรม 4.20 0.84 พงึพอใจมาก 
   3.3 ความสะดวกสบายของสถานทีท่ีใ่ชใ้นการอบรม 4.37 0.72 พงึพอใจมาก 

คะแนนเฉลีย่รายดา้น 4.27 0.78 พงึพอใจมาก 
 

จากตารางที ่ 4  ผลการศกึษาความพงึพอใจผูเ้ขา้อบรม  พบวา่ผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก 
(  = 4.30 , S.D =0.73) และเมื่อพจิารณารายด้านพบวา่  ดา้นความเหมาะสมการอบรม  ผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัพงึ
พอใจมาก (  = 4.40 , S.D .= 0.67) ดา้นเนื้อหาในการอบรม ผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก (  = 4.23,S.D. 
= 0.73) ดา้นความพงึพอใจต่อการอบรม  ผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก (  = 4.27, S.D.= 0.78) 

 

4.สรปุและอภิปรายผล 

จากผลการวจิยัพบวา่ การพฒันาหลกัสตูรอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพดา้น ICTบุคลากรงานทะเบยีน จงัหวดัมหาสารคาม โดยใช้
คอมพวิเตอรพ์กพา (tablet)  เป็นหลกัสูตรที่มคีุณภาพ เมื่อน าไปทดลองใชพ้บวา่  ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการอบรม
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัและมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก  ทีเ่ป็นเชน่นี้เพราะวา่ ในการด าเนินการพฒันาผู้วจิยัไดศ้กึษาสภาพปญัหาและ
ความตอ้งการ ของบุคลากรดา้นงานทะเบยีนราษฏร จงัหวดัมหาสารคาม จากการสอบถามและการสนทนากลุ่มย่อยของผูท้รงคุณวฒุ ิเพื่อให้
ไดห้ลกัสูตรสอดคลอ้งและตรงตามความตอ้งการของบุคลากรดา้นงานทะเบยีนราษฏร จงัหวดัมหาสารคาม จงึส่งผลใหง้านวจิยัเป็นไปตาม
จุดประสงคท์ีก่ าหนด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สกัรนิทร์  อยู่ผอ่ง (2550 : 102) ไดว้จิยัเรื่อง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการท าแผนการ
สอนทีใ่ชส้ื่อเคลื่อนไหว ส าหรบัวชิาชพีสาขาช่างอุตสหกรรม โดยใชน้กัศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัเป็นกลุ่มตวัอย่าง
พบวา่ รปูแบบการฝึกอบรมผูเ้รยีนการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการท าแผนการสอนทีใ่ชส้ื่อเคลื่อนไหว  สามารถน าไปใชใ้นการฝึกอบรม ได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้จากผลการประเมนิเนื้อหาและหลกัสูตรฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด และผลการประเมนิความคดิเหน็ของผู้
เขา้อบรมทีม่ต่ีอหลกัสตูรฝึกอบรมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  สรุปได้วา่รปูแบบของการฝึกอบรมการท าแผนการสอนทีใ่ชส้ื่อเคลื่อนไหว ส าหรบั
วชิาชพีสาขาชา่งอุตสหกรรม  มปีระสทิธภิาพตรงตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้                                              

ในการพฒันาหลกัสตูรอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพดา้น ICTบุคลากรงานทะเบยีน จงัหวดัมหาสารคาม โดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา 
(tablet)  จากผลการศกึษาหลกัสตูรทีพ่ฒันาขึน้ เรื่อง การพฒันาหลกัสตูรอบรมดว้ยคอมพวิเตอรพ์กพา(Tablet) เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้น 
ICT ของบุคลากรงานทะเบยีน จงัหวดัมหาสารคาม พบประเดน็ทีค่วรน ามาอภปิรายผลการวจิยัดงันี้ 

1.คุณภาพของหลกัสูตรที่พฒันาขึน้มคีุณภาพในระดบัเหมาะสมมาก ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ในระดบัเหมาะสมมาก (    เท่ากบั
4.63 ,S.D. เท่ากบั 0.49 ) แสดงวา่หลกัสตูรอบรมเรื่อง การพฒันาหลกัสตูรอบรมด้วยคอมพวิเตอรพ์กพา(Tablet) เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้น 
ICT ของบุคลากรงานทะเบยีน จงัหวดัมหาสารคาม มคีุณภาพในระดบัทีย่อมรบัได้     มคี่าเฉลีย่ 3.5 ขึน้ไป S.D. มคี่าไม่เกนิ 1 ซึง่
สอดคลอ้งกบั นราธปิ ทองปาน (2554 : 86) เรื่องรปูแบบการอบรมการพฒันาหนังสอือเิลก็ทรอนิกส์ สอดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของ
ผูเ้ชีย่วชาญทีว่า่ มคีวามถกูตอ้งของขอ้มลู มคีวามเหมาะสมของภาพ มคีวามเป็นปจัจุปนั ความทนัสมยั มคีวามเขา้ใจง่ายต่อการเรยีนรู้ 
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2.คะแนนค่าเฉลีย่หลงัอบรมสงูกวา่ก่อนเขา้รบัการอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั เฉลมิ
ชยั วโิรจน์วรรณ (2550:147) เรื่อง การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการบ ารุงรกัษาและแก้ไขปญัหาการใชค้อมพวิเตอร ์ 

3.ความพงึพอใจของผูเ้ขา้อบรมโดยใชห้ลกัสูตรอบรมทีพ่ฒันาขึน้  ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูอ้บรมทีเ่ขา้รบัการอบรม
ทีม่ต่ีอรปูแบบการพฒันาหลกัสูตรอบรม เรื่อง การพฒันาหลกัสตูรอบรมดว้ยคอมพวิเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้น ICT ของ
บุคลากรงานทะเบยีน จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก (   เท่ากบั 4.30 , S.D. เท่ากบั  0.73 ) เมื่อพจิารณารายดา้น
พบวา่ทุกดา้นมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก ซึง่สอดคลอ้งกบั พสิุทธา อารรีาษฏร ์ (2548 : 165)  การพฒันารปูแบบกระบวนการ
ปฏริปูการเรยีนรูโ้ดยอาศยัคอมพวิเตอร์ สรุปไดว้า่ผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจ  ในดา้นความเป็นประโยชน์ต่อนกัเรยีน  นิสติ  บุคลากร  อาจารย ์
นกัวจิยัและประชาชนชนทัว่ไป เนื้อหาสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้ ขอ้มลูต่าง ๆ มคีวามชดัเจน ถกูตอ้ง เนื้อหากบัภาพมคีวามสอดคลอ้ง
กนั ปรมิาณเนื้อหามเีพยีงพอกบัความตอ้งการ  มกีารจดัหมวดหมู่ท าใหเ้ขา้ใจง่าย การจดัล าดบัเนื้อหาเป็นขัน้ตอน มคีวามต่อเนื่อง ปรมิาณ
ของเนื้อหามเีพยีงพอกบัความตอ้งการ 

 

5.ประกาศคณูุประการ 

การวจิยัในครัง้นี้ส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี ดว้ยความกรุณา ชว่ยเหลอื แนะน า ใหค้ าปรกึษา แกไ้ขขอ้บกพร่องจนสมบูรณ์จาก ผศ.
ดร. วรปภา อารรีาษฏ์ และ ผศ.ดร.ธรชั อารรีาษฏ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอย่างสงูมา  ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ  อ.ธวชัชยั  สหพงษ์ ,  อ.นราธปิ  ทองปาน ,  อ.นรากร  ศรวีาปี ,  อ.วญิญ ู อุตระ    อ.ทองชยั  ภตูะลุน    
, อ.อภดิา รุณวาทย์ ทีก่รุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัและขอบพระคุณคณะผูเ้ขา้อบรมเจา้หน้าทีง่านทะเบยีน
ทุกท่านทีใ่หค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการวจิยั 

ขอขอบพระคุณบดิา มารดา ทีใ่หก้ารชว่ยเหลอืและเป็นก าลงัใจในการท าการวจิยัมาโดยตลอด 
คุณค่าและประโยชน์อนัพงึมใีนการวจิยัครัง้นี้ขอมอบและอุทศิต่อผูม้พีระคุณทุก ๆ ท่าน และหวงัเป็นอย่างยิง่วา่จะเป็น

ประโยชน์แก่ผูศ้กึษาต่อไป 
     

อ้างอิง 

[1]    กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารและกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี. แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ และการ       
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บทคดัย่อ 

การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์ 1) เพื่อพฒันาแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาน ้าหมกัอาหารสตัวส์ูตร
พอเพยีงใหม้คีุณภาพ  2) เพื่อพฒันาองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเรื่อง ครภูมูปิญัญาน ้าหมกัอาหารสตัวส์ตูร
พอเพยีงใหม้คีุณภาพ  3) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชแ้หล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเรื่อง ครภูมูปิญัญาน ้าหมกัอาหารสตัว์
สตูรพอเพยีง กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  คอื บุคคลทัว่ไปทีส่นใจเขา้ศกึษาแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภููมิ
ปญัญาน ้าหมกัอาหารสตัวส์ตูรพอเพยีง โดยวธิกีารสุ่มแบบบงัเอญิ  จ านวน 30 คน  เครื่องมอืในการวจิยั ไดแ้ก่  1) เวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรู้
บนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาน ้าหมกัอาหารสตัวส์ูตรพอเพยีง  2) องคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
เรื่อง ครภูมูปิญัญาน ้าหมกัอาหารสตัวส์ตูรพอเพยีง 3) แบบประเมนิแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาน ้าหมกั
อาหารสตัวส์ตูรพอเพยีง 4) แบบประเมนิองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาน ้าหมกัอาหารสตัวส์ตูร
พอเพยีง 5) แบบสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ชท้ีม่ต่ีอแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาน ้าหมกัอาหารสตัวส์ตูร
พอเพยีง สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั  คอื ค่าเฉลีย่และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิยั พบวา่ 1. การพฒันาแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาน ้าหมกัอาหารสตัวส์ตูรพอเพยีง  
อยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด ( X = 4.61,  S.D.= 0.54)  2.การพฒันาองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครูภมูิ
ปญัญาน ้าหมกัอาหารสตัวส์ตูรพอเพยีงอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก ( X = 4.56, S.D.= 0. 66) 3. ความพงึพอใจของผูใ้ชแ้หล่งการเรยีนรูบ้น
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาน ้าหมกัอาหารสตัวส์ูตรพอเพยีงอยู่ระดบัพงึพอใจมาก   ( X  = 4.34, S.D.= 0.66) 

 

Abstract 
 The purposes of the study were to1) develop quality of web-based learning resources of wisdom teachers in 
sufficiency bioextract for animal feed, 2) develop body of knowledge provided in web-based learning resources about wisdom 
teachers in sufficiency bioextract for animal feed, and 3) examine the satisfaction of the web-based learning resources users. 
 People who are interested in learning resources on the Internet about a teacher of wisdom fermentation medium. By 
random chance, with 30 people, The instruments includedg 1) web-based learning resources of wisdom teachers about 
sufficiency bioextract for animal feed, 2) knowledge provided in the web-based learning resources learning  of wisdom teachers 
in sufficiency bioextract for animal feed 3) evaluation forms of  learning resources of wisdom teachers about sufficiency 
bioextract for animal feed  4) evaluation forms of knowledge provided in the web-based learning resources, 5) users’ satisfaction 
questionnaires on the web-based learning resources. The statistics used for data analysis were Mean and Standard Deviation 
 
 Results of the study  
 1. The development of web-based learning resources of wisdom teachers in sufficiency bioextract for animal feed 
was at the most appreciate level. ( X  = 4.61, S.D. = 0.54). This revealed that quality of the web-based learning resources under 
the mentioned title was acceptable, as X  was more than 3.5 and S.D. was not more than 1) 
 2.The development of knowledge provided in web-based learning resources of wisdom teachers in sufficiency 
bioextract for animal feed was at the appreciate level. ( X  = 4.56, S.D. = 0.66). This revealed that quality knowledge in the web-
based learning resources under the mentioned title was acceptable, as X  was more than 3.5 and S.D. was not more than 1) 

987



 3. The users’ satisfaction towards the web-based learning resources of wisdom teachers in sufficiency bioextract for 
animal feed was at high level. ( X  = 4.34, S.D. = 0.66) 
 
Keyword: learning resource, internet network, wisdom teacher, animal feed bioextract 
 

1. บทน า 

จากพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 มาตรา 9 (6)  
ไดก้ าหนดไวว้า่การจดัระบบโครงสรา้งและกระบวนการจดัการศกึษา ใหย้ดึหลกัการมสี่วนร่วมของบุคคล ครอบครวั องคก์ร ชมุชน องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื่น และหมวด 4 มาตรา 25 
ไดก้ าหนดไวว้า่ รฐัตอ้งส่งเสรมิการด าเนินงานและการจดัตัง้แหล่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติทุกรปูแบบ ได้แก่ หอ้งสมุดประชาชน พพิธิภณัฑ ์หอ
ศลิป์สวนสตัว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร ์อุทยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีศนูย์การกฬีาและนนัทนาการ แหล่งเรยีนรูข้องครูภมูิ
ปญัญา แหล่งขอ้มลูและแหล่งการเรยีนรูอ้ื่นอย่างเพยีงพอและมปีระสทิธภิาพ การระดมทรพัยากรทอ้งถิน่จงึเป็นสิง่ส าคญัทีช่มุชนเขา้มา 
มสี่วนร่วม เพราะสถาบนัการศกึษาอยู่ร่วมกบัชมุชนมาชา้นาน ไดอ้าศยัซึง่กนัและกนัมาโดยตลอด เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหรู้้จกั
ใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา (นิคม  ชมภหูลง. 2545: 3–4) ดงันัน้การเรยีนรูจ้งึสามารถเกดิขึน้ได้ตลอดเวลาทัง้ในหอ้งเรยีนและ 
นอกหอ้งเรยีน  

ปจัจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามส าคญัมาก ซึง่เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัเกบ็ การประมวลผล การน าเสนอผล และการ
สบืคน้สารสนเทศดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสค์อมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์โทรคมนาคมทีท่นัสมยัจงึเป็นเครื่องมอืทีส่ าคญัในการตดิต่อผ่าน
เครอืขา่ยทีค่รอบคลุมทัว่โลก ดว้ยเหตุนี้ท าให้อนิเทอรเ์น็ตเขา้มามบีทบาทส าคญั เนื่องจากอนิเทอรเ์น็ตเป็นเครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์นาดใหญ่
ทีค่รอบครุมเครอืขา่ยย่อยทัว่โลกสามารถเชือ่มเขา้ด้วยกนั โดยใชม้าตรฐานเดยีวกนัในการตดิต่อสื่อสาร อนิเทอรเ์น็ตจงึเป็นแหล่งสารสนเทศ
ส าคญัส าหรบับุคคลในทุกวงการและทุกสาขาอาชพีสามารถคน้ควา้ขอ้มลูทีส่นใจไดท้นัท ีหรอืแมแ้ต่การรบัรูข้า่วสารที่ทนัสมยัทัว่โลก และ
การตดิต่อสื่อสารระหวา่งบุคคลกส็ามารถตอบโตก้นัไดส้ะดวกรวดเรว็ (กดิานนัท์  มลทิอง. 2543 : 314-315) จากความสามารถดงักล่าว  
จงึก่อใหเ้กดิการเชือ่มโยงของกจิกรรม ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมการเมอืงและการศกึษาองคก์ร รฐับาล หน่วยงานธุรกจิเอกชนให้
สามารถท าการตดิต่อสื่อสารกนัอย่างรวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพได้ทัว่โลก” โดยมุ่งเน้นให้มกีารเรยีนรูท้ีเ่กดิจากการปฏบิตัจิรงิใน
สภาพแวดลอ้มจรงิ โดยมฐีานความเชือ่วา่จะท าใหผู้เ้รยีนมคีวามรู้ และทศันคตทิีด่ต่ีอสภาพแวดลอ้ม รกัถิน่ฐาน สามารถสบืทอดความรูจ้าก
บรรพบุรุษ เป็นการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัทิีก่่อใหเ้กดิทกัษะ และน าไปสู่การประกอบอาชพีได ้ซึง่ภมูปิญัญาชาวบ้านเป็นองคค์ุณหนึ่งในการ
สรา้งความเป็นปึกแผน่มัน่คง สรา้งศกัดิศ์รแีละเกยีรตภิมูต่ิอสงัคมไทย ท าใหบ้รรพชนด ารงชวีติตามวถิไีทยดว้ยความสงบสุขและยาวนานแต่
ปจัจุบนัภมูปิญัญาชาวบ้านก าลงัจะเสื่อมสญูไปตามการหน้าที ่โดยพลวตัรทางสงัคมจากกระแสแห่งโลกาภวิตัน์ ท าใหส้ภาพของสงัคมเกดิ
การเปลีย่นแปลง วถิชีวีติของคนไทยกไ็ดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง  

ในสภาพของสงัคมไทยทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงไป เนื่องจากกระแสโลกาภวิตัน์ ส่งผลกระทบต่อวถิชีวีติของคนในสงัคมเป็นอย่างยิง่ 
โดยเฉพาะระบบความคดิ การด าเนินชวีติทีอ่ยู่ภายใต้การใชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงู ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากภมูปิญัญาหรอืองคค์วามรูข้องตนเองตอ้งอาศยั
ภมูปิญัญาจากตะวนัตกท าใหม้พีฤตกิรรมเลยีนแบบตะวนัตก ภมูปิญัญาชาวบ้านและความเป็นไทยถกูละเลย เหน็ไดจ้ากการสนบัสนุนสนิคา้
จากต่างประเทศวา่เป็นของมรีสนิยมเลศิหรแูละทนัสมยั อทิธพิลจากการเปลีย่นแปลงส่งผลกระทบต่อคนชนบทและในเมอืง จากงานวจิยัของ
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิพบวา่ ปญัหาดา้นภมูปิญัญาไทยทีส่ าคญัทีสุ่ด คอื ภมูปิญัญาไทยไดส้ญูหายไปจากสงัคมเป็น
จ านวนมาก โดยละเลยภมูปิญัญาของบรรพบุรุษที่ไดส้ะสมศกัยภาพของชมุชนควรได้รบัสทิธทิีจ่ะก าหนดวถิทีางพฒันาของตนเอง (อรสุดา 
เจรญิรถั. 2543 : 16)  

จากความส าคญัของแหล่งการเรยีนรูค้รภูมูปิญัญาและความส าคญัของเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตซึง่ไดเ้ขา้มามบีทบาทส าคญัก่อใหเ้กดิการ
เชือ่มโยงของกจิกรรม ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม จงึเป็นแหล่งสารสนเทศส าคญัส าหรบับุคคลในทุกวงการและทุกสาขาอาชพีสามารถ
คน้ควา้ขอ้มลูทีส่นใจไดท้นัท ีและเพื่อตอบสนองนโยบายของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ทีต่ระหนกัถงึ
ความส าคญัของแหล่งการเรยีนรู ้ ซึง่ร่วมกบัส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา ด าเนินโครงการ “การพฒันาแหล่งการเรยีนรูใ้นการใชส้ื่อ
เทคโนโลยแีละสารสนเทศเพื่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน”  โดยด าเนินการพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อการน าเสนอองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรู้ต่างๆใน
รปูแบบสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ ทัง้ทีเ่ป็นแหล่งการเรยีนรูท้ีเ่ป็นสถานที่  และแหล่งเรยีนรู้ทีอ่ยู่ในตวัคน  เชน่ ครภูมูปิญัญาไทย หรอื ปราชญ์
ชาวบ้าน เป็นตน้ (พสิุทธา  อารรีาษฎร ์และคณะ, 2554 : 1-50)  จากปญัหาที่แหล่งการเรยีนรูย้งัไม่มโีอกาสพฒันาเป็นองคค์วามรูใ้นรูปสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ผูว้จิยัจงึสนใจพฒันาแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาน ้าหมกัอาหารสตัวส์ตูรพอเพยีง ของนาย
สุนนั  มทิะลา เนื่องจากเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถไดน้ าเอาเทคโนโลยพีืน้บ้านที่ไดร้บัสบืทอดมาจากบรรพบุรุษและจากการศกึษาดงูาน 
เกีย่วกบัวธิกีารท าน ้าหมกัอาหารสตัวส์ตูรพอเพยีงถ่ายทอดใหเ้กษตรกรเครอืขา่ยและผูท้ีส่นใจเขา้มาศกึษาดงูานในแหล่งการเรยีนรู้ไดเ้ป็น
อย่างดเีพื่อน าส่งขึน้เวบ็ไซตเ์ผยแพร่สู่สาธารณชนไดศ้กึษา   

 ผูว้จิยัหวงัวา่ ผลจากการด าเนินงาน  จะเกดิประโยชน์ต่อบุคคลทัว่ไปในการน าองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรู้ไปประยุกตใ์ชใ้ห้
เกดิประโยชน์และ เพื่อเสรมิสรา้งองคค์วามรูใ้หด้ ารงอยู่พฒันายัง่ยนืต่อไป 
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วตัถุประสงค ์
1. เพื่อพฒันาแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครูภมูปิญัญาน ้าหมกัอาหารสตัวส์ตูรพอเพยีงใหม้คีุณภาพ 
2. เพื่อพฒันาองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรู้บนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาน ้าหมกัอาหารสตัวส์ูตรพอเพยีง 
3. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชแ้หล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาน ้าหมกัอาหารสตัวส์ตูรพอเพยีง 
 

2.วิธีด าเนินการวิจยั 

2.1.ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 2.1.1 ประชากร คอื ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ คอื บุคคลทัว่ไปทีส่นใจเขา้ศกึษาแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ย

อนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครูภมูปิญัญาน ้าหมกัอาหารสตัวส์ูตรพอเพยีง ของนายสุนนั มทิะลา ต าบลหนองตอกแป้น อ าเภอยางตลาด จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์

 2.1.2 กลุ่มตวัอย่าง คอื บุคคลทัว่ไปทีส่นใจเขา้ศกึษาแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครูภมูปิญัญาน ้าหมกั
อาหารสตัวส์ตูรพอเพยีง โดยวธิกีารสุ่มแบบบงัเอญิ  จ านวน 30 คน 

2.2 ขอบเขตการเรยีนรู ้
ประกอบไปดว้ยเนื้อหาแหล่งการเรยีนรู ้องค์ความรูท้ ัง้หมด 6 เรื่อง ได้แก่ 1.แนวคดิการท าเกษตรแบบพอเพยีง 2.น ้าหมกัอาหารสตัว์

สตูรพอเพยีง 3.การเลีย้งไก่งวง 4.การเลีย้งหมปู่า 5.การเลีย้งกระบอื  6.การเลีย้งไก่พืน้บ้าน 
2.3 เครื่องมอืในการวจิยั 
 2.3.1 เวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครูภมูปิญัญาน ้าหมกัอาหารสตัวส์ตูรพอเพยีง 
 2.3.2 องคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาน ้าหมกัอาหารสตัวส์ตูรพอเพยีง 
 2.3.3 แบบประเมนิแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาน ้าหมกัอาหารสตัวส์ูตรพอเพยีง 
 2.3.4 แบบประเมนิองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาน ้าหมกัอาหารสตัวส์ตูรพอเพยีง 
 2.3.5 แบบสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ชท้ี่มต่ีอแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาน ้าหมกัอาหาร

สตัวส์ตูรพอเพยีง  
2.4 สถติทิีใ่ช ้   
 2.4.1  ค่าเฉลีย่ (Mean) 

     2.4.2  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2.5 ระยะเวลา   
        เดอืนมนีาคม – เดอืนพฤษภาคม  พ.ศ. 2555 
2.6 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 2.6.1 โดยท าการศกึษาและวเิคราะห์เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 1. แหล่งการเรยีนรู ้ 2.เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  3.

หลกัการออกแบบเวบ็ไซต์  4.ครภูมูปิญัญา  5.สารสนเทศบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  6.หลกัการประเมนิ  7.ทฤษฎคีวามพงึพอใจ   8.
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 2.6.2  ขอพืน้ทีเ่วบ็ไซตจ์ากคณะเทคโนโลยสีารสนเทศมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามและพฒันาองคค์วามรูข้ ึน้สู่เวบ็ไซต์ 
 2.6.3  ปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 2.6.4  ประเมนิคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่าน  ไดแ้ก่  นายวรีะพนธ์  ภานุรกัษ์, นางสาวอภดิา รุณวาทย ์                  

นายธวชัชยั  สหพงษ์, นายนราธปิ ทองปาน,  นายกรีต ิ ทองเนตร 
 2.6.5  ประเมนิคุณภาพองคค์วามรูโ้ดยผูท้รงคุณวฒุ ิจ านวน 5 ท่าน  ได้แก่  นายสุนนั มทิะลา, นายทองบ่ ยุบุญชติ,นายสุธรรม 

มลูเสนา,นายทรงเดช กอ้นวมิล, นายวศิษิฎ์ วริุฬพฒัน์   
 

3.ผลการพฒันา 

3.1 ผลการพฒันาแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครูภมูปิญัญาน ้าหมกัอาหารสตัวส์ูตรพอเพยีง 
     3.1.1. องคป์ระกอบของเวบ็ไซต ์ ผูว้จิยัไดพ้ฒันาเวบ็ไซต์  มอีงคป์ระกอบ ทัง้หมด 4  ส่วน ดงันี้  
 1) ส่วนหวัเวบ็ไซต์  เป็นส่วนทีแ่สดงชือ่เวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาน ้าหมกัอาหาร
สตัวส์ตูรพอเพยีง ประกอบดว้ยตราราชภฏัมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ป้ายแหล่งเรยีนรู้และรปูภาพพ่อสุนนั มทิะลา  

 2) ส่วนรายการเมนูดา้นซา้ย เป็นรายการเกีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมา และหวัขอ้หลกัขององคค์วามรู ้  
 3) รายการเมนูดา้นขวา  เป็นพืน้ทีแ่สดงภาพแบนเนอรข์นาดเลก็ส าหรบัเชือ่มโยงไปยงัเวบ็ไซตท์ีน่่าสนใจ 
 4) รายการเมนูตรงกลาง  เป็นพืน้ทีส่ าหรบัแสดงขอ้มลูและขา่วประกาศต่าง ๆ ของแหล่งการเรยีนรู้ 
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ภาพที่ 1 ตวัอย่างหน้าเวบ็ไซตแ์หล่งเรยีนรู้ 
3.1.2 ผลการประเมนิคุณภาพเวบ็ไซต์ 
การประเมนิคุณภาพเวบ็ไซตป์ระเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ  จ านวน 5 คน  ปรากฏดงัแสดงในตารางที ่1 

 ตารางท่ี 1  แสดงระดบัการประเมนิคุณภาพเวบ็ไซต์โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
 

รายการ ผลการประเมิน 

 X  S.D ระดบัคณุภาพ 
1. ด้านประสิทธิภาพของเวบ็ไซต์ 
1.1  การน าเสนอสื่อ/สารสนเทศทีห่ลากหลาย 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
1.2  ความถกูตอ้งของระบบการเชือ่มโยงแหล่งขอ้มลูภายนอก 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
1.3  ความง่ายในการเรยีกใชห้รอืการเขา้ถงึขอ้มลู 4.20 0.84 มาก 
1.4  ความเรว็ในการน าเสนอสื่อและองคค์วามรู้ 4.40 0.55 มาก 
1.5  ความเหมาะสมในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู 4.00 0.00 มาก 
คะแนนเฉลีย่รายดา้น 4.40 0.58 มาก 
2.  ด้านประสิทธิผลของเวบ็ไซต์ 
2.1  ความถกูตอ้งของขอ้มลูและสารสนเทศที่น าเสนอ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
2.2  ความเหมาะสมของสื่อ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
2.3  ความเหมาะสมของภาพและกจิกรรมที่น าเสนอ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
2.4  ความเหมาะสมของวดีทิศัน์ทีน่ าเสนอ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
2.5  ความเหมาะสมของการเชือ่มโยงเครอืขา่ยแหล่งการเรยีนรู้ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
คะแนนเฉลีย่รายดา้น 4.76 0.44 มากทีสุ่ด 
3. ด้านความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 
3.1  ความเป็นปจัจุบนั/ ความทนัสมยัของการน าเสนอสารสนเทศ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
3.2  ความน่าสนใจของสารสนเทศที่น าเสนอ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
3.3  คุณค่าของสารสนเทศทีน่ าเสนอ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
3.4  ความเหมาะสมของสารสนเทศต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
3.5  ความเหมาะสมของเวบ็ไซตต่์อการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
คะแนนเฉลีย่รายดา้น 4.68 0.48 มากทีสุ่ด 

คะแนนเฉล่ียทัง้หมด 4.61 0.52 มากทีสุ่ด 
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          จากตารางที่ 1 พบวา่ผลการประเมนิคุณภาพของเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาน ้าหมกั
อาหารสตัวส์ตูรพอเพยีงประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญโดยรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่  X  = 4.61 และ S.D. = 0.52 เมื่อ
พจิารณาระดบัการประเมนิรายดา้นพบวา่ ระดบัการประเมนิอยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด ม ี2 ดา้นคอื ดา้นประสทิธผิลของ 
( X  = 4. 76)  และดา้นความเหมาะสมต่อการเรยีนรู้  ( X  = 4.68) ส่วนดา้นประสทิธภิาพของเวบ็ไซตอ์ยู่ในระดบัเหมาะสมมาก  ( X  = 4.40)  
3.1.3 ผลการประเมนิคุณภาพองคค์วามรูป้ระเมนิโดยผูรู้ ้ จ านวน 5 คน  ดงัผลที่แสดงในตารางที ่2 
        ตารางท่ี 2  แสดงผลการประเมนิคุณภาพองคค์วามรูโ้ดยปราชญ์ชาวบ้าน 
 

รายการ ผลการประเมิน 
 X  S.D. ระดบัคุณภาพ 
1.  ความถกูตอ้งของเนื้อหาองคค์วามรู ้ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
2.  ความเหมาะสมของขนาดตวัหนงัสอื 4.20 0.45 มาก 
3.  ความเหมาะสมของขนาดรปูภาพ/กจิกรรมทีน่ าเสนอ 4.40 0.55 มาก 
4.  ความเหมาะสมของสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(e-book) 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
5.  ความเหมาะสมของสื่อวดิทิศัน์ (Video) 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
6.  ความเหมาะสมของสื่อทีน่ าเสนอ (Powerpoint) 5.00 0. 00 มากทีสุ่ด 
7.  ความทนัสมยัของสื่อที่พฒันาขึน้ 4.40 0.55 มาก 
8.  ความพงึพอใจทีม่ต่ีอสื่อทีพ่ฒันาขึน้ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
9.  ความพงึพอใจทีม่ต่ีอองคค์วามรูท้ีพ่ฒันาขึน้ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
10. ความสะดวกในการใชส้ื่อทีพ่ฒันาขึน้ 4.00 0.71 มาก 

คะแนนเฉล่ียทัง้หมด 4.56 0.54 มากทีสุ่ด 

  
            จากตารางที ่2 พบวา่ การประเมนิคุณภาพองคค์วามรูโ้ดยปราชญ์ชาวบ้าน  จ านวน 5 คน  ทีเ่ขา้ประเมนิเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรู้
บนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาน ้าหมกัอาหารสตัวส์ูตรพอเพยีงโดยรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด ( X  = 4.56 , S.D. 
 = 0.54 )  

3.2 ผลการทดลองใช ้ 
   ผูว้จิยัไดน้ าเวบ็ไซต์ทีพ่ฒันาขึน้  ไปทดลองใชก้บัประชากรกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน  เพื่อสอบถามระดบัความพงึพอใจ   ทีม่ต่ีอ

แหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาน ้าหมกัอาหารสตัวส์ูตรพอเพยีง ไดด้งัผลทีแ่สดงในตารางที ่3 
      ตารางท่ี 3  แสดงระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชต่้อแหล่งการเรยีนรูค้รภูมูปิญัญา 
 

รายการ ผลการประเมิน 
 X  S.D. ระดบัความพึงพอใจ 

1.  มคีวามชดัเจน  ถกูตอ้ง  น่าเชือ่ถอื  และขอ้มลูมกีารปรบัปรุงอยู่เสมอ 4.53 0.51 มากทีสุ่ด 
2.  ปรมิาณเนื้อหามเีพยีงพอกบัความตอ้งการ 4.70 0.47 มากทีสุ่ด 
3.  ขา่วสารการประชาสมัพนัธเ์วบ็ไซต ์ มคีวามเหมาะสม  น่าสนใจ 4.33 0.71 มาก 
4.  การจดัล าดบัเนื้อหาเป็นขัน้ตอน  มคีวามต่อเนื่อง  อ่านแลว้เขา้ใจ 4.13 0.68 มาก 
5.  มกีารจดัหมวดหมู่  ง่ายต่อการคน้หาและท าความเขา้ใจ 4.17 0.65 มาก 
6.  เนื้อหากบัภาพมคีวามสอดคลอ้งกนั 4.27 0.74 มาก 
7.  เนื้อหา/ขอ้มลูมกีารปรบัปรุงอยู่เสมอ 4.47 0.51 มาก 
8.  เนื้อหาสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้ 4.70 0.47 มากทีสุ่ด 
9.  เป็นสื่อเพื่อใชเ้ผยแพร่ขา่วสารประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่งานวจิยัได้ 4.77 0.43 มากทีสุ่ด 
10. มปีระโยชน์ต่อนกัเรยีน  นิสติ  บุคลากร  อาจารย ์ นกัวจิยัและประชาชน 4.63 0.49 มากทีสุ่ด 
11. ความสะดวกในการคน้หาขอ้มลูและขา่วสารต่างๆ 3.63 0.49 มาก 
12. ปรมิาณของเนื้อหามเีพยีงพอกบัความตอ้งการ 4.40 0.50 มาก 
13. ความรวดเรว็ในการเขา้ถงึขอ้มลูและขา่วสาร 3.63 0.56 มาก 
14. ความรวดเรว็ในการโหลดขอ้มลู 3.93 0.58 มาก 
15. ความถกูตอ้งในการเชือ่มโยงหน้าเวบ็เพจ 4.87 0.35 มากทีสุ่ด 

คะแนนเฉล่ียทัง้หมด 4.34 0.66 มาก 
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จากตารางที ่3 พบวา่ ผลการสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ชท้ีม่ต่ีอแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาน ้า
หมกัอาหารสตัวส์ูตรพอเพยีง พบวา่ กลุ่มผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.34 ,S.D. = 0.66 ) 

 
4. สรปุและอภิปรายผล 

 
การพฒันาแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาน ้าหมกัอาหารสตัวส์ตูรพอเพยีง มวีตัถุประสงค ์1) เพื่อพฒันา

แหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาน ้าหมกัอาหารสตัวส์ูตรพอเพยีงใหม้คีุณภาพ 2) เพื่อพฒันาองคค์วามรูข้อง
แหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาน ้าหมกัอาหารสตัวส์ูตรพอเพยีงใหม้คีุณภาพ  3) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของ
ผูใ้ชแ้หล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาน ้าหมกัอาหารสตัวส์ูตรพอเพยีง 

 1.  การพฒันาแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครูภมูปิญัญาน ้าหมกัอาหารสตัวส์ตูรพอเพยีง อยู่ในระดบั
เหมาะสมมากทีสุ่ด ( X = 4.61,  S.D.= 0.54)   

 2. การพฒันาองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรู้บนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาน ้าหมกัอาหารสตัวส์ูตรพอเพยีงอยู่ใน
ระดบัเหมาะสมมาก ( X = 4.56, S.D.= 0. 66)   

 3. ความพงึพอใจของผูใ้ชแ้หล่งการเรยีนรูค้รูภมูปิญัญา : น ้าหมกัอาหารสตัวส์ตูรพอเพยีงผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตอยู่ในระดบั
พงึพอใจมาก ( X = 4.34, S.D.= 0.66) 

 
อภิปรายผล 
 1.  จากผลการพฒันา ไดแ้หล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาน ้าหมกัอาหารสตัวส์ูตรพอเพยีง  
      1.1 ดา้นประสทิธภิาพของเวบ็ไซต์ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก แสดงวา่เนื้อหาของแหล่งการเรยีนรูบ้น

เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต มคีุณภาพอยู่ในเกณฑท์ีส่ามารถเผยแพร่ได ้อกีทัง้ยงัมปีระโยชน์ในดา้นการใหค้วามรู้ มกีารน าเสนอสื่อ/สารสนเทศที่
หลากหลาย ความถกูตอ้งของระบบการเชือ่มโยงแหล่งขอ้มลูภายนอก ความง่ายในการเรยีกใชห้รอืการเขา้ถงึขอ้มลู ความเรว็ในการน าเสนอ
สื่อและองคค์วามรู้ ความเหมาะสมในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชนญัชดิา สุวรรณเลศิ (2548 : 98-
100) การศกึษาคน้ควา้อสิระของ พรรณทพิา หวัหนองหาร (2547 : 64-69) พบวา่ มคีวามพงึพอใจในระดบัมากต่อการแสดงผลของ
ฐานขอ้มลูสามารถแสดงผลไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ และตรงตามความตอ้งการ เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ช้
ฐานขอ้มลูแหล่งเรยีนรู้ ดา้นผลการแสดงผล ขอ้ทีม่คีะแนนเฉลีย่มากทีสุ่ด คอื ขอ้มลูมคีวามเหมาะสม และเป็นปจัจุบนั 

      1.2 ดา้นประสทิธผิลของเวบ็ไซต์ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคีวามถกูตอ้งของขอ้มลูและสารสนเทศที่
น าเสนอ มคีวามเหมาะสมของสื่อทีน่ าเสนอมคีวามเหมาะสมของภาพและกจิกรรม  มคีวามเหมาะสมของวดีทิศัน์ทีน่ าเสนอ มคีวามเหมาะสม
ของการเชือ่มโยงเครอืขา่ยแหล่งการเรยีนรู ้ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ กติต ิภกัดวีฒันะกุล และทวศีกัดิ ์กาญจนสุวรรณ (2547 : 258-271) 
กล่าววา่ โครงสรา้ง รปูแบบและการจดัวางองคป์ระกอบต่างๆโดยรวม ภายในเวบ็ไซต์ทีเ่หมาะสมจะชว่ยสื่อความหมายใหง้่ายต่อการรบัรูแ้ละ
สามารถท่องเวบ็ไซตไ์ดอ้ย่างทัว่ถงึ เชน่เดยีวกบัการจดัหน้ารา้นทัว่ไป เพื่อใหง้่ายต่อการมองเหน็ เนื้อหาหรอืเวบ็เพจทีน่ าเสนอ ไม่ควรเป็น
ขอ้ความเพยีงอย่างเดยีว ควรมกีารผสมผสานระหวา่งขอ้ความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสยีงเขา้ดว้ยกนั เพื่อใหเ้ป็นสื่อปฎสิมัพนัธก์บัลกูคา้ 
นอกจากนี้ เนื้อหาทีน่ าเสนอจะตอ้งมคีวามชดัเจน เป็นระเบยีบ ถกูตอ้ง สวยงามและเป็นปจัจุบนั        
      1.3 ดา้นความเหมาะสมต่อการเรยีนรูข้องเวบ็ไซต์ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคีวามเป็นปจัจุบนั/ 
ความทนัสมยัของการน าเสนอสารสนเทศ  มคีวามน่าสนใจของสารสนเทศทีน่ าเสนอความเหมาะสมของสารสนเทศต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
มคีุณค่าของสารสนเทศทีน่ าเสนอ  มคีวามเหมาะสมของเวบ็ไซตต่์อการเรยีนรูต้ลอดชวีติสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจติรา วชิาชา่ง (2544 : 
บทคดัย่อ) พบวา่ ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตมคีวามคดิเหน็ต่อการออกแบบและพฒันาเวบ็เพจ 1) ดา้นเนื้อหา คอื เนื้อหามคีวามสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์มคีวามถกูตอ้ง และครอบคลุมเนื้อหาตามล าดบั 2) ดา้นการออกแบบ ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตมคีวามคดิเหน็ดา้นเทคนิคการผลติ คอื 
ตวัอกัษรใชม้คีวามชดัเจน รปูภาพมคีวามสอดคลอ้ง กบัเนื้อหาการเชือ่มโยงจากขอ้ความมคีวามถกูตอ้งเหมาะสม ดา้นโครงสรา้งเวบ็เพจมี
ความสวยงาม ตามล าดบั 3) ดา้นการเขา้ถงึขอ้มลู ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต คอื ความรวดเรว็ในการเขา้ถงึขอ้มลูภายในเวบ็และความเรว็ในการ
โหลดขอ้มลู และ 4) ดา้นประโยชน์และคุณค่า คอื ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตไดร้บัความรูเ้พิม่เตมิจากขอ้มลูบนเวบ็และขอ้มลูที่ไดร้บัมปีระโยชน์ต่อ
ผูใ้ช ้

 2.  จากผลการประเมนิคุณภาพองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาน ้าหมกัอาหารสตัว์
สตูรพอเพยีง สรุปไดว้า่มรีะดบัพงึพอใจมากที่สุด   มคีวามถกูตอ้งของเนื้อหาองคค์วามรูท้ี่พฒันาขึน้ มคีวามถกูตอ้งเหมาะสมกบัการพฒันา
สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์e-book มคีวามเหมาะสมของสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(e-book) มคีวามเหมาะสมของสื่อวดีทิศัน์ (Video) ความเหมาะสมของสื่อ
ทีน่ าเสนอ (Powerpoint) มคีวามพงึพอใจทีม่ต่ีอสื่อทีพ่ฒันาขึน้ โดยมคีวามพงึพอใจมากในเรื่อง ความเหมาะสมของขนาดตวัหนงัสอื ความ
เหมาะสมของขนาดรปูภาพ/กจิกรรมทีน่ าเสนอ มคีวามทนัสมยัของสื่อที่พฒันาขึน้ มคีวามสะดวกในการใชส้ื่อที่พฒันาขึน้ ตามล าดบั ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดแิอสซ ์ (Diaz. 2003 : Web Site) ทีไ่ดท้ าการศกึษาถงึการใชป้ระโยชน์ของหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อการศกึษา
พบวา่สิง่ทีค่วรค านึงในการพฒันาหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อการศกึษานัน้ควรประกอบดว้ยองคป์ระกอบกวา้ง ๆ 2 ดา้น คอื ความสามารถใน
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การใหป้ระโยชน์อย่างเตม็ที่ทางดา้นการศกึษา เชน่ ความสมบูรณ์ของเนื้อหาขอบเขต การจงูใจ ประเภทของกจิกรรม การควบคุมการศกึษา 
และดา้นทีส่องคอื ดา้นการออกแบบหน้าจอส าหรบัผูใ้ช้ เชน่ ความสวยงาม ความสอดคลอ้ง เป็นตน้  

 3.  ความพงึพอใจของผูใ้ชแ้หล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาน ้าหมกัอาหารสตัวส์ตูรพอเพยีงมรีะดบั
พงึพอใจมาก  เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด  ในดา้นความชดัเจน  ถกูตอ้ง  น่าเชือ่ถอื  ทัง้ยงัมปีระโยชน์ต่อ
นกัเรยีน  นิสติ  บุคลากร  อาจารย ์ นกัวจิยัและประชาชนเป็นสื่อเพื่อใชเ้ผยแพร่ขา่วสารประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่งานวจิยัไดเ้นื้อหา
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ปรมิาณเนื้อหามเีพยีงพอกบัความตอ้งการ มคีวามถกูตอ้งในการเชือ่มโยงหน้าเวบ็เพจ เมื่อพจิารณาเป็นราย
ขอ้พบวา่ ผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจมาก ในดา้นความเหมาะสมของขนาดตวัหนงัสอื ความเหมาะสมของเนื้อหากบัรปูภาพความสะดวกในการ
คน้หาขอ้มลูขา่วสารต่างๆ ขอ้มลูขา่วสารการประชาสมัพนัธเ์วบ็ไซต์  มคีวามเหมาะสม  น่าสนใจ มกีารปรบัปรุงอยู่เสมอ มกีารจดัล าดบั
เนื้อหาเป็นขัน้ตอน ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่เวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้มคีุณภาพเป็นที่น่าพงึพอใจของผูใ้ช ้อกีทัง้ยงัมปีระโยชน์ในด้าน
การใหค้วามรู ้มคีวามรวดเรว็ในการโหลดขอ้มลูซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวศณิ  ชปูระยรู (2531 : 121) : โสภณ  เสอืแก้ว(2542 : 59) ที่
วจิยัพบวา่การออกแบบทีด่จีะท าให้ไดข้อ้มลูตรงตามความตอ้งการเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่มคีวามพงึพอใจในอนัดบันึง 1 ความเรว็ใน
การเชือ่มโยงขอ้มลูเนื่องจากสามารถเชือ่มโยงไดร้วดเรว็ ทนัความตอ้งการ  

 
5.  ประกาศคณูุประการ 

 
 ขอขอบพระคุณอาจารยท์ีป่รกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ธรชั อารรีาษฎร์ ที่ไดแ้นะนาแนวทางใหค้วามรู ้ใหค้ าปรกึษาดว้ยดมีา

ตลอด  
 ขอกราบขอบพระคุณ นายสุนนั  มทิะลา ครภููมปิญัญาหมกัอาหารสตัวส์ตูรพอเพยีงและกลุ่มเกษตรอนิทรยี์ต าบลหนองตอก

แป้นทีใ่หข้อ้มลูและองคค์วามรูเ้พื่อใชใ้นการวจิยั  ขอบพระคุณ อาจารยว์รีะพน  ภานุรกัษ์, อาจารยอ์ภดิา รุณวาทย์, อาจารยน์ราทปิ  ทอง
ปาน, อาจารยธ์วชัชยั  สหพงษ์, อาจารยก์รีต ิ ทองเนตร  ผูเ้ชีย่วชาญพจิารณาตรวจสอบเครื่องมอืในการวจิยั และขอบพระคุณกลุ่ม
ประชากรตวัอย่างทีส่นใจเขา้ศกึษาแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาน ้าหมกัอาหารสตัวส์ตูรพอเพยีง          
จ านวน 30 คน ทีใ่หค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการวจิยั 
 ขอขอบพระคุณบดิา มารดา ทีใ่หก้ารชว่ยเหลอืและเป็นก าลงัใจในการคน้ควา้อสิระมาโดยตลอด 
 คุณค่าและประโยชน์อนัพงึมใีนการค้นควา้อสิระครัง้นี้ขอมอบและอุทศิต่อผูม้พีระคุณทุกๆท่าน  และหวงัเป็นอย่างยิง่วา่จะเป็น
ประโยชน์แก่ผูศ้กึษาต่อไป 
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ABSTRACT    

  การวิจัยครัง้นีเ้ปนการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุเพื่อ  พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนกิส เรื่องเศษสวน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพ 
เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส  ประกอบกจิกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD  และศึกษา 
ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยสื่ออิเล็กทรอนกิส ประกอบกจิกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD  กลุมตัวอยาง ไดแก  
นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 1 โรงเรียนบานหนองปาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2  คัดเลือกโดยวิธีเจาะจง  
เครื่องมือท่ีใช คือสื่ออิเล็กทรอนิกส เรื่องเศษสวน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  แบบประเมินสื่ออิเล็กทรอนิกส แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และแบบสอบถามความพึงพอใจc วิเคราะหขอมูลดวยสถิติคาเฉล่ีย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐาน โดยใช  t-test  แบบ 
Dependent  Samples   
        ผลการวิจัยพบวา สื่ออิเล็กทรอนกิส เรื่อง เศษสวน ช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 1  มีคุณภาพของสื่ออยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสดุ 
มีประสิทธิภาพ 86.48/83.61  สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 80/80  ผลของคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียน อยางมีนัยสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05  และความพงึพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยสื่ออิเล็กทรอนกิส ประกอบกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนคิ STAD 
อยูในระดบัมากท่ีสดุ  
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ABSTRACT    

  The objectives of this experimental research were to develop the multimedia learning program on the topic of “Fractions” for 7th 
grade students by using STAD collaborative learning method , compare the students’ post-test and pre-test scores and to study the 
student satisfaction. The sample subjects were twenty four 7th grade students at Ban Nong Phan School under the Office of Maha 
Sarakham Primary Educational Service Area 2. They were selected by purposive random sampling technique.  The instruments were the 
multimedia learning program, an assessment form, an achievement test, and a questionnaire. Data were analyzed by mean, percentage, 
standard deviation, and t-test (Dependent  Samples).   
       The research findings showed that the average level of the quality of the multimedia learning program on the topic of 
“Fractions” was very high. The average value of the multimedia efficiency  was 86.48/83.61 which was higher than the 
standardized criteria. The students’ post-test score of the students was significantly higher than that of the pre-test score  at the 
.05 level. In addition, the finding showed that the students’ satisfaction with the multimedia learning program was very high. 
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1. บทนํา  

                หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุล
ท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานกึในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลเมืองโลก ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศกึษาตลอด
ชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเช่ือวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตามศกัยภาพ โดยมุงสงเสริมผูเรียนมีคุณธรรม
รักความเปนไทย ใหมีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยีสามารถทํางานรวมกบัผูอื่นและสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคม
ไดอยางสันติ [1] 
                 ปจจุบันเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรถอืเปนเทคโนโลยีท่ีมีบทบาทโดยตรงกับระบบการศึกษา โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสามารถ
นําเสนอและแสดงผลดวยระบบสือ่ตางๆท้ังในดานขอมูล รูปภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว วีดิโอและสามารถสรางระบบการมีปฏสิัมพันธแบบโตตอบ 
ทําใหการเรียนรูยุคใหมประสบความสําเร็จดวยดี [10] ในปจจบุันนกัการศึกษา  และนักศึกษา  ไดมีการนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชใน
บทบาทเปนผูสอนอยางกวางขวาง[8] ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนกิสผสมผสานเทคโนโลยีหลายรูปแบบ อาทิ ขอความ (Text) ภาพนิ่ง (Image) 
เสียง (Sound) วิดีทัศน (Video) และภาพเคล่ือนไหว(Animation) รวมเขาดวยกันเปนรูปแบบสื่อประสม(Multimedia) ชวยสรางแรงจูงใจกระตุนให
ผูเรียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรูมากข้ึน อกีท้ังเปนรูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนสามารถเรียนไดตลอดเวลาตามวามตองการ ไมจํากัด
สถานท่ี  เปนวิธีการเรียนรูท่ีมีความสําคัญผูเรียนจะเปนบคุคลท่ีมีความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเองผูเรียนไดฝกทักษะการคนหา
ความรูและประมวลความรูดวยตนเอง ซึ่งอาจทกใหเกิดการตอยอดความรูใหม  สรางองคความรูหรือความคดิใหม [5] ปจจุบันหนวยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชนไดเห็นความสําคัญในการสงเสริมการสรางสรรคและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศกึษามากข้ึนอยางเปนรูปธรรม เชน การพัฒนา
สื่อคอมพิวเตอรรวมท้ังสือ่อิเล็กทรอนกิส  (Multimedia)  ตลอดจนพัฒนาบทเรียนใหเหมาะสมกบัสื่อดงักลาวบนพื้นฐานบริบทของสังคมไทยเพื่อ
กระตุนการเรียนรูใหเกิดความสนุกสนานหลากหลายและกวางขวาง [13] 
   วิธีการกระตุนใหนักเรียนเกดิการเรียนรูท่ีเหมาะสมและสําคญัอีกอยางหนึง่กค็ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับแนวทางการเรียนรู  โดยเนนผูเรียนเปนสําคญั  รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู (Cooperative  Learning) โดยใชเทคนิค 
STAD พบวาเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเกิดจากการผสมผสานระหวางทักษะของการอยูรวมกันในสังคม และทักษะดานเนื้อหาวิชาการ
ตางๆเปนการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง(Student  Centered)  ซึ่งมีแนวคิดหรือความเช่ือพื้นฐาน  5  ประการ 1) การพึ่งพาและ
เกื้อกูลกัน 2) การปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด 3) ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดของสมาชิกแตละกลุม 4) การใชทักษะการปฏิสัมพนัธระหวาง
บุคคลและทักษะการทํางานกลุมยอย 5) การเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม (Group process) ทําใหเกิดการเรียนรูและปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึน  
ดังท่ี สลาวิน [14] ไดใหความหมายของการเรียนแบบรวมมือ  ซึ่งสรุปไดวา เปนการเรียนกลุมเล็ก ๆ ประมาณ 4 คน  นักเรียนมีความสามารถ
แตกตางกันไดทํางานรวมกัน  มีการชวยเหลือกัน  ปรึกษากันเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกนัและกัน  เพื่อเปล่ียนภาษาของครูมาเปนภาษาเด็ก  
ทําใหเพื่อนรวมทีมเขาใจงายข้ึน  มีเปาหมายรวมกันคือความสําเร็จของกลุม  การเรียนแบบรวมมือเปนแนวคิด  ท่ีจะชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวม
มากท่ีสุดและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 
                 ผลการสํารวจสภาพของการจัดการเรียนการสอนของกลุมสาระเปนเบื้องตนพบวา มีปญหาดานสื่อการเรียนการสอน [2] เนื่องจาก 
ขาดสื่อเพื่อใชในการจัดการเรียนรู และเพื่อใหนักเรียนไดใชในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง ผูศึกษาซึ่งเปนผูสอนโดยตรงพบวาผลจากการท่ีขาด
สื่อดงักลาว ทําใหขาดความตอเนื่องในการเรียนรูของนักเรียน โดยท่ีนักเรียนไมสามารถทบทวนความรูท่ีเรียนผานมาได และไมสามารถศึกษาหา
ความรูใหมหรือหัวขอใหมท่ีตอเนื่องกันมาลวงหนาได ทําใหสงผลตอความรูความเขาใจในเนื้อหาอยางลึกซึ้งนอกจากนี้ผลการเรียนของนกัเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 รายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน พบวา นักเรียนมีศักยภาพในการเรียนรูท่ีแตกตางกัน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในเกณฑ
ระดับต่ํา ซึ่งเปนผลจากการขาดสื่อเพื่อใชในการจดัการเรียนรู ซึ่งสือ่อิเล็กทรอนกิสเปนสื่อท่ีเหมาะสม  นักเรียนสามารถศึกษา ทบทวนความรู 
ไดดวยตนเองท้ังในเวลาเรียนและเวลาวาง ทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจมากข้ึนสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน   
วัตถุประสงคการวิจัย 
  1.  เพื่อพัฒนาสือ่อิเล็กทรอนกิส  เรื่อง เศษสวน  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 ใหมีคุณภาพ 
  2.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสือ่อิเล็กทรอนิกส ประกอบกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD  ตามเกณฑ 80/80 
  3.  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยสื่ออิเล็กทรอนกิส ประกอบกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD   
  4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีเรียนดวยสือ่อิเล็กทรอนกิส ประกอบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD   
 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 

2.1   ประชากรและกลุมตัวอยาง   
        2.1.1 ประชากรท่ีใชในการทําการวิจัยในครัง้นี้  เปนนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี  1  โรงเรยีนในกลุม  13  ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  
2554  จํานวน 3 โรงเรียน จํานวนนักเรียน  82  คน   
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  2.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานหนองปาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต 2  จํานวน  1 หองเรียน รวมท้ังหมด 24  คน  ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เพราะโรงเรียน 
บานหนองปาน มีเครือ่งคอมพิวเตอรพรอมใชงานเพียงพอ  สื่อการเรียนวิชาคณิตศาสตรมีไมเพียงพอเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีเรียน  และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนกัเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 1 สาระการเรียนรูคณิตศาสตรต่ํากวาโรงเรียน 2 โรงเรียนในกลุม  

2.2  เนื้อหาการวิจัย        
ดําเนินการวิจัย โดยใชเนื้อหาการเรียนรู  เรื่องเศษสวน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  แบงเปนเนื้อหายอย 6 เรื่อง  ดังนี้  
    2.2.1  ความหมายของเศษสวน   
    2.2.2  เศษสวนกับเสนจํานวน   
    2.2.3  เศษสวนท่ีเทากัน   
    2.2.4  การเปรียบเทียบเศษสวน   
    2.2.5  การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารเศษสวน   
    2.2.6  โจทยปญหาเศษสวน   
2.3  เครื่องมือในการวิจัย  
   2.3.1  สื่ออิเล็กทรอนกิส  หมายถึงสื่อท่ีพัฒนาดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ประกอบดวยสื่องานนําเสนอพัฒนาดวยโปรแกรมไมโครซอฟท

เพาเวอรพอยท 2007 สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกสพัฒนาจากโปรแกรมเดสทอปออเทอร  สื่อเทคโนโลยีมัลติพอยท  และสื่อแอนิเมช่ัน พัฒนาจาก
โปรแกรมมาโครมีเดียอะโดบีแฟรช              

 2.3.2  แบบประเมินสื่ออิเล็กทรอนกิส โดยยึดหลักขอประเมินตามโครงการ RMU – eDL   ประกอบดวย เนื้อหา  ดานสื่องานนําเสนอ  
ดานเทคโนโลยีมัลติพอยท  ดานหนังสืออิเล็กทรอนิกส  ดานสื่อภาพเคล่ือนไหว 

   2.3.3  แบบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน  โดยออกขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  1  
ฉบับ จํานวน  90 ขอ  เพื่อใหครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรูและระดับของพฤติกรรมท่ีตองการวัด  ใชจริง  30 ขอ 
     2.3.4  แบบวัดความพึงพอใจ  จํานวน  20  ขอ โดยพัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5  ระดับ ตามวิธี
ของลิเคริท  
2.4  สถิติท่ีใช             
        กระบวนการวิเคราะหขอมูล ดําเนินการวิเคราะหขอมูลหลังจากสิ้นสดุการทดลอง โดยวิเคราะหความรูและความเขาใจของผูเรียน ดวยสถิติ  
x , SD และ  t – test  แบบ dependent sample เพื่อวิเคราะหคุณภาพของสื่อเล็กทรอนิกสท่ีพัฒนาข้ึนจากแบบประเมินผูเช่ียวชาญ  เปรียบเทียบ
ความแตกตางของคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของผูเรียน และวิเคราะหความพึงพอใจ
ของผูเรียนท่ีมีตอสื่ออิเล็กทรอนิกส  ประกอบกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD   
2.5   ระยะเวลา  ระหวางเดือนมกราคม  -  เดือนกรกฎาคม   2555 
2.6  ข้ันตอนดําเนินงาน  
    2.6.1  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ หลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐานพุทธศักราช 2551 หลักสูตรคณติศาสตร           
สื่ออิเล็กทรอนิกส  การประเมินคุณภาพสือ่อิเล็กทรอนกิส การหาประสิทธิภาพสื่ออิเล็กทรอนกิส  ความพึงพอใจ   รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  งานวิจัยในประเทศ และงานวิจัยตางประเทศ หลังจากนั้นไดดําเนินงานตามข้ันตอนวิธีระบบ ตามแนวทางของ 
ADDIE  ซึ่งมี 5  ข้ัน ดังนี้  
  1)  ข้ันการวิเคราะห  เปนข้ันวางแผนหรือเตรียมการตาง  ๆ โดยการรวบรวมขอมูล การกําหนดปญหา วิเคราะหสาเหตุของปญหา หัวขอ
ท่ีจะทําการวิจัย 
  2)  ข้ันการออกแบบ (Design)  กําหนดกรอบ โครงรางในการพัฒนาสือ่  การจัดการเรียนการสอนท่ีจะใชแกปญหา หรือพัฒนาผูเรียน 
  3)  ข้ันการพัฒนา (Development)  เปนข้ันท่ีนําสิ่งตาง ๆ ท่ีไดออกแบบไวไปปรกึษาอาจารยท่ีปรึกษา  และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา   
   4)  ข้ันการทดลองใช (Implementation)  นําสิง่ตางๆ ในขอ 3) มาทดลองใช หาขอบกพรองแลวนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบรูณ  แลวนํา
สิ่งท่ีไดไปใชจริง 
  5)  ข้ันการประเมินผล (Evaluation)  นําผลท่ีไดจาการใชจรงิมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ และสรปุผล    

2.6.2  การพัฒนาสือ่ ผูวิจัยไดพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสตามลําดับข้ันตอนของ ADDIE Model คอื  
    1)  ข้ันการวิเคราะหไดไดศกึษาเอกสาร หลักสูตรการศกึษาข้ันพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 หลักสูตรคณิตศาสตร หลักการออกแบบสื่อ

อิเล็กทรอนิกส  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ   
    2)  ข้ันการออกแบบ ไดออกแบบโครงรางสื่อ 4 ประเภท คือ สื่องานนําเสนอ  สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส   สื่อเทคโนโลยีมัลติพอยท  และ

สื่อแอนิเมช่ัน นําโครงรางท่ีออกแบบไวไปปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและปรับปรุงแกไข 
    3)  ข้ันการพัฒนา  นําโครงรางสือ่ท้ัง 4 ประเภทไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน  5 คน ประเมินคุณภาพสื่อ แลวแกไขปรับปรุงตามคําแนะนํา 

       4)  ข้ันการทดลองใช (Implementation)  เปนข้ันท่ีนําสื่อมาทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพ  โดยนําไปทดลองแบบหนึ่งตอหนึง่(One to 
One Testing)  กับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จากเด็กเกง ปานกลาง ออน ทําการทดลองทีละคนเพื่อหาความเหมาะสมและขอบกพรองของสื่อ 
นําผลมาปรับปรุงแกไข  หลังจากนั้นนําไปทดลองกับกลุมยอย (Small – group Testing) ประกอบดวยนักเรียนกลุมเกง  กลุมปานกลาง  กลุมออน  
โดยมีอัตราสวน 3 : 3: 3 เพื่อหาขอบกพรองแลวนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบรูณ 
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   5)  ข้ันการประเมินผล (Evaluation)  นําสื่อท่ีไดไปใชจรงิกับกลุมตัวอยาง ผลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ และสรุปผล    
  ผลการพัฒนาสือ่ ผูวิจัยไดพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส ไดสือ่จํานวน 4 ประเภท คือ สื่องานนําเสนอ  สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส             สื่อ

เทคโนโลยีมัลติพอยท  และสื่อแอนิเมช่ัน  ดังภาพ 

         
 สื่องานนําเสนอ             สื่อหนงัสืออิเล็กทรอนกิส               สื่อเทคโนโลยีมัลติพอยท                                     สื่อแอนิเมช่ัน    
2.6.3  การนําไปหาคุณภาพและประสิทธิภาพ 

              1)  นําสื่ออิเล็กทรอนิกสไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5  คน ประเมินคุณภาพ ดวยแบบประเมินคุณภาพ  เกณฑเฉล่ียของระดับความ
คิดเห็นของผูเช่ียวชาญในงานนี้  ใชคาเฉล่ียของคะแนนตั้งแต  3.50  ข้ึนไป  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน  1.00  พิสุทธา อารีราษฎร 
(2551) 
              2)  นําสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีพัฒนาข้ึนไปใชประกอบกจิกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD  กับกลุมตัวอยางจํานวน  24  คน  
เพื่อหาประสิทธิภาพของสือ่อิเล็กทรอนิกส ประกอบกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ตามเกณฑ  E1/E2  ท้ังนี้ผูวิจัยไดตั้งเกณฑของ
ประสิทธิภาพในงานวิจัยนี้เทากับ  80/80    นําไปเทียบกับเกณฑ ฉลองชัย  สุรวัฒนบูรณ( 2528) ดังนี ้
   สูงกวาเกณฑ  เม่ือประสิทธิภาพของบทเรียน  สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวมีคาเกินรอยละ 2.5 ข้ึนไป 
   เทากับเกณฑ เม่ือประสิทธิภาพของบทเรียน  เทากับหรือสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวมีคาไมเกนิรอยละ 2.5 
   ต่ํากวาเกณฑเม่ือประสิทธิภาพของบทเรียนต่ํากวาเกณฑแตไมต่ํากวารอยละ 2.5 
   โดยคา E1 จากรอยละของคะแนนระหวางเรียนของแตละเรื่อง และ E2 จากรอยละของคะแนนท่ีนักเรียนสอบหลังเรียนครบทุกเนื้อหาแลว   
         2.6.4  ข้ันทดลอง  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกอนเรียนและหลังเรียนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส  ประกอบกจิกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD  ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบความรูท้ังกอนเรียน หลังเรียนดวยสือ่อิเล็กทรอนกิส นําสื่ออิเล็กทรอนิกสไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
จํานวน  24  คน ระหวางเดือนมกราคม – กรกฎาคม   2555   
         2.6.5  ข้ันการศกึษาความพึงพอใจ  หลังจากทดลองใชสื่ออิเล็กทรอนิกส ประกอบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD  ผูวิจัยไดประเมิน
ความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ   
 

3. ผลการวิจัย 

3.1  สื่ออิเล็กทรอนิกส  มีคุณภาพ ตามผลการประเมิน  แสดงดังตารางท่ี  1   
ตารางท่ี 1  ผลการประเมินคุณภาพสื่ออิเล็กทรอนิกส  เรื่อง เศษสวน  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

รายการ 
ผลการประเมิน 
x    S.D. ระดับคุณภาพ 

ดานเนื้อหา 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 
สื่อนําเสนอ 4.80 0.41 เหมาะสมมากท่ีสุด 
หนังสืออิเล็กทรอนกิส 4.87 0.35 เหมาะสมมากท่ีสุด 
สื่อมัลติพอยท 4.80 0.41 เหมาะสมมากท่ีสุด 
สื่อแอนิเมช่ัน 4.77 0.43 เหมาะสมมากท่ีสุด 
คาเฉล่ีย 4.85 0.32 เหมาะสมมากท่ีสุด 

  
         จากตารางท่ี 1  ผูเช่ียวชาญมีความเห็นโดยเฉล่ีย สื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีผูวิจัยสรางสรรคข้ึน จํานวน 9 ชุด  มีคุณภาพอยูในระดับเหมาะสมมาก
ท่ีสุด  ( x  4.85 ,  S.D.  0.32)   
               3.2  สื่ออิเล็กทรอนกิส  ประกอบกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD  มีประสิทธิภาพ  แสดงดังตารางท่ี 2 
     ตารางท่ี 2  ผลการหาประสิทธิภาพของสือ่อิเล็กทรอนกิส  ประกอบกจิกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD   

จํานวน
นักเรียน 

ผลรวมคะแนน 
ระหวางเรียน(2160)X 

ผลรวมคะแนน 
หลังเรียน(720)Y ผลรวมX/A ผลรวมY/A E1 E2 

24 1868 602 20.756 20.067 86.48 83.61 
            จากตารางท่ี 2  ประสิทธภิาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส เม่ือนําไปทดลองใชกับนักเรยีนกลุมตัวอยาง จํานวน   24  คน  
พบวา มีประสิทธิภาพ  E1/E2 เทากับ 86.48 /83.61  ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 
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      3.3  การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกอนเรียนและหลังเรียนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส  ประกอบกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD  
แสดงดังตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกอนเรียนและหลังเรียนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส  ประกอบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD  

การทดสอบ จํานวนนักเรียน x S.D. t-test 
กอนเรียน 24 7.92 2.69 34.70 
หลังเรียน 24 24.58 1.82 Df = 23 

 
     จากตารางท่ี  3   พบวาผูเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน  ( x  24.58 ,  S.D.   1.82)  ดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส  ประกอบการเรียนรูแบบ

รวมมือเทคนิค STAD สูงข้ึนกวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียน ( x  7.92 ,  S.D.  2.69)  คา t คํานวณ  เทากับ 34.70  ซึ่งมีคามากกวาคา t ตาราง เทากับ
1.714  สรุปไดวาคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

      3.4  ความพึงพอใจ  ประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ  ปรากฏผล  แสดงดังตารางท่ี  4 
ตารางท่ี 4  ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีเรียนดวยสือ่อิเล็กทรอนกิส  ประกอบกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 

สื่ออิเล็กทรอนิกส 
                          ผลการประเมิน 
x S.D. ความพึงพอใจ 

สื่องานนําเสนอ 4.81 0.44 มากท่ีสุด 
หนังสืออิเล็กทรอนกิส 4.76 0.53 มากท่ีสุด 
สื่อเทคโนโลยีมัลติพอยท 4.68 0.47 มากท่ีสุด 
สื่อแอนิเมช่ัน 4.29 0.62 มาก 
โดยรวม 4.64 0.52 มากท่ีสุด 
 
จากตารางท่ี 4  พบวา ผูเรียนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส เรื่องเศษสวน  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ประกอบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD   

มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับพงึพอใจมากท่ีสุด  ( x  4.64 ,  S.D.  0.52)   
 

4. อภิปรายผลการวิจัย  

          ผลการศึกษาการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส เรื่องเศษสวน  ประกอบกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1   
พบประเด็นท่ีควรนํามาอภิปรายผลการวิจัยดังนี ้
  1. คุณภาพสื่ออิเล็กทรอนกิสท่ีผูศึกษาพัฒนาข้ึน  ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด  ( x  0.85 ,  S.D.  
0.32)    เหตุท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาผูศึกษาไดดําเนินการพัฒนาตามข้ันตอน 5 ข้ันของ ADDIE โดยเนื้อหามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 
ไดออกแบบแบบประเมินคุณภาพสือ่อิเล็กทรอนิกส  5 ดาน ไดแก  ดานเนื้อหา  ดานสื่อนําเสนอ  ดานสื่อหนงัสืออิเล็กทรอนกิส ดานสื่อมัลติพอยท 
และดานสื่อแอนิเมช่ัน   ในการประเมินสื่อท่ีสรางข้ึน จงึทําใหสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีพัฒนาข้ึนมีคณุภาพในระดับมากท่ีสุด ผลการวิจัยครั้งนี ้
สอดคลองกับงานวิจัยของปยพร  จตุรงค (2555) ไดทําการวิจัยการพัฒนาสื่อเล็กทรอนกิส โครงการ RMU eDL เรื่อง ข้ันตอนวิธกีารเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอริ์เพือ่การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจกิซอว  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  ผลการวิจัยพบวา  สื่ออิเล็กทรอนิกส 
มีคุณภาพอยูในระดับมาก (x   4.44 ,  S.D.   0.51)   มะลิวัลย  ศรีสารคาม (2555) ไดวิจัยการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนกิส เรื่องหลักการทํางาน
ของคอมพิวเตอร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ประกอบการสอนรูปแบบซิปปา  คุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยรวมอยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด (x  
 4.56 ,  S.D.   0.50)  และประณต พายุบุตร (2554)ไดวิจัยการพัฒนาสือ่เล็กทรอนิกสตามโครงการ RMU eDL เรื่อง การทําโครงงานเพื่อ
สรางสรรคช้ินงานดวยโปรแกรม PowerPoint 2007 ประกอบการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ผลการวิจัยพบวา 
คุณภาพสื่ออิเล็กทรอนิกสอยูในระดับเหมาะมากท่ีสุด (x   4.73  ,  S.D.   0.45)   
         2. ประสิทธภิาพของการเรียนดวยสือ่อิเล็กทรอนกิส ประกอบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีประสิทธิภาพ  E1/E2  เทากับ 86.48 
/83.61  ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว เหตุท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนสื่อท่ีนาสนใจ แตกตางจากบทเรียนท่ีเคยเรียนมากอน 
พรอมท้ังผานการหาประสิทธิภาพ เพื่อนํามาแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมย่ิงข้ึนจนสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึง่สอดคลองกับงานวิจัย
ของมะลิวัลย ศรีสารคาม (2555) ไดวิจัยการพัฒนาสือ่อิเล็กทรอนิกส เรื่องหลักการทํางานของคอมพิวเตอร ช้ันประถมศกึษาปท่ี 1 ประกอบการ
สอนรูปแบบซิปปา  ผลการวิจัยพบวาสื่ออิเล็กทรอนกิส ประกอบการสอนรูปแบบซิปปา    มีประสิทธิภาพเทากับ  84.13/88.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ี
กําหนด (80/80) และบุญวัฒน  ไชยชมพู (2555) ไดวิจัยการพัฒนาสือ่อิเล็กทรอนิกส ตามโครงการ RMU-eDL เรื่อง การใชโปรแกรมกราฟกข้ัน
พื้นฐาน สําหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  ผลการวิจัยพบวาสื่ออิเล็กทรอนิกส ประกอบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจกิซอว มีประสิทธิภาพ
เทากับ  85.12/84.94 ซึ่งสงูกวาเกณฑท่ีกําหนด 
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  3.  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส ประกอบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 
STAD  พบวา  คะแนนเฉล่ียหลังเรียน  ( x  24.58 ,  S.D.   1.82) สูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียน   ( x  7.92 ,  S.D.  2.69)   อยางมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตัง้ไวแสดงวา การสอนดวยสือ่อิเล็กทรอนิกสทําใหคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวา 
กอนเรียน สาเหตุอาจเนื่องจากสื่อมีความหลากหลาย  สวยงาม ดึงดูดความสนใจของผูเรียน ทําใหอยากเรียนรูมีแบบฝกทักษะใ หผูเรียนไดมีสวน
รวมมีปฏิสัมพันธท่ีดตีอเพือ่น  ครู  สามารถเรียนรูไดบอยตามท่ีตองการ และเต็มตามศักยภาพ ผลการวิจัยครั้งนีส้อดคลองกับงานวิจัยของสานิตย  
นนทอาษา(2552) ไดศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยเทคนิค STAD  ประกอบการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส  หนวยการเรียนรูท่ี  2 เรื่อง  
เกษตรพอเพียง  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี  .01 บุญวัฒน  ไชยชมพู (2555) ไดวิจัยการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามโครงการ RMU-eDL เรื่อง การใช
โปรแกรมกราฟกข้ันพืน้ฐาน สําหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ผลการวิจัยพบวา คะแนนหลังเรียนของนกัเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  และพรรณงาม  จันออน (2555) ไดวิจัยการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสตามโครงการ RMU-eDL เรื่อง “ประโยชนและ
โทษจากการใชงานคอมพิวเตอร” ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉล่ียหลังเรียนของนักเรียนท่ีสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05   

   4. นักเรียนมีความพงึพอใจการเรียนดวยสือ่อิเล็กทรอนกิส  ประกอบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจ
มากท่ีสุด ( x  4.64 ,  S.D.  0.52)   เหตุท่ีเปนเชนนีอ้าจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนกิสท่ีผูศึกษาสรางข้ึนนั้น เปนสือ่การ
เรียนการสอนท่ีแปลกใหม กระตุนความสนใจใหเรียนรูไดอยางสนุกสนาน ไมเบื่อหนาย นักเรียนไดปฏิบัตดิวยตนเอง นอกจากนี้บรรยากาศในการ
เรียนท่ีเปนกันเองมีการตอบสนองและเราความสนใจ  ผูเรียนสามารถเรียนซ้ําไดบอย ๆ  ชวยใหมีโอกาสทบทวนขอมูลในการเรียนเพิ่มข้ึน  ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของสคุนธร  คําสีหา (2555) นักเรียนมีความพึงพอใจตอสื่ออิเล็กทรอนิกส ท่ีใชประกอบกจิกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิคจิกซอว โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด(x   4.56 ,  S.D.   0.50)  มะลิวัลย  ศรีสารคาม (2555) ผูเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ
มากท่ีสุด (x   2.68 ,  S.D.   0.48)  บุญวัฒน  ไชยชมพู (2555) นักเรียนมีความพึงพอใจตอสื่ออิเล็กทรอนิกส ท่ีใชประกอบกจิกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิคจิกซอว โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x   4.51 ,  S.D.   0.50)  และประณต พายุบุตร (2554) นักเรียนมีความพึงพอใจ  
ตอกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานดวยสื่ออิเล็กทรอนกิส  โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด(x   4.63 ,  S.D.   0.74) 

 
5. กิตติกรรมประกาศ  

  รายงานการศึกษาคนควาอิสระนีส้ําเร็จลุลวงดวยดีเพราะไดรับความกรณุาจาก ผูชวยศาสตราจารยดร.วรปภา  อารีราษฎร อาจารยท่ี
ปรึกษาคนควาอิสระ  ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร  ซึ่งกรุณาใหคําปรึกษา  คําแนะนํา  ตรวจสอบแกไขขอบกพรองในการทําวิจัย  
        ขอขอบพระคุณผูเช่ียวชาญทุกทาน  ท่ีกรุณาตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ตลอดจนใหคําปรึกษา  คําแนะนําในการจัดทําและเก็บ
รวบรวมขอมูลตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตองานวิจัย   
          ขอขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทุกทานท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแกผู
ศึกษา  
         ขอขอบคุณผูอํานวยการสุวรรณ  บุตรวิเศษ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองปาน  คณะครูอาจารยโรงเรียนบานหนองปาน  สํานกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  2 ตลอดจนนักเรียนทุกคนท่ีไดใหความรวมมือในการหาประสิทธิภาพและการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนอยางดี  ขอขอบคุณเพือ่น ๆ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรศึกษาทุกคนท่ีใหความชวยเหลือใหกําลังใจและความปรารถนาดี ตลอดจน
บุคคลและคณะบคุคลท่ีมิไดกลาวถึงท้ังหมด 
  คุณความดีและประโยชนอนัพึงมีจากการวิจัยฉบับนี้ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณของบิดา และมารดา  ตลอดจนครู – อาจารย ท่ีอบรม
สั่งสอนและใหวิชาความรูอีกท้ังยังเปนกําลังใจชวยผลักดันใหผูศกึษาไดมีโอกาสประสบความสาํเร็จดังมุงหวังไว 
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การพฒันาแหล่งการเรียนรูบ้นเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต 
เรือ่ง ครภูมิูปัญญาสมุนไพรพืน้บ้านรกัษาสตัว ์
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บทคดัยอ่ 

 การพฒันาแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  เรื่อง  ครภูมูปิญัญาสมุนไพรพืน้บ้านรกัษาสตัว ์ มวีตัถุประสงค ์ 1) 
เพื่อพฒันาแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง  ครภูมูปิญัญาสมุนไพรพืน้บ้านรกัษาสตัวใ์หม้คีุณภาพ  2) เพื่อพฒันาองคค์วามรู้
ของแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาสมุนไพรพืน้บ้านรกัษาสตัวใ์หม้คีุณภาพ  3) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของ
ผูใ้ชแ้หล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาสมุนไพรพืน้บ้านรกัษาสตัว ์  

 โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  คอื ครสูงักดัส านกังานเขตพืน้ทีม่ธัยมศกึษา เขต 26  จ านวน 30 คน โดยวธิกีารสุ่ม
แบบบงัเอญิ (Accidental Random Sampling) เครื่องมอืในการวจิยั ได้แก่  1) แหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญา
สมุนไพรพืน้บ้านรกัษาสตัว ์ 2) แบบประเมนิเวบ็ไซตข์องแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาสมุนไพรพืน้บ้าน
รกัษาสตัว ์ 3) แบบประเมนิองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาสมุนไพรพืน้บ้านรกัษาสตัว ์ 4) 
แบบสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ชท้ีม่ต่ีอแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาสมุนไพรพืน้บ้านรกัษาสตัว ์ สถติทิี่
ใช ้ คอื ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 ผลการวจิยั 
 1.  การพฒันาแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง  ครภูมูปิญัญาสมุนไพรพืน้บ้านรกัษาสตัว ์ อยู่ในระดบั

เหมาะสมมากทีสุ่ด ( x = 4.63,  S.D.= 0.54)  แสดงวา่แหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง  ครภูมูปิญัญาสมุนไพรพืน้บ้านรกัษา
สตัวม์คีุณภาพ  ในระดบัทีย่อมรบัไดม้คี่าเฉลี่ย  3.5  ขึน้ไปส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มคี่าไม่เกนิ 1 

 2. การพฒันาองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรู้บนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง  ครภูมูปิญัญาสมุนไพรพืน้บ้านรกัษาสตัว ์ อยู่
ในระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด ( x = 4.63, S.D.= 0.53)  แสดงวา่องคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง  ครภูมูปิญัญา
สมุนไพรพืน้บ้านรกัษาสตัวม์คีุณภาพ  ในระดบัทีย่อมรบัได้มคี่าเฉลีย่  3.5  ขึน้ไปส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มคี่าไม่เกนิ 1 
 3. ความพงึพอใจของผูใ้ชแ้หล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาสมุนไพรพื้นบ้านรกัษาสตัว ์ อยู่ระดบั

พงึพอใจมาก ( x = 4.42,  S.D.= 0.53) 
  

 

ค าส าคญั  :   แหล่งการเรยีนรู,้ เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต,  ครภูมูปิญัญา,  สมุนไพรพืน้บ้านรกัษาสตัว ์

    

ABSTRACT    

 The Development of Web-based Learning Resources of The Wisdom Teachers in Traditional Medicinal Herbs for 
Animal Treatment were conducted under the main purposes to 1) develop quality of web-based learning resources of wisdom 
teachers in traditional medicinal herbs for animal treatment; 2) develop body of knowledge provided in web-based learning 
resources about wisdom teachers in traditional medicinal herbs for animal treatment; and 3) investigate the satisfaction of the 
web-based learning resources users. 

 The samples of the study were 30 teachers in schools under the Secondary Educational Service Area Office 26, 
selected by Accidental Random Sampling. The instruments included 1) web-based learning resources of wisdom teachers in 
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traditional medicinal herbs for animal treatment, 2) evaluation forms of websites providing the web-based learning resources, 3) 
evaluation forms of knowledge provided in the web-based learning resources, and 4) users’ satisfaction questionnaires on the 
web-based learning resources. The statistics used for data analysis were Mean and Standard Deviation. 

 The results 
 1. The development of web-based learning resources of wisdom teachers in traditional medicinal herbs for animal 

treatment was at the most appreciate level. ( x = 4.63, S.D. = 0.54). This indicated that quality of the web-based learning 
resources under the mentioned title was acceptable, as x was more than 3.5 and S.D. was not more than 1) 

 2. The development of knowledge provided in web-based learning resources of wisdom teachers in traditional 
medicinal herbs for animal treatment was at the most appreciate level. ( x = 4.63, S.D. = 0.54). This indicated that quality 
knowledge in the web-based learning resources under the mentioned title was acceptable, as x was more than 3.5 and S.D. was 
not more than 1) 

 3. The satisfaction of users towards the web-based learning resources of wisdom teachers in traditional medicinal 
herbs for animal treatment was at high level. ( x = 4.42, S.D. = 0.53)  

 

ค าส าคญั  :  learning resource, internet network, wisdom teacher,  traditional medicinal herb for animal treatment 

    

1.  บทน า 
 การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ เป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัยิง่ในการน าพาประเทศไปสู่ความเจรญิ  ความกา้วหน้าและการเป็น

พลเมอืงทีม่คีุณภาพทดัเทยีมกบัอารยประเทศ  จากววิฒันาการทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ทีส่่งผลต่อความเปลีย่นแปลงทางดา้น
เศรษฐกจิ  สงัคมและสิง่แวดลอ้มของโลกปจัจุบนั  ท าใหน้านาประเทศปรบัเปลีย่นกลยุทธใ์หมุ้่งเน้นดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษยม์ากขึน้
โดยก าหนดเป็นนโยบายและแผนพฒันาประเทศ  รวมทัง้ปรบัเปลีย่นกระบวนการและหาวธิกีารในการจดัระบบการศกึษาใหร้องรบัแผนการ
พฒันาทรพัยากรมนุษย ์ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงตามกระแสโลก (มนตช์ยั  เทยีนทอง, 2554 : 1) 

 กระทรวงศกึษาธกิาร  ซึง่เป็นหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการศกึษา  ไดจ้ดัท าแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศกึษา พ.ศ. 2554-2556  โดยก าหนดสาระส าคญัเกีย่วกบัแหล่งการเรยีนรู้  คอื  ส่งเสรมิสนบัสนุนการจดัตัง้แหล่งการเรยีนรูด้า้นไอซี
ท ีและดา้นอื่นๆทีป่ระยุกตใ์ชร้ะบบไอซทีเีป็นเครื่องมอืส าคญั  จดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรู้แห่งชาต ิ(Nation Learning Center : NLC) ดว้ยการ
ประยุกตใ์ชไ้อซที ี เพื่อใหเ้ป็นศนูยก์ลางการคนควา้สาระความรู ้(Content) ในสาขาวชิาต่างๆ ส าหรบัการเรยีนรู ้การวจิยั และการอา้งองิ
ทัว่ไป  นอกจากนี้จดัใหม้แีหล่งการเรยีนรูไ้อซทีใีนชมุชน/ทอ้งถิน่  ซึง่ประกอบดว้ยสื่อการเรยีนการสอนทางอเิลก็ทรอนิกส์และสาระความรูท้ี่
เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชวีติประจ าวนัและการประกอบอาชพี  โดยเตรยีมความพรอ้มที่จะเชือ่มโยงเขา้กบัศนูยก์ารเรยีนรูแ้ห่งชาตไิด้  
พรอ้มทัง้มกีารฝึกอบรมใหแ้ก่ผูเ้รยีนตามความเหมาะสมดว้ย 

 ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา  สงักดักระทรวงศกึษาธกิารเป็นองคก์รหลกัดา้นนโยบาย แผน และมาตรฐานการศกึษา
ของชาต ิ ดา้นการวจิยัและประเมนิผลการศกึษา  เพื่อใหค้นไทยไดเ้รยีนรู้ตลอดชวีติอย่างมคีุณภาพได้ตระหนกัถงึความส าคญัของแหล่งการ
เรยีนรูจ้งึไดจ้ดัท ามาตรฐานและแนวทางในการพฒันาแหล่งการเรยีนรูข้องประเทศไทยใหเ้หมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของโลกและการ
เปลีย่นแปลงดา้นการศกึษาตลอดจนพฒันาสู่ความเป็นสากล (ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2552 : 2) 

 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามไดร้่วมกบัส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา  จดัท าโครงการ  
“การพฒันาแหล่งการเรยีนรูใ้นการใชส้ื่อเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพื่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน”  โดยด าเนินการพฒันาเวบ็ไซตส์ าหรบัเผยแพร่
องคค์วามรูต่้างๆ ของแหล่งการเรยีนรู้ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545   
มาตรา 25  เป็นแหล่งการเรยีนรู้ไอซที ี นอกจากนี้ยงัไดร้วบรวมองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูต่้าง ๆ ในรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกส์  ทัง้ทีเ่ป็น
แหล่งการเรยีนรู้ทีเ่ป็นสถานที่  และแหล่งเรยีนรูท้ีอ่ยู่ในตวัคน  เชน่ ครภูมูปิญัญาไทย หรอื ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นตน้  ผูเ้ขา้รบัการอบรมเป็น
ครภูมูปิญัญาไทย  ปราชญ์ชาวบ้านจาก ภาคต่าง ๆ จ านวน 90 คน ซึง่ผลการด าเนินงานส่งผลใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัการจดัสรรพืน้ที่
เวบ็ไซต์  และเวบ็ไซตข์องแหล่งการเรยีนรูจ้ากโครงการ  และผูเ้ขา้รบัการอบรมด าเนินการพฒันาองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งในรปูสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสน์ าส่งขึน้เวบ็ไซตท์ี่ไดร้บัการจดัสรรเพื่อเผยแพร่ต่อไป  นอกจากนี้ในงานวจิยัมขีอ้เสนอแนะคอื การอบรมบุคลากรของแหล่ง
การเรยีนรูแ้กนน า  เพื่อสรา้งเครอืขา่ยการพฒันาแหล่งการเรยีนรูใ้หก้วา้งขวางมากขึน้โดยใชท้รพัยากรเวบ็ต้นแบบ ภาพตน้แบบ และอื่น ๆ 
ไปขยายผลอย่างต่อเนื่อง  ขยายการพฒันาเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูใ้หม้ากขึน้  จากผลการศกึษาพบวา่  บุคลากรของแหล่งการเรยีนรู้ต่าง ๆ 
มคีวามตอ้งการอบรมเป็นจ านวนมากและวจิยัการสรา้งแหล่งการเรยีนรู้ชมุชนโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน  เนื่องจากในชมุชนประกอบดว้ยแหล่ง
การเรยีนรูจ้ านวนมาก  ทัง้แหล่งการเรยีนรูใ้นตวัคน ทีเ่ป็นปราชญ์ชาวบ้าน  ภมูปิญัญาทอ้งถิน่  และแหล่งการเรยีนรูต้ามสถานที่ต่าง ๆ เชน่  
ในโรงเรยีน  ในป่าชมุชน  วดั  เป็นตน้ และโรงเรยีนต่าง ๆ ไดก้ าหนดแหล่งการเรยีนรูเ้หล่านี้เป็นหลกัสตูรทอ้งถิน่ของสถานศกึษา   ดงันัน้
ความร่วมมอืต่างๆจากโรงเรยีนเชือ่มไปยงัชุมชน  จะชว่ยใหก้ารด าเนินงานประสบผลส าเรจ็  (พสิุทธา  อารรีาษฎร์ และคณะ, 2554 : 1-50) 

 จากผลการวจิยัตามโครงการ การพฒันาแหล่งการเรยีนรูใ้นการใชส้ื่อเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ของผูเ้รยีน  
พบวา่สามารถด าเนินการไดอ้ย่างเป็นรปูธรรมและมคีวามส าเรจ็ โดยที่ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามพงึพอใจในระดบัมากในทุก ๆ ดา้น  แต่
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อย่างไรกต็าม  ในชมุชนยงัมแีหล่งการเรยีนรู้อกีเป็นจ านวนมาก ทีย่งัไม่มโีอกาสพฒันาเป็นองคค์วามรูใ้นรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อเผยแพร่สู่
สาธารณชน  อาท ิ องคค์วามรูข้องครภูมูปิญัญา  นายเลื่อน  หงสากล  ซึง่ครภูมูปิญัญาหรอืปราชญ์ชาวบ้าน จดัวา่เป็นแหล่งการเรยีนรู้
ประเภททีเ่ป็นทรพัยากรจากบุคคล  เนื่องจากครภูมูปิญัญาหรอืปราชญ์ชาวบ้าน หมายถงึ  บุคคลในทอ้งถิน่ ซึง่เป็นเจา้ของภมูปิญัญาหรอื
น าภมูปิญัญามาใชป้ระโยชน์ในการด ารงชวีติ  ผา่นการเรยีนรู ้การปรบัตวั ผา่นประสบการณ์ พฒันาต่อยอดและสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้
ไดอ้ย่างเหมาะสม (ส านกังานการปฏริปูทีด่นิเพื่อการเกษตรกรรม,  2554 : ค านิยม) นายเลื่อน หงสากล เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ สามารถถ่ายทอด
องคค์วามรูแ้ละประสบการณ์การใชส้มุนไพรพืน้บ้านในการรกัษาสตัว ์ ซึง่การถ่ายทอดองคค์วามรูข้อง นายเลื่อน หงสากล  จะจ ากดัเฉพาะ
ในครอบครวั เพื่อนบ้านและจากบุคคลทีม่าศกึษาดงูานในพืน้ทีเ่ท่านัน้    

 จากความส าคญัดงักล่าว ผูว้จิยัจงึสนใจพฒันาองคค์วามรูแ้หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ กรณีศกึษาการพฒันาแหล่งการเรยีนรู้
บนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง  ครภูมูปิญัญาสมุนไพรพืน้บ้านรกัษาสตัว ์  เพื่อพฒันาองคค์วามรูเ้ป็นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ น าส่งขึน้เวบ็ไซต์
เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนไดศ้กึษา  ผูศ้กึษาหวงัวา่ ผลจากการด าเนินงาน  จะเกดิประโยชน์ต่อบุคคลทัว่ไปในการน าองคค์วามรูข้องแหล่ง
การเรยีนรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อไป 

  
 วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อพฒันาแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง  ครภูมูปิญัญาสมุนไพรพืน้บ้านรกัษาสตัวใ์หม้คีุณภาพ 
 2. เพื่อพฒันาองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรู้บนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาสมุนไพรพืน้บ้านรกัษาสตัวใ์หม้ี

คุณภาพ 
 3. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชแ้หล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาสมุนไพรพืน้บ้านรกัษาสตัว ์
 

2.  วิธีด าเนินการวิจยั 

 2.1   ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
   2.1.1  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้  ได้แก่  ครสูงักดัส านกังานเขตพืน้ทีม่ธัยมศกึษา เขต  26   
   2.1.2  กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ครสูงักดัส านกังานเขตพืน้ทีม่ธัยมศกึษาเขต 26 จ านวน 30 คน โดยวธิกีารสุ่มแบบบงัเอญิ 
 2.2  เนื้อหาแหล่งการเรยีนรู ้ 
   สมุนไพรพืน้บ้านรกัษาสตัว ์
 2.3  เครื่องมอืในการวจิยั 
   2.3.1  แหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครูภมูปิญัญาสมุนไพรพื้นบ้านรกัษาสตัว ์
   2.3.2  แบบประเมนิเวบ็ไซตข์องแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาสมุนไพรพืน้บ้านรกัษาสตัว ์
   2.3.3  แบบประเมนิองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาสมุนไพรพืน้บ้านรกัษา

สตัว ์
   2.3.4  แบบสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ช ้ทีม่ต่ีอแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครูภมูปิญัญาสมุนไพร

พืน้บ้านรกัษาสตัว ์
 2.4  สถติทิีใ่ช ้   
   2.4.1  สถติทิีใ่ช ้ ไดแ้ก่  ค่าเฉลีย่ (Mean),  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   2.4.3  เกณฑก์ารวเิคราะห์ผล  ใชค้่าเฉลีย่เทยีบกบัเกณฑก์ารประเมนิ  ดงันี้  (พสิุทธา อารรีาษฎร.์  2551 : 174) 
   ค่าเฉลีย่เท่ากบั   4.50 – 5.00   หมายความวา่   มากทีสุ่ด 
   ค่าเฉลีย่เท่ากบั   3.50 – 4.49   หมายความวา่   มาก 
   ค่าเฉลีย่เท่ากบั   2.50 – 3.49   หมายความวา่   ปานกลาง 
   ค่าเฉลีย่เท่ากบั   1.50 – 2.49   หมายความวา่   น้อย 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั   1.00 – 1.49   หมายความวา่   น้อยทีสุ่ด 
   เกณฑเ์ฉลีย่ของระดบัความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญและผูรู้้  ระดบัทีย่อมรบัไดใ้ชค้่าเฉลีย่ของคะแนนตัง้แต่  3.50  ขึน้ไป  

และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกนิ  1.00   
 2.5  ระยะเวลา   ธนัวาคม พ.ศ. 2554 – พฤษภาคม  พ.ศ. 2555  
 2.6  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

   2.6.1  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่  แหล่งการเรยีนรู้  เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  หลกัการออกแบบเวบ็ไซต ์ 
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่  สารสนเทศบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  หลกัการประเมนิผลและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต 

   2.6.2  ขอใชพ้ืน้ทีเ่วบ็ไซต์ จากโครงการการพฒันาแหล่งการเรยีนรูใ้นการใชเ้ทคโนโลยแีละสารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้
ของผูเ้รยีน  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  

   2.6.3  ออกแบบพฒันาเวบ็ไซต์และพฒันาองคค์วามรูข้ ึน้สู่เวบ็ไซต์ 
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   2.6.4  ปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
   2.6.5  ประเมนิคุณภาพเวบ็ไซตโ์ดยผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 คน  ไดแ้ก่ นายวรีะพน  ภานุรกัษ์, นางสาวอภดิา  รุณวาทย,์ 
นายนราทปิ  ทองปาน,  นายกรีต ิ ทองเนตร, นายธวชัชยั  สหพงษ์ 
   2.6.6  ประเมนิคุณภาพองคค์วามรูโ้ดยผูรู้ ้จ านวน 5 คน  ไดแ้ก่  นายเลื่อน  หงสากล,  นายทองบ่  ยุบุญชติ,  นายสุนนั  
มทิะลา,  นายปลด  ศรบุีญเรอืง,  นายสุนทร  พาขนุทด   
   2.6.7  น าขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญและผูรู้้มาท าการปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า  ได้แหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต เรื่อง  ครภูมูปิญัญาสมุนไพรพืน้บ้านรกัษาสตัว ์ ที ่ http://www.itrmu.net/web/tuktik/ 
   2.6.8  น าแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาสมุนไพรพืน้บ้านรกัษาสตัวไ์ปทดลองใชก้บักลุ่ม
ตวัอย่าง  จ านวน  30  คน 
   2.6.8  สรุปผลการวจิยั 
 

3.  ผลการพฒันา 

 3.1  ผลการพฒันาแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาสมุนไพรพื้นบ้านรกัษาสตัว ์
    3.1.1  องคป์ระกอบของเวบ็ไซต ์ ผูว้จิยัได้พฒันาเวบ็ไซต์ โดยแบ่งองคป์ระกอบของเวบ็ไซตเ์ป็น  4 ส่วน  ดงันี้ 
   1)  ส่วนหวัเวบ็ไซต์   เป็นส่วนที่แสดงชือ่เวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูค้รภูมูปิญัญาสมุนไพรพื้นบ้านรกัษาสตัว ์ ส่วนหวั
เวบ็ไซตจ์ะปรากฏทัง้ในหน้าโฮมเพจและเวบ็เพจ 
   2)  ส่วนซา้ยของเวบ็ไซต์  เป็นส่วนรายการแสดงหวัขอ้หลกัขององคค์วามรู้  เพื่อเชือ่มโยงไปยงัหน้าเวบ็เพจทีแ่สดง
ขอ้มลูเพื่อขยายความตามหวัขอ้หลกัขององค์ความรู ้ หวัขอ้ในส่วนซา้ยจะปรากฏทัง้ในหน้าโฮมเพจและเวบ็เพจ 
   3)  ส่วนกลางของเวบ็ไซต์   เป็นส่วนทีม่เีนื้อทีใ่หญ่ทีสุ่ดในองคป์ระกอบทัง้หมด  เมื่ออยู่ในหน้าโฮมเพจจะแสดงขอ้มลู
เกีย่วกบั  เรื่องเด่น  ขา่ว  ขอ้มลูประจ าวนั  รายการออนไลน์  กลุ่มรปูภาพกจิกรรม  กลุ่มรูปภาพสมุนไพรรกัษาโรคต่างๆ เป็นตน้  
นอกจากนี้ยงัเป็นพืน้ทีส่ าหรบัแสดงขอ้มลูความรูต่้างๆ เมื่อผูใ้ชค้ลกิหวัขอ้ในส่วนซา้ยของเวบ็ไซต์ 
   4)  ส่วนขวาของเวบ็ไซต์   เป็นส่วนที่ระบุขอ้มลูครภูมูปิญัญา  ขอ้มลูผูด้แูลระบบ  เครอืขา่ยแหล่งการเรยีนรู้ และเป็น
พืน้ทีแ่สดงภาพแบนเนอรส์ าหรบัเชือ่มโยงไปยงัเวบ็ไซตต่์างๆทีเ่หน็วา่มคีวามส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช ้ จะปรากฏใหเ้หน็ทัง้ในหน้า
โฮมเพจและเวบ็เพจ   

 
 

รปูภาพที ่1  แสดงแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตเรื่อง ครภูมูปิญัญาสมุนไพรพื้นบ้านรกัษาสตัว ์
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    3.1.2  ผลการประเมนิคุณภาพเวบ็ไซต์    
   ตารางที ่1  แสดงค่าเฉลีย่  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัการประเมนิคุณภาพ  จากการประเมนิคุณภาพเวบ็ไซตโ์ดย
ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 คน   

รายการ X  S.D. ระดบัคุณภาพ 
1. ดา้นประสทิธภิาพของเวบ็ไซต์    
  1.1  การน าเสนอสื่อ/สารสนเทศทีห่ลากหลาย 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
  1.2  ความถกูตอ้งของระบบการเชือ่มโยงแหล่งขอ้มลูภายนอก 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
  1.3  ความง่ายในการเรยีกใชห้รอืการเขา้ถงึขอ้มลู 4.40 0.89 มาก 
  1.4  ความเรว็ในการน าเสนอสื่อและองคค์วามรู้ 4.40 0.55 มาก 
  1.5  ความเหมาะสมในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู 4.00 0 มาก 

คะแนนเฉลีย่รายดา้น 4.48 0.59 มาก 
2.  ดา้นประสทิธผิลของเวบ็ไซต์    
  2.1  ความถกูตอ้งของขอ้มลูและสารสนเทศทีน่ าเสนอ 5.00 0 มากทีสุ่ด 
  2.2  ความเหมาะสมของสื่อ   4.40 0.55 มาก 
  2.3  ความเหมาะสมของภาพและกจิกรรมที่น าเสนอ 4.60 0.89 มากทีสุ่ด 
  2.4  ความเหมาะสมของวดีทิศัน์ทีน่ าเสนอ 4.40 0.55 มาก 
  2.5  ความเหมาะสมของการเชือ่มโยงเครอืขา่ยแหล่งการเรยีนรู้ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 

คะแนนเฉลีย่รายดา้น 4.60 0.58 มากทีสุ่ด 
3. ดา้นความเหมาะสมต่อการเรยีนรู้    
   3.1  ความเป็นปจัจุบนั/ ความทนัสมยัของการน าเสนอสารสนเทศ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
   3.2  ความน่าสนใจของสารสนเทศทีน่ าเสนอ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
   3.3  คุณค่าของสารสนเทศทีน่ าเสนอ 5.00 0 มากทีสุ่ด 
   3.4  ความเหมาะสมของสารสนเทศต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
   3.5  ความเหมาะสมของเวบ็ไซต์ต่อการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 5.00 0 มากทีสุ่ด 

คะแนนเฉลีย่รายดา้น 4.80 0.41 มากทีสุ่ด 
คะแนนเฉลีย่ทัง้หมด                                  4.63 0.54 มากทีสุ่ด 

   จากตารางที ่1  พบวา่ การประเมนิคุณภาพของเวบ็ไซตโ์ดยรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด ( x = 4.63, S.D.= 0.54) 
เมื่อพจิารณาระดบัการประเมนิรายดา้นพบวา่ ระดบัการประเมนิอยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ดจ านวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นประสทิธผิลของ
เวบ็ไซต์ ( x = 4.60 ) และดา้นความเหมาะสมต่อการเรยีนรู ้( x = 4.80 )  ส่วนดา้นประสทิธภิาพของเวบ็ไซตอ์ยู่ในระดบัเหมาะสมมาก       
( x = 4.48)  เมื่อพจิารณาคุณภาพเป็นรายขอ้  พบวา่  ระดบัการประเมนิคุณภาพมอียู่ 2  ระดบั  คอื  ระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด  จ านวน 10  
ขอ้ และระดบัเหมาะสมมาก  จ านวน  5  ขอ้   
   3.1.3  ผลการประเมนิคุณภาพองคค์วามรู ้  
   ตารางที ่2  แสดงค่าเฉลีย่  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัการประเมนิคุณภาพ  จากการประเมนิคุณภาพองคค์วามรู้
โดยผูรู้จ้ านวน  5  คน 
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รายการ X  S.D. ระดบัคุณภาพ 
1. ดา้นความเหมาะสมขององคค์วามรู้    
   1.1  ความถกูตอ้งของเนื้อหา 5.00 0 มากทีสุ่ด 
   1.2  ความเหมาะสมของตวัอกัษร ไดแ้ก่  แบบอกัษร ขนาด ส ีมคีวามชดัเจน 
        ง่ายต่อการอ่าน 

4.80 0.45 มากทีสุ่ด 

   1.3  ความเหมาะสมของรปูภาพ/กจิกรรมทีน่ าเสนอ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
   1.4  ความพงึพอใจทีม่ต่ีอองคค์วามรู้ทีพ่ฒันาขึน้ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 

คะแนนเฉลีย่รายดา้น 4.85 0.37 มากทีสุ่ด 
2. ดา้นความเหมาะสมของสื่ออเิลก็ทรอนิกส์    
  2.1  ความเหมาะสมของหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์(E-book) 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
  2.2  ความเหมาะสมของสื่อวดีทิศัน์(Video) 4.40 0.55 มาก 
  2.3  ความเหมาะสมของสื่อน าเสนอ (Powerpoint) 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
  2.4  ความทนัสมยัของสื่อทีพ่ฒันาขึน้ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
  2.5  ความสะดวกในการใชส้ื่อที่พฒันาขึน้ 4.00 0.71 มาก 
  2.6  ความพงึพอใจทีม่ต่ีอสื่อทีพ่ฒันาขึน้  4.60 0.55 มากทีสุ่ด 

คะแนนเฉลีย่รายดา้น 4.50 0.57 มากทีสุ่ด 
คะแนนเฉลีย่ 4.64 0.53 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางที ่ 2  พบวา่  การประเมนิคุณภาพองคค์วามรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด ( x = 4.64, S.D.= 0.53) 
เมื่อพจิารณาระดบัการประเมนิรายดา้นพบวา่  ระดบัการประเมนิอยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด ทัง้ดา้นความเหมาะสมขององคค์วามรู้ ( x = 
4.85 ) และดา้นความเหมาะสมของสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ( x = 4.50)  
 3.2 ผลการทดลองใช ้
 ผูว้จิยัไดน้ าเวบ็ไซตท์ี่พฒันาขึน้  ไปทดลองใชก้บัประชากรกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน  เพื่อสอบถามระดบัความพงึพอใจ
ของผูใ้ชท้ีม่ต่ีอแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครูภมูปิญัญาสมุนไพรพื้นบ้านรกัษาสตัว ์ ผลการสอบถามมดีงันี้ 
 ตารางที ่3  แสดงระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชต่้อแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาสมุนไพร
พืน้บ้านรกัษาสตัว ์

รายการ X  S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
1.  มคีวามชดัเจน  ถกูตอ้ง  น่าเชือ่ถอื  และขอ้มลูมกีารปรบัปรุงอยู่เสมอ 4.43 0.50 มาก 
2.  ปรมิาณเนื้อหามเีพยีงพอกบัความตอ้งการ 4.33 0.61 มาก 
3.  ขา่วสารการประชาสมัพนัธเ์วบ็ไซต ์ มคีวามเหมาะสม  น่าสนใจ 4.70 0.47 มากทีสุ่ด 
4.  การจดัล าดบัเนื้อหาเป็นขัน้ตอน  มคีวามต่อเนื่อง  อ่านแลว้เขา้ใจ 4.23 0.43 มาก 
5.  มกีารจดัหมวดหมู่  ง่ายต่อการคน้หาและท าความเขา้ใจ 4.27 0.52 มาก 
6.  เนื้อหากบัภาพมคีวามสอดคลอ้งกนั 4.33 0.48 มาก 
7.  เนื้อหา/ขอ้มลูมกีารปรบัปรุงอยู่เสมอ 4.13 0.43 มาก 
8.  เนื้อหาสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้ 4.73 0.45 มากทีสุ่ด 
9.  เป็นสื่อเพื่อใชเ้ผยแพร่ขา่วสารประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่งานวจิยัได้ 4.70 0.47 มากทีสุ่ด 
10. มปีระโยชน์ต่อนกัเรยีน  นิสติ  บุคลากร  อาจารย ์ นกัวจิยัและ
ประชาชน 

4.83 0.38 มากทีสุ่ด 

11. ความสะดวกในการคน้หาขอ้มลูและขา่วสารต่างๆ 4.47 0.51 มาก 
12. ปรมิาณของเนื้อหามเีพยีงพอกบัความตอ้งการ 4.07 0.45 มาก 
13. ความรวดเรว็ในการเขา้ถงึขอ้มลูและขา่วสาร 4.40 0.62 มาก 
14. ความรวดเรว็ในการโหลดขอ้มลู 4.23 0.50 มาก 
15. ความถกูตอ้งในการเชือ่มโยงหน้าเวบ็เพจ 4.37 0.49 มาก 

คะแนนเฉลีย่ทัง้หมด 4.42 0.53 มาก 
 
 จากตารางที ่ 3  ผลการสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ชท้ีม่ต่ีอแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครูภมูปิญัญา
สมุนไพรพืน้บ้านรกัษาสตัว ์ พบวา่  กลุ่มผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x = 4.42 , S.D.= 0.53) โดยมคีวามพงึพอใจมาก
ทีสุ่ดในเรื่อง  มปีระโยชน์ต่อนกัเรยีน  นิสติ  บุคลากร  อาจารย ์ นกัวจิยัและประชาชน 
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4.  สรปุและอภิปรายผล 

 การพฒันาแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  เรื่อง  ครภูมูปิญัญาสมุนไพรพืน้บ้านรกัษาสตัว ์ มวีตัถุประสงค ์ 1) 
เพื่อพฒันาแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง  ครภูมูปิญัญาสมุนไพรพืน้บ้านรกัษาสตัวใ์หม้คีุณภาพ  2) เพื่อพฒันาองคค์วามรู้
ของแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาสมุนไพรพืน้บ้านรกัษาสตัวใ์หม้คีุณภาพ  3) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของ
ผูใ้ชแ้หล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาสมุนไพรพืน้บ้านรกัษาสตัว ์  

 สรุปผลการพฒันา 
 1.  ผลการพฒันาแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง  ครภูมูปิญัญาสมุนไพรพื้นบ้านรกัษาสตัว ์ อยู่ในระดบั

เหมาะสมมากทีสุ่ด ( x = 4.63,  S.D.= 0.54)  แสดงวา่แหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง  ครภูมูปิญัญาสมุนไพรพืน้บ้านรกัษา
สตัวม์คีุณภาพ  ในระดบัทีย่อมรบัได้ มคี่าเฉลี่ย  3.5  ขึน้ไปส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มคี่าไม่เกนิ 1 

 2. ผลการพฒันาองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง  ครภูมูปิญัญาสมุนไพรพืน้บ้านรกัษาสตัว ์ 
อยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด ( x = 4.63, S.D.= 0.53)  แสดงวา่องคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง  ครภูมูิ
ปญัญาสมุนไพรพืน้บ้านรกัษาสตัวม์คีุณภาพ  ในระดบัทีย่อมรบัได้  x  มคี่าเฉลีย่  3.5  ขึน้ไป  S.D. มคี่าไม่เกนิ 1 

 3. ความพงึพอใจของผูใ้ชแ้หล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครภูมูปิญัญาสมุนไพรพื้นบ้านรกัษาสตัว ์ อยู่ระดบั
พงึพอใจมาก ( x = 4.42,  S.D.= 0.53) 

 อภปิรายผล 
 1.  จากผลการพฒันา ไดแ้หล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง  ครูภมูปิญัญาสมุนไพรพื้นบ้านรกัษาสตัวท์ีม่ี

คุณภาพ  ดา้นประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และความเหมาะสมต่อการเรยีนรู ้ เหตุทีเ่ป็นเช่นนี้เนื่องมาจากการน าเวบ็ไซตไ์ปปรกึษา
ผูเ้ชีย่วชาญ  ตามหวัขอ้ในการประเมนิ แลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมและพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อให้ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิคุณภาพ  ซึง่
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ  พรหมมาตร์  ศรแีกว้และคณะ (2549)  พบวา่  ผลการพฒันาและประเมนิคุณภาพของแหล่งเรยีนรูเ้สมอืนบน
เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ เขตหา้มล่าสตัวป์่าถ ้าผาท่าพล  ต าบลบ้านมุง  อ าเภอเนินมะปราง  จงัหวดัพษิณุโลก    ผลเฉลีย่โดยรวมมคีวาม
เหมาะสม  อยู่ในระดบัมาก (x   = 4.24, S.D. = 0.21)   
 2.  ไดอ้งคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง  ครภูมูปิญัญาสมุนไพรพืน้บ้านรกัษาสตัวท์ีม่คีุณภาพ  
ทัง้ดา้น  ความเหมาะสมขององคค์วามรูแ้ละความเหมาะสมของสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ เหตุทีเ่ป็นเชน่นี้เนื่องจากการออกแบบองคค์วามรูใ้น
รปูแบบสื่ออเิลก็ทรอนิกสม์คีวามถกูตอ้ง และสามารถเขา้ใชง้านไดส้ะดวก  สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ  นฤมล  กนัหาและคณะ (2551)  
พบวา่ ผลการประเมนิคุณภาพของแหล่งเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ท : พพิธิภณัฑเ์มอืงจติร  ดา้นเนื้อหาและการด าเนินเรื่องมคีวาม
เหมาะสมมากทีสุ่ด  ส่วนผลเฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัด ี(x   = 4.21, S.D. = 0.47) 

          3.  ผลการศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชแ้หล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง ครูภมูปิญัญาสมุนไพรพืน้บ้านรกัษา
สตัว ์ สรุปไดว้า่ผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจ  ในดา้นความเป็นประโยชน์ต่อนกัเรยีน  นิสติ  บุคลากร  อาจารย์  นกัวจิยัและประชาชน  เนื้อหา
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ ขา่วสารการประชาสมัพนัธเ์วบ็ไซต์มคีวามเหมาะสม น่าสนใจ  เป็นสื่อเพื่อใชเ้ผยแพร่ขา่วสารประชาสมัพนัธ์
และเผยแพร่งานวจิยัได้  ความสะดวกในการคน้หาขอ้มลูและขา่วสารต่างๆ  ความชดัเจน  ถกูตอ้ง  น่าเชือ่ถอื  และขอ้มลูมกีารปรบัปรุงอยู่
เสมอ  ความรวดเรว็ในการเขา้ถงึขอ้มลูและข่าวสาร  ความถกูตอ้งในการเชือ่มโยงหน้าเวบ็เพจ  เนื้อหากบัภาพมคีวามสอดคลอ้งกนั  
ปรมิาณเนื้อหามเีพยีงพอกบัความตอ้งการ  มกีารจดัหมวดหมู่  ง่ายต่อการคน้หาและท าความเขา้ใจ  การจดัล าดบัเนื้อหาเป็นขัน้ตอน  มี
ความต่อเนื่อง  อ่านแล้วเขา้ใจ  ความรวดเรว็ในการโหลดขอ้มลู  เนื้อหา/ขอ้มลูมกีารปรบัปรุงอยู่เสมอ ปรมิาณของเนื้อหามเีพยีงพอกบั
ความตอ้งการ  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  พสิุทธา  อารรีาษฎร์ และวทิยา  อารรีาษฎร ์(2554)  พบวา่  ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามพงึพอใจ
ในทุกๆดา้นและการตดิตามผลหลงัการอบรม พบวา่  ผูเ้ขา้อบรมยงัมกีารปรบัปรุงขอ้มลูบางส่วนอยู่เสมอและมกีารขยายผลการอบรมเพิม่  
 

5.  ประกาศคณูุประการ 

 การวจิยัในครัง้นี้ส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี ดว้ยความกรุณา ชว่ยเหลอื แนะน า ใหค้ าปรกึษา แกไ้ขขอ้บกพร่องจนสมบูรณ์จาก  
ผศ.ดร.วรปภา  อารรีาษฎ์  และ  ผศ.ดร.ธรชั  อารรีาษฎ์  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ นายเลื่อน  หงสากล  ครภูมูปิญัญาสมุนไพรพืน้บ้านรกัษาสตัวแ์ละกลุ่มเกษตรอนิทรยีต์ าบลหนองตอก
แป้นทีใ่หข้อ้มลูและองคค์วามรูเ้พื่อใชใ้นการวจิยั  ขอบพระคุณ อาจารยว์รีะพน  ภานุรกัษ์, อาจารยอ์ภดิา  รุณวาทย,์ อาจารยน์ราทปิ  ทอง
ปาน,  อาจารยก์รีต ิ ทองเนตร, อาจารยธ์วชัชยั  สหพงษ์  ผูเ้ชีย่วชาญพจิารณาตรวจสอบเครื่องมอืในการวจิยั และขอบพระคุณคณะครูกลุ่ม
ประชากรตวัอย่างทีใ่หค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการวจิยั 
 ขอขอบพระคุณบดิา มารดา ทีใ่หก้ารชว่ยเหลือและเป็นก าลงัใจในการท าการวจิยัมาโดยตลอด 
 คุณค่าและประโยชน์อนัพงึมใีนการวจิยัครัง้นี้ขอมอบและอุทศิต่อผูม้พีระคุณทุกๆท่าน  และหวงัเป็นอย่างยิง่วา่จะเป็น
ประโยชน์แก่ผูศ้กึษาต่อไป 
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อ้างอิง 

 กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารและกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร (ฉบบัที ่๒) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ , 2552.  
  นฤมล  กนัหาและคณะ.  การพฒันาแหล่งเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ท : พพิธิภณัฑเ์มอืงจติร. การศกึษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเองหลกัสตูรปรญิญาศกึษามหาบณัฑติ  มหาวทิยาลยันเรศวร, 2551. 
  พสิุทธา  อารรีาษฎร ์และวทิยา  อารรีาษฎร.์  (ร่าง) รายงานผลการศกึษาการพฒันาแหล่งการเรยีนรูใ้นการใชส้ื่อเทคโนโลยี
และสารสนเทศเพื่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน. มหาสารคาม : เอกสารเสนอต่อส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2554.  
  พสิุทธา  อารรีาษฎร.์  การพฒันาซอฟต์แวร์ทางการศกึษา : คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม,  2551.  
พรหมมาตร์  ศรแีกว้และคณะ.  การพฒันาแหล่งเรยีนรูเ้สมอืนบนเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์เขตหา้มล่าสตัวป์่าถ ้าผาท่าพล  ต าบลบ้านมุง  
อ าเภอเนินมะปราง  จงัหวดัพษิณุโลก.  การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองหลกัสตูรปรญิญาศกึษามหาบณัฑติ  มหาวทิยาลยันเรศวร, 2549.                                                                                                                                                               
 มนตช์ยั  เทยีนทอง. การออกแบบและพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร.์ พมิพค์รัง้ที่ 3 : กรุงเทพฯ,  2554.                                          
 ส านกังานการปฏริปูทีด่นิเพื่อการเกษตรกรรม.  เสดจ็พระองคห์ญงิปราชญ์ชาวบ้านภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ถวายเนื่องในวนั
คลา้ยวนัประสตู ิ9 ธนัวาคม 2554 . กรุงเทพ: โรงพมิพ์ชมุนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั                                                      
 ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา. การพฒันามาตรฐานแหล่งการเรยีนรู้ กรุงเทพฯ : โรงพมิพช์มุนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย, 2552.  
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การพฒันาหลกัสตูรอบรมการใช้แทบ็เลต็เพื่อการเรียนรู้ 
เร่ือง การท าภาพสต๊ิกเกอร ์ด้วย  iPad2  ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 
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บทคดัย่อ 
 

 การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่  1)พฒันาหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ เพือ่การเรยีนรู ้  
เรือ่ง  การท าภาพสติก๊เกอรด์ว้ย  iPad2 ใหม้คีุณภาพ  2).เพือ่ศกึษาผลการเรยีนรูข้องผูเ้ขา้รบัการอบรมหลกัสตูรอบรม
การใชค้อมพเิตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู ้เรือ่ง การท าภาพสติก๊เกอรด์ว้ย  iPad2 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ 
ไดแ้ก่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1/2 คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยใชว้ธิกีารสุ่มอย่างงา่ยดว้ยวธิกีารจบัสลาก  โดยมี
หน่วยสุ่มเป็นหอ้งเรยีน จ านวน  1 หอ้งเรยีน จ านวนนกัเรยีน 30  คน เครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษา ไดแ้ก่ หลกัสตูรอบรม 
แบบประเมนิหลกัสตูร แบบวดัความรู ้แบบวดัความพงึพอใจ สถติทิีใ่ช ้ ไดแ้ก่  ค่าเฉลีย่  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ค่าสถติ ิ 
 t-test (dependent) 
 ผลการวจิยั พบว่า 1) หลกัสตูรอบรมทีพ่ฒันาขึน้มคีุณภาพในระดบัเหมาะสมมาก (X =4.29,S.D.=0.78) 2) 
ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัสตูรอบรม โดยมคีะแนนหลงัอบรมสงูกว่าก่อนอบรม อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 และ ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจต่อหลกัสตูรอบรมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (X = 4.56, S.D.= 0.69)  

. 
ค าส าคญั: การพฒันาหลกัสตูรอบรม, แทบ็เลต็ , ไอแพด 
 

Curriculum development using tablets: Sticker making with iPad2 for high school students 
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ooranang-p@hotmail.com 

                 Abstract 
 The objective of this study  to 1) develop the quality curriculum using computer tablets to make 
sticker with iPad 2.       2) evaluate the result of students trained to use the tablet to make the sticker using 
iPad 2. The samples for this study are students of 7th grade (room 1/2) selected from random drawing from 
30 students. The curriculum evaluation form, the student evaluation form, the student satisfactory form were 
used using statistics including average, standard deviation, and t-test (dependent). The results have shown 
that 1) the developed curriculum was of satisfactory (X =4.29,S.D.=0.78) 2) students who underwent training 
understood the curriculum thoroughly, having significantly (p=0.05) higher score after the training. Students 
were highly satisfied with the curriculum   ( X =4.56, S.D.=0.69)  
Key words: Curriculum development, tablet, iPad 
 
 

1009



ค าน า 

                   นโยบายภาครฐัโดยเฉพาะดา้นการจดัการศกึษาของรฐับาลปจัจุบนั ไดก้ าหนดนโยบายเร่งด่วนทีจ่ะ
ด าเนินการในปีแรกเกีย่วกบัการ จดัหาเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ใหแ้ก่โรงเรยีน  โดยเริม่ทดลองด าเนินการใน
โรงเรยีนน ารอ่งส าหรบัระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1และมธัยมศกึษาปีที ่1 ปีการศกึษาพ.ศ. 2555  ควบคู่กบัการเร่ง
พฒันาเนื้อหาทีเ่หมาะสมตามหลกัสตูรบรรจุลงในคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็  รวมทัง้จดัท าระบบอนิเทอรเ์น็ตไรส้ายตาม
มาตรฐานการใหบ้รกิารในสถานศกึษาทีก่ าหนดไวโ้ดยไมเ่สยีค่าใชจ้่าย  และนโยบายเร่งพฒันาการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่การศกึษาใหท้ดัเทยีมกบันานาชาต ิ โดยใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการเร่งยกระดบัคุณภาพและการกระจาย
โอกาสทางการศกึษา  จดัใหม้รีะบบการเรยีนแบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ห่งชาตเิพือ่เป็นกลไกในการเปลีย่นกระบวนทศัน์การ
เรยีนรูใ้หเ้ป็นแบบผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางและเอื้อใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  พฒันาเครอืขา่ยสารสนเทศเพือ่การศกึษา
พฒันาระบบ  “ไซเบอรโ์ฮม”ทีส่ามารถส่งความรูม้ายงัผูเ้รยีนโดยระบบอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู  ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนทุก
ระดบัชัน้ไดใ้ชอุ้ปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การ ศกึษา  ขยายระบบโทรทศัน์เพือ่การศกึษาใหก้วา้งขวาง  ปรบัปรุง
หอ้งเรยีนน ารอ่งใหไ้ดม้าตรฐานหอ้งเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์ รวมทัง้เร่งด าเนินการให ้ “กองทุนเพือ่พฒันาเทคโนโลยเีพือ่
การศกึษา” สามารถด าเนินการตามภารกจิได ้[1]  แนวคดิทีจ่ะน าเอาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษามาประยุกต์ใชก้บั
การเรยีนรูข้องนกัเรยีนในรปูแบบใหมโ่ดยการใชแ้ทบ็เลต็ ( Tablet ) เป็นเครือ่งมอืในการเขา้ถงึแหล่งเรยีนรูแ้ละ
แสวงหาองคค์วามรูใ้นรปูแบบต่างๆทีม่อียู่ในรปูแบบทัง้ Offline และ Online ท าใหผู้เ้รยีนมโีอกาสศกึษาหาความรู ้ฝึก
ปฏบิตั ิและสรา้งองคค์วามรูต่้างๆไดด้ว้ยตวัเอง ซึง่การจดัการเรยีนการสอนในลกัษณะดงักล่าวนี้ไดเ้กดิขึน้แลว้ใน
ต่างประเทศ ส่วนในประเทศไทยมกีารจดัการเรยีนการสอนทัง้ประถมศกึษา มธัยมศกึษา และอุดมศกึษาในบางแห่ง
เท่านัน้ [2] 
      แทบ็เลต็ เป็นนวตักรรมใหมท่างเทคโนโลยแีละการสือ่สารการศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ส าหรบัใชเ้ป็น
เครือ่งมอืเพือ่การศกึษา และการเรยีนรู ้ส าหรบันกัเรยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษา มธัยมศกึษา ตลอดจน
ระดบัอุดมศกึษาโดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาทุกฝา่ยทัง้ผูบ้รหิาร ครอูาจารย ์ศกึษานิเทศก ์และ
นกัเรยีนทีต่อ้งมคีวามรู ้ทกัษะและสรา้งความพรอ้มในกรอบแนวคดิใหต้รงกนัทีจ่ะน าไปสู่การปฏบิตัริ่วมกนัไดอ้ย่างลง
ตวัและเหมาะสม  ดงันัน้จงึเป็นประเดน็ทีส่ าคญัมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีผู่เ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ยตอ้งสรา้งสมรรถนะทาง
คอมพวิเตอรห์รอื Computer Literary ใหเ้กดิขึน้ในช่องทางการสรา้งองคค์วามรูใ้นหลากหลายรปูแบบทัง้การศกึษา
เรยีนรู ้การฝึกอบรม การทดลองปฏบิตั ิและการวจิยัทัง้นี้เพือ่น าไปสู่ผลส าเรจ็ของการสรา้ง Computer Literary  ซึง่
สอดคลอ้งกบัการศกึษาวจิยัของ Becta ICT Research ซึง่ไดศ้กึษาผลการใชแ้ทบ็เลต็ซพีปีระกอบการเรยีนการสอนใน
โรงเรยีนระดบัประถมศกึษาจ านวน 12 โรงเรยีนในประเทศองักฤษชว่งระหว่าง ค.ศ. 2004-2005 การใชแ้ทบ็เลต็
(Tablet PC) โดยใหผู้เ้รยีนและผูส้อนมแีทบ็เลต็พซีเีป็นของตนเองอย่างทัว่ถงึ เป็นปจัจยัส าคญัทีจ่ะช่วยใหเ้กดิการใช้
งานอย่างมปีระสทิธผิล โดยพบว่าการใชแ้ทบ็เลต็พซีชี่วยเพิม่แรงจงูใจของผูเ้รยีนและมผีลในทางบวกต่อผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน รวมทัง้สนบัสนุนใหเ้กดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ชว่ยส่งเสรมิใหเ้กดิการคน้ควา้และการเขา้ถงึองคค์วามรู้
นอกหอ้งเรยีนอย่างกวา้งขวางรวมทัง้ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วมของผูเ้รยีน ส าหรบัในดา้นหลกัสตูรและการ
จดัการเรยีนการสอนนัน้พบว่า การใชแ้ทบ็เลต็พซีนีัน้ชว่ยส่งเสรมิใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยใีนการเรยีนการสอน และ
ส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาหลกัสตูรหรอืการจดัการเรยีนการสอนทีม่เีทคโนโลยสีารสนเทศเป็นส่วนประกอบมากขึน้ 
อย่างไรกต็ามการสรา้งใหเ้กดิผลส าเรจ็ดงักล่าวนัน้ ต้องอาศยัปจัจยัสนบัสนุนและการจดัการในดา้นต่างๆจากผูบ้รหิาร 
โดยเฉพาะอย่างยิง่การสนบัสนุนใหม้เีครอืขา่ยสือ่สารแบบไรส้าย (Wireless Network) และเครือ่งฉายภาพแบบไรส้าย 
(Wireless Data Projector) ทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ใหส้ามารถสรา้งและใชง้านใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด รวมทัง้ควรจดัใหม้ี
การวางแผนจดัหาทรพัยากรมาสนบัสนุนอย่างเป็นระบบ ซึง่ทา้ยทีสุ่ดจะพบว่าการใชแ้ทบ็เลต็พซีนีัน้จะสามารถสรา้งให้
เกดิประโยชน์ทีห่ลากหลายและมคีวามคุม้ค่ามากกว่าการใชค้อมพวิเตอรเ์ดสกท์อ็ป (Desktop) และคอมพวิเตอรแ์ลบ็ท็
อป (Laptop) ประกอบการเรยีนการสอนทีม่ใีชง้านกนัอยู่ในสถานศกึษาโดยทัว่ไป5] 
    จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้เหน็ไดว้่าการจดัการศกึษาส าหรบัประเทศไทยทีใ่ชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เป็นเครือ่งมอื
ในการจดัการเรยีนการสอนยงัไมแ่พรห่ลาย การฝึกอบรมเป็นกระบวนการในการเรยีนการสอนเพือ่ใหเ้กดิความรู ้
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เสรมิสรา้งทกัษะและแลกเปลีย่นเจตคตติามความมุง่หวงัทีก่ าหนดไว ้อนัน าไปสู่การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ซึง่อาจเป็น
การเรยีนการสอนในชัน้เรยีนหรอืในสถานทีท่ างานกไ็ด้[6] และเป็นกระบวนการทีจ่ดัขึน้เพือ่ใหบุ้คคลไดเ้รยีนรูแ้ละมี
ความช านาญ เพือ่วตัถุประสงคอ์ย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมุง่ใหค้นรูเ้รือ่งใดเรือ่งหนึ่งโดยเฉพาะ และเพือ่แลกเปลีย่น
พฤตกิรรมของคนไปในทางทีต่อ้งการ  
 จากเหตุผลดงักล่าว ผูศ้กึษาในฐานะผูส้อนจงึมแีนวคดิทีจ่ะพฒันาหลกัสตูรอบรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใช้
คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู ้โดยมุง่เน้นการเพิม่ศกัยภาพของผูเ้รยีน ดว้ยการท าการศกึษาในหวัขอ้การพฒันา
หลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู้ เรือ่ง การท าภาพสติก๊เกอรด์ว้ย iPad2  ส าหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยคาดหวงัว่าผลการศกึษาในครัง้นี้จะเป็นประโยชน์แก่สถานศกึษา บุคลากรทางการศกึษา และ
ผูส้นใจทัว่ไปทีจ่ะน าความรูไ้ปใชพ้ฒันาการเรยีนการสอนอย่างมคีุณภาพและประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 
วตัถปุระสงคก์ารศึกษา 

1.เพือ่พฒันาหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพเิตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู ้เรือ่ง การท าภาพสติก๊เกอรด์ว้ย   

iPad2  ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ใหม้คีุณภาพ 

 2.เพือ่ศกึษาผลการเรยีนรูข้องผูเ้ขา้รบัการอบรมหลกัสตูรอบรมการใช้คอมพเิตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู ้ 

เรือ่ง การท าภาพสติก๊เกอรด์ว้ย  iPad2 

 

                                                      2. เครือ่งมอืและวธิกีารด าเนินงาน 
            2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

2.1.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้  ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา  
2554  จ านวน  3 

 หอ้งเรยีน  รวมทัง้หมด 71  คน  ของโรงเรยีน เสอืโกก้วทิยาสรรค ์  
2.1.2 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ไดแ้ก่นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1/2 คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างการ
สุ่มโดยวธิแีบบ       

จบัสลาก จ านวน 30  คน 
            2.2 เนื้อหาในการอบรม   

การพฒันาหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ เพือ่การเรยีนรู ้ เรือ่ง  การท าภาพสติก๊เกอรด์ว้ย  
iPad2   ส าหรบันกัเรยีน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ซึง่แบ่งเนื้อหาออกเป็นดงันี้ 
2.2.1 ความรูพ้ ืน้ฐานเกีย่วกบัแทบ็เลต็ 

2.2.2  ความรูพ้ ืน้ฐานเกีย่วกบั iPad2 

2.2.3  วธิกีารใชง้าน iPad2 เบือ้งตน้ 

2.2.4  การใชง้านแอปปลเิคชัน่กลอ้งบน iPad2 
2.2.5  การท าภาพสติก๊เกอรด์ว้ย iPad2 

 2.3 เครือ่งมอืในการศกึษา 
     2.3.1 หลกัสตูรอบรม 
     2.3.2 แบบประเมนิหลกัสตูรอบรม 
     2.3.3 แบบวดัความรู ้
     2.3.4 แบบวดัความพงึพอใจ 
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 2.4 สถติทิีใ่ช ้ 
         2.4.1  ค่าสถติ ิ ค่าเฉลีย่  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและ t-test โดยในการวเิคราะหจ์ะใชค้่าเฉลีย่เทยีบกบั

เกณฑก์ารประเมนิดงันี้  (พสิุทธา อารรีาษฎร.์ 2551 : 143-151) [3] 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.50 – 5.00 หมายความว่า เหมาะสมมากทีสุ่ด 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50 – 4.49 หมายความว่า เหมาะสมมาก 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.50 – 3.49 หมายความว่า เหมาะสมปานกลาง 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.50 – 2.49 หมายความว่า เหมาะสมน้อย 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.00 – 1.49 หมายความว่า เหมาะสมน้อยทีสุ่ด 
  เกณฑเ์ฉลีย่ของระดบัความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญในงานวจิยันี้ ใชค้่าเฉลีย่ของคะแนนตัง้แต่ 3.50  ขึน้ไป 
และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานไมเ่กนิ 1.00   

     2.4.2  t-test โดยมกีารวเิคราะห ์ น าค่า t ทีค่ านวณไดน้ าไปเทยีบกบัค่า  t  จากตาราง 
            2.5 ระยะเวลา เดอืนกุมภาพนัธ-์ มถุินายน 2555 
 2.6 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
            2.6.1ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ นโยบายรฐับาลดา้นการศกึษาปี  2554  คอมพวิเตอร์
แทบ็เลต็ หลกัสตูรและการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม ขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรอบรมตามรปูแบบ  ADDIE   Model 
ทฤษฎกีารเรยีนรู ้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  ความพงึพอใจ งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  งานวจิยัในประเทศ งานวจิยั
ต่างประเทศ 
 2.6.2 พฒันาหลกัสตูร 
 2.6.3 ปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 2.6.4  ประเมนิคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน  5  คน  ไดแ้ก่  
    1)  อาจารยว์รีะพน  ภานุรกัษ์  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหา  
    2)  อาจารยอ์ภชิาต  เหลก็ด ี   ผูเ้ชีย่วชาญดา้นคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลย ี  
    3)  อาจารยอ์ภดิา    รุณวาทย ์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูร/การวดัผลและประเมนิผล  
    4)  อาจารยณ์ฐัพงษ์ พลสยม    ผูเ้ชีย่วชาญดา้นแผนการอบรม   
    5)  อาจารยบ์ณัฑติ ิ สุวรรณโท  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูร/การสอน  
            2.6.5  ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าผูเ้ชีย่วชาญ 

 2.6.6  ทดลองใชก้บักลุ่มน ารอ่ง  (try out) จ านวน  30  คน 
 2.6.7  ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
 2.6.8  ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง  จ านวน  30  คน 
  2.6.9  วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติแิละสรปุผล 

 
3. วธิดี าเนินการวจิยั 

3.1 ผลการพฒันาหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพเิตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู ้เรือ่ง การท าภาพสติก๊เกอรด์ว้ย  
iPad2   

 3.1.1เนื้อหาและระยะเวลาการอบรม ผูศ้กึษาไดก้ าหนดเนื้อหาและระยะเวลาการอบรมดงัเสนอในตารางที ่1 
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 ตารางที ่1 เนื้อหาและระยะเวลาการอบรม 
       
      หวัขอ้ 

                                      
                                       เนื้อหา 

          เวลาเรยีน 
       ทฤษฎ/ีปฏบิตั ิ
    ชัว่โมง      นาท ี

         1.    ความรูพ้ ืน้ฐานเกีย่วกบัแทบ็เลต็ 
   1.1 ความหมายของTablet 
   1.2  ระบบปฏบิตั ิการของTablet 

         1 - 

         2.    ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบั ipad2 
  2.1 ระบบปฏบิตั ิการiPad2 
  2.2 ส่วนประกอบ iPad2 

         -        30 

        3.   วธิใีชง้าน ipad2 
  3.1 การ เปิด/ปิดiPad2 
  3.2  การสัง่งานหน้าจอสมัผสั 
  3.3  การดแูลรกัษาiPad2 อย่างถูกวธิ ี

         -        30 

        4.   การใช ้แอปปลเิคชัน่กลอ้งบน ipad2 
  การใชก้ลอ้งบน iPad2 

         1 - 

         5.   การท าภาพสติก๊เกอรด์ว้ย iPad2 
  5.1 การใชแ้อปฯ Photo Sticker บน iPad2 
  5.2. การใชค้ าสัง่ในเมนู Create 
  5.3  การเพิม่ Clip  Art ภาพ 
  5.4 การเพิม่ Affect ภาพ 
  5.5 การบนัทกึภาพสติก๊เกอร ์
  5.6 การเปิดดภูาพสติก๊เกอร ์

         3 - 

 

 
 

 จากตารางที ่1 เนื้อหาการอบรมประกอบดว้ยความรูพ้ ืน้ฐานเกีย่วกบัแทบ็เลต็  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบั ipad2  
วธิใีชง้าน ipad2 การใชแ้อปปลเิคชัน่กลอ้งบน ipad2 การท าภาพสติก๊เกอรด์ว้ย iPad2 

 
 3.1.2 ผลการประเมนิคุณภาพหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพเิตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู ้เรือ่ง การท าภาพ
สติก๊เกอรด์ว้ย  iPad2  ผูศ้กึษาน าหลกัสตูรอบรมใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 5 คน ประเมนิคุณภาพดว้ยแบบประเมนิ
คุณภาพหลกัสตูร โดยใชแ้บบประเมนิ ดงัตารางที่ 2 
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 ตารางที ่2 ผลการประเมนิคุณภาพหลกัสตูรอบรม 
 
รายการ ผลการประเมนิ 

      X       S.D.        แปลผล 
1. หลกัการและเหตุผล    
1.1 สภาพปญัหากบัจุดมุง่หมายของหลกัสตูรเหมาะสม         4.20        7.60       เหมาะสมมาก 
1.2 ปญัหาและความส าคญักบัเป้าหมายของหลกัสตูร 4.20 7.40 เหมาะสมมาก 
1.3ปญัหาและความส าคญักบัจุดประสงคข์องหลกัสตูร 4.60 8.20 เหมาะสมมาก 
รวม 4.33 0.82 เหมาะสมมาก 
2.วตัถุประสงคข์องหลกัสตูรฝึกอบรม    
2.1 จุดประสงคก์บัเนื้อหาสาระของหลกัสตูร 4.20 7.80 เหมาะสมมาก 
2.2 จุดประสงคก์บักจิกรรมการฝึกอบรม 4.20 7.40 เหมาะสมมาก 
2.3จุดประสงคก์บัการประเมนิผลหลกัสตูร 4.20 7.80 เหมาะสมมาก 
รวม 4.20 0.77 เหมาะสมมาก 
3.โครงสรา้งของหลกัสตูรฝึกอบรม    
3.1 .เนื้อหากบักจิกรรมการฝึกอบรม 4.40 7.80 เหมาะสมมาก 
3.2 เนื้อหากบัสือ่ประกอบหลกัสตูร 4.20 7.60 เหมาะสมมาก 
3.3 เนื้อหากบัการประเมนิผลหลกัสตูร 4.20 7.60 เหมาะสมมาก 
3.4 เนื้อหากบัระยะเวลาฝึกอบรม 4.40 7.80 เหมาะสมมาก 
รวม 4.30 0.80 เหมาะสมมาก 
4.กจิกรรมการฝึกอบรม    
4.1กจิกรรมการฝึกอบรมกบัสือ่ประกอบหลกัสตูร 4.40 7.80 เหมาะสมมาก 
4.2กจิกรรมการฝึกอบรมกบัการประเมนิผลหลกัสตูร 4.20 7.40 เหมาะสมมาก 
4.3กจิกรรมการฝึกอบรมกบัเวลาทีก่ าหนด 4.60 8.20 เหมาะสมมาก 
4.4กจิกรรมการฝึกอบรมกบัวยัผูเ้รยีน 4.20 7.80 เหมาะสมมาก 
รวม 4.35 0.81 เหมาะสมมาก 
5.สือ่การอบรม    
5.1สือ่การอบรมกบัจุดประสงคห์ลกัสตูร 4.20 7.40 เหมาะสมมาก 
5.2สือ่การอบรมกบัเนื้อหาหลกัสตูร 4.20 7.80 เหมาะสมมาก 
รวม 4.20 0.79 เหมาะสมมาก 
6.การวดัผลการฝึกอบรม    
6.1เครือ่งมอืวดัผลกบัจุดประสงคห์ลกัสตูร 4.40 7.80 เหมาะสมมาก 
6.2เครือ่งมอืวดัผลกบัเนื้อหาหลกัสตูร 4.20 7.60 เหมาะสมมาก 
รวม 4.30 0.82 เหมาะสมมาก 
7.การประเมนิผลการฝึกอบรม    
7.1แบบประเมนิผลการฝึกอบรมกบัจุดประสงคห์ลกัสตูร 4.20 7.60 เหมาะสมมาก 
7.2แบบประเมนิผลการฝึกอบรมกบัเนื้อหาหลกัสตูร 4.40 7.80 เหมาะสมมาก 
รวม 4.30 0.82 เหมาะสมมาก 
ค่าเฉลีย่โดยรวม 4.29 0.78 เหมาะสมมาก 
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 จากตารางที ่2 ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ เพือ่การเรยีนรู ้ 
เรือ่ง  การท าภาพสติก๊เกอรด์ว้ย iPad2   ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมใน
ระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า  X  เท่ากบั 4.29  และค่า  S.D.  เท่ากบั  0.78  เมือ่พจิารณารายดา้นพบว่า    ดา้น
หลกัการและเหตุผล   ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า  X  เท่ากบั  4.33  และค่า  S.D.  
เท่ากบั  0.82  ดา้นวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรอบรม  ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า  
X  เท่ากบั  4.22  และค่า  S.D.  เท่ากบั  0.77  ดา้นโครงสรา้งของหลกัสตูรฝึกอบรม  ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวม
ในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า  X  เท่ากบั  4.30  และค่า  S.D.  เท่ากบั  0.80  ดา้นกจิกรรมการฝึกอบรม  
ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า  X  เท่ากบั  4.35  และค่า  S.D.  เท่ากบั  0.81  ดา้น
สือ่การอบรม   ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า  X  เท่ากบั  4.20  และค่า  S.D.  
เท่ากบั  0.79  การวดัผลการฝึกอบรม  ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสมมาก โดยค่า  X  เท่ากบั  
4.30  และค่า  S.D.  เท่ากบั  0.82  และดา้นการประเมนิผลการฝึกอบรม  ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดบั
เหมาะสมมาก โดยค่า  X  เท่ากบั  4.30  และค่า  S.D.  เท่ากบั  0.82 
  
 3.2  ผลการทดลองใชห้ลกัสตูรอบรม 
  3.2.1 ดา้นความรูผู้ศ้กึษาไดน้ าหลกัสตูรทีพ่ฒันาขึน้ไปทดลองใชก้บันกัเรยีนจ านวน 30 คน ในระหว่าง 
การทดลองผูศ้กึษาไดด้ าเนินการทดสอบความรูก้่อนอบรมและหลงัอบรม จากนัน้น าขอ้มลูมาวเิคราะหท์างสถติ ิt-test  
เพือ่เปรยีบเทยีบพฒันาการความรูข้องผูเ้ขา้รบัการอบรมผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนอบรมและหลงัอบรม  
ดงัตารางที ่3 
 
 ดงัตารางที ่3 คะแนนเฉลีย่ผลการเรยีนรู ้จากการทดสอบก่อนอบรมและหลงัอบรมของกลุ่มตวัอย่าง 30 คน 
 
ทดสอบ จ านวนขอ้ คะแนนเฉลีย่ t-test 
ก่อนอบรม 30 12.33 

29.76* 
หลงัอบรม 30 25.47 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (df29=1.69) 
 
 จากตารางที ่3 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า ค่า t ทีไ่ดจ้ากการค านวณเท่ากบั 29.76  ซึง่สงูกว่าค่า  t  วกิฤต  
ซึง่เท่ากบั  1.69   
จงึสรุปไดค้ะแนนเฉลีย่หลงัการอบรมสงูกว่าก่อนการอบรมอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 
   3.2.2 ดา้นความพงึพอใจหลงัจากทดลองใชห้ลกัสตูรอบรมเรยีบรอ้ยแลว้ผูศ้กึษาไดด้ าเนินการประเมนิ 
ความพงึพอใจของกลุ่มตวัอย่างดงัตารางที ่4 
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ตารางที ่4 ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจของกลุ่มตวัอย่างทีอ่บรมดว้ยหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพเิตอรแ์ทบ็เลต็ 
เพือ่การเรยีนรู ้เรือ่ง การท าภาพสติก๊เกอรด์ว้ย  iPad2    
 
                   รายการประเมนิ        X          S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
1.ด้านวิทยากร    
1.1 การถ่ายทอดความรูข้องวทิยากรมคีวามชดัเจน 4.37 0.72 เหมาะสมมาก 
1.2 ความสามารถในการอธบิายเนื้อหา 4.90 0.31 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
1.3 มคีวามครบถว้นของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.83 0.46 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
1.4 การใชเ้วลาตามทีก่ าหนดไว ้ 3.93 0.91 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
1.5 ความเป็นกนัเองของวทิยากร 4.73 0.52 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
1.6 ความชดัเจนในการตอบขอ้ซกัถาม 4.87 0.35 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
รวม   4.61   0.67 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
2.ด้านกระบวนการอบรม    
2.1 การถ่ายทอดตรงหวัขอ้ทีอ่บรม 4.87 0.35 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
2.2 การถ่ายทอดเนื้อหาทีย่ากใหง้า่ยและน่าสนใจ 4.80 0.41 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
2.3 สือ่และอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการอบรมเหมาะสมและกระตุน้
ความสนใจ 4.30 0.70 

เหมาะสมมาก 

รวม   4.23   0.84 เหมาะสมมาก 
3.ด้านความรู้ความเข้าใจ    
3.1  ความเหมาะสมของเนื้อหาในการอบรม 4.90 0.31 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
3.2ความรูพ้ ืน้ฐานเกีย่วกบัแทบ็เลต็ 4.83 0.46 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
3.3ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบั iPad2 3.93 0.91 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
3.4วธิกีารใชง้าน iPad2 4.73 0.52 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
3.5  การใชแ้อปปลเิคชัน่กลอ้งบน iPad2 4.87 0.35 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
3.6  การท าภาพสติก๊เกอรด์ว้ยแอปปลเิคชัน่Photo Sticker 4.87 0.35 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
รวม  4.69   0.62 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
4.ด้านการน าไปใช้ประโยชน์    
4.1 น าไปการประยุกต์ใชใ้นการเรยีนรู ้ 4.87 0.35 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
4.2 น าไปการประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนั 4.80 0.41 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
รวม  4.83  0.38 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
5.ด้านสถานท่ีระยะเวลา    
5.1  ความเหมาะสมระยะเวลาในการอบรม 4.30 0.70 เหมาะสมมาก 
5.2  ดา้นความพรอ้มของวสัดุ  อุปกรณ์  ในการอบรม 4.27 0.69 เหมาะสมมาก 
5.3  ความเหมาะสมของสถานทีใ่นการจดัการอบรม 4.50 0.63 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
รวม  4.36  0.68 เหมาะสมมาก 
ค่าเฉลีย่รวม  4.56  0.69 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
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จากตารางที ่ 4 จะเหน็ว่า ผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1  โดยภาพรวม เฉลีย่ทัง้  5 
ดา้น พบว่า นกัเรยีนส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  (X  =  4.56, S.D. = 0.69 )   และเมือ่พจิารณาราย
ดา้นพบว่า  
 ดา้นวทิยากร นกัเรยีนสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  (X  =  4.61, S.D. = 0.67)  ดา้น
กระบวนการอบรม นกัเรยีนส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก  (X  =  4.23, S.D. = 0.84)   ดา้นความรูท้ีไ่ดร้บั  
นกัเรยีนสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (X  =  4.69, S.D. = 0.62) ดา้นการน าไปใชป้ระโยชน์นกัเรยีน
ส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (X  =  4.83, S.D. = 0.38)  และดา้นอาคารสถานที ่ระยะเวลา  นกัเรยีน
ส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ( X  =  4.36, S.D. = 0.68)   

 

4. สรปุผลและอภิปรายผล 

 1.ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ เพือ่การเรยีนรู ้ เรือ่ง  การ
ท าภาพสติก๊เกอรด์ว้ย iPad2   ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็โดยรวมในระดบั
เหมาะสมมาก โดยค่า  X  เท่ากบั 4.29  และค่า  S.D.  เท่ากบั  0.78 ทัง้นี้เนื่องจากการพฒันาและหาคุณภาพ
หลกัสตูรอบรมไดด้ าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยยดึหลกัการสรา้งตามรปูแบบ ADDIE Model   ท าใหห้ลกัสตูรอบรมที่
พฒันาขึน้มคีวามเหมาะสมสามารถน าไปใชใ้นการจดัอบรมไดเ้นื่องจากผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ว่าทัง้หลกัการและ
เหตุผล วตัถุประสงคข์องหลกัสตูรฝึกอบรม โครงสรา้งของหลกัสตูรฝึกอบรม กจิกรรมการฝึกอบรม สือ่การอบรม การ
วดัผลการฝึกอบรม การประเมนิผลการฝึกอบรม มคีวามความคดิเหน็อยู่ในเกณฑค์วามเหมาะสมระดบัมากทัง้นี้
เนื่องจาก การสรา้งหลกัสตูรการอบรมไดศ้กึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งในการสรา้งหลกัสตูรการอบรม สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของนราธปิ  ทองปาน (2554:86) รปูแบบการอบรมการพฒันาหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ ( X  =  4.28, ค่า S.D =  
0.67)  ผลการวจิยัพบว่าคุณภาพของหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ ทีผู่เ้ขา้รบัการอบรมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
 2.ผลการเรยีนรูข้องผูเ้ขา้รบัการอบรมหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพเิตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู ้เรือ่ง การท า
ภาพสติก๊เกอรด์ว้ย  iPad2 พบว่าคะแนนเฉลีย่หลงัการอบรมสงูกว่าก่อนการอบรมอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05  แสดง
ว่าหลกัสตูรอบรมท าใหน้กัเรยีนมคีวามรูท้างการเรยีนสงูขึน้ ทัง้นี้เนื่องจากหลกัสตูรอบรมทีผู่ศ้กึษาพฒันาขึน้เป็น
หลกัสตูรทีป่ระกอบดว้ยเนื้อหาเรยีงล าดบัจากงา่ยไปหายากซึง่การน าเสนอเนื้อหาแบ่งเป็น 5 หน่วยคอื ความรูพ้ ืน้ฐาน
เกีย่วกบัแทบ็เลต็ ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบั ipad2 วธิใีชง้าน ipad2 การใช ้แอปปลเิคชัน่กลอ้งบน ipad2 การท าภาพ
สติก๊เกอรด์ว้ย iPad2 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของของ  องักร ู พุทธเินตร (2549:40) ทีไ่ดท้ าการศกึษาวจิยัเรือ่งการ
พฒันาชุดฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  เรือ่ง   บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน  ผลการวจิยัพบว่าคะแนนทดสอบ
หลงัอบรมสงูกว่าคะแนนทดสอบก่อนอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ ผลการประเมนิความพงึพอใจ
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1  โดยภาพรวม เฉลีย่ทัง้  5 ดา้น พบว่า นกัเรยีนสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด  (X  =  4.56, S.D. = 0.69 )   ทัง้นี้เนื่องจากผูศ้กึษาไดศ้กึษาเอกสารในการจดัท าหลกัสตูรการอบรม
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และการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เป็นเรือ่งทีใ่หมแ่ละมคีวามน่าสนใจในปจัจุบนั  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมศร ี เพชร
โชต ิ (2550) พบว่าผูเ้ขา้รบัการอบรมทางอเิลก็ทรอนิกสม์คีวามพงึพอใจต่อกระบวนการฝึกอบรมทางอเิลก็ทรอนกิสอ์ยู่
ในระดบัมาก  และจรสัศร ี รตัตะมาน  (2551) ทีพ่บว่าผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามพงึพอใจในการฝึกอบรมผ่านเวบ็
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

 
5.  กิตติกรรมประกาศ 

 รายงานการศกึษาคน้ควา้อสิระนี้ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยดเีพราะไดร้บัความกรุณาอย่างยิง่จาก  ผศ.ดร.วรปภา  อารี
ราษฎร ์ อาจารยท์ีป่รกึษาการคน้ควา้อสิระ  ผศ.ดร.ธรชั  อารรีาษฎร ์ ซึง่กรุณาตรวจสอบการด าเนินงานในทุกข ัน้ตอน
โดยละเอยีด  ผูศ้กึษาขอกราบขอบพระคุณอย่างสงูมา  ณ  โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหาอาจารยว์รีะพน  ภานุรกัษ์  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูร/การสอน อาจารย์
อภชิาต  เหลก็ด ี ผูเ้ชีย่วชาญดา้นคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลย ี อาจารยอ์ภดิา   รุณวาทย ์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูร/
การวดัผลและประเมนิผล อาจารย ์
ณฐัพงษ์  พลสยม ผูเ้ชีย่วชาญดา้นแผนการอบรม  อาจารยบ์ณัฑติ  สุวรรณโท  ทีก่รุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการ
ตรวจสอบเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัและคณาจารยภ์าควชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามทุก
ท่านทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูแ้ก่ผูว้จิยัตลอดจนท่านผูอ้ านวยการโรงเรยีนเสอืโกก้วทิยาสรรค ์นายมงักร ปทุม
พร และนกัเรยีนทัง้กลุ่มทดลอง และตวัอย่าง ในการท าการศกึษาในครัง้นี้   

 

6.  อ้างอิง 

[1]  ส านกังานเลขาธกิารรฐัมนตร.ีค าแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตร ี นางสาวยิง่ลกัษณ์  ชนิวตัร. กรุงเทพฯ:
ส านกัพมิพค์ณะรฐัมนตรแีละราชกจิจานุเบกษา,2554  [ออนไลน์] 
[2]  สุรศกัดิ ์ปาเฮ.แทบ็เลต็เพือ่การศกึษา:โอกาสและความทา้ทาย.http://www.addkutec.3.com,2554  [ออนไลน์] 
[3]  พสิุทธา  อารรีาษฎร.์การพฒันาซอฟตแ์วรท์างการศึกษา.มหาสารคาม:คณะครุศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม,2551 
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การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ศนูยเ์ครือข่ายปราชญช์าวบ้าน  ผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต  
กรณีศึกษาศนูยค์ณุธรรม  น าชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง       

Learning Resource Development of Local Instructor Network through Internet Network: A Case Study of Morality for Life and 
Sufficiency Economy Center 

 
Kanista Tuagtong, Asst. Asst.prof Dr.Tharach Arreerard  Asst. Prof. Dr.Worapapha Arreerard 

Faculty of Information Technology  RajabhatMahasarakham University THAILAND 
 

  บทคดัย่อ 

การศกึษาครัง้นี้  มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1.พฒันาแหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  
กรณีศกึษาศนูยค์ุณธรรมน าชวีติ  เศรษฐกจิพอเพยีง  2.พฒันาองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน ผา่นเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษาศนูยค์ุณธรรมน าชวีติ  เศรษฐกจิพอเพยีง  3.ประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชง้านการพฒันาแหล่งการเรยีนรูศ้นูย์
เครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน  ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษาศนูยค์ุณธรรมน าชวีติ  เศรษฐกจิพอเพยีง  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา
ครัง้นี้ เป็นกลุ่มผูเ้ขา้เยีย่มชมเวบ็ไซต์ ที่ ศนูย์คุณธรรมน าชวีติ เศรษฐกจิพอเพยีง  ต าบลดงยาง   อ าเภอนาดนู   จงัหวดัมหาสารคาม  
ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม  พ.ศ. 2555   จ านวน  30 คน   โดยคดัเลอืกเป็นกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ   เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มูล   
1) แหล่งการเรยีนรู้ ศนูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน กรณีศกึษาศนูยค์ุณธรรมน าชวีติ  เศรษฐกจิพอเพยีง  ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต         
2) แบบประเมนิคุณภาพของแหล่งการเรยีนรู้ ศนูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษาศนูยค์ุณธรรมน าชวีติ  
เศรษฐกจิพอเพยีง    โดยผูเ้ชีย่วชาญ 3) แบบประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชแ้หล่งการเรยีนรู ้ศนูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน ผา่นเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษาศนูยค์ุณธรรมน าชวีติ  เศรษฐกจิพอเพยีง  เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  การวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่   
ค่าคะแนนเฉลีย่ ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ผลการศกึษาพบวา่ 
1. ผลการประเมนิคุณภาพของแหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน  ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษาศนูยค์ุณธรรม

น าชวีติเศรษฐกจิพอเพยีง เมื่อพจิารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.49  ( x = 4.49 ) คา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั  0.60 (S.D. = 0.60)  แสดงวา่คุณภาพของแหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน  ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษา
ศนูยค์ุณธรรมน าชวีติเศรษฐกจิพอเพยีง มคีุณภาพในระดบัทีย่อมรบัได้  ( x )  มคี่าเฉลีย่  3.5  ขึน้ไป  S.D. มคี่าไม่เกนิ 1 

2. ผลการประเมนิคุณภาพองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน  ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษาศนูย์
คุณธรรมน าชวีติเศรษฐกจิพอเพยีง เมื่อพจิารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.72  ( x = 4.72 )  ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั  0.45 (S.D. = 0.45)  แสดงวา่คุณภาพองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูศู้นยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน  ผา่นเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษาศนูยค์ุณธรรมน าชวีติเศรษฐกจิพอเพยีง มคีุณภาพในระดบัทีย่อมรบัได ้ ( x )  มคี่าเฉลีย่  3.5  ขึน้ไป  S.D. มคี่า
ไม่เกนิ 1 

3. ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชแ้หล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน  ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษาศนูย์
คุณธรรมน าชวีติเศรษฐกจิพอเพยีง เมื่อพจิารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.66  ( x = 4.66 ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.48   ( S.D. = 0.48 ) 
 

KEYWORDS:    แหล่งการเรียนรู้, ปราชญช์าวบา้น  , ศูนยคุ์ณธรรมน าชีวติเศรษฐกิจพอเพียง 
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ABSTRACT 

The objectives of the research were to develop a learning resource center of local instructor network through internet 
network: a case study of morality forlLife and sufficiency economy center , improve the body of knowledge of  morality for life 
and sufficiency economy center through the internet network of the learning resource center of the local instructor network, and 
survey the satisfaction of the visitors with the learning resource center. The sample subjects were thirty visitors of the website of 
morality for life and sufficiency economy center in Dongyang sub-district, Nadun district, Maha Sarakham province in May 2012. 
They were selected by accidental random sampling technique. The instruments were the website of morality for life and 
sufficiency economy center, an assessment form, an achievement test and a questionnaire. The statistics used were mean, and 
standard deviation. 
Results of the research were as follows: 

1. The finding showed that the average level of the opinion of experts towards the web site  
quality of morality for life and sufficiency economy center was  high ( X = 4.49, S.D. = 0.60). The quality of the web site was 
higher than the standardized criteria(X  = 3.50,  S.D. = 1.0). 

2. The finding showed that the average level of the knowledge development through the learning  
resource center of the local instructor network was very high ( X  = 4.72, S.D. = .45). The average level of the content accuracy 
of the morality for life and sufficiency economy center was higher than the standardized criteria (X  = 3.50, S.D. = 1.00). 

3. The finding showed that the average level of the satisfaction of the visitors with the web site  
of the learning resource center was high (X  = 4.66, S.D. = .48). 
 

KEYWORDS:   Learning Resource, Local Instructor, Morality for Life and Sufficiency Economy 
 
 

1. บทน า 

ในปจัจุบนัการเรยีนรูใ้นทุกทีทุ่กเวลาเป็นสิง่จ าเป็นมาก จงึไดก้ าหนดพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และที่แกไ้ข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545  มาตรา 25   ทีก่ าหนดใหร้ฐัตอ้งส่งเสรมิการด าเนินงาน และการจดัตัง้แหล่งเรยีนรู้ตลอดชวีติทุกรปูแบบ  
โดยที่แหล่งการเรยีนรู้ตาม พ.ร.บ.การศกึษาแห่งชาต ิมาตรา 25 ได้แก่   หอ้งสมุดประชาชน  พพิธิภณัฑ ์หอศลิป์  สวนสาธารณะ สวนสตัว ์สวน
พฤกษศาสตร์ อุทยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีศูนยก์ารกฬีาและนันทนาการ แหล่งขอ้มูลและแหล่งการเรยีนรูอ้ื่น  ๆ  หน่วยงานภาครฐัได้
สนบัสนุน และส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาแหล่งเรยีนรู ้ โดยไดม้กีารก าหนดมาตรฐานแหล่งเรยีนรูต่้าง ๆ เพื่อสนบัสนุนการศกึษา การเรยีนรู้ทุก
ระบบ ทัง้ในระบบ  นอกระบบ  และตามอธัยาศยั  เพื่อใหส้ามารถพฒันาคุณภาพชวีติไดอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ(ส านกังานเลขาธกิารสภา
การศกึษา, 2548 : 11) 
 การพฒันาแหล่งเรยีนรู ้  เพื่อใหเ้กดิความสะดวกในการน าเสนอสารสนเทศ และองคค์วามรูผ้า่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
เป็นไปอย่างรวดเรว็และต่อเนื่อง ซึง่ถอืเป็นเทคโนโลยทีีม่คีวามส าคญัในการขบัเคลื่อนความรู ้ขอ้มลูขา่วสารในโลกยุคโลกาภวิฒัน์ ซึง่
เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตจะเป็นตวักลางทีส่ าคญัในการหลอมรวมสื่อโทรคมนาคม สารสนเทศ และวทิยุโทรทศัน์เขา้ดว้ยกนัเพื่อสรา้งการ
บรกิารทีห่ลากหลาย (ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2551 : 9) ส่งผลใหเ้กดิความพยายามในการน าเอาเทคโนโลยเีหล่านี้มา
ประยุกตใ์ชใ้นการจดัการศกึษา เพื่อการศกึษามคีุณภาพและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ (ถนอมพร เลาหจรสัแสง, 2545: 3)  โดยเนื้อหาที่
บรรจุเป็นสื่อนัน้ในปจัจุบนัจะเป็นแบบสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์  เนื่องจาก สื่ออเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นการน าหนงัสอืหนึ่งเล่มหรอืหลายๆ เล่ม มา
ออกแบบใหม่ใหอ้ยู่ในรปูของอเิลก็ทรอนิกส ์ โดยปรบัปรุงหรอืเปลี่ยนแปลงขอ้มลูเหล่านัน้หอ้ยู่ในรปูตวัอกัษร  ภาพนิ่ง   ภาพเคลื่อนไหว  
เสยีง    (สุพรรณี  สุขทองสา, 2553 : 22)   
 การน าแหล่งเรยีนรูใ้น ชมุชน ทอ้งถิน่ ตลอดจนวทิยากรทอ้งถิน่ ภมูปิญัญาทอ้งถิน่    มาใชป้ระโยชน์ในการจดักระบวน การ
เรยีนการสอน จงึเป็นวถิทีางหนึ่งทีจ่ะชว่ยให้การะบวนการเรยีน การสอนบรรลุจุดมุ่งหมายไดต้ามที่ตอ้งการ การน าภมูปิญัญาชาวบ้าน 
แหล่งเรยีนรู้  มาใชใ้นหลกัสตูรการเรยีน ใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรู้ทีพ่ฒันาตนเอง  ใหรู้จ้กัโลก  รูช้วีติ  รูธ้รรมชาต ิ รู้ธรรมะเป็นขมุทรพัย์ทาง
ปญัญาและสรา้งสงัคมใหม้คีวามเมตตาต่อกนัมากขึน้ โดยเป็นกจิกรรมที่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานความเชือ่ทีว่า่ ภมูปิญัญาชาวบ้าน ภมูปิญัญา
ทอ้งถิน่ และแหล่งเรยีนรู ้เป็นชดุความรูใ้นชมุชนทีม่กีารใชเ้พื่อการด าเนินวถิชีวีติที่ไดผ้ลมาในอดตี สามารถด ารงความสนัตสิุขแก่บุคคล 
ครอบครวั และชมุชน ตลอดจนความมดีุลยภาพอยู่ร่วมกบัธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างผสมกลมกลนื เป็นกระบวนการพฒันาหลกัสตูร
ทีไ่ดเ้น้นการมสี่วนร่วมของชมุชน โดยเฉพาะปราชญ์ชาวบ้านทีเ่ป็นผูเ้ชือ่มโยงชดุความรูท้ี่เป็นภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ร่วมกบัสถานศกึษาเขา้สู่
หลกัสตูร และกระบวนการเรยีนการสอนของสถานศกึษา ในแต่ละทอ้งถิน่ 
 ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เป็นแนวทางการด าเนินชวีติและวถิปีฏบิตัทิี่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงมพีระราชด ารสั
ชีแ้นะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกวา่ 30 ปี ดงัจะเหน็ไดว้า่ ปรากฏความหมายเป็นเชงินยัเป็นครัง้แรกในพระบรมราโชวาทและพระราช
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ด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ในปี 2517 ทีพ่ระองค์ไดท้รงเน้นย ้าแนวทางการพฒันา บนหลกัแนวคดิพึง่ตนเอง เพื่อใหเ้กดิความ
พอมพีอกนิ พอใชข้องคนส่วนใหญ่ โดยใชห้ลกัความพอประมาณ การค านึงถงึการมเีหตุผล การสรา้งภมูคิุม้กนัที่ดใีนตวั และทรงเตอืนสติ
ประชาชนคนไทยไม่ใหป้ระมาท ตระหนกัถงึการพฒันาอย่างเป็นขัน้เป็นตอนทีถ่กูตอ้งตามหลกัวชิา และการมคีุณธรรมเป็นกรอบในการ
ปฏบิตัแิละการด ารงชวีติ (นายนิคม  กกขนุทด, 2550 : 1) 

แหล่งเรยีนรู้ไอซที ี หรอืแหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์  ถอืเป็นแหล่งเรยีนรูป้ระเภทหนึ่งทีส่นองการจดัการศกึษาทุกระบบ  เนื่องจากผล
จากการที ่การพฒันาเทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิง่เทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารสื่อสาร หรอื ไอซที ี(Information 
and Communication Technology : ICT)   เป็นไปอย่างรวดเรว็และต่อเนื่อง ซึง่ถอืเป็นเทคโนโลยทีีม่คีวามส าคญัในการขบัเคลื่อนความรู ้
ขอ้มลูขา่วสารในโลกยุคโลกาภวิฒัน์ ซึง่เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตจะเป็นตวักลางทีส่ าคญัในการหลอมรวมสื่อโทรคมนาคม สารสนเทศ และวทิยุ
โทรทศัน์เขา้ดว้ยกนัเพื่อสรา้งการบรกิารที่หลากหลาย (ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2551 : 9)   

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ตระหนกัถงึความส าคญัของแหล่งการเรยีนรู้  จงึไดร้่วมกบั
ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา ด าเนินโครงการ “การพฒันาแหล่งการเรยีนรูใ้นการใชส้ื่อเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพื่อการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีน”  โดยด าเนินการพฒันาแหล่งการเรยีนรู้ข ึน้บนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  การน าเสนอองคค์วามรู้ของแหล่งการเรยีนรูต่้าง ๆ ในรปูสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส์  ทัง้ทีเ่ป็นแหล่งการเรยีนรูท้ีเ่ป็นสถานที่  และแหล่งเรยีนรู้ทีอ่ยู่ในตวั  คน  เช่น ครภูมูปิญัญาไทย หรอื ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น      
ผูเ้ขา้รบัการอบรมเป็นครภูมูปิญัญาไทย  ปราชญ์ชาวบ้านจากภาคต่าง ๆ จ านวน 90  คน ซึง่  ผูศ้กึษาไดร้บัการจดัสรรพืน้ทีเ่วบ็ไซต์  และเวบ็ไซต์
ของแหล่งการเรยีนรูจ้ากโครงการ  และด าเนินการพฒันาองคค์วามรูท้ี่เกีย่วขอ้งในรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกส์น าส่งขึน้เวบ็ไซตท์ี่ไดร้บัการจัดสรรเพื่อ
เผยแพร่ต่อไป      นอกจากนี้ในงานวจิยันี้มขีอ้เสนอแนะคอื การอบรมบุคลากรของแหล่งการเรยีนรู้แกนน า  เพื่อสรา้งเครอืขา่ยการพฒันาแหล่ง
การเรยีนรูใ้หก้วา้งขวางมากขึน้โดยใชท้รพัยากรเวบ็ตน้แบบ ภาพตน้แบบ และอื่น ๆ ไปขยายผลอย่างต่อเนื่อง  ขยายการพฒันาเวบ็ไซต์
แหล่งการเรยีนรูใ้หม้ากขึน้  จากผลการศกึษาพบวา่  บุคลากรของแหล่งการเรยีนรูต่้าง ๆ มคีวามตอ้งการอบรมเป็นจ านวนมาก  และวจิยัการ
สรา้งแหล่งการเรยีนรู้ชมุชนโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน  เนื่องจากในชมุชนประกอบดว้ยแหล่งการเรยีนรูจ้ านวนมาก  ทัง้แหล่งการเรยีนรูใ้นตวัคน ที่
เป็นปราชญ์ชาวบ้าน  ภมูปิญัญาทอ้งถิน่  และแหล่งการเรยีนรู้ตามสถานทีต่่าง ๆ เชน่  ในโรงเรยีน  ในป่าชมุชน  วดั  เป็นตน้ และโรงเรยีนต่าง ๆ 
ไดก้ าหนดแหล่งการเรยีนรูเ้หล่านี้เป็นหลกัสตูรทอ้งถิน่ของสถานศกึษา  ดงันัน้ความร่วมมอืต่าง ๆ จากโรงเรยีนเชื่อมไปยงัชมุชน  จะช่วยให้การ
ด าเนินงานประสบผลส าเรจ็  (พสิุทธา  อารรีาษฎร์ และคณะ, 2554 : 1-50) 

แหล่งเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน  ศนูยค์ุณธรรมน าชวีติ  เศรษฐกจิพอเพยีง  บ้านหลุบควนั  ต าบลดงยาง       
อ าเภอนาดนู  จงัหวดัมหาสารคาม  เป็นศนูย์เครอืขา่ยแห่งหนึ่งในจ านวนศนูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้านทัง้หมด  6  ศนูย ์ ทีม่อียู่ในจงัหวดั
มหาสารคามไดด้ าเนินการจดัการอบรมเพื่อใหค้วามรู้เป็นแหล่งเรยีนรู้แก่นกัเรยีน  และผูส้นใจทัว่ไป ไดศ้กึษา  ค้นควา้  และเป็นแหล่งอา้งองิ  
จดัตัง้เมื่อพุทธศกัราช 2549 – ปจัจุบนั  ผลการด าเนินงานพบวา่   
 1. ดา้นส่วนตวั  ท าใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้  สามารถแก้ไขปญัหาภาระหนี้สนิของครอบครวั  และได้ผลด ี 6  ออ ของการท า
การเกษตรแบบเศรษฐกจิพอเพยีง ไดแ้ก่  อาหารด ี อากาศด ี อารมณ์ด ี  อบอุ่น  อายุยนื   และไดอ้อกก าลงักาย  

2. ดา้นส่วนรวม/สงัคม  ไดน้้อมน าเอาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปขยายผลสรา้งเครอืขา่ยในชมุชน 
 ผลงานทีเ่กดิจากความคดิรเิริม่  สรา้งสรรค์   และพฒันางานอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสรมิโครงการเศรษฐกจิพอเพยีง  ส่งเสรมิโครงการเกษตร
ผสมผสาน  ส่งเสรมิโครงการอนุรกัษ์ป่าสาธารณะประโยชน์ของชมุชนต าบลดงยาง  500 ไร่  ส่งเสรมิโครงการอนุรกัษ์ดนิ - น ้า 
ส่งเสรมิโครงการจุดแลกเปลีย่นเรยีนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยปีระจ าต าบลดงยาง  อ าเภอนาดูน  จงัหวดัมหาสารคาม  การช่วยเหลอืส่วน
ราชการ  การจดัตัง้ศนูยเ์รยีนรูเ้ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน  การจดัฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อขยายผลจดัสรา้งเครอืขา่ย  เป็นจุดแลกเปลีย่น
เรยีนรูเ้กษตรผสมผสานใหก้บัผูท้ีส่นใจ 
 ผูศ้กึษา ในฐานะเป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท  สาขาคอมพวิเตอรศ์กึษา  ตระหนกัถงึความส าคญัของแหล่งการเรยีนรูต้าม
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และที่แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545  มาตรา 25 ทีส่่งเสรมิใหค้นไทยเกดิการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ ผูเ้รยีนทุกคนสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดใ้นทุกเวลา  และทุกสถานที ่  ตลอดจนเพื่อเผยแพร่แหล่งเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืข่าย
ปราชญ์ชาวบ้าน  จงัหวดัมหาสารคาม  ศนูย์คุณธรรมน าชวีติ  เศรษฐกจิพอเพยีง  ใหน้กัเรยีนและผูส้นใจทัว่ไปไดศ้กึษา  คน้ควา้ไดทุ้กเวลา  
และทุกสถานที่  จงึมแีนวคดิทีจ่ะด าเนินการจดัท าองคค์วามรูข้องแหล่งเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน ศนูยค์ุณธรรมน าชวีติ  
เศรษฐกจิพอเพยีง  ขึน้เวบ็ไซตใ์นโครงการของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม    

 
วตัถุประสงค ์

1. เพื่อพฒันาแหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  กรณศีกึษาศนูยค์ุณธรรมน าชวีติ  
เศรษฐกจิพอเพยีง   

2. เพื่อพฒันาองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรู้ศนูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษาศนูย์
คุณธรรมน าชวีติ  เศรษฐกจิพอเพยีง   

3.เพื่อประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชง้านการพฒันาแหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน  ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  
กรณีศกึษาศนูยค์ุณธรรมน า  ชวีติเศรษฐกจิพอเพยีง   
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2. วิธีการด าเนินการวิจยั 

2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
         เป็นกลุ่มผูเ้ขา้เยีย่มชมเวบ็ไซต์ ณ ศนูยค์ุณธรรมน าชวีติ เศรษฐกจิพอเพยีง  ต าบลดงยาง   อ าเภอนาดนู   จงัหวดัมหาสารคาม  

ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม  พ.ศ. 2555   จ านวน  30 คน   โดยคดัเลอืกเป็นกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ  
2.2 เนื้อหาแหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน 
 ไดแ้ก่ เอกสาร Microsoft Word  งานน าเสนอ  หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ โดยใชโ้ปรแกรม Desktop Author และวดีทิศัน์  ไดอ้งค์

ความรูท้ ัง้หมด 9 เรื่อง  ไดแ้ก่ 1.การท าน ้าสม้ควนัไม้ 2.การท าน ้ายาลา้งจาน 3.การปลกูหม่อนเลีย้งไหม 4.การท าน ้าหมกัชวีภาพ 5.การท า
เกษตรผสมผสาน 6.การผลติปุ๋ ย 7.การท าสบู่ 8.การท าบญัชคีรวัเรอืน 9.ดา้นปศุสตัว ์

2.3 เครื่องมอืในการวจิยั 
    1. เวบ็ไซตแ์ละแบบประเมนิคุณภาพเวบ็ไซต์ 
  2. องคค์วามรู้และแบบประเมนิผูรู้ ้  

3. เวบ็ไซตแ์ละแบบสอบถามความพงึพอใจ 
2.4 สถติทิีใ่ช ้ x  , S.D. 

โดยน าค่าเฉลีย่ไปเทยีบกบัเกณฑด์งันี้ 
   4.51 – 5.00  หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด 
   3.51 – 4.50  หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก 
   2.50 – 3.50  หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง 
   1.50 – 2.50  หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจในระดบัน้อย 
   1.00 – 1.50  หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจในระดบัน้อยทีสุ่ด 

2.5 ระยะเวลา 
ตัง้แต่วนัที่   27    เดอืน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2554   ถงึวนัที่   11   เดอืน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2555     

        2.6 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

2.6.1  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ การพฒันาแหล่งการเรยีนรู,้ ศนูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน, ปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง, ศนูยค์ุณธรรมน าชวีติ เศรษฐกจิพอเพยีง, การพฒันาสื่อ (สื่ออเิลก็ทรอนิกส)์, ทฤษฎคีวามพงึพอใจ, เอกสารและงานวจิยั

ทีเ่กีย่วขอ้ง   

2.6.2  ขอพืน้ทีเ่วบ็ตน้แบบจากคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

2.6.3  พฒันาองคค์วามรูข้ ึน้สู่เวบ็ไซต์ 

2.6.4  ปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 

2.6.5  ประเมนิคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ  จ านวน  5 คน ไดแ้ก่  อาจารยน์ราทปิ  ทองปาน  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นประสทิธภิาพของ

เวบ็ไซต,์ อาจารยว์นิยั โกหล า ผูเ้ชีย่วชาญดา้นประสทิธภิาพของเวบ็ไซต์, อาจารยก์รีต ิ ทองเนตร ผูเ้ชีย่วชาญดา้นประสทิธผิลของเวบ็ไซต์, 

อาจารยธ์วชัชยั  สหพงษ์  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นประสทิธผิลของเวบ็ไซต,์ อาจารยอ์ภดิา  รุณวาทย ์ผูเ้ชีย่วชาญดา้นความเหมาะสมต่อการเรยีนรู้ 

2.6.6  ปรบัปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

2.6.7  ประเมนิคุณภาพองคร์ูโ้ดยผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน  5 คน ได้แก่  นายล้วน กุลแก้ว ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเกษตรผสมผสาน  นาง

ดวงจนัทร์  พรอนิทร์  ผูเ้ชีย่วชาญดา้น เกษตรผสมผสาน  นายสาคร  ปะนามะเท  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นน ้าสม้ควนัไม ้ ผอ.อนิเดยี  เสีย่งบุญ 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการเรยีนการสอน  นางสาวจนัทรเ์พญ็  ไชยภ ู ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเกษตรผสมผสาน 

2.6.8  ปรบัปรุงแกไ้ขตามน าแนะน า 

2.6.9  เปิดเวบ็ไซตใ์หผู้เ้ยีย่มชมประเมนิความพงึพอใจ  จ านวน  30  คน   

2.6.10  วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติแิละสรุปผล 

  

3. ผลการวิจยั 

3.1 ผลการพฒันาเวบ็ไซต์ 

3.1.1 ผลการพฒันาองคป์ระกอบแหล่งเรยีนรู้ศนูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษาคุณธรรมน า
ชวีติเศรษฐกจิพอเพยีง มอีงคป์ระกอบ ทัง้หมด 4 ส่วน ดงันี้  

                3.1.1.1 ส่วนหวัเวบ็ไซต ์ ประกอบดว้ยตราราชภฏัมหาวทิยาลยัมหาสารคามอยู่ทางดา้นซา้ยมอื ตราศนูย์
คุณธรรมน าชวีติ เศรษฐกจิพอเพยีง ชือ่ศนูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน 
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  3.1.1.2 ส่วนรายการเมนูดา้นซา้ย เป็นรายการขอ้มลูศนูยค์ุณธรรมน าชวีติ เศรษฐกจิพอเพยีง องคค์วามรู ้ 
เครอืขา่ยศนูยก์ารเรยีนรู ้ ตามรายเบื้องยุคลบาทเศรษฐกจิพอเพยีง วดีทีศัน์ ผูดู้แลระบบ  ดาวน์โหลดเอกสาร 

  3.1.1.3  รายการเมนูดา้นขวา  เป็นพืน้ที่แสดงภาพแบนเนอรข์นาดเลก็ส าหรบัเชือ่มโยงไปยงัเวบ็ไซตท์ี่น่าสนใจ  
  3.1.1.4  รายการเมนูตรงกลาง  เป็นพืน้ทีส่ าหรบัแสดงขอ้มลูและขา่วประกาศขา่วประชาสมัพนัธ ์ ภาพกจิกรรม

ของแหล่งการเรยีนรู้   

 
ไดเ้วบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูแ้สดงตวัอย่างดงัภาพ 

                      
 

 
3.1.2 ผลการประเมนิคุณภาพเวบ็ไซต์  ผูศ้กึษาน าเวบ็ไซตใ์ห้ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 คน ประเมนิโดยใชแ้บบประเมนิ  ผลการ

ประเมนิดงัตารางที ่1 

ตารางที ่1  ระดบัการประเมนิคุณภาพ 

รายการ 
ผลการประเมนิ 

 ( x ) ( S.D. ) ระดบั 

1. ดา้นประสทิธภิาพของเวบ็ไซต์    
     1.1  การน าเสนอสื่อ/สารสนเทศทีห่ลากหลาย  4.80   0.45  มากทีสุ่ด 
     1.2  ความถกูตอ้งของระบบเชือ่มโยงแหล่งขอ้มลูภายใน  4.40   0.89  มาก 
     1.3  ความง่ายในการเรยีกใชข้อ้มลู    4.40   0.55  มาก 
     1.4  ความเรว็ในการน าเสนอสื่อและองคค์วามรู้  4.20   0.84  มาก 
     1.5  ความเหมาะสมในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู  4.40   0.55  มาก 

ค่าเฉลีย่รายดา้น  4.44   0.65  มาก 
2. ดา้นประสทิธผิลของเวบ็ไซต์    
     2.1  ความถกูตอ้งของขอ้มลูและสารสนเทศทีน่ าเสนอ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
     2.2  ความเหมาะสมของสื่อ/องคค์วามรูท้ี่น าเสนอ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
     2.3  ความเหมาะสมของภาพ/กจิกรรมที่น าเสนอ 4.20 0.84 มาก 
     2.4  ความเหมาะสมของวดีทีศัน์ที่น าเสนอ 4.20 0.84 มาก 
     2.5  ความเหมาะสมของเครอืขา่ยแหล่งการเรยีนรู้ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่รายดา้น 4.44 0.65 มาก 
3. ดา้นความเหมาะสมต่อการเรยีนรู้    
     3.1  ความเป็นปจัจุบนั/ความทนัของการน าเสนอสารสนเทศ/องคค์วามรู ้ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
     3.2  ความน่าสนใจของสารสนเทศ/องคค์วามรูท้ีน่ าเสนอ 4.40 0.55 มาก 
     3.3  คุณค่าของสารสนเทศ/องคค์วามรูท้ี่น าเสนอ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
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รายการ 
ผลการประเมนิ 

 ( x ) ( S.D. ) ระดบั 

     3.4  ความเหมาะสมขององคค์วามรูต่้อการศกึษาเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
     3.5  ความเหมาะสมของเวบ็ไซต์ต่อการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่รายดา้น 4.60 0.50 มากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.49 0.60 มาก 

 

จากตารางที ่1  พบวา่ผลการประเมนิคุณภาพของแหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน  ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 

กรณีศกึษาศนูยค์ุณธรรมน าชวีติเศรษฐกจิพอเพยีง เมื่อพจิารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.49  ( x = 4.49 ) ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .60 (S.D. = 0.60) 

 

 3.1.3 ผลการประเมนิคุณภาพองคค์วามรู ้ ผูศ้กึษาน าเวบ็ไซตใ์ห้ผูท้รงคุณวฒุ ิ จ านวน 5 คน ประเมนิโดยใชแ้บบประเมนิ    

ผลการประเมนิดงัตารางที่ 2 

ตารางที ่2  ระดบัการประเมนิคุณภาพคุณภาพองคค์วามรู ้  

รายการ 
ผลการประเมนิ 

( x ) (S.D.)        ระดบั 

1.  ความถกูตอ้งขององคค์วามรู ้ 4.60  0.55 มากทีสุ่ด 

2.  ความเหมาะสมของสื่อ Power Point 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 

3.  ความเหมาะสมของสื่อ e-Book 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 

4.  ความเหมาะสมของสื่อ วดีทีศัน์ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 

5.  ความเหมาะสมของขนาดตวัหนงัสอื 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
6.  ความเหมาะสมของรปูภาพ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
7.  ความถกูตอ้งของรปูภาพ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
8.  ความทนัสมยัของสื่อที่พฒันาขึน้ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
9.  ความพงึพอใจทีม่ต่ีอสื่อทีพ่ฒันาขึน้ 5.00 - มากทีสุ่ด 
10. ความสะดวกในการใชส้ื่อ/องคค์วามรู้ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.72  0.45  มากทีสุ่ด 
 

จากตารางที ่2  พบวา่ผลการประเมนิคุณภาพองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน  ผา่นเครอืขา่ย

อนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษาศนูยค์ุณธรรมน าชวีติเศรษฐกจิพอเพยีง เมื่อพจิารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.72  

( x = 4.72 ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.45 (S.D. = 0.45) 

 

3.2 ผลการวจิยั 

 3.2.1  ผูว้จิยัเปิดเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูใ้ห้ผูใ้ชท้ีเ่ขา้มาที่  ศนูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน ไดเ้ยีย่มชม จ านวน 30 คน   

ประเมนิโดยใชแ้บบประเมนิความพงึพอใจ ผลการประเมนิดงัตารางที ่3 

ตารางที ่3  ระดบัการประเมนิความพึง่พอใจ 

รายการ 
ผลการประเมนิ 

( x ) (S.D.)        ระดบั 

1.  การออกแบบเวบ็ไซตม์คีวามสวยงาม 4.83 0.38 มากทีสุ่ด 

2.  ค าแนะน าส าหรบัการใชเ้วบ็ไซต์ 4.60 0.50 มากทีสุ่ด 

3.  ความรวดเรว็ในการแสดงขอ้มลู 4.53 0.51 มากทีสุ่ด 

4.  สื่อแต่ละประเภทมคีวามน่าสนใจ 4.80 0.41 มากทีสุ่ด 
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รายการ 
ผลการประเมนิ 

( x ) (S.D.)        ระดบั 

5.  การอธบิายเนื้อหาอ่านแลว้เขา้ใจง่าย 4.70 0.47 มากทีสุ่ด 
6.  ขนาดของตวัอกัษรทีใ่ช ้ 4.67 0.48 มากทีสุ่ด 
7.  ความชดัเจนของรปูภาพ 4.60 0.50 มากทีสุ่ด 
8.  เสยีงบรรยายมคีวามชดัเจน   4.50 0.57 มากทีสุ่ด 
9.  การเชือ่มโยง (Links)  ภายในและภายนอกเวบ็ไซต์ 4.63 0.49 มากทีสุ่ด 
10. ความรูท้ีไ่ดร้บัน าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 4.77 0.43 มากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่รวม   4.66   0.48  มากทีสุ่ด 
 

จากตารางที ่3  พบวา่ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชแ้หล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน  ผา่นเครอืขา่ย

อนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษาศนูยค์ุณธรรมน าชวีติเศรษฐกจิพอเพยีง เมื่อพจิารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.66  

( x = 4.66 ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48   ( S.D. = 0.48 ) 

 

4. สรปุและอภิปรายผล 

จากผลการพฒันาแหล่งการเรยีนรู้ ศนูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษาศนูยค์ุณธรรมน าชวีติ 
เศรษฐกจิพอเพยีง พบวา่  

1. การประเมนิคุณภาพของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอการพฒันาแหล่งการเรยีนรู้ ศนูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน ผา่นเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษาศนูยค์ุณธรรมน าชวีติ เศรษฐกจิพอเพยีง สรุปวา่ คุณภาพของการพฒันาการเรยีนรู ้ศนูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน 
ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษาศนูยค์ุณธรรมน าชวีติ เศรษฐกจิพอเพยีง อยู่ในระดบัมาก  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.49  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั  0.60  เหตุทีเ่ป็นเชน่นี้เนื่องมาจากผูศ้กึษาไดด้ าเนินการตามขัน้ตอน ผา่นการตรวจสอบจากอาจารยท์ีป่รกึษาแลว้ประเมนิ
คุณภาพจากผูเ้ชีย่วชาญ มกีารปรบัปรุงตามค าแนะน าอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหส้ามารถใชง้านง่าย ง่ายต่อการเขา้ถงึ  มรีปูภาพทีเ่หมาะสม 
เนื้อหาทีถ่กูตอ้งทนัสมยัซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชริาภรณ์  คชสหี์ (2551 : 68) ทีท่ าการวจิยัเกีย่วกบัแนวทางการพฒันาเวบ็ไซต์
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา พระนครศรอียุธยา  เขต 1 และเขต 2 ซึง่ผลการวจิยัพบวา่ ตอ้งมกีารพฒันาเวบ็ไซตใ์ห้
มคีวามน่าสนใจอยู่เสมอเพื่อใหง้่ายต่อการใชง้าน   

2. การประเมนิคุณภาพองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน  ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษา
ศนูยค์ุณธรรมน าชวีติเศรษฐกจิพอเพยีง เมื่อพจิารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.72   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.45  เหตุทีเ่ป็นเชน่นี้เนื่องมาจากผูศ้กึษาไดด้ าเนินการศกึษาในดา้นเนื้อหา ผา่นการตรวจสอบจากอาจารยท์ีป่รกึษาแลว้ประเมนิ
คุณภาพจากผูท้รงคุณวฒุ ิมกีารปรบัปรุงตามค าแนะน าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กญัญา  นนัตะนะ (2555 : 118) ที่ท า
การวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาสื่ออเิลก็ทรอนิกส์เพื่อประกอบการเรยีนการสอน เรื่องขอ้มลูและสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี
และเทคโนโลย ี ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  ซึง่ผลการวจิยัพบวา่ หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสม์คีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.52  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50 

3. การประเมนิความพงึพอใจต่อการใชพ้ฒันาแหล่งการเรยีนรู้ ศนูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  
กรณีศกึษาศนูยค์ุณธรรมน าชวีติ เศรษฐกจิพอเพยีง โดยรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ไม่แตกต่างกนัทัง้ 10 ดา้น ระดบั
ความพงึพอใจมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.66  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48 เหตุทีเ่ป็นเชน่นี้เพราะเวบ็ไซตม์คีวามน่าสนใจ ง่าย
ต่อการคน้ขอ้มลู  การออกแบบหน้าจอมคีวามสวยงาม  ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ  บุษบา  ช่วยแสง (2553 : 73) ทีท่ าการวจิยัเกีย่วกบั
การพฒันาแหล่งเรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วมในโรงเรยีนบ้านหนองออ้น้อย อ าเภอหนองววัซอ  จงัหวดัอุดรธานี  ซึง่ผลการวจิยัพบวา่ ความพงึ
พอใจของนกัเรยีนอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดและผลเฉลีย่โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.67  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.15 

 

5. กิตติกรรมประกาศ  

งานคน้ควา้อสิระฉบบันี้ส าเรจ็ลงไดด้้วยความกรุณาของผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรชั อารรีาษฎร ์และ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. วรปภา 
อารรีาษฎร์ ที่ไดแ้นะนาแนวทางใหค้วามรู้ ซึง่ใหค้ าปรกึษาดว้ยความเอาใจใส่แนะน าขอ้คดิต่างๆ  รวมถงึผูเ้ชีย่วชาญทุกท่านทีใ่หค้วาม
อนุเคราะห ์เสยีสละเวลาส่วนตวัในการตอบแบบสอบถาม ผูท้รงคุณวฒุทิีใ่หค้วามอนุเคราะหใ์นการตรวจทานเนื้อหา  ขอขอบคุณ    พ่อลว้น  
กุลแกว้ ปราชญ์ชาวบ้านพรอ้มครอบครวั  คณะวทิยากรประจ าศนูย์ ทีใ่หค้วามอนุเคราะห์ในการสมัภาษณ์และตอบแบบสอบถามพรอ้มทัง้ให้
ค าแนะน า จนส าเรจ็ลงได้  ผูศ้กึษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงู  ไว ้ณ โอกาสนี้ 
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(* author for correspondence, e-mail : t.karin_@hotmail.com ) 

 

บทคดัย่อ 

 การศกึษาในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ  1) พฒันาแหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้านผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  
กรณีศกึษาศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรกรรมยัง่ยนืชมุชน ใหม้คีุณภาพ  2) พฒันาองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้านผ่าน
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษาศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรกรรมยัง่ยนืชมุชน  3) ศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชง้านการพฒันาแหล่งการเรยีนรู้ศนูย์
เครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้านผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษาศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรกรรมยัง่ยนืชมุชน  โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  
คอื กลุ่มผูเ้ขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตท์ี่ศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรกรรมยัง่ยนืชมุชน  ต าบลศรสีุข   อ าเภอกนัทรวชิยั   จงัหวดัมหาสารคาม  ระหวา่งเดอืน
พฤษภาคม  โดยวธิกีารคดัเลอืกเป็นกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ  จ านวน  30 คน เครื่องมอืในการวจิยั ไดแ้ก่  1)  เวบ็ไซตข์องแหล่งเรยีนรู้
ศนูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้านผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษาศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรกรรมยัง่ยนืชมุชน โดยใช ้URL : 
http://www.itrmu.net/khamphanl  2)  องคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรู ้ 3)  แบบประเมนิคุณภาพของเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ย
ปราชญ์ชาวบ้านผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษาศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรกรรมยัง้ยนืชมุชน 4)  แบบประเมนิองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรู้
ศนูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้านผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษาศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรกรรมยัง่ยนืชมุชน  5) แบบสอบถามความพงึพอใจ
ของผูใ้ชท้ีม่ต่ีอแหล่งเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้านผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษาศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรกรรมยัง่ยนืชมุชน  สถติทิี่
ใช ้ คอื ค่าเฉลีย่ ( X )    และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   

 ผลการวจิยั 
 1.  การพฒันาแหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้านผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษาศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรกรรม

ยัง่ยนืชมุชน  เมื่อพจิารณาโดยรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.46  ( X = 4.46 )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั  
0.51  ( S.D. = 0.51 )    แสดงวา่การพฒันาแหล่งเรยีนรู้ศนูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้านผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษาศนูยเ์รยีนรู้
เกษตรกรรมยัง่ยนืชมุชน  มคีุณภาพในระดบัทีย่อมรบัได ้  X  มคี่าเฉลีย่  3.50  ขึน้ไป  S.D. มคี่าไม่เกนิ 1.0 

 2. การพฒันาองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรู้ศนูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้านผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษาศนูยเ์รยีนรู้
เกษตรกรรมยัง่ยนืชมุชน  อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.48 ( X = 4.48)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.58  ( S.D. 
= 0.58  )  แสดงวา่องคค์วามรูข้องการพฒันาแหล่งเรยีนรู้ศนูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้านผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษาศนูยเ์รยีนรู้
เกษตรกรรมยัง่ยนืชมุชน มเีนื้อหาที่ถกูตอ้งเหมาะสมในระดบัทีย่อมรบัได้  X   มคี่าเฉลีย่  3.50   ขึน้ไป  S.D. มคี่าไม่เกนิ 1.0 

 3. ความพงึพอใจของผูใ้ชต่้อการพฒันาแหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้านผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษา
ศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรกรรมยัง่ยนืชมุชน  ระดบัความพอใจมาก  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.38  ( X = 4.38 )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั  
0.54 ( S.D. = 0.54 )     

KEYWORDS: ศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรกรรมยัง่ยนืชมุชน ,ครภููมปิญัญาไทย 
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ABSTRACT 
 

The objectives of the research were to develop a learning resource center of local instructor network through internet network: a 
case study of Local Sustainable  Agricultural learning Resource Center, improve the body of knowledge of the based learning 
resource center through internet network, survey the satisfaction of people with the based learning resource center. The sample 
subjects were thirty visitors of the website of the learning resource center in Srisuk sub-district, Kantarawichai district, Maha 
Sarakham province in May 2012. They were selected by accidental random sampling technique. The instruments were the 
website of the learning resource center, an assessment form, an achievement test and a questionnaire. The statistics used were 
mean, and standard deviation. 
Results of the research were as follows: 

1. The finding showed that the average level of the opinions of experts towards the web site quality was high  
( X = 4.46, S.D. = 0.51). The web site quality of the local sustainable  agricultural learning  resource center was higher than 
the standardized criteria (X = 3.50,  S.D. = 1.0). 

2. The finding showed that the average level of the knowledge development through the local learning resource  
regarding the appropriateness and accuracy of the content was high (X = 4.48, S.D. = .58). The average level of the content 
accuracy and appropriateness of the learning resource center was higher than the standardized criteria(X = 3.50, S.D. = 1.00). 

3. The finding showed that the average level of the satisfaction of the visitors with the web site of the local  
wisdom-based-learning resource center was high (X = 4.38, S.D. = .54). 
 

KEYWORDS: Local Sustainable  Agricultural Learning Resource Center, Thai Local Wisdom 

  

1. บทน า 

 ปจัจุบนัเทคโนโลยดีา้นคอมพวิเตอร์โดยเฉพาะอนิเทอรเ์น็ต ซึง่เป็นเครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์นาดใหญ่ทีเ่ชือ่มต่อคอมพวิเตอรน์บั
ลา้นเครื่องทัว่โลก กลายเป็นแหล่งขอ้มลูขา่วสารขนาดใหญ่ท าใหก้ารตดิต่อสื่อสารและการเขา้ถงึขอ้มลูเป็นไปอย่างรวดเรว็ ด้วยศกัยภาพ
ของอนิเทอรเ์น็ต จงึท าใหอ้นิเทอรเ์น็ตไดก้า้วเขา้มามบีทบาทส าคญัอย่างยิง่ต่อทุกสงัคมโลก ในทุกสถาบนัและทุกสาขาอาชพีเพื่อประโยชน์ 
ในการรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร ในวงการการศกึษาในปจัจุบนั แนวโน้มของการเรยีนการสอนก าลงัเปลีย่นแปลงไป  รปูแบบการศกึษาแบบใหม่
ส่งผลใหพ้ฤตกิรรมการเรยีนรูเ้ปลีย่นไปด้วยผูเ้รยีนแสวงหาความรู้และเรยีนรูด้ว้ยตนเอง โดยครผููส้อนเปลีย่นแปลงบทบาทจากผูป้้อนความรู้
เป็นผูใ้หค้ าแนะน าและแนะแนวทางในการแสวงหาความรู ้อนิเทอรเ์น็ตจงึเขา้มามบีทบาทอย่างมากในดา้นการศกึษา ซึง่ผูเ้รยีนและผูส้อน
สามารถใชเ้ป็นชอ่งทางในการตดิต่อสื่อสารระหวา่งกนัผูเ้รยีนสามารถเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูมากมายทีม่อียู่ทัว่โลกอย่างไรข้อบเขตจ ากดั 
ศกัยภาพของอนิเทอรเ์น็ตท าใหผู้เ้รยีนไม่วา่จะอยู่ทีใ่ดกส็ามารถเรยีนได้ ลดค่าใชจ้่ายในการเรยีนและการเดนิทางและควรจดัการเรยีนรูใ้ห้
เกดิขึน้ไดทุ้กเวลา ทุกสถานที่ และยดึหลกัผูเ้รยีนมคีวามส าคญัทีสุ่ด  การท ารายงาน หรอืการคน้ควา้หาขอ้มลู ในบางครัง้นัน้ไม่จ าเป็นตอ้ง
ไปทีห่อ้งสมุดหรอืเปิดต าราคน้ควา้ เพราะสารสนเทศและขอ้มลูบนอนิเทอรเ์น็ตไดร้วบรวมผลงานของบุคลากรสาขาต่าง ๆ ไวอ้ย่างมากมาย  
(ทบวงมหาวทิยาลยั, 2543) 
 ดว้ยเหตุนี้  รฐัจงึไดก้ าหนดบทบทในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  2542  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  พ.ศ.  2545  ใน
มาตราที ่ 25  รฐัตอ้งส่งเสรมิการด าเนินงานและการจดัตัง้แหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติทุกรปูแบบ  ได้แก่  หอ้งสมุดประชาชน  พพิธิภณัฑ ์ หอ
ศลิป์  สวนสตัว ์ สาวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร ์ อุทยานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ศนูยก์ฬีาและนนัทนาการ  แหล่งขอ้มลู  และ
แหล่งขอ้มลูอื่นอย่างเพยีงพอและมปีระสทิธภิาพ  หมวด  3  มาตรา  18(3)  กล่าวถงึแหล่งการเรยีนรูใ้นเรื่องศนูยก์ารเรยีนไวว้า่  ศนูย์การ
เรยีน  ไดแ้ก่  สถานทีเ่รยีนทีห่น่วยงานจดัการศกึษานอกโรงเรยีน  บุคคล  ครอบครวั  ชมุชน  องคก์รชมุชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  
องคก์รเอกชน  องคก์รวชิาชพี  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ  โรงพยาบาล  สถาบนัทางการแพทย์  สถานสงเคราะห ์  และสถาบนั
สงัคมอื่นเป็นผูจ้ดั (ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา.  2548 : 9-11) 
 แหล่งเรยีนรู้ไอซที ี หรอืแหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์  ถอืเป็นแหล่งเรยีนรูป้ระเภทหนึ่งทีส่นองการจดัการศกึษาทุกระบบ  เนื่องจากผล
จากการที ่การพฒันาเทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิง่เทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารสื่อสาร หรอื ไอซที ี 
(Information and Communication Technology : ICT)   เป็นไปอย่างรวดเรว็และต่อเนื่อง ซึง่ถอืเป็นเทคโนโลยทีีม่คีวามส าคญัในการ
ขบัเคลื่อนความรู ้ขอ้มลูขา่วสารในโลกยุคโลกาภวิฒัน์ ซึง่เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตจะเป็นตวักลางทีส่ าคญัในการหลอมรวมสื่อโทรคมนาคม 
สารสนเทศ และวทิยุโทรทศัน์เขา้ดว้ยกนัเพื่อสรา้งการบรกิารทีห่ลากหลาย (ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2551 : 9)    
 ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่ 11  พ.ศ.  2555-2559  ตามสาระยุทธศาสตรก์าร
พฒันาคนสู่สงัคมแห่งการเรยีนรู้ตลอดชวีติอย่างยัง้ยนื    ทีก่ล่าววา่  มุ่งเน้นการพฒันาคนทุกช่วงวยัใหเ้ขา้สู่สงัคมแห่งการเรยีนรู้อย่างยัง้ยนื                  
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ใหค้วามส าคญักบัการน าหลกัปฏบิตัติามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาเสรมิสรา้งศกัยภาพของคนทุกมติ ิ ทัง้ร่างกายทีส่มบูรณ์  แขง็แรง  
มสีตปิญัญาทีร่อบรู ้ และมจีติใจทีส่ านึกในศลีธรรม  คุณธรรม  จรยิธรรม  และความเพยีร  มภีมูคิุม้กนัต่อการเปลีย่นแปลง  รวมทัง้การ
เสรมิสรา้งสภาพแวดลอ้มในสงัคมและหนุนเสรมิสถาบนัทางสงัคมใหแ้ขง็แกร่งและเอือ้ต่อการพฒันาคน  ดงันี้  1)  การส่งเสรมิการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ  2)  ส่งเสรมิการศกึษาทางเลอืกที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน  3)  สนบัสนุนการสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู้และปจัจยั
สนบัสนุนการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  4)  การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม  (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาตสิ านกันายกรฐัมนตร,ี 2554 : 45 – 46 ) 
     ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดด้ าเนินโครงการพฒันาการเกษตรตามแนวทฤษฎใีหม่ โดยยดึปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2553 โดยความร่วมมอืจากศนูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้านทีม่คีวามพรอ้มและศกัยภาพ เพื่อจดัฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรูค้วามเขา้ใจในการพฒันาการเกษตรตามแนวทฤษฎใีหม่ โดยยดึปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงให้แก่เกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 
ฯ ถ่ายทอดความรู้ เพื่อการสรา้งเกษตรกรอาสาเป็นผูน้ าในการขยายผลและพฒันาและปรบัปรุงศนูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้านเพื่อใหม้คีวาม
พรอ้มและศกัยภาพในการฝึกอบรม โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาปรบัเปลีย่นแนวคดิและรปูแบบในการท ามาหากนิการประกอบอาชพี
และการด าเนินชวีติให้แก่เกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการ ฯ ดว้ยการพึง่พาตนเองอย่างเหมาะสมกบัภูมนิิเวศน์และภมูสิงัคม รวมถงึการ
สนบัสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรใหม้คีวามเขม้แขง็ สามารถพึง่พากนัเพื่อด าเนินการผลติ การตลาด รวมทัง้การพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และ
สิง่แวดลอ้มในชมุชน ทีส่อดคลอ้งกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่บนพืน้ฐานกระบวนการเรยีนรู้แบบมสี่วนร่วม (มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2554 : 1) 
 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ตระหนกัถงึความส าคญัของแหล่งการเรยีนรู้  จงึไดร้่วมกบั
ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา ด าเนินโครงการ “การพฒันาแหล่งการเรยีนรูใ้นการใชส้ื่อเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพื่อการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีน”  โดยด าเนินการพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อการน าเสนอองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูต่้าง ๆ ในรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกส์  ทัง้ทีเ่ป็นแหล่งการเรยีนรูท้ี่
เป็นสถานที ่ และแหล่งเรยีนรูท้ีอ่ยู่ในตวัคน  เช่น ครภูมูปิญัญาไทย หรอื ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นตน้  ผูเ้ขา้รบัการอบรมเป็นครภูมูปิญัญาไทย  
ปราชญ์ชาวบ้านจาภาคต่าง ๆ จ านวน 90 คน ซึง่ผลการด าเนินงานส่งผลให้ผูเ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัการจดัสรรพื้นทีเ่วบ็ไซต ์ และเวบ็ไซตข์อง
แหล่งการเรยีนรู้จากโครงการ  และผูเ้ชา้รบัการอบรมด าเนินการพฒันาองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งในรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกสน์ าส่งขึน้เวบ็ไซต์ที่ไดร้บัการ
จดัสรรเพื่อเผยแพร่ต่อไป      นอกจากนี้ในงานวจิยันี้มขีอ้เสนอแนะคอื การอบรมบุคลากรของแหล่งการเรยีนรู้แกนน า     เพื่อสรา้งเครอืขา่ยการ
พฒันาแหล่งการเรยีนรูใ้หก้วา้งขวางมากขึน้โดยใชท้รพัยากรเวบ็ตน้แบบ ภาพตน้แบบ และอื่น ๆ ไปขยายผลอย่างต่อเนื่อง  ขยายการ
พฒันาเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูใ้หม้ากขึน้  จากผลการศกึษาพบวา่  บุคลากรของแหล่งการเรยีนรู้ต่าง ๆ มคีวามต้องการอบรมเป็นจ านวนมาก  
และวจิยัการสร้างแหล่งการเรยีนรู้ชมุชนโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน  เนื่องจากในชมุชนประกอบด้วยแหล่งการเรยีนรูจ้ านวนมาก  ทัง้แหล่งการเรยีนรู้
ในตวัคน ทีเ่ป็นปราชญ์ชาวบ้าน  ภมูปิญัญาท้องถิน่  และแหล่งการเรยีนรู้ตามสถานทีต่่าง ๆ เชน่  ในโรงเรยีน  ในป่าชมุชน  วดั  เป็นต้น และ
โรงเรยีนต่าง ๆ ไดก้ าหนดแหล่งการเรยีนรูเ้หล่านี้เป็นหลกัสูตรทอ้งถิน่ของสถานศกึษา  ดงันัน้ความร่วมมอืต่าง ๆ จากโรงเรยีนเชือ่มไปยงัชุมชน  
จะช่วยใหก้ารด าเนินงานประสบผลส าเรจ็  (พสิุทธา  อารรีาษฎร์ และคณะ, 2554 : 1-50) 
 จากผลการวจิยั  สามารถด าเนินการไดอ้ย่างเป็นรปูธรรมและมคีวามส าเรจ็ โดยที่ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามพงึพอใจในระดบั
มากในทุก ๆ ดา้น  แต่อย่างไรกต็าม  ในชมุชนยงัมแีหล่งการเรยีนรูอ้กีเป็นจ านวนมาก ทีย่งัไม่มโีอกาสพฒันาเป็นองคค์วามรูใ้นรปูสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน การพฒันาแหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน  กรณีศกึษาศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรกรรม
ยัง่ยนืชมุชน  ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  เป็นแหล่งเรยีนรูอ้กีแหล่งหนึ่งทีย่งัไม่ไดม้กีารพฒันาองคค์วามรูใ้นรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อเผยแพร่
สู่สาธารณชน  ตัง้อยู่ที่ บ้านดอนแดง ต.ศรสีุข  อ.กนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม    เป็นแหล่งเรยีนรู้ทีใ่หค้วามรู ้ แก่นกัเรยีน  และผูส้นใจ
ทัว่ไป ไดศ้กึษา  ค้นควา้  และเป็นแหล่งอา้งองิ  จดัตัง้เมื่อพุทธศกัราช 2549 – ปจัจุบนั  ผลการด าเนินงานพบวา่  ท าใหว้ถิชีวีติครอบครวัดี
ขึน้ มอีาหารทีป่ลอดภยับรโิภคอย่างพอเพยีง เหลอืจากการบรโิภคกข็ายมรีายไดจ้ากแปลง ลดรายจ่ายในครอบครวั เพิม่ความหลากหลาย 
สรา้งภมูคิุม้กนัต่อครอบครวัและเป็นทีย่อมรบัของผูค้นทัว่ไป เป็นแบบอย่างและจุดเรยีนรูใ้หก้บัเกษตรกรทัว่ไป ไดจ้ดัตัง้กลุ่มอาชพีเพื่อปลกู
ผกัปลอดสารพษิบรโิภคและขายเพิม่รายไดใ้หก้บักลุ่มในชมุชน และไดร้บัเลอืกจากชาวบ้านใหเ้ป็นผูน้ าดา้นพฒันาในชมุชนเป็นการแบ่งปนั
แลกเปลีย่นความรูป้ระสบการณ์ผลผลติต่อญาตพิีน้่องเกษตรกร อาหาร เมลด็พนัธุ์  รวมทัง้เทคนิคต่าง ๆ ทีม่คีวามเอือ้อาทรต่อพชื  สตัว ์ 
และสิง่แวดลอ้ม  อกีทัง้ยงัได้ถ่ายทอดแนวคดิเกษตรยัง่ยนืกบัสมาชกิ, เกษตรกรผูส้นใจ, เดก็และเยาวชน   และ หน่วยงาน หรอื องคก์ร
ต่างๆ 

 จากความส าคญัของแหล่งการเรยีนรู ้ ปญัหาทีแ่หล่งการเรยีนรูย้งัไม่มโีอกาสพฒันาเป็นองคค์วามรูใ้นรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อ
เผยแพร่สู่สาธารณชน  และคุณค่าแหล่งการเรยีนรู ้การพฒันาแหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชมุชน  ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต     ผู้
ศกึษาจงึสนใจพฒันาองคค์วามรูแ้หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ ชาวบ้าน  กรณีศกึษาศนูยเ์รยีนรู้เกษตรกรรมยัง้ยนื  เพื่อพฒันาองคค์วามรูเ้ป็นสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ น าส่งขึน้เวบ็ไซตเ์พื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนไดศ้กึษา  ผูศ้กึษาหวงัวา่ ผลจากการด าเนินงาน  จะเกดิประโยชน์ต่อบุคคลทัว่ไป
ในการน าองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรู้ไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อไป 

 
วตัถุประสงค ์

1.  เพื่อพฒันาแหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตกรณีศกึษาศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรกรรม
ยัง่ยนืชมุชน   

2.  เพื่อพฒันาองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษาศนูย์
เรยีนรูเ้กษตรกรรมยัง่ยนืชมุชน   
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3.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชง้านเวบ็ไซตก์ารพฒันาแหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน  ผา่นเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษาศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรกรรมยัง่ยนืชมุชน   

 
 

2. วิธีการด าเนินการวิจยั 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ ได้แก่   
2.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มผูเ้ขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตท์ี่ศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรกรรมยัง่ยนืชมุชน  ต าบลศรสีุข   อ าเภอกนัทรวชิยั   จงัหวดัมหาสารคาม  
ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม  โดยวธิกีารคดัเลอืกเป็นกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ  จ านวน  30 คน   

2.2  เนื้อหาแหล่งการเรยีนรู้ 
 ไดแ้ก่ เอกสารประเภท  Microsoft  Word  งานน าเสนอ  presentation  โดยใช ้Microsoft  Power Point   หนงัสอื

อเิลก็ทรอนิกส์  โดยใชโ้ปรแกรม  DeskTop_Author และวดีทิศัน์ทีน่ าเสนอภาพและเสยีง  แหล่งการเรยีนรูป้ระกอบไปด้วยองคค์วามรู้
ทัง้หมด 9 เรื่อง ไดแ้ก่ 1. การท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพ  2.  การเผาถ่านเพื่อสกดัน ้าสม้ควนัไม ้ 3. การขยายพนัธุพ์ชื                                   
4. การท าแปลงผกัถาวร/การปลกูผกัปลอดสารพษิ  5.  การท าบ่อเลีย้งปลาดุก/กบพลาสตกิ  6. การท าเกษตรผสมผสาน  7.  การเลีย้ง
จิง้หรดี  8.  การท าบญัชคีรวัเรอืน  9.  การท าเกษตรผสมผสาน 

2.3 เครื่องมอืในการวจิยั 
 2.3.1  เวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรู้ 
 2.3.2  องคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรู้ 
 2.3.2  แบบประเมนิเนื้อหาองคค์วามรู ้
 2.3.3  แบบประเมนิคุณภาพแหล่งการเรยีนรู้ 
 2.3.4  แบบประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ขา้ศกึษาเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรู้ 
2.4 สถติทิีใ่ช ้ ( X )  ( S.D. ) 

 หาค่าเฉลีย่เลขคณิต ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( S.D. )  ค่าเฉลีย่ที่ไดเ้ปรยีบเทยีบกบัเกณฑ ์ ดงันี้     
 
  ค่าเฉลีย่    ความหมาย 
  4.51 – 5.00   เหมาะสมมากทีสุ่ด 
  3.51 – 4.50   เหมาะสมมาก 
  2.51 – 3.50   เหมาะสมปานกลาง   
  1.51 – 1.50   เหมาะสมน้อย 
  1.00 – 1.50   เหมาะสมน้อยทีสุ่ด 

2.5 ระยะเวลา  วนัที ่ 17  เดอืน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2554  ถงึวนัที ่ 18  กนัยายน  พ.ศ.  2555 
2.6 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 2.6.1  ศกึษาขอ้มลู  เอกสาร และงาน วจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ได้แก่   1.  การพฒันาแหล่งการเรยีนรู ้2.  ศนูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์

ชาวบ้าน 3.  เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  4.  ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  5.  ศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรกรรมยัง่ยนืชมุชน  การเรยีนรู ้                    
6.  การออกแบบเวบ็ไซต์แหล่ง. 7.  สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 8.  ทฤษฎคีวามพงึพอใจ  9.  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง   

 2.6.2  ขอพืน้ทีเ่วบ็ไซตต์น้แบบจากคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม และท าการอบรมการใชง้าน
เวบ็ไซต์ 

 2.6.3  พฒันาน าองคค์วามรูแ้ละสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ทีส่รา้งน าขึน้บนเวบ็ไซต์ 
 2.6.4  น าเวบ็ไซตท์ี่ไดป้รกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาและปรบัปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
 2.6.5  ประเมนิคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ  จ านวน  5 ท่าน ได้แก่  1.  อาจารยธ์วชัชยั  สหพงษ์  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสื่อและองค์

ความรู ้ 2. อาจารยก์รีต ิทองเนตร  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสื่อและองคค์วามรู้  3.  อาจารย์วนิยั  โกหล า  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิคและวธิกีาร  4.  
อาจารยน์ราธปิ  ทองปาน  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นด้านเทคนิคและวธิกีาร  5. อาจารยอ์ภดิา  รุณวาทย ์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการเรยีนการสอน 
 2.6.6  ประเมนิองคค์วามรูโ้ดยผูท้รงคุณวฒุ ิ จ านวน  5  ท่าน  ได้แก่  1.  นายค าพนัธุ ์ เหล่าวงษี  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเกษตร
ทฤษฏใีหม่  2.  นางธดาพร  ค าผวิ  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นภมูปิญัญาทอ้งถิน่  3.  นางสาวมนทริา  วงษ์รกัษา  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นภมูปิญัญาทอ้งถิน่    
4.  นายทนิกร  ทองรตัน์  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเศรษฐกจิพอเพยีงชมุชน  5.  นายปราการ  ไชยรส  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 

 2.6.7  จากนัน้เปิดเวบ็ไซตแ์ละท าการประเมนิความพงึพอใจของแหล่งเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน กรณีศกึษาศนูย์
เรยีนรูเ้กษตรกรรมยัง่ยนืชมุชน  ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ที่ผูศ้กึษาพฒันาขึน้ จากการเยี่ยมชมโดยใชก้ลุ่มตวัอย่าง   จ านวน 30 คน 
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3. ผลการวิจยั  

3.1 ผลการพฒันาเวบ็ไซต์ 
 3.1.1  ผลการพฒันาแหล่งการเรยีนรู้ศนูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้านผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษาศนูยเ์รยีนรู้
เกษตรกรรมยัง่ยนืชมุชน  มอีงคป์ระกอบ ทัง้หมด 8 ส่วน ดงันี้  
  3.1.1.1 ส่วนหวัเวบ็ไซต์  ประกอบดว้ยตราราชภฏัมหาวทิยาลยัมหาสารคาม  โลโกศ้นูยเ์รยีนรูเ้กษตรกรรมยัง่ยนืชมุชน 
พืน้หลงัของส่วนหวัเวบ็ไซตม์ขีอ้ความและรปูภาพประกอบ   

  3.1.1.2 หมวดหมู่เมนูบนเวบ็ไซต ์เป็นรายการเมนู ประกอบดว้ย  ขอ้มลูพืน้ฐานของศนูยเ์รยีนรู้ เกษตรกรรมยัง้ยนื
ชมุชน      องคค์วามรู ้ เครอืขา่ยแหล่งเรยีนรู ้ ภาพกจิกรรมต่าง ๆ  เกมเกีย่วกบัการเกษตร  รายการโทรทศัน์น าเสนอศนูยเ์รยีนรู้  วดีทิศัน์
แนะน าศนูยเ์รยีนรู้  ผูด้แูลระบบ  และเอกสารดาวน์โหลดต่าง ๆ   

  3.1.1.3  เรื่องเด่น  เป็นพืน้ทีแ่สดงภาพโดยมกีารสไลดโ์ชวจ์ากภาพกจิกรรมทีจ่ดัข ัน้เวบ็ไซต์  
  3.1.1.4  หมวดหมู่ขา่วประกาศ  เป็นการแสดงขา่วประชาสมัพนัธข์องเวบ็ไซต์ 
  3.1.1.5  แกลเลอรี่  เป็นการแสดงภาพในหมวดหมู่ที่ผูใ้ชจ้ดัสรา้งขึน้เอง  หมวดหมู่ภาพจะมกีารรสไลด์โชวจ์นครบทุก

หวัขอ้ 
  3.1.1.6  ป้ายโฆษณา  เป็นการแสดงเวบ็ไซต์ทีจ่ะท าการลงิคไ์ปยงัส่วนเวบ็ไซตอ์ื่น ๆ  ทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งเพื่อดขูอ้มลูในรปู

แบการใชง้านอย่างง่าย 
  3.1.1.7  จ านวนผูเ้ยีย่มชมเวบ็ไซต์  ในส่วนนี้มหีน้าทีแ่สดงขอ้มลูผูเ้ขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตโ์ดยมจี านวนที่แสดงออกเป็น

ตวัเลข 
  3.1.1.8  เป็นส่วนของผูดู้แลระบบ  มหีน้าทีเ่พิม่ขอ้มลูและจดัตกแต่งดแูลระบบของเวบ็ไซต์ 
   

 
 

สญัรปูที ่1  เวบ็ไซตก์ารพฒันาแหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้านผา่นเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษาศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรกรรม  
              ยัง่ยนืชมุชน 
 

 3.1.2  ผลการประเมนิ ผูศ้กึษาน าแบบประเมนิจากผูเ้ชยีวชาญ จ านวน 5 ท่านโดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิดงัตารางที่ 1 
 
ตารางที ่1  ผลการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญ 

รายการ 
ผลการประเมิน 

(X ) ( S.D. ) ระดบั 

1. ดา้นประสทิธภิาพ    
     1.1  การน าเสนอสื่อ/สารสนเทศทีห่ลากหลาย       5.00       0.00     มากทีสุ่ด 
     1.2  ความถกูตอ้งของระบบเชือ่มโยงแหล่งขอ้มลูภายใน       5.00       0.00     มากทีสุ่ด 
     1.3  ความง่ายในการเรยีกใชข้อ้มลู         4.40       0.55       มาก 
     1.4  ความเรว็ในการน าเสนอสื่อและองคค์วามรู้       4.40       0.55       มาก 
     1.5  ความเหมาะสมในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู       4.40       0.55       มาก 
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รายการ 
ผลการประเมิน 

(X ) ( S.D. ) ระดบั 

คะแนนเฉลีย่รายดา้น       4.64       0.49    มากทีสุ่ด 
2. ดา้นประสทิธผิล    
     2.1  ความถกูตอ้งของขอ้มลูและสารสนเทศทีน่ าเสนอ       4.40       0.55       มาก 
     2.2  ความเหมาะสมของสื่อ/องคค์วามรูท้ี่น าเสนอ       4.80       0.45    มากทีสุ่ด 
     2.3  ความเหมาะสมของภาพ/กจิกรรมที่น าเสนอ       4.40       0.89       มาก 
     2.4  ความเหมาะสมของวดีทีศัน์ที่น าเสนอ       4.60       0.55    มากทีสุ่ด 
     2.5  ความเหมาะสมของเครอืขา่ยแหล่งการเรยีนรู้       4.40       0.55      มาก 
คะแนนเฉลีย่รายดา้น       4.52       0.59    มากทีสุ่ด 
3. ดา้นความเหมาะสมต่อการเรยีนรู้    
     3.1  ความเป็นปจัจุบนั/ความทนัของการน าเสนอสารสนเทศ/องคค์วามรู ้       4.40       0.55      มาก 
     3.2  ความน่าสนใจของสารสนเทศ/องคค์วามรูท้ีน่ าเสนอ       4.80       0.45    มากทีสุ่ด 
     3.3  คุณค่าของสารสนเทศ/องคค์วามรูท้ี่น าเสนอ       5.00       0.00    มากทีสุ่ด 
     3.4  ความเหมาะสมขององคค์วามรูต่้อการศกึษาเรยีนรูข้องผูเ้รยีน       4.80       0.45    มากทีสุ่ด 
     3.5  ความเหมาะสมของเวบ็ไซต์ต่อการเรยีนรูต้ลอดชวีติ       4.60       0.55    มากทีสุ่ด 
คะแนนเฉลีย่รายดา้น       4.72       0.46    มากทีสุ่ด 

คะแนนเฉลีย่ทัง้หมด       4.63       0.51    มากทีสุ่ด 

  
จากตารางที ่ 1  ผลการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญพบวา่ผลการประเมนิคุณภาพของเวบ็ไซต์การพฒันาแหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์
ชาวบ้านผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษาศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรกรรมยัง่ยนืชมุชน  เมื่อพจิารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั  4.63   ( X =  4.63 )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.51 

  
 3.1.3  ผลการประเมนิ ผูศ้กึษาน าแบบประเมนิจากจากผูท้รงคุณวฒุ ิจ านวน 5 ท่านโดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิ ดงัตารางที ่2 
                                      ตารางที่ 2  ผลการประเมนิจากจากผูท้รงคุณวฒุ ิ

                รายการ 
ผลการประเมนิ 

       ( X )       ( S.D. )          ระดบั 

1. ความถกูตอ้งขององคค์วามรู้ 4.20 0.84 มาก 
2. ความเหมาะสมของสื่อ Power Point 4.40 0.55 มาก 
3. ความเหมาะสมของสื่อ eBook 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
4. ความเหมาะสมของสื่อ วดีทิศัน์ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
5. ความเหมาะสมของขนาดตวัหนงัสอื 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
6. ความเหมาะสมของรปูภาพ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
7. ความถกูตอ้งของรปูภาพ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
8. ความทนัสมยัของสื่อทีพ่ฒันาขึน้ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
9. ความพงึพอใจทีม่ต่ีอสื่อที่พฒันาขึน้ 4.20 0.84 มาก 
10.ความสะดวกในการใชส้ื่อ/องคค์วามรู้ 4.40 0.55 มาก 
คะแนนเฉลีย่ทัง้หมด 4.48 0.58 มาก 

 
 จากตารางที ่ 2  ผลการประเมนิจากผูท้รงคุณวฒุพิบวา่ผลการประเมนิคุณภาพขององคค์วามรูข้องเวบ็ไซต์การพฒันาแหล่ง

การเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้านผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษาศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรกรรมยัง่ยนืชมุชน  เมื่อพจิารณาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.48  ( X =  4.48 )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.58 
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3.2 ผลการทดลองใช ้กบักลุ่มผูใ้ชท้ัว่ไปทีเ่ขา้มาประเมนิเวบ็ไซต์ 
 3.2.1  ผูศ้กึษาเปิดเวบ็ไซตก์ารพฒันาแหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้านผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษา

ศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรกรรมยัง่ยนืชมุชน  ไดเ้ยีย่มชม  จ านวน  30 คน  ประเมนิโดยการใชแ้บบประเมนิความพงึพอใจผลการประเมนิ 
ดงัตารางที ่ 3 

 
ตารางที ่ 3  ผลการประเมนิโดยการใชแ้บบประเมนิความพงึพอใจ 

รายการ 
ผลการประเมนิ 

( X )      ( S.D. )        ระดบั 

1. การออกแบบเวบ็ไซตม์คีวามสวยงาม 4.67 0.48 มากทีสุ่ด 
2. ค าแนะน าส าหรบัการใชเ้วบ็ไซต์ 4.23 0.57 มาก 
3. ความรวดเรว็ในการแสดงขอ้มลู   4.27 0.52 มาก 
4. สื่อแต่ละประเภทมคีวามน่าสนใจ 4.73 0.45 มากทีสุ่ด 
5. การอธบิายเนื้อหาอ่านแลว้เขา้ใจง่าย 4.30 0.60 มาก 
6. ขนาดของอกัษรทีใ่ช ้ 4.10 0.31 มาก 
7. ความชดัเจนของรปูภาพ 4.90 0.31 มากทีสุ่ด 
8. เสยีงประกอบมคีวามชดัเจน 4.30 0.47 มาก 
9. การเชือ่มโยง  (Links)  ภายในเวบ็ไซต์ 4.03 0.41 มาก 
10.  ความรูท้ีไ่ดร้บัสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้น

ชวีติประจ าวนัได้ 
4.23 0.57 มาก 

คะแนนเฉลีย่ทัง้หมด 4.38 0.54 มาก 
 
 จากตารางที ่ 3  ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชง้านพบวา่ผลการประเมนิคุณภาพขององคค์วามรูข้องเวบ็ไซต์การ

พฒันาแหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้านผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษาศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรกรรมยัง่ยนืชมุชน  เมื่อ
พจิารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.38  ( X =  4.38 )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.54   

 

4. สรปุและอภิปรายผล  

 จากผล พบวา่  การพฒันาแหล่งเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้านผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษาศนูยเ์รยีนรู้
เกษตรกรรมยัง่ยนืชมุชน   

  1. ผลการประเมนิคุณภาพของผูเ้ชีย่วชาญที่มต่ีอการพฒันาแหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้านผา่นเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษาศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรกรรมยัง่ยนืชมุชน  จ าแนกออกเป็นรายดา้นสรุปไดว้า่  ดา้นประสทิธภิาพของเวบ็ไซต์  ผลการ
ประเมนิอยู่ในระดบัมาก  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.46  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.49  ดา้นประสทิธผิล  ผลการประเมนิอยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.52  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.59 และความเหมาะสมต่อการเรยีนรู้   ผลการประเมนิอยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.72  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.46  สรุปไดว้า่คุณภาพของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอการพฒันาแหล่ง
เรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้านผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษาศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรกรรมยัง่ยนืชมุชน  อยู่ในระดบั  มากทีสุ่ด  
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.63  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.51 เหตุทีเ่ป็นเชน่นี้ เนื่องมาจากการน าเวบ็ไซตเ์ขา้รบัค าปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ
และความครอบคลุมความพงึพอใจทีจ่ะประเมนิ  แล้วน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงและพฒันาเวบ็ไซตใ์หม้เีพื่อใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิคุณภาพ  
ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ  ฉัตรพร  ฦาชา  (2553 : 98)  พบวา่  การจดัแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีน  หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์  
โรงเรยีนโคกสะอาดวทิยา  อ าเภอภเูขยีว  จงัหวดัชยัภมู ิ ปรากฏวา่ทุกขอ้มรีะดบัคุณภาพเฉลีย่รวมเท่ากบั  4.80  และ  S.D.  อยู่ในชว่ง  
0.12-0.21  แสดงวา่คุณภาพการจดัแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีน  หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรอ์ยใูนระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด 

  2.  ผลการประเมนิจากผูท้รงคุณวฒุพิบวา่ผลการประเมนิคุณภาพขององคค์วามรูข้องเวบ็ไซต์การพฒันาแหล่งการเรยีนรู้
ศนูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้านผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษาศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรกรรมยัง่ยนืชมุชน  เมื่อพจิารณาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.48  ( X =  4.48 )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.58  เหตุทีเ่ป็นเชน่นี้ เนื่องมาจากการ
ออกแบบองคค์วามรูใ้นรปูแบบสื่ออเิลก็ทรอนิกสใ์หค้วามถกูตอ้งและสวยงามของสื่อสามารถเขา้ใชง้านไดง้่ายซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษา
ของ  อจัฉราพร  พลนิกร  (2554 : บทคดัย่อ)  ผลการศกึษาพบวา่  1)  หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสท์ีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพในระดบัเหมาะสม
มากทีสุ่ด  ( X =  4.66, S.D. = 0.50 )  และ  2)  ความพงึพอใจของผูใ้ชท้ี่มต่ีอหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสท์ีพ่ฒันาขึน้อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก
ทีสุ่ด  ( X =  4.53, S.D. = 0.54 )  สรุปได้วา่  หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสท์ี่พฒันาขึน้มคีุณภาพและมปีระสทิธภิาพเมื่อน ามาใชจ้ดัการเรยีนรู้ได้ 

  3.  ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชง้านพบวา่ผลการประเมนิคุณภาพขององคค์วามรูข้องเวบ็ไซต์การพฒันาแหล่ง
การเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้านผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  กรณีศกึษาศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรกรรมยัง่ยนืชมุชน  เมื่อพจิารณาโดยภาพ
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รวมอยู่ในระดบัมาก  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.38  ( X =  4.38 )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.54  เหตุทีเ่ป็นเชน่นี้เพราะการการ
ออกแบบเวบ็ไซตม์คีวามสวยงาม  สื่อมหีลากหลายแบบและเขา้ถงึขอ้มลูอย่างง่าย  ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
ดร. พสิุทธา  อารรีาษฎร ์และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. วทิยา  อารรีาษฎร์  (2554 : 50)  พบวา่  ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรม
เวบ็ไซต์แหล่งเรยีนรูเ้ฉลีย่โดยรวมเท่ากบั ( X =  4.43, S.D. = 0.68 ) มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก  เมื่อพจิารณารายดา้นพบวา่ความพงึ
พอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรมอยู่ในระดบัมาก  เมื่อพจิารณารายขอ้  อยู่ในระดบัมากถงึมากทีสุ่ด 
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บทคดัย่อ 

  การวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาแหล่งการเรยีนรู้ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 2) พฒันาองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป์่าดนู
ล าพนั 3) ประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชง้านแหล่งการเรยีนรู้ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กลุ่มตวัอย่างคอื ไดแ้ก่  ผูม้าศกึษาดงูานที่แหล่งการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัว์
ป่าดนูล าพนั อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม  คดัเลอืกโดย วธิกีารสุ่มแบบบงัเอญิ จ านวน 30 คน   

   เครื่องมอืทีใ่ช ้1) องคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป์่าดนูล าพนั 2) แหล่งการเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 3) แบบประเมนิคุณภาพ
องคค์วามรู ้4) แบบประเมนิคุณภาพของแหล่งการเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 5) แบบประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชแ้หล่งการเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
สถติทิีใ่ช ้mean,SD 

ผลการศกึษาพบวา่  1) คุณภาพแหล่งการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป์่าดนูล าพนั อยู่ในระดบั มากทีสุ่ด ( X = 4.61 และ S.D = 0.52 )  2) คุณภาพองค์
ความรูข้องแหล่งการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป์่าดนูล าพนั อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.56 และ S.D = 0.50 ) 3) ความพงึพอใจของผูใ้ชง้านแหล่งการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่า
สตัวป์่าดนูล าพนั อยู่ในระดบัพงึพอใจมาก ( X = 4.37 และ S.D = 0.65 ) 

 

ค าส าคญั : แหล่งการเรยีนรู้ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  เขตหา้มล่าสตัวป์่าดนูล าพนั   

 

ABSTRACT 

 The resource was aimed to 1) Development Resources of Learning Through Internet. 2) Development With Knowledge of learning 
resources in no-hunting. 3) The user of learning resources and no-hunting were satisfied. The study ware learning the no-hunting in Doolamphan. 
Among all visiors only 30 students were selected by random.  

Tool. 1) With Knowledge of learning resources in no-hunting. 2) Resources of Learning Through Internet. 3) An assessment of quality of 
With Knowledge. 4) An assessment of quality of Resources of Learning Through Internet. was satisfactory and were used: SD, means. 

The result showed that 1) the quality of learning the no-hunting, reach level ( X = 4.61and SD = 0.52 ) 2) With Knowledge of learning 
resources in no-hunting. The highest level ( X = 4.56 and SD = 0.50 ) 3) the satisfaction of learning reach the level of  ( X = 4.37 and SD = 0.65). 

 

KEYWORDS : Resources of Learning Through Internet , No-hunting Doonlamphan Area   

 

1. บทน า 

โลกปจัจุบนัเป็นยุคโลกาภวิตัน์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในหลาย ๆ ดา้น อาทคิวามเจรญิกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การ
ตดิต่อสื่อสาร การคา้ระหวา่งประเทศ รวมถงึการแลกเปลีย่นเรยีนรู้วฒันธรรมซึง่กนัและกนั จงึจ าเป็นทีแ่ต่ละประเทศจะตอ้งปรบัตวัใหเ้ท่าทนักระแสการเปลีย่นแปลง 
ทีเ่กดิขึน้อยู่ตลอดเวลาและพรอ้มทีจ่ะเผชญิสถานการณ์อนัทา้ทายในทุก ๆ ดา้น โดยเฉพาะการด ารงชวีติของคนตอ้งอาศยัการเรยีนรูเ้พื่อใหส้ามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบั
สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป ดงันัน้การเรยีนรูจ้งึเป็นครรลองของชวีติทีเ่กดิได้ทุกแห่งทุกเวลา ต่อเนื่องยาวนานตลอดชวีติ ตัง้แต่ปฏสินธจินตาย โดยเริม่จากการ
เรยีนรูจ้ากครอบครวั ชมุชน ศนูยก์ารเรยีน สถาบนัศาสนา แหล่งการเรยีนรูต่้างๆ กวา้งไกล ครอบคลุมสถานการณ์ของสงัคมไทยและสงัคมโลก 
(กระทรวงศกึษาธกิาร 2542 : 7) 
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แหล่งเรยีนรู้ไอซที ี หรอืแหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์  ถอืเป็นแหล่งเรยีนรูป้ระเภทหนึ่งทีส่นองการจดัการศกึษาทุกระบบ  เนื่องจากผลจากการที ่การพฒันา
เทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิง่เทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารสื่อสาร หรอื ไอซที ี(Information and Communication Technology : ICT)   
เป็นไปอย่างรวดเรว็และต่อเนื่อง ซึง่ถอืเป็นเทคโนโลยทีีม่คีวามส าคญัในการขบัเคลื่อนความรู ้ขอ้มลูขา่วสารในโลกยุคโลกาภวิตัน์ ซึง่เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตจะเป็น
ตวักลางทีส่ าคญัในการหลอมรวมสื่อโทรคมนาคม สารสนเทศ และวทิยุโทรทศัน์เขา้ดว้ยกนัเพื่อสรา้งการบรกิารทีห่ลากหลาย (ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 
2551 : 9)   

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ตระหนกัถงึความส าคญัของแหล่งการเรยีนรู้  จงึไดร้่วมกบัส านกังานเลขาธกิารสภา
การศกึษา ด าเนินโครงการ “การพฒันาแหล่งการเรยีนรูใ้นการใชส้ื่อเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพื่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน”  โดยด าเนินการพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อการน าเสนอ
องคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรู้ต่าง ๆ ในรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกส์  ทัง้ทีเ่ป็นแหล่งการเรยีนรูท้ีเ่ป็นสถานที่  และแหล่งเรยีนรู้ทีอ่ยู่ในตวัคน  เชน่ ครภูมูปิญัญาไทย หรอื ปราชญ์
ชาวบ้าน เป็นตน้  ผูเ้ขา้รบัการอบรมเป็นครภูมูปิญัญาไทย  ปราชญ์ชาวบ้านจาภาคต่าง ๆ จ านวน 90 คน ซึง่ผลการด าเนินงานส่งผลใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมได้รบัการจดัสรร
พืน้ทีเ่วบ็ไซต์  และเวบ็ไซตข์องแหล่งการเรยีนรูจ้ากโครงการ  และผูเ้ชา้รบัการอบรมด าเนินการพฒันาองคค์วามรูท้ี่เกีย่วขอ้งในรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกส์น าส่งขึน้เวบ็ไซตท์ี่ไดร้บั
การจดัสรรเพื่อเผยแพร่ต่อไป      นอกจากนี้ในงานวจิยันี้มขีอ้เสนอแนะคอื การอบรมบุคลากรของแหล่งการเรยีนรู้แกนน า     เพื่อสรา้งเครอืขา่ยการพฒันาแหล่งการ
เรยีนรูใ้หก้วา้งขวางมากขึน้โดยใชท้รพัยากรเวบ็ตน้แบบ ภาพตน้แบบ และอื่น ๆ ไปขยายผลอย่างต่อเนื่อง  ขยายการพฒันาเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูใ้หม้ากขึน้  จาก
ผลการศกึษาพบวา่  บุคลากรของแหล่งการเรยีนรู้ต่าง ๆ มคีวามตอ้งการอบรมเป็นจ านวนมาก  และวจิยัการสรา้งแหล่งการเรยีนรู้ชมุชนโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน  เนื่องจาก
ในชุมชนประกอบด้วยแหล่งการเรยีนรูจ้ านวนมาก  ทัง้แหล่งการเรยีนรูใ้นตวัคน ทีเ่ป็นปราชญ์ชาวบ้าน  ภมูปิญัญาทอ้งถิน่  และแหล่งการเรยีนรูต้ามสถานที่ต่าง ๆ เช่น  ใน
โรงเรยีน  ในป่าชุมชน  วดั  เป็นต้น และโรงเรยีนต่าง ๆ ไดก้ าหนดแหล่งการเรยีนรูเ้หล่านี้เป็นหลกัสูตรทอ้งถิน่ของสถานศกึษา  ดงันัน้ความร่วมมอืต่าง ๆ จากโรงเรยีน
เชือ่มไปยงัชมุชน  จะช่วยให้การด าเนินงานประสบผลส าเรจ็  (พสิุทธา  อารรีาษฎร์ และคณะ, 2554 : 1-50) 

เขตหา้มล่าสตัวป์่าดนูล าพนั ตัง้อยู่ในเขตทอ้งทีต่ าบลนาเชอืก  อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม บรเิวณ เขตอุทยานป่าดนู มเีนื้อที่ ประมาณ 343 ไร่ 
ประกอบดว้ยพืน้ทีบ่รเิวณทีต่ัง้ส านกังาน บ้านพกัเจา้หน้าที ่ ใชเ้ป็นสถานทีฝึ่กอบรม ละเขา้ค่ายพกัแรม มพีืน้ทีป่ระมาณ 40 % ของพืน้ที่ และพืน้ทีอ่ยู่อาศยัของปู
ทลูกระหม่อม สตัวป์่า และนกนานาชนิดเป็นสถานทีเ่ทีย่วชมธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มพีืน้ทีป่ระมาณ 60 % ของพืน้ที ่ป่าดนูล าพนัมีค่วามสมบูรณ์  ซึง่ท าให้
ประชาชนทีอ่ยู่อาศยัในบรเิวณโดยรอบไดใ้ชป้ระโยชน์ในการด ารงชพีมาเป็นระยะเวลานาน  เพราะเป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งสมุนไพร เป็นแหล่งเชือ้เพลงิ และเป็นแหล่ง
เลีย้งสตัว ์ต่อมาเมื่อประชาชนมจี านวนเพิม่มากขึน้ มคีวามตอ้งการอาหาร ยารกัษาโรคและเชือ้เพลงิเพิม่มากขึน้ท าใหป้ระชาชนเขา้มาใชป้ระโยชน์จากป่านี้เป็นจ านวนมาก 
รวมถงึการตดัไมใ้นป่าเพื่อน าไปใชใ้นการสรา้งทีอ่ยู่อาศยัและเป็นเชือ้เพลงิ ท าใหป้่าถกูใชป้ระโยชน์และทรพัยากรในป่าถกูท าลายไปบางส่วน ในขณะเดยีวกนัมกีลุ่ม
ชาวบ้านทีอ่าศยัอยู่ในหมู่บ้านรอบ ๆ ป่าดูนล าพนัเหน็สภาพป่าและทรพัยากรถูกท าลายดงักล่าว ท าใหเ้กดิความรูส้กึห่วงใยต่อการด ารงสภาพป่าของป่าดูนล าพนั ประกอบ
กบัมคีวามเชือ่เรื่องผปีู่ตา สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีร่กัษาป่าท าใหป้ระชาชนรวมกลุ่มกนัเพื่อยุตกิารท าลายป่าและทรพัยากรธรรมชาตใินป่า โดยกลุ่มประชาชนนี้เขา้ไปมสี่วนร่วมในการ
ปฏบิตักิจิกรรมอนุรกัษ์ป่าด้วยใจรกัษ์และตระหนกัในคุณค่าของป่า  ต่อมมาเมื่อปี พ.ศ. 2536 กลุ่มอนุรกัษ์ป่าดูนล าพนัไดม้แีนวคดิทีจ่ะใหก้ลุ่มมแีนวทางการปฏบิตังิานที่
ชดัเจนมคีณะกรรมการท างานและรบัผดิชอบอย่างเป็นรปูธรรม จงึไดร้่วมกนัจดัตัง้ชมรมอนุรกัษ์ดนูและปทููลกระหม่อมขึน้ โดยมอีาจารยบ์วัเรยีน วาปีสา เป็นผูน้ าในการ
ก่อตัง้และไดร้บัเลอืกเป็นประธานชมรมคนแรก ใชช้ื่อชมรมวา่ “ชมรมอนุรกัษ์ปทููลกระหม่อม” มวีตัถุประสงคเ์พื่ออนุรกัษ์ป่าดูนล าพนัและทรพัยากรธรรมชาตภิายในป่าดนู
ล าพนั (เขตหา้มล่าสตัวป์่าดูนล าพนั, 2553:1-27) 

จากผลการวจิยั  สามารถด าเนินการไดอ้ย่างเป็นรปูธรรมและมคีวามส าเรจ็ โดยที่ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามพงึพอใจในระดบัมากในทุก ๆ ดา้น  แต่
อย่างไรกต็าม  ในชมุชนยงัมแีหล่งการเรยีนรู้อกีเป็นจ านวนมาก ทีย่งัไม่มโีอกาสพฒันาเป็นองคค์วามรู้ในรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน เขตหา้มล่า
สตัวป์่าดนูล าพนั  เป็นแหล่งเรยีนรูอ้กีแหล่งหนึ่งทีย่งัไม่ไดม้กีารพฒันาองคค์วามรูใ้นรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน  ตัง้อยู่ในทอ้งที ่ต าบลนาเชอืก  
อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม อยู่ห่างจากทีว่า่การอ าเภอนาเชอืกประมาณ 3 กโิลเมตร   บรเิวณพืน้ทีป่่าแห่งนี้เป็นพืน้ที่ทีเ่หมาะแก่การศกึษาวจิยังานดา้นการ
อนุรกัษ์  ซึง่ชาวบ้านไดใ้หค้วามเคารพนบัถอืมคีวามเชือ่วา่เป็นดนิแดนทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิร์กัษา เป็นดอนปู่ตา เป็นป่าวฒันธรรมหรอืป่าประเพณี ทุกปีจะมกีารเลีย้งผี
ปู่เจา้ปู ่ ผปี่า  มกีารบอกกล่าวก่อนชาวบ้านจะลงนา และทีส่ าคญัทีสุ่ด คอืมปีปู่าชนิดเดยีวในโลกทีอ่าศยัอยู่คอื ปทูลูกระหม่อม หรอืชาวบ้านเรยีกวา่ปแูป้ง ซึง่เป็นปทูี่
มสีสีวยงามมาก ซึง่ลกัษณะกระดองมสีมี่วงเปลอืกมงัคุด ขอบเบ้าตา ขอบกระดอง ขาเดนิทัง้ 4 คู่และกา้มหนีบทัง้ 2 ขา้ง มสีเีหลอืงสม้ ปลายขอ้สุดทา้ยและปลายกา้ม
หนีบมสีขีาวงาชา้ง การคน้พบปทูลูกระหม่อมไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสาร “Crustaceana” ซึ่งเป็นวารสารชัน้น าของโลก  

จากความส าคญัของแหล่งการเรยีนรู ้ ปญัหาทีแ่หล่งการเรยีนรูย้งัไม่มโีอกาสพฒันาเป็นองคค์วามรูใ้นรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน  
และคุณค่าแหล่งการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป์่าดนูล าพนั   ผูศ้กึษาจงึสนใจพฒันาองคค์วามรูแ้หล่งการเรยีนรู้ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษาเขตหา้มล่าสตัว์
ป่าดนูล าพนั อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคามเพื่อพฒันาองคค์วามรูเ้ป็นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ น าส่งขึน้เวบ็ไซตเ์พื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนไดศ้กึษา  ผูศ้กึษาหวงัวา่ 
ผลจากการด าเนินงาน  จะเกดิประโยชน์ต่อบุคคลทัว่ไปในการน าองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อไป 

วตัถปุระสงค์ 

1. เพื่อพฒันาแหล่งการเรยีนรู้ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษาเขตหา้มล่าสตัวป์่าดนูล าพนั อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม ใหม้คีุณภาพ 
2.  เพื่อพฒันาองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป์่าดนูล าพนั อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม ใหม้คีุณภาพ 
3. เพื่อประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชง้านแหล่งการเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษาเขตหา้มล่าสตัวป่์าดนูล าพนั อ าเภอนาเชอืก จงัหวดั
มหาสารคาม 
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2. วิธีการด าเนินการวิจยั 

2.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 1.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ ได้แก่  ผูม้าศกึษาดงูานทีแ่หล่งการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป์่าดนูล าพนั อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม   

 1.2 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผูม้าศกึษาดงูานที่แหล่งการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป์่าดนูล าพนั อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม  คดัเลอืกโดย  

                     วธิกีารสุ่มแบบบงัเอญิ จ านวน 30 คน 

2.2  เนื้อหาองคค์วามรู ้  

ผูว้จิยัไดพ้ฒันาองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป์่าดนูล าพนั  อ าเภอนาเชอืก  จงัหวดัมหาสารคาม ในรปูแบบของสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ เชน่ 
หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส(์e-book)  งานน าเสนอ (Power Point)  เอกสาร PDF และวดีทิศัน์  ซึง่ประกอบดว้ย จ านวน  7  เรื่อง คอื 

1. ขอ้มลูทัว่ไปของป่าดนูล าพนั 
2. ประวตัคิวามเป็นมาของป่าดูนล าพนั 
3. สมุนไพรในป่าดนูล าพนั 
4. ทรพัยากรสตัวป์่า 
5. ความเชือ่เรื่องศกัดิส์ทิธิ ์เกีย่วกบัป่าดูนล าพนั 
6. สภาพพืน้ทีป่่า      
7. ปทูลูกระหม่อม สตัวท์ีส่ าคญัประจ าป่าดูนล าพนั         

2.3  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

1. องคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป์่าดนูล าพนั อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม  

2. แหล่งการเรยีนรู้ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษาเขตหา้มล่าสตัวป่์าดนูล าพนั อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม 

3.  แบบประเมนิคุณภาพองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป์่าดนูล าพนั อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม  

4.  แบบประเมนิคุณภาพของแหล่งการเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษาเขตห้ามล่าสตัวป่์าดนูล าพนั อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม 

5.  แบบประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชแ้หล่งการเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษาเขตหา้มล่าสตัวป่์าดนูล าพนั อ าเภอนาเชอืก 

                    จงัหวดัมหาสารคาม 

2.4  สถติทิีใ่ช ้ 

           สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื วเิคราะหห์าค่าคะแนนเฉลีย่ ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  

           โดยแบ่งแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) โดยแบ่งระดบัความพงึพอใจเป็น 5 ระดบั คอื มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด 
ก าหนดคะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตามล าดบั เมื่อตรวจใหค้ะแนนแต่ละขอ้แลว้ น าคะแนนทุกคนมาหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลว้น าค่าเฉลีย่มาเทยีบกบั
เกณฑ ์แปลความหมายเป็นระดบั โดยใชเ้กณฑด์งันี้  

ค่าเฉลีย่ 4.51–5.00 หมายถงึ มากทีสุ่ด  
ค่าเฉลีย่ 3.51–4.50 หมายถงึ มาก  
ค่าเฉลีย่ 2.51–3.50 หมายถงึ ปานกลาง  
ค่าเฉลีย่ 1.51–2.50 หมายถงึ น้อย  
ค่าเฉลีย่ 1.00–1.50 หมายถงึ น้อยทีสุ่ด 

 

2.5  ระยะเวลา มกราคม – มถุินายน  2555 

 

2.6  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

     2.6.1 ศกึษาเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  

 2.6.2 ขอพืน้ทีเ่วบ็ไซต์ทีไ่ดร้บัการจดัสรรใหจ้ากคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

       2.6.3 พฒันาองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป์่าดนูล าพนั อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม เพื่ออพัโหลดขึน้สู่เวบ็ไซต์ทีค่ณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จดัสรรให้ 

 2.6.4 น าเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูผ้า่นเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษาเขตหา้มล่าสตัวป์่าดนูล าพนั อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคามทีไ่ด้ ไปปรกึษา
อาจารยท์ีป่รกึษาและปรบัปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
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 2.6.5 ประเมนิคุณภาพของเวบ็ไซตเ์วบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษาเขตหา้มล่าสตัวป่์าดนูล าพนั อ าเภอนาเชอืก จงัหวดั
มหาสารคาม โดยผูเ้ชีย่วชาญ ดา้นประสทิธภิาพของเวบ็ไซต ์ ประสทิธผิลของเวบ็ไซต์ และความเหมาะสมต่อการเรยีนรู ้ประกอบด้วย 5 ท่านดงันี้ 

อาจารยอ์ภดิา  รุณวาทย์   ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

อาจารยร์าธปิ  ทองปาน    ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

อาจารยธ์วชัชยั  สหพงษ์     ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

อาจารยก์รีต ิ ทองเนตร       ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

อาจารยว์นิยั  โกหล า          ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 2.6.6 ปรบัปรุงแกไ้ขเวบ็ไซต์ ตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ 

2.6.7 ประเมนิองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป์่าดนูล าพนั อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม โดยผูท้รงคุณวฒุ ิดา้น การอนุรกัษ์  ส่งเสรมิและพืน้ฟู
ทรพัยากรป่าไม้  สตัวป์่า และพนัธุพ์ชื ในเขตหา้มล่าสตัวป์่าดนูล าพนั ประกอบดว้ย 5 ท่านดงันี้ 

                   1. นายสมศกัดิ ์ บุญคุม้           ต าแหน่ง ผูช้ว่ยหวัหน้าเขตหา้มล่าสตัวป์่าดนูล าพนั 

                   2. นายสุมติร  มารศร ี            ต าแหน่ง เจา้หน้าทีป่ระจ าเขตหา้มล่าสตัวป์่าดนูล าพนั  

                   3. นางกาญจนา  ฝากไธสง    ต าแหน่ง เจา้หน้าทีป่ระจ าเขตหา้มล่าสตัวป์่าดนูล าพนั 

                   4. นายฉว ี ยอดแกว้               ต าแหน่ง เจา้หน้าทีป่ระจ าเขตหา้มล่าสตัวป์่าดนูล าพนั  

                   5. นายบวัเรยีน  วาปีสา          ต าแหน่ง อดตีกรรมการบรหิารจดัการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูป่าดนูล าพนั 

 2.6.8 ปรบัปรุงแกไ้ของคค์วามรู ้ตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวฒุ ิ

 

 2.6.9 ทดลองใชเ้วบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษาเขตหา้มล่าสตัวป่์าดนูล าพนั อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม  

        กบักลุ่มตวัอย่าง 

 2.6.10  ประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชเ้วบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษาเขตหา้มล่าสตัวป่์าดนูล าพนั อ าเภอนาเชอืก 
จงัหวดัมหาสารคาม 

     2.6.11  วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติแิละสรุปผล 

 

3. ผลการวิจยั 

3.1 ผลการพฒันาเวบ็ไซต์ 

      3.1.1 ผลการพฒันาแหล่งการเรยีนรู้ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษาเขตหา้มล่าสตัวป่์าดนูล าพนั อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม ซึง่
องคป์ระกอบของเวบ็ไซต ์จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน  ดงันี้ 

               3.1.1.1 ส่วนบนของเวบ็ไซต์  จะเป็นหวัเวบ็ชือ่แหล่งการเรยีนรู ้เขตหา้มล่าสตัวป์่าดนูล าพนั 
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                      3.1.1.2 ส่วนดา้นซา้ยของเวบ็ไซต์ จะเป็นเมนู ซึง่แบ่งออกเป็น 8 เมนู   

 

 

                     

                                                           

                          

 

 

   

 

 

3.1.1.3 ส่วนดา้นขวาของเวบ็ไซต ์ จะเป็นลงิคห์น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ส่วนกลางของเวบ็ไซต ์จะเป็นส่วนแสดงเนื้อหาทีเ่ลอืกจากเมนู
ทางดา้นซา้ยของเวบ็ไซต์ 

 

 

                              3.1.1.4 ส่วนกลางของเวบ็ไซตจ์ะเป็นส่วนแสดงเนื้อหาทีเ่ลอืก 

 

 

 

 

      3.1.2 ผลการประเมนิคุณภาพแหล่งการเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษาเขตหา้มล่าสตัวป่์าดนูล าพนั อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม 

         ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพแหล่งการเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษาเขตห้ามล่าสตัวป์่าดนูล าพนั 
อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม 

 

รายการประเมนิ ผลการประเมนิ 

X  SD ระดบัคุณภาพ 
1.ดา้นประสทิธภิาพของเวบ็ไซต์    

1.1 การน าเสนอสื่อ/สารสนเทศทีห่ลากหลาย 
4.80 

0.45 มากทีสุ่ด 

1.2 ความถกูตอ้งของระบบเชือ่มโยงแหล่งขอ้มลูภายใน 
5.00 

- มากทีสุ่ด 

1.3 ความง่ายในการเรยีกใชข้อ้มลู 
4.60 

0.55 มากทีสุ่ด 

1.4 ความเรว็ในการน าเสนอสื่อและองคค์วามรู้ 
4.60 

0.55 มากทีสุ่ด 

1.5 ความเหมาะสมในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู 
4.40 

0.55 มาก 

เฉลีย่ 4.68 0.48 มากทีสุ่ด 

2.ดา้นประสทิธผิลของเวบ็ไซต์    

2.1 ความถกูตอ้งของขอ้มลูและสารสนเทศที่น าเสนอ 
5.00 

- มากทีสุ่ด 

2.2 ความเหมาะสมของสื่อ/องคค์วามรูท้ีน่ าเสนอ 
4.60 

0.55 มากทีสุ่ด 

2.3 ความเหมาะสมของภาพ/กจิกรรมทีน่ าเสนอ 
4.60 

0.55 มากทีสุ่ด 

2.4 ความเหมาะสมของวดีทีศัน์ทีน่ าเสนอ 
4.00 

0.55 มาก 

2.5 ความเหมาะสมของเครอืขา่ยแหล่งการเรยีนรู้ 
4.60 

0.71 มากทีสุ่ด 

เฉลีย่ 4.56 0.58 มากทีสุ่ด 

3.ดา้นความเหมาะสมต่อการเรยีนรู้    
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รายการประเมนิ ผลการประเมนิ 

X  SD ระดบัคุณภาพ 
3.1 ความเป็นปจัจุบนั/ความทนัของการน าเสนอสารสนเทศ/องคค์วามรู้ 

4.20 
0.45 มาก 

3.2 ความน่าสนใจของสารสนเทศ/องคค์วามรูท้ีน่ าเสนอ 
4.60 

0.55 มากทีสุ่ด 

3.3 คุณค่าของสารสนเทศ/องคค์วามรูท้ีน่ าเสนอ 
5.00 

- มากทีสุ่ด 

3.4 ความเหมาะสมขององคค์วามรูต่้อการศกึษาเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
4.60 

0.55 มากทีสุ่ด 

3.5 ความเหมาะสมของเวบ็ไซต์ต่อการเรยีนรู้ตลอดชวีติ 
4.60 

0.55 มากทีสุ่ด 

เฉลีย่ 4.60 0.50 มากทีสุ่ด 

เฉลีย่ทัง้หมด 4.61 0.52 มากทีสุ่ด 

 

จากตารางพบวา่การประเมนิคุณภาพของผูเ้ชีย่วชาญที่มต่ีอ แหล่งการเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษาเขตหา้มล่าสตัวป่์าดนูล าพนั อ าเภอนาเชอืก 
จงัหวดัมหาสารคาม อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.61 และ S.D = 0.52 ) 

 

      3.1.3 ผลการประเมนิคุณภาพองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป์่าดนูล าพนั อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม          

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป์่าดนูล าพนั อ าเภอนาเชอืก  

              จงัหวดัมหาสารคาม 

รายการประเมนิ ผลการประเมนิ 

X  SD ระดบัคุณภาพ 

ดา้นความถกูตอ้งขององคค์วามรู้    

   1. ความถกูตอ้งขององคค์วามรู ้ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 

   2. ความเหมาะสมของสื่อ Power Point 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 

   3. ความเหมาะสมของสื่อ e-book 4.20 0.45 มาก 

   4. ความเหมาะสมของสื่อ pdf 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 

   5. ความเหมาะสมของสื่อ วดิทิศัน์ 4.40 0.55 มาก 

   6. ความเหมาะสมของตวัหนงัสอื 5.00 - มากทีสุ่ด 

   7. ความเหมาะสมของรปูภาพ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 

   8. ความทนัสมยัของสื่อทพีฒันาขึน้ 4.20 0.45 มาก 

   9. ความพงึพอใจทีม่ต่ีอสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ที่พฒันาขึน้ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 

   10. ความสะดวกในการใชอ้งคค์วามรู้ 4.40 0.55 มาก 

คะแนนเฉลีย่ทัง้หมด 4.56 0.50 มากทีสุ่ด 

  

จากตารางพบวา่การประเมนิคุณภาพของผูท้รงคุณวฒุทิีม่ต่ีอ องคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป์่าดนูล าพนั อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม 
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.61 และ S.D = 0.52 ) 

 

3.2 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชแ้หล่งการเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษาเขตหา้มล่าสตัวป์่าดนูล าพนั อ าเภอนาเชอืก จงัหวดั
มหาสารคาม 
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 ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจต่อการใชแ้หล่งการเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษาเขตหา้มล่าสตัว์
ป่าดนูล าพนั อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม 

 

รายการประเมนิ ผลการประเมนิ 

X  SD ระดบัความพงึพอใจ 

ดา้นความคดิเหน็ของผูใ้ชท้ีม่ต่ีอคุณภาพของเวบ็ไซต์    

   1 ความสวยงามของเวบ็ไซต์ 4.47 0.57 มาก 

   2. ความรูท้ี่ไดร้บั 4.33 0.48 มาก 

   3. ความง่ายต่อการเขา้ถงึสื่อต่าง ๆ  4.60 0.50 มากทีสุ่ด 

   4. ความเรว็ของระบบ 4.60 0.50 มากทีสุ่ด 

   5. ความเหมาะสมของปุ่มควบคุม เชน่ เมนู สารบญั ปิด 4.70 0.47 มากทีสุ่ด 

   6. รปูแบบตวัหนงัสอืทีใ่ชอ้่านง่าย 4.60 0.56 มากทีสุ่ด 

   7. ความน่าสนใจ ชวนให้ตดิตาม 3.73 0.83 มากทีสุ่ด 

   8. ความสะดวกในการเชือ่มโยงโดยการคลกิ 4.20 0.48 มาก 

   9. ความง่ายในการเปิดอ่านโดยการคลกิ 4.27 0.74 มาก 

   10. การอธบิายเนื้อหาอ่านแลว้เขา้ใจง่าย 4.23 0.77 มาก 

คะแนนเฉลีย่ทัง้หมด 4.37 0.65 มาก 

 

 จากตารางพบวา่การประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชแ้หล่งการเรยีนรู้ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษาเขตหา้มล่าสตัวป์่าดนูล าพนั อ าเภอนาเชอืก 
จงัหวดัมหาสารคาม อยู่ในระดบั มาก ( X = 4.37 และ S.D = 0.65 ) 

 

4. สรปุและอภิปรายผล  

สรุปผลการศกึษาคน้ควา้ 

จากผลการศกึษาเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรู้ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีพ่ฒันาขึน้ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X  = 4.61) และเมื่อ
น าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.37)  

เหตุทีเ่ป็นเชน่นี้ เนื่องมาจากการน าเวบ็ไซตเ์ขา้ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 ท่านอย่างสม ่าเสมอ แล้วน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงและพฒันาเวบ็ไซตใ์หม้คีุณภาพเพื่อให้
ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิ เมื่อไดคุ้ณภาพของเวบ็ไซตแ์ลว้น าเวบ็ไซตใ์ห้ผูใ้ชป้ระเมนิความพงึพอใจ พบวา่ผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจมาก ผูใ้ชใ้หค้วามสนใจในการเขา้ชมเวบ็ไซต์
เป็นจ านวนมาก ผูว้จิยัปฏบิตัติามนโยบายสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

   พรหมมาต  ศรแีก้ว  รตัตยิา  กลา้หาญ  และศุภเชษฐุ ์ ป ัน้ประเสรฐิ (2551: 133) ไดท้ าการวจิยัการพฒันาแหล่งเรยีนรู้เสมอืนบนเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์
เขตหา้มล่าสตัวป์่าถ ้าผาท่าพล ต าบลบ้านมุง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก  ผลการวจิยัพบวา่  1) ผลการประเมนิคุณภาพของแหล่งเรยีนรูเ้สมอืนบน
เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์เขตหา้มล่าสตัวป์่าถ ้าผาท่าพล ต าบลบ้านมุง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก  อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.24, S.D. = 0.21) 2) แหล่งเรยีนรู้
เสมอืนบนเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์เขตหา้มล่าสตัวป่์าถ ้าผาท่าพล ต าบลบ้านมุง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 80.65/82.22 ซึง่สงูกวา่
เกณฑท์ีก่ าหนด 3)  ความพงึพอใจของนกัเรยีนกลุ่มตวัอย่างทีม่ต่ีอแหล่งเรยีนรูเ้สมอืนบนเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์เขตหา้มล่าสตัวป่์าถ ้าผาท่าพล ต าบลบ้านมุง อ าเภอ
เนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ( X = 4.32 และ S.D = 0.11 ) 

อรชุน  เณรจบิ (2552:171) ได้ท าการวจิยั การสรา้งแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต แบบเกมสจ์ าลองสถานการณ์  กรณีศกึษาธุรกจิการเปิดร้านเบ
เกอรี่ ผลการวจิยัพบวา  1)  ผลการประเมนิคุณภาพ การสรา้งแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต แบบเกมสจ์ าลองสถานการณ์  กรณีศกึษาธุรกจิการเปิดรา้นเบเกอรี่ 
อยู่ในระดบั มาก ( X = 4.33 และ S.D = 0.94 )และ 2) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนทีเ่กดิขึน้จากการเรยีนดว้ยแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต แบบเกมส์
จ าลองสถานการณ์  กรณีศกึษาธุรกจิการเปิดร้านเบเกอรี ่มคีะแนนสงูกวา่ก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.5 3) ความพงึพอใจต่อแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต แบบเกมสจ์ าลองสถานการณ์  กรณีศกึษาธุรกจิการเปิดรา้นเบเกอรี่ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.58) 
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ABSTRACT    

งานวจิยัมวีตัถุประสงค์เพือ่ 1) พฒันาเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบา้นศรเีนตร
พฒันา 2) ประเมนิคุณภาพของเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบา้นศรเีนตรพฒันา และ 3) ศกึษา
ความพงึพอใจของผูใ้ชง้านแหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบา้นศรเีนตรพฒันา ต าบลกู่ทอง   อ าเภอเชยีง
ยนื   จงัหวดัมหาสารคาม กลุ่มตวัอยา่งคอื บุคคลทัว่ไป จ านวน 30 คน  ทีเ่ขา้มาเยีย่มศนูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบา้น
ศรเีนตรพฒันา ต าบลกู่ทอง   อ าเภอเชยีงยนื   จงัหวดัมหาสารคาม และใชเ้วบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ย
ปราชญช์าวบา้นศรเีนตรพฒันา ทีส่รา้งโดยคณะเทคโนโลยแีละสารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม  
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 1) แบบประเมนิคุณภาพของแหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบา้นศรเีนตร
พฒันา และ2) แบบประเมนิความพงึพอใจของแหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบา้นศรเีนตรพฒันา 
วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติบิรรยาย หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน   

ผลการศกึษาพบว่าผูเ้ชีย่วชาญส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัคุณภาพของเวบ็ไซต์ อยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ = 4.57, ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน = 0.55) เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นทีม่คีะแนนเฉลีย่ระดบั
มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ดา้นความเหมาะสมต่อการเรยีนรู ้ และดา้นประสทิธภิาพของเวบ็ไซต์ (ค่าเฉลีย่ = 4.68, ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน = 0.48; ค่าเฉลีย่ = 4.56, ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน = 0.51 ตามล าดบั)   และดา้นประสทิธผิลของ
เวบ็ไซต์ อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ = 4.48, ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน = 0.65) ส าหรบัความพงึพอใจของผูใ้ช ้พบว่า
ส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อเวบ็ไซต์ในระดบัพงึพอใจมากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ = 4.73,  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน = 0.51) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีม่คีะแนนเฉลีย่ระดบัพงึพอใจมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ความรวดเรว็ในการแสดงขอ้มลู 
(ค่าเฉลีย่ = 4.93, ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน = 0.25)  การออกแบบเวบ็ไซต์มคีวามสวยงาม (ค่าเฉลีย่ = 4.83, ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน =0.38)  และสือ่แต่ละประเภทมคีวามน่าสนใจ (ค่าเฉลีย่ = 4.80, ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน =0.41) 
ขอ้เสนอแนะจากการศกึษาครัง้นี้คอืเวบ็ไซต์ทีพ่ฒันาขึน้นี้มคีุณภาพและสามารถเขา้ถงึไดง้า่ยส าหรบัเป็นแหล่งการ
เรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญช์าวบา้น 

 
KEYWORDS: เวบ็ไซต์ ,แหล่งการเรยีนรู,้ ปราชญ์ชาวบา้น 
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Abstract 
Objective: The aims of this study were to: 1) develop a learning source website of the folk wisdom network 
center; 2) evaluate the quality of the developed website; and 3) examine the participants’ satisfaction with 
website use.   Methods and Materials: Participants were 30 persons who visited the folk wisdom network 
center located in Ban Srinetpattana, Kuthong District, Mahasarakham province, and participated in using 
the learning source website developed by the Faculty of Information Technology, Rajaphat Mahasarakham. 
The measures used were: 1) the learning source website evaluation form; and 2) the evaluation form of the 
website use satisfaction. Statistical analysis was performed by using descriptive statistics, mean and 
standard deviation. Results: Findings revealed that most of the expert perceived the quality of the 
developed website with a high mean score (M = 4.57, SD =0.55) The highest scores of the website quality 
were the appropriateness for leaning source subscale and the efficacy of the website subscale (M = 4.68, 
SD = 0.48; M = 4.56, SD =0.51, respectively). Moreover, the effectiveness of the website subscale was 
rated with a high level (M = 4.48, SD =0.65). For the participants’ satisfaction, most of the participants 
perceived the highest satisfaction of the website use (M = 4.73, SD =0.51). The highest satisfaction items 
were display information rapidly (M = 4.93, SD =.0.25), beautiful website design (M = 4.83, SD =0.38), and 
interesting medias (M = 4.80, SD = 0.41).     Conclusion: The results suggest that the developed website 
is beneficial and feasible to access as a learning source to gain information on folk wisdom networks.  
 
KEYWORDS: Learmin Source, Ban Srinetpattana Folk Wisdow Network Center, Internet 
 

 

 
1. INTRODUCTION  

เครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์ป็นเครอืขา่ยขนาดใหญ่ทีเ่ชือ่มต่อกนัไปทัว่โลกจงึท าใหก้ลายเป็นแหล่งขอ้มลูทีม่ ี

ขนาดใหญ่การตดิต่อสือ่สารรวดเรว็และมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลาดว้ยศกัยภาพของอนิเทอรเ์น็ต อนิเทอรเ์น็ตจงึ

ไดเ้ขา้มามบีทบาทส าคญัต่อทุกสงัคม ทุกอาชพี เพือ่ประโยชน์ในการสือ่สารแลกเปลีย่นขอ้มลูซึง่กนัและกนั 

การศกึษาของไทยกเ็ชน่กนัมแีนวโน้มการเปลีย่นแปลงไปในรปูการเรยีนรูด้ว้ยตนเองและการแสวงหาความรูค้รผููส้อน

ลดบทบาทเป็นเพยีงผูค้อยใหค้ าแนะน าไมใ่ช่เป็นผูป้้อนความรูเ้หมอืนแต่กอ่น ผูเ้รยีนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ยา่งไร้

ขดีจ ากดั อนัเป็นแนวทางทีส่อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเ้พิม่เตมิ (ฉบบัที ่

2)  พ.ศ. 2545 มาตรา 25 ซึง่ไดส้่งเสรมิใหจ้ดัตัง้แหล่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติทุกรปูแบบใหพ้อเพยีงและมปีระสทิธภิาพ 

ซึง่ระบุว่าควรจดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ทุกเวลา ทุกสถานที ่แหล่งการเรยีนรูต้ามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเ้พิม่เตมิ (ฉบบัที ่2)  พ.ศ. 2545 มาตรา 25 จ าแนกได ้9 ประเภท ไดแ้ก่  (1) หอ้งสมดุ (2) 

พพิธิภณัฑ ์(3) หอศลิป์ (4) สวนสาธารณะ (5) สวนสตัว ์(6) สวนพฤกษศาสตร ์(7) อุทยานวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี(8) ศนูยก์ฬีาและนนัทนาการ (9) แหล่งขอ้มลูและแหล่งการเรยีนรูอ้ืน่ๆ อย่างพอเพยีงและมปีระสทิธภิาพ 

(ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา, 2546 : 8)   
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แหล่งเรยีนรูไ้อซที ี หรอืแหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์  ถอืเป็นแหล่งเรยีนรูป้ระเภทหนึ่งทีส่นองการจดัการศกึษา

ทุกระบบ  เนื่องจากผลจากการที ่การพฒันาเทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิง่เทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละ

เทคโนโลยกีารสือ่สาร หรอื ไอซที ี(Information and Communication Technology : ICT)   เป็นไปอย่างรวดเรว็และ

ต่อเนื่อง ซึง่ถอืเป็นเทคโนโลยทีีม่คีวามส าคญัในการขบัเคลือ่นความรู ้ขอ้มลูขา่วสารในโลกยุคโลกาภวิฒัน์ ซึง่

เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตจะเป็นตวักลางทีส่ าคญัในการหลอมรวมสือ่โทรคมนาคม สารสนเทศ และวทิยุโทรทศัน์เขา้

ดว้ยกนัเพือ่สรา้งการบรกิารทีห่ลากหลาย (ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2551 : 9)   

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ตระหนกัถงึความส าคญัของแหล่งการ

เรยีนรู ้ จงึไดร้่วมกบัส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา ด าเนินโครงการ “การพฒันาแหล่งการเรยีนรูใ้นการใชส้ือ่

เทคโนโลยแีละสารสนเทศเพือ่การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน”  โดยด าเนินการพฒันาเวบ็ไซต์เพือ่การน าเสนอองคค์วามรูข้อง

แหล่งการเรยีนรูต่้าง ๆ ในรปูสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ ทัง้ทีเ่ป็นแหล่งการเรยีนรูท้ีเ่ป็นสถานที ่ และแหล่งเรยีนรูท้ีอ่ยู่ในตวั

คน  เช่น ครภูมูปิญัญาไทย หรอื ปราชญ์ชาวบา้น เป็นตน้  ผูเ้ขา้รบัการอบรมเป็นครภูมูปิญัญาไทย  ปราชญ์

ชาวบา้นจากภาคต่าง ๆ จ านวน 90 คน ซึง่ผลการด าเนินงานส่งผลใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัการจดัสรรพืน้ที่

เวบ็ไซต์  และเวบ็ไซต์ของแหล่งการเรยีนรูจ้ากโครงการ  และผูเ้ขา้รบัการอบรมด าเนินการพฒันาองคค์วามรูท้ี่

เกีย่วขอ้งในรปูสือ่อเิลก็ทรอนิกสน์ าส่งขึน้เวบ็ไซต์ทีไ่ดร้บัการจดัสรรเพือ่เผยแพร่ต่อไป      นอกจากนี้ในงานวจิยันี้มี

ขอ้เสนอแนะคอื การอบรมบุคลากรของแหล่งการเรยีนรูแ้กนน า     เพือ่สรา้งเครอืขา่ยการพฒันาแหล่งการเรยีนรูใ้ห้

กวา้งขวางมากขึน้โดยใชท้รพัยากรเวบ็ตน้แบบ ภาพตน้แบบ และอืน่ ๆ ไปขยายผลอย่างต่อเนื่อง  ขยายการพฒันา

เวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูใ้หม้ากขึน้  จากผลการศกึษาพบว่า  บุคลากรของแหล่งการเรยีนรูต่้าง ๆ มคีวามตอ้งการ

อบรมเป็นจ านวนมาก  และวจิยัการสรา้งแหล่งการเรยีนรูชุ้มชนโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน  เนื่องจากในชุมชน

ประกอบดว้ยแหล่งการเรยีนรูจ้ านวนมาก  ทัง้แหล่งการเรยีนรูใ้นตวัคน ทีเ่ป็นปราชญ์ชาวบา้น  ภมูปิญัญาทอ้งถิน่  

และแหล่งการเรยีนรูต้ามสถานทีต่่าง ๆ เช่น  ในโรงเรยีน  ในปา่ชุมชน  วดั  เป็นตน้ และโรงเรยีนต่าง ๆ ไดก้ าหนด

แหล่งการเรยีนรูเ้หล่านี้เป็นหลกัสตูรทอ้งถิน่ของสถานศกึษา  ดงันัน้ความร่วมมอืต่าง ๆ จากโรงเรยีนเชือ่มไปยงั

ชุมชน  จะชว่ยใหก้ารด าเนินงานประสบผลส าเรจ็  (พสิุทธา  อารรีาษฎร ์และคณะ, 2554 : 1-50) 

จากผลการวจิยั  สามารถด าเนินการไดอ้ย่างเป็นรปูธรรมและมคีวามส าเรจ็ โดยทีผู่เ้ขา้รบัการอบรมมี

ความพงึพอใจในระดบัมากในทุก ๆ ดา้น  แต่อย่างไรกต็าม  ในชุมชนยงัมแีหล่งการเรยีนรูอ้กีเป็นจ านวนมาก ทีย่งัไม่

มโีอกาสพฒันาเป็นองคค์วามรูใ้นรปูสือ่อเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่เผยแพร่สู่สาธารณชน ศนูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบา้นศรี

เนตรพฒันาเป็นแหล่งเรยีนรูอ้กีแหล่งหนึ่งทีย่งัไมไ่ดม้กีารพฒันาองคค์วามรูใ้นรปูสือ่อเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่เผยแพรสู่่

สาธารณชน  ตัง้อยู่ที ่ 52 หมู ่ 3 ต าบลกู่ทอง อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม 44160   ศนูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์

ชาวบา้นศรเีนตรพฒันาไดด้ าเนินการดา้นเกษตรพอเพยีงตามแนวทฤษฎใีหมใ่นการท าเกษตรแบบผสมผสาน โดยได้
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น าระบบสบูน ้าพลงังานแสงอาทติยม์าท าการเกษตรแบบผสมผสานไดอ้ย่างลงตวัและสามารถคนืทุนไดภ้ายใน

ระยะเวลาเพยีง 2 ปี ครึง่เท่านัน้ โดยเน้นว่า" น ้าเป็นแหล่งเกดิของระบบสมดุลธรรมชาต"ิ ซึง่จากการทดลองแบบลอง

ผดิลองถูกท าใหรู้ว้่าธรรมชาตทิีจ่ะมกีารสมดุล  ไดต้อ้งมนี ้าเป็นปจัจยัหลกัและน ้าทีใ่ชจ้ดัการในบรเิวณในแปลงไดจ้าก

พลงังานแสงอาทติยเ์ท่านัน้ซึง่ระบบสบูน ้าพลงังานแสงอาทติยม์อีายุการใชง้าน 25 ปี และยงัไดร้บัการคดัเลอืก

กระทรวงพลงังานใหเ้ป็นผูถ่้ายทอดองคค์วามรูใ้นการน าระบบผลติก๊าซชวีภาพจากขยะอนิทรยีพ์รอ้มชุดสาธติ เพือ่ให้

ผูท้ ีส่นใจไดเ้ขา้มาศกึษาเรยีนรูแ้ละน าไปเป็นแนวทางการประหยดัพลงังานได้ บนเนื้อที ่  22  ไร่ ของบรเิวณภายใน

ศนูยไ์ดจ้ดัแบ่งเป็นดงันี้ พืน้ทีอ่ยูอ่าศยั  3 ไร่  พืน้ทีท่ านา  6  ไร ่ พืน้ทีส่ระน ้า  2 ไร่  พืน้ทีป่า่ 3 ไรพ่ืน้ทีเ่ลีย้งสตัว ์      

4  ไร่  พืน้ทีป่ลกูผกั,ผลไม,้สมนุไพร   4 ไร่ กจิกรรมทีถ่่ายทอดใหก้บัผูท้ีส่น ไดแ้ก่ การท าบา้นดว้ยกอ้นดนิ ลกูปะคบ

สมนุไพร การท านาอนิทรยีด์ว้ยวธิหีมกัฟาง น ้ายาลา้งจาน ผกัปลอดสารพษิ การเลีย้งหมหูลุม บญัชคีรวัเรอืน ปุ๋ ย

คอกหมกั น ้าสม้ควนัไม ้การเลีย้งปลา การเลีย้งกบ  น ้ายาลา้งช าระสิง่สกปรก เตาเผาถ่าน 200 ลติร การเพาะเหด็

ฟาง การด าเนินถ่ายทอดกจิกรรมของศนูยป์ราชญ์ไดม้กีารก าหนดหลกัสตูรการฝึกอบรมจ านวน 1 หลกัสตูร  คอื 

หลกัสตูร “การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่การพึง่พาตนเองอย่างยัง่ยนื” ซึง่เนื้อหาของหลกัสตูรจะเน้นการใหผู้เ้ขา้

รบัการฝึกอบรมไดป้ฏบิตัจิรงิ ซึง่มวีทิยากรผูท้ีม่คีวามรู ้ ความสามารถในดา้นต่าง ๆ เป็นผูม้าถ่ายทอดความรู ้ และ

เป็นการแลกเปลีย่นประสบการณ์ทัง้ผูท้ ีถ่่ายทอดองคค์วามรูแ้ละผูท้ีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมใหส้ามารถน าไปปฏบิตัไิด้

อย่างงา่ยและเหน็ผลจากการน าแนวความคดิดงักล่าวไปด าเนินการ 

จากความส าคญัของแหล่งการเรยีนรูป้ญัหาทีแ่หล่งการเรยีนรูย้งัไมม่โีอกาสพฒันาเป็นองคค์วามรูใ้นรปูสือ่

อเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่เผยแพรสู่่สาธารณชนและคุณค่าแหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบา้นศรเีนตรพฒันาผู้

ศกึษาจงึสนใจพฒันาองคค์วามรูแ้หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ กรณศีกึษา ศนูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบา้นศรเีนตรพฒันา 

เพือ่พฒันาองคค์วามรูเ้ป็นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ น าส่งขึน้เวบ็ไซต์เพือ่เผยแพรสู่่สาธารณชนไดศ้กึษา ผูว้จิยัหวงัว่า ผล

จากการด าเนินงาน จะเกดิประโยชน์ต่อบุคคลทัว่ไปในการน าองค์ความรูข้องแหล่งการเรยีนรูไ้ปประยุกต์ใชใ้หเ้กดิ

ประโยชน์ต่อไป 

 

วตัถุประสงค ์
 1. เพือ่พฒันาเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบา้นศรเีนตรพฒันา ต าบลกู่ทอง อ าเภอ
เชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม 
 2. เพือ่หาคุณภาพของเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญช์าวบา้นศรเีนตรพฒันา ต าบลกู่ทอง   
อ าเภอเชยีงยนื   จงัหวดัมหาสารคาม 
 3. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชง้านแหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบา้นศรเีนตรพฒันา 
ต าบลกู่ทอง   อ าเภอเชยีงยนื   จงัหวดัมหาสารคาม 
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2. MATERIALS AND METHODS  

2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1.ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ไดแ้ก่บุคคลทัว่ไปทีเ่ขา้มาเยีย่มแหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์
ชาวบา้นศรเีนตรพฒันา ต าบลกู่ทอง   อ าเภอเชยีงยนื   จงัหวดัมหาสารคาม  จ านวน 100 คน  
 2.กลุ่มตวัอย่าง คอื ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ไดแ้ก่บุคคลทัว่ไปทีเ่ขา้มาเยีย่มแหล่งการเรยีนรู ้ ศนูย์
เครอืขา่ยปราชญ์ชาวบา้นศรเีนตรพฒันา ต าบลกู่ทอง   อ าเภอเชยีงยนื   จงัหวดัมหาสารคาม  จ านวน 30 คน 
คดัเลอืกแบบบงัเอญิ 
2.2  เนื้อหาองคค์วามรู ้

องคค์วามรูข้องแหล่งเรยีนรู ้ ศนูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบา้นศรเีนตรพฒันา ต าบลกู่ทอง   อ าเภอเชยีงยนื   

จงัหวดัมหาสารคาม  ขึน้เวบ็ไซต์ที ่ ไดร้บัจดัสรรใหต้ามโครงการของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราช

ภฏัมหาสารคาม  

จดัแบ่งองคค์วามรูเ้ป็น     16   ประเภท 
2.2.1 การท าน ้ายาลา้งช าระสิง่สกปรกปลอดสารเคม ี

2.2.2 เตาเผาถ่าน 200 ลติร 

2.2.3 การท าน ้ายาลา้งจาน 

2.2.4 น ้าสม้ควนัไม ้

2.2.5 การท านาอนิทรยีด์ว้ยวธิหีมกัฟาง 

2.2.6 การเลีย้งหมหูลุม 

2.2.7 การท าปุ๋ ยหมกั 

2.2.8 แปลงสาธติปลกูผกัปลอดสารพษิ 

2.2.9 การท าบา้นดว้ยกอ้นดนิ 

2.2.10 ลกูปะคบ 

2.2.11 บญัชคีรวัเรอืน 

2.2.12 ปุ๋ ยคอกหมกั 

2.2.13 น ้าสม้ควนัไม ้
2.2.14 การเลีย้งปลา 
2.2.15 การเพาะเหด็ฟาง 
2.2.16 การเลีย้งกบ   

2.3  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
การด าเนินการวจิยัครัง้นี้มเีครือ่งมอื 3 ชนิด เพือ่ด าเนินการจดัเกบ็ขอ้มลูต่างๆ จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 
1.  เวบ็ไซต์ทีไ่ดร้บัการจดัสรรจากคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.  แบบประเมนิคุณภาพของแหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญช์าวบา้นศรเีนตรพฒันา 
3.  แบบประเมนิความพงึพอใจของแหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบา้นศรเีนตรพฒันา  

2.4  สถติทิีใ่ช ้ค่าเฉลีย่ ( x ),ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  S.D. (Standard Deviation) 
      ผูว้จิยัน าแบบประเมนิความพงึพอใจทีไ่ดจ้ากผูเ้รยีน  มาวเิคราะหร์ะดบัความพงึพอใจ โดยใชส้ถติคิ่าเฉลีย่  และ
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  โดยในการวเิคราะหจ์ะใชค้่าเฉลีย่เทยีบกบัเกณฑก์ารประเมนิดงันี้ (พสิุทธา  อารรีาษฎร์. 
2551 : 174) 
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 ค่าเฉลีย่เท่ากบั      4.50 – 5.00      หมายความว่า      พงึพอใจมากทีสุ่ด 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั      3.50 – 4.49      หมายความว่า      พงึพอใจมาก 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั      2.50 – 3.49      หมายความว่า      พงึพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั      1.50 – 2.49      หมายความว่า      พงึพอใจน้อย 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั      1.00 – 1.49      หมายความว่า      พงึพอใจน้อยทีสุ่ด 
 เกณฑเ์ฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจของผูเ้รยีนในงานศกึษานี้ ใชค้่าเฉลีย่ของคะแนนตัง้แต่  3.50  ขึน้ไป  
และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานไมเ่กนิ 1.00   
2.5  ระยะเวลา เดอืน  เมษายน – พฤษภาคม  2555 
2.6  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

2.6.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545, รายงานผลการศกึษาการพฒันาแหลง่การเรยีนรูใ้นการใชส้ือ่เทคโนโลยแีละ
สารสนเทศเพือ่การเรยีนของผูเ้รยีน, แหล่งการเรยีนรู ้ศนูยเ์ครอืขา่ยปราชญ์ชาวบา้นศรเีนตรพฒันา เวบ็ไซต์ 
เครอืขา่ยอนิเตอร ์สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ข ัน้ตอนการพฒันาบทเรยีนแบบ ADDIE และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.6.2 ขอพืน้ทีเ่วบ็ตน้แบบจากคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 
2.6.3 ออกแบบและพฒันาองคป์ระกอบของเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรู ้และพฒันาองคค์วามรูเ้ขา้สู่เวบ็ไซต์ 
2.6.4 ปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
2.6.5 ประเมนิคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ 5 คน ไดแ้ก่ อาจารยอ์ภดิา  รณุวาทย ์ อาจารยว์นิยั  โกหล า 

อาจารยธ์วชัชยั  สหพงษ์ อาจารยน์ราธปิ  ทองปาน อาจารยก์รีต ิ ทองเนตร 
2.6.6 ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
2.6.7 เปิดเวบ็ไซต์ใหผู้ใ้ชท้ ัว่ไปประเมนิทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน 
2.6.8 วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติแิละสรปุผล 

 
3. RESULTS  

3.1 ผลการพฒันาเวบ็ไซต ์
 3.1.1 องคป์ระกอบของเวบ็ไซต์ ผูศ้กึษาไดศ้กึษาองคป์ระกอบ เป็น 4 ส่วน ดงันี้ 

      3.1.1.1 ส่วนหวัของเวบ็ เริม่จากการตกแต่งหวัเวบ็ใหส้วยงาม โดยใช ้photoshop 7  และตกแต่งการ
เคลือ่นไหวโดยใช ้Flash cs3 

 
 
 
 
 
 

      3.1.1.2 ส่วนเมนู เป็นการจดัหมวดหมูใ่หก้บัขอ้มลูใหก้บัเวบ็ไซต์ เพือ่เขา้ศกึษาขอ้มลูทีอ่ยู่ในเวบ็ไซต์  
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      3.1.1.3 ส่วนเนื้อหา เป็นส่วนทีแ่สดงเนื้อของเวบ็เมือ่ผูใ้ชค้ลกิทีแ่ถบเมนู ขอ้ความ รปูภาพ วดีทิศัน์ ก็
จะปรากฏในส่วนของเนื้อหา  

 
 
 
 
 
 

      3.1.1.4 ส่วนลิง้ภายนอก  เป็นปุม่ลิง้ไปภายนอกเวบ็ของเรา เช่น  ปุม่ลิง้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็
จะไปยงัเวบ็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.1.2 ผลการประเมนิคุณภาพของเวบ็ไซต์ ผูว้จิยัน าเวบ็ไซต์ใหผู้เ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 คน ประเมนิ โดยใช้
แบบประเมนิคุณภาพ ดงัผลการประเมนิตารางที ่1 

ตารางที ่1 ผลการประเมนิคุณภาพเวบ็ไซต์ 
รายการประเมนิ ผลการประเมนิ 

x  S.D. ระดบั 
1. ดา้นประสทิธภิาพของเวบ็ไซต์ 4.56 0.51 มากทีสุ่ด 
1.1 การน าเสนอสือ่/สารสนเทศทีห่ลากหลาย 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
1.2 ความถูกตอ้งของระบบเชือ่มโยงแหล่งขอ้มลูภายใน 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
1.3 ความงา่ยในการเรยีกใชข้อ้มลู 4.40 0.55 มาก 
1.4 ความเรว็ในการน าเสนอสือ่และองคค์วามรู ้ 4.40 0.55 มาก 
1.5 ความเหมาะสมในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู 4.40 0.55 มาก 
2. ดา้นประสทิธผิลของเวบ็ไซต์ 4.48 0.65 มาก 
2.1 ความถูกตอ้งของขอ้มลูและสารสนเทศทีน่ าเสนอ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
2.2 ความเหมาะสมของสือ่/องคค์วามรูท้ีน่ าเสนอ 4.40 0.55 มาก 
2.3 ความเหมาะสมของภาพ/กจิกรรมทีน่ าเสนอ 4.00 1.00 มาก 
2.4 ความเหมาะสมของวดีทีศัน์ทีน่ าเสนอ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
2.5 ความเหมาะสมของเครอืขา่ยแหลง่การเรยีนรู ้ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
3. ดา้นความเหมาะสมต่อการเรยีนรู ้ 4.68 0.48 มากทีสุ่ด 
3.1 ความเป็นปจัจุบนั/ความทนัของการน าเสนอสารสนเทศ/
องคค์วามรู ้

4.60 0.55 มากทีสุ่ด 

3.2 ความน่าสนใจของสารสนเทศ/องคค์วามรูท้ีน่ าเสนอ 4.40 0.55 มาก 
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รายการประเมนิ ผลการประเมนิ 

x  S.D. ระดบั 
3.3 คุณค่าของสารสนเทศ/องคค์วามรูท้ีน่ าเสนอ 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
3.4 ความเหมาะสมขององคค์วามรูต่้อการศกึษาเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีน 

4.60 0.55 มากทีสุ่ด 

3.5 ความเหมาะสมของเวบ็ไซตต่์อการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ 4.57 0.55 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางที ่ 1 พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญสว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัคุณภาพของเวบ็ไซต์ อยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด ( x = 4.57) เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความเหมาะสมต่อการเรยีนรู ้ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด( x = 4.68) 
รองลงมาคอืดา้นประสทิธภิาพของเวบ็ไซต์อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( x = 4.56) และดา้นประสทิธผิลของเวบ็ไซต์ อยู่ใน
ระดบัมาก ( x = 4.48) 
 
3.2 ผลการทดลองใชเ้วบ็ไซต ์

3.2.1 ผูว้จิยัไดเ้ปิดเวบ็ไซต์ใหผู้ใ้ชท้ ัว่ไปเขา้เยีย่มชมแลว้ท าการประเมนิความพงึพอใจ โดยกลุ่มตวัอย่าง
เป็นผูเ้ขา้เยีย่มชมเวบ็ไซต์จ านวน  30 คน ใชแ้บบประเมนิความพงึพอใจ ดงัผลการประเมนิตารางที ่2 

 
ตารางที ่2 ผลการประเมนิความพงึพอใจ 

รายการประเมนิ ผลการประเมนิ 

x  S.D. ระดบั 
1. การออกแบบเวบ็ไซต์มคีวามสวยงาม 4.83 0.38 พงึพอใจมากทีสุ่ด 
2.  ค าแนะน าส าหรบัการใชเ้วบ็ไซต์ 4.53 0.57 พงึพอใจมากทีสุ่ด 
3.  ความรวดเรว็ในการแสดงขอ้มลู 4.93 0.25 พงึพอใจมากทีสุ่ด 
4.  สือ่แต่ละประเภทมคีวามน่าสนใจ 4.80 0.41 พงึพอใจมากทีสุ่ด 
5.  การอธบิายเนื้อหาอ่านแลว้เขา้ใจงา่ย 4.73 0.64 พงึพอใจมากทีสุ่ด 
6.  ขนาดของตวัอกัษรทีใ่ช ้ 4.57 0.57 พงึพอใจมากทีสุ่ด 
7.  ความชดัเจนของรปูภาพ 4.67 0.66 พงึพอใจมากทีสุ่ด 
8.  เสยีงบรรยายมคีวามชดัเจน   4.77 0.50 พงึพอใจมากทีสุ่ด 
9.  การเชือ่มโยง (Links)  ภายในและภายนอก
เวบ็ไซต ์

4.73 0.45 พงึพอใจมากทีสุ่ด 

10.ความรูท้ีไ่ดร้บัน าไปประยุกต์ใชใ้น
ชวีติประจ าวนัได ้

4.77 0.50 พงึพอใจมากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ 4.73 0.51 พงึพอใจมากทีสุ่ด 
 
จากตารางที ่ 2 พบว่า ผูใ้ชส้ว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อเวบ็ไซต์มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก

ทีสุ่ด ( x =4.73) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ความรวดเรว็ในการแสดงขอ้มลู อยู่ในระดบัพงึพอใจมากทีสุ่ด ( x  = 
4.93) การออกแบบเวบ็ไซต์มคีวามสวยงาม อยู่ในระดบัพงึพอใจมากทีสุ่ด ( x = 4.83) สือ่แต่ละประเภทมคีวาม
น่าสนใจ อยู่ในระดบัพงึพอใจมากทีสุ่ด ( x = 4.80) 
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4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION  

จากผลการวจิยัเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูศ้นูยเ์ครอืขา่ยปราชญช์าวบา้นศรเีนตรพฒันา ต าบลกู่ทอง   
อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคามทีพ่ฒันาขึน้ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( x = 4.57) และเมือ่
น าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัพงึพอใจมากทีสุ่ด ( x  = 4.73)  

เหตุทีเ่ป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากการน าเวบ็ไซต์เขา้ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 ท่านอย่างสม ่าเสมอ แลว้น า
ขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงและพฒันาเวบ็ไซต์ใหม้คีุณภาพเพือ่ใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิ เมือ่ไดคุ้ณภาพของเวบ็ไซต์แลว้
น าเวบ็ไซต์ใหผู้ใ้ชป้ระเมนิความพงึพอใจพบว่าผูใ้ช้มคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด ผูใ้ชใ้หค้วามสนใจในการเขา้ชมเวบ็ไซต์
เป็นจ านวนมาก  

ผูว้จิยัปฏบิตัติามนโยบายสอดคลอ้งกบั 1) งานวจิยัของผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. พสิุทธา  อารรีาษฎร ์และ
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. วทิยา  อารรีาษฎร(์2554)ไดท้ าการวจิยั รายงานผลการศกึษาการพฒันาแหล่งการเรยีนรูใ้น
การใชส้ือ่เทคโนโลยแีละสารสนเทศเพือ่การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนพบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการอบรม จ านวน 90 คน สามารถผลติ
หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสไ์ดจ้ านวน 90 เรือ่ง ตามประเภทแหล่งการเรยีนรู ้ ซึง่ผลประเมนิคุณภาพของหนงัสอื
อเิลก็ทรอนิกส ์  หนงัสอือเิลก็ทรอนกิสท์ีผู่้เขา้รบัการอบรมผลติขึน้มคีุณภาพโดยรวมในระดบัมาก นอกจากนัน้ผูเ้ขา้
รบัการอบรมบางส่วนไดพ้ฒันาองคค์วามรูเ้พิม่ ในรปูแบบทีเ่ป็นหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ เอกสารเวริด์ หรอืเอกสารพดีี
เอฟ (PDF File) หรอืภาพวดีทิศัน์การจดัพืน้ทีเ่วบ็ไซต ์ คณะผูว้จิยัด าเนินการจดัพืน้ทีเ่วบ็ไซต ์ และจดัการอบรมการ
พฒันาแหล่งการเรยีนรูใ้หแ้ก่บุคลากรตามมาตรา 25 จ านวน 90 คน ผลการอบรมพบว่า เวบ็ไซตข์องผูเ้ขา้รบัการ
อบรมมคีวามเหมาะสมในระดบัมาก โดยมคีวามครบถว้นขององคป์ระกอบหลกัทัง้ ส่วนหวัเวบ็ไซต์ สว่นรายการเมนู
หลกัส่วนแสดงขอ้มลูของแต่รายกาย ส่วนเชือ่มโยงเวบ็ไซตอ์ื่นๆ แหล่งการเรยีนรูม้เีนื้อหา/ขอ้มลูเหมาะสม ครบถว้น 
หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสม์เีนื้อหา/องคป์ระกอบทีค่รบถว้น และเวบ็ไซต์มคีวามน่าสนใจ การตกแต่งเวบ็ไซต์การน าเสนอ
ขอ้มลู/องคค์วามรูเ้พิม่ส่งผลใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมคีวามพงึพอใจในทุกๆ ดา้นการตดิตามประเมนิผลหลงัการอบรม 
พบว่า หลงัการอบรม มผีูเ้ขา้รบัการอบรมจ านวน 36 คน ทีม่กีารปรบัปรุงขอ้มลูเวบ็ไซต์อยู่เสมอ ผูเ้ขา้รบัการอบรมมี
การขยายผลการอบรมเพิม่ ไดแ้ก ่ สมาคมครภูมูปิญัญาไทยภาคตะวนัออก ไดข้ยายผลจดัการอบรมใหแ้ก่ครภูมู ิ
ปญัญาไทยภาคตะวนัออก จ านวน 20 คน และสมาคมครภูมูปิญัญาไทยภาคเหนือ ไดข้ยายผลจดัการอบรมใหแ้ก่ครู
ภมูปิญัญาไทยภาคเหนือ จ านวน 50 คน ในขณะเดยีวกนัผูเ้ขา้รบัการอบรมไดแ้ก่ นางสาวอมรรตัน์ ศรสีรอ้ย 
บรรณารกัษ์ ช านาญการ ของหอ้งสมดุประชาชนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
จงัหวดัขอนแกน่ ส่งผลงานแหล่งเรยีนรูเ้ขา้รว่มประกวดยกย่องไดร้บัรางวลัวุฒบิตัรยกย่องผูม้ผีลงานดา้นเครอืขา่ง
การพฒันาแหล่งการเรยีนรู ้2) งานวจิยัของนฤมล  กนัหา, ปรชึญา  นิลนารถ, ยุพากนิ  ตลาเลีย้ง (2551: 160) ไดท้ า
การวจิยัการพฒันาแหล่งเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต : พพิธิภณัฑเ์มอืงพจิติร ผลการวจิยัพบวา  1)  ผลการ
ประเมนิคุณภาพของแหล่งแหล่งเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต : พพิธิภณัฑเ์มอืงพจิติร ดา้นเนื้อหาและการด าเนิน
เรือ่งมคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด ส่วนผลเฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัด ี ( x = 4.21, S.D. = 0.47) 2) แหล่งเรยีนรูบ้น
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต : พพิธิภณัฑเ์มอืงพจิติร มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 82.78/81.63 สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด 3)  
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนโดยใชแ้หล่งเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต : 
พพิธิภณัฑเ์มอืงพจิติร ของนกัเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 3) งานวจิยัของ
กุลชาดา  โตโกชนพนัธุ,์ มยุร ี  ขวบสนัเทยีะ, สุทธยิา  ป่ินมณี (2551:47) ไดท้ าการวจิยัการสรา้งแหล่งเรยีนรูบ้น
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต : การหล่อพระ จงัหวดัพษิณุโลก ผลการวจิยัพบวา  1)  การสรา้งแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ตเรือ่งการหลอ่พระจงัหวดัพษิณุโลกผลการวเิคราะหค์ุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญอยู่ในระดบัมาก ( x = 4.24) 
และมปีระสทิธภิาพ 87.33/89.17 ซึง่สอดคลอ้งกบัเกณฑท์ีก่ าหนดผลสมัฤทธิห์ลงัการเรยีนจากแหล่งเรยีนรูบ้น
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต สงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติใินระดบั .05 และ 2) ความคดิเหน็ของนกัเรยีน
เกีย่วกบัแหล่งเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่งการหล่อพระ จงัหวดัพษิณุโลก มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก
( x = 4.08) 
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ABSTRACT 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1)  พฒันาสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ใหม้คีุณภาพ 2)  ศกึษา
ประสทิธภิาพของการเรยีนดว้ยสื่ออเิลก็ทรอนิกสป์ระกอบการจดัการเรยีนรูแ้บบ5E ดว้ยตามเกณฑ ์80/80  3)  เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อน
เรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยสื่ออเิลก็ทรอนิกสป์ระกอบการเรยีนรูแ้บบ5E  4)  ศกึษาดชันีประสทิธผิลของการเรยีนรูแ้บบ5E ดว้ยสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์และ5)  ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนด้วยสื่ออเิลก็ทรอนิกสป์ระกอบการเรยีนรูก้ารเรยีนรูแ้บบ5E กลุ่ม
ตวัอย่าง ไดแ้ก่  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรยีนบ้านหนองป้าน ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 จ านวน 13 คน
คดัเลอืกโดยวธิเีจาะจง  เครื่องมอืทีใ่ช ้คอืสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ เรื่องระบบจ านวนเตม็ ชัน้มธัยมศกึษาศกึษาปีที ่1 แบบประเมนิสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและแบบสอบ ถามความพงึพอใจของผูเ้รยีน วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติคิ่าเฉลีย่ รอ้ยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  และทดสอบสมมตฐิาน โดยใช ้ t-test  แบบ Dependent  Samples   
 ผลการวจิยั พบวา่สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

  1.  คุณภาพของสื่ออยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด  ( X  = 4.54 และ S.D.=0.50) 
  2.  ประสทิธภิาพของการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ5Eดว้ยสื่ออเิลก็ทรอนิกสม์คี่าเท่ากบั 91.46/90.17 
  3.  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  4.  ดชันีประสทิธผิลมคี่าเท่ากบั 0.7845 แสดงวา่นกัเรยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 78.45  
  5.  ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เรื่องระบบจ านวนเตม็ ประกอบการเรยีนรูแ้บบ5E อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 

( X  = 4.75 และ S.D. =0.45) 
   

KEYWORDS: สื่ออเิลก็ทรอนิกส,์ ระบบจ านวนเตม็, เทคนิค5E 
ABSTRACT 

 The purposes of the present study were 1) to develop an Electronic Media on the topic “System is an integer” of Grade 7 . 2) 
Effectiveness of developed Electronic Media in 5E Inquiry Approach, 3) to compare academic achievement before and after learning, 4) On 
the effectiveness index, the student gained more understanding. and5) The student has satisfied on learning with developed Electronic 
Media in 5E Inquiry Approach at the highest. The instruments used were 1) Developed Electronic Media on “System is an integer of Grade 
7”. 2) An academic achievement test. 3) A questionnaire on satisfaction of learner. Data analysis by means, basic statistics on percentage, 
Standard Deviation, and t-test (Dependent Samples). 
  The results of study were found that  

   1. The quality of developed Electr0nic Media was at the most appropriate level ( X =4.54 and S.D.=0.50)  
   2. Effectiveness of Electr0nic Media in 5E Inquiry Approach was 91.46/90.17  
    3. The academic achievement was significantly higher than before learning   at the .05 level 
   4.  The effectiveness index, the student gained more understanding of 78.45 % 
     5.  The student has satisfied on learning with developed Electr0nic Media in 5E Inquiry Approach at the highest level. (

X = 4.75 and S.D. = 0.45) 
    

KEYWORDS: Electronic Media, System is an integer, 5E Inquiry Approach 
 

INTRODUCTION 
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ไดก้ าหนดใหก้ารศกึษาเป็นกระบวนการเรยีนรู้ เพื่อความเจรญิงอกงามของบุคคลและสงัคม 

โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรมการสบืสารทางวฒันธรรม การสรา้งสรรคค์วามกา้วหน้าทางวชิาการ การสรา้งองคค์วามรูอ้นัเกดิจากการจดั
สภาพแวดลอ้ม สงัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละปจัจยัเกือ้หนุนใหบุ้คคลเกดิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ การจดัการศกึษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้
เป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ทัง้ร่างกาย จติใจ สตปิญัญา ความรู้ และคุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชวีติสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมี
ความสุข เปิดโอกาสใหส้งัคมมสี่วนร่วมในการจดัการศกึษาพฒันาสาระและกระบวนการเรยีนรูใ้หเ้ป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตดิงักล่าวไดก้ าหนดใหม้กีารจดัท าหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อความเป็นไทย ความเป็น
พลเมอืงทีด่ขีองชาต ิการด ารงชวีติและการประกอบอาชพี ตลอดจนเพื่อการศกึษาต่อ และใหส้ถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจดัท าสาระของหลกัสตูรในส่วนที่
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เกีย่วกบัปญัหาในชมุชนและสงัคม ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ คุณลกัษณะอนัพงึประสงคเ์พื่อเป็นสมาชกิ ทีด่ขีองครอบครวั ชมุชน สงัคม และประเทศชาต ิการ
จดัการศกึษาของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พื้นฐานมุ่งเน้นความส าคญัทัง้ดา้นความรู้ ความคดิ ความสามารถคุณธรรม กระบวนการเรยีนรู ้และความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อพฒันาคนใหม้คีวามสมดุลโดยยดึหลกัผูเ้รยีนส าคญัทีสุ่ด ทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้ ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน
สามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพ ใหค้วามส าคญัต่อความรูเ้กีย่วกบัตนเองและความสมัพนัธข์องตนเองกบัสงัคม [1] 

คณิตศาสตรม์บีทบาทส าคญัยิง่ต่อการพฒันาความคดิของมนุษย์ ท าใหม้นุษยม์คีวามคดิอย่างมเีหตุผล เป็นระบบระเบยีบ มแีบบแผน 
สามารถวเิคราะหป์ญัหา และสถานการณ์ไดอ้ย่างถีถ่ว้นรอบคอบ ท าใหส้ามารถคาดการณ์ วางแผน ตดัสนิใจ และแกป้ญัหาไดอ้ย่างถกูต้องและเหมาะสม 
และคณิตศาสตรย์งัเป็นเครื่องมอืในการศกึษาวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีตลอดจนศาสตร์อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง มปีระโยชน์ต่อการด ารงชวีติ และชว่ยพฒันา
คุณภาพชวีติใหด้ขี ึน้นอกจากนี้คณิตศาสตรย์งัชว่ยพฒันามนุษยใ์หส้มบูรณ์ มคีวามสมดุลทัง้ทางร่างกาย จติใจสตปิญัญา และอารมณ์ สามารถคดิเป็น ท า
เป็น แกป้ญัหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข [4] 
 การจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตรท์ีผ่า่นมา ผูเ้รยีนส่วนหนึ่งยงัมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยู่ในระดบัต ่า ทัง้นี้ เกดิจากตวัครูผูส้อนและตวัผูเ้รยีน
เอง กล่าวคอื ครูผูส้อนจดักจิกรรมการเรยีนรู้ไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รยีน ครูขาดการฝึกใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาทกัษะ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ อนัได้แก่ การคดิ การแกป้ญัหา ครมูกัจะใหผู้เ้รยีนแก้โจทยป์ญัหาโดยน าสตูร นิยามทีท่่องจ าไวม้าฝึกและท าตามขัน้ตอนที่ครสูอนมากกวา่ที่
จะใหผู้เ้รยีนฝึกกระบวนการคดิ การแก ้ปญัหา การใหเ้หตุผล เพื่อน าไปใชแ้กป้ญัหาจรงิในชวีติประจ าวนัใหเ้หมาะกบัสงัคมและบรบิท ตาม
สภาพแวดลอ้มของผูเ้รยีน นอกจากนัน้ยงัใชว้ธิยีดึครเูป็นศนูยก์ลาง ท าให้ผูเ้รยีนมสี่วนร่วมในการเรยีนรูน้้อยมาก [3] ทัง้นี้ เนื่องจากคณิตศาสตรเ์ป็นวชิา
ทีว่า่ดว้ยการคดิค านวณ การคดิรวบยอด และเป็นทกัษะวชิาทีม่โีครงสรา้ง แสดงความเป็นเหตุเป็นผล สื่อความหมายโดยใชส้ญัลกัษณ์และเป็นนามธรรม 
และยากต่อการเรยีนรู้และท าความเขา้ใจในเวลาอนัรวดเรว็ได ้[3] 

 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเหน็วา่การน าเทคโนโลยใีนรปูแบบของสื่ออเิลก็ทรอนิกสม์าใชก้น่็าจะ ชว่ยใหค้รจูดักจิกรรมการเรยีนการสอนในกลุ่มสาระ
การเรยีนรคูณิตศาสตร์ไดด้ยีิง่ขึน้ดงัที ่เอกวทิย ์ แกว้ประดษิฐ์ (2545 : 35) ไดก้ล่าววา่ในปจัจุบนัเนื้อหาความรูแ้ละขอ้มลูในรปูแบบต่าง ๆ มจี านวนมาก
ขึน้ทีต่อ้งเรยีนรู้ ดงันัน้เพื่อใหว้ธิกีารศกึษาไดพฒันาไปอย่างมคีุณภาพจงึตอ้งประยุกต์เทคโนโลย ีใหม่ๆเขา้มาชว่ยในการศกึษาเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้ เทคโนโลยสี าคญัทีป่ระยุกตใ์ช้ได้ อย่างกวา้งขวางสามารถใชเ้ป็นสื่อกลางถ่ายทอดความรู้ไดท้ัง้ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเสยีงและการมปีฏสิมัพนัธ์
กนัคอืสื่อในลกัษณะทีเ่ป็นอเิลก็ทรอนิกสน์ัน่เอง ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูส้าระคณิตศาสตร ์เรื่องระบบจ านวนเตม็ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ทีม่เีนื้อหาเป็น
นามธรรม บรรยาย ผูส้อนจงึจดัท าสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ทีม่ที ัง้ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ส ีเสยีง และการตกแต่งขอ้ความใหน้กัเรยีนสนใจอยากเรยีน  การ
น าเสนอเนื้อหา  ในการเรยีน การสอนมคีวามน่าสนใจกระตุน้ให้นกัเรยีนอยากเรยีนรู้ นกัเรยีนสามารถเขา้ใจเนื้อหาไดง้่ายและ เขา้ใจสิง่ทีเ่รยีนไดอ้ย่าง
รวดเรว็  มกีารท าส าเนาใหศ้กึษาไดต้ลอดเวลา รวมทัง้นกัเรยีนมสี่วนร่วมในการท ากจิชวนคดิในกรรมการเรยีนรูใ้นสื่ออเิลก็ทรอนิกส์  
 การเรยีนรูแ้บบ5Eเป็นวธิใีนการจดัการเรยีนการสอนแบบสบืเสาะทีเ่น้นผูเ้รยีน 
เป็นศนูยก์ลางใหผู้เ้รยีนไดส้รา้งองคค์วามรูด้้วยตนเอง จนอาจเรยีกไดว้า่เป็นการเรยีนรูแ้บบคน้พบ(Discovery Learning) การเรยีนการสอนแบบวฏัจกัร
การเรยีนรูเ้ป็นการสอนทีใ่ชท้ฤษฎขีองเพยีเจตใ์นการสรา้งเพื่อส่งเสรมิใหน้กัเรยีนมคีวามสามารถทางสตปิญัญาการเรยีนการสอนแบบวฏัจกัรการเรยีนรูน้ี้
ในระยะแรกไดพ้ฒันามาจากทฤษฎีพฒันาการทางดา้นสตปิญัญาของเพยีเจตม์ขี ัน้ตอน3 ขัน้คอื ขัน้ส ารวจ (Exploration) ขัน้เกดิความคดิ (Concept 
Introduction) และระยะการน าความรูไ้ปใช้ (Concept Application) (Renner and Marek. 1990 : 185-199) ต่อมาไดม้นีกัการศกึษาน าเสนอวธิกีารนี้มา
ใชแ้ละมกีารพฒันาเพิม่อกีเป็น 4 ขัน้คอื ขัน้ส ารวจ (Exploration)ขัน้อธบิาย (Explanation) ขัน้ขยายความรู ้(Expansion) ขัน้ประเมนิผล (Evaluation) 
การสอนสบืเสาะแบบวฏัจกัรการเรยีนรู้ (Learning Cycle) ซึง่ม ี5 ขัน้ตอน คอื ขัน้สรา้งความสนใจ(Engagement) เป็นการน าเขา้สู่บทเรยีนทีน่่าสนใจซึง่
อาจเกดิจากความสงสยัหรอืเริม่จากตวัของนักเรยีนเองเป็นตวักระตุน้ใหน้กัเรยีนสรา้งค าถามหรอืก าหนดประเดน็ทีจ่ะศกึษา ขัน้ส ารวจและคน้พบ 
(Exploration) การวางแผนก าหนดแนวทาง การส ารวจตรวจสอบ ตัง้สมมตฐิานก าหนดทางเลอืกทีเ่ป็นไปไดล้งมอืปฏบิตัเิพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลู วธิกีาร
ตรวจสอบทีห่ลากหลาย ขัน้อธบิายและลงขอ้สรุป (Explanation) น าเอาขอ้มลูทีไ่ดม้าท าการวเิคราะห์ แปรผล สรุปผล และมกีารน าเสนอขอ้มลูในรปูแบบ
ต่าง ๆ ซึง่การคน้พบอาจเป็นไดท้ัง้การสนบัสนุนหรอืโต้แยง้สมมุตฐิานที่ตัง้เอาไวข้ ัน้ขยายความรู้(Expansion) เป็นการน าความรูท้ีส่รา้งขึน้ไปเชือ่มโยงกบั
ความรูเ้ดมิหรอืแนวคดิทีค่น้ควา้เพิม่เตมิหรอืแบบจ าลองหรอืขอ้สรุปทีไ่ด้ไปใชอ้ธบิายสถานการณ์อื่น ๆ และขัน้ประเมนิผล (Evaluation) เป็นการ
ประเมนิผลการเรยีนรูด้้วยกระบวนการต่าง ๆ วา่นกัเรยีนมคีวามรูอ้ะไรบ้าง อย่างไรบ้าง มากน้อยเพยีงใด และน าความรูท้ี่ไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นเรื่องอื่น ๆ 
[4] 

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะพฒันาสื่อประสม ในกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 
1 และได้น าเทคนิคการจดัการเรยีนรูแ้บบ 5E มาประยุกตใ์ชร้่วมกบับทเรยีนดว้ย การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัมุ่งหวงัเพื่อพฒันาสื่อประสม เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ เพื่อประกอบการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ต่อไป 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.  เพื่อพฒันาสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1ใหม้คีุณภาพ 
 2.  เพื่อศกึษาประสทิธภิาพของการเรยีนด้วยสื่ออเิลก็ทรอนิกสป์ระกอบการเรยีนรู้แบบ5E  
 3.  เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนักเรยีนทีเ่รยีนด้วยด้วยสื่ออเิลก็ทรอนิกสป์ระกอบการเรยีนรู้แบบ5E 
 4.  เพื่อศกึษาดชันีประสทิธผิลของการเรยีนด้วยสื่ออเิลก็ทรอนิกสป์ระกอบการเรยีนรู้แบบ5E 
 5.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอสื่ออเิลก็ทรอนิกสป์ระกอบการเรยีนรู้แบบ5E 
 

MATERIALS AND METHODS 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้เป็นผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 กลุ่มสถานศกึษาที่ 13 สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม 
เขต 2 ซึง่มจี านวน 3 โรงเรยีน จ านวน 3 หอ้งเรยีน และมจี านวนผูเ้รยีนทัง้สิน้ 82 คน 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาชัน้ปีที ่1 โรงเรยีนบ้านหนองป้าน ซึง่เป็นโรงเรยีนหนึ่งในกลุ่มสถานศกึษากลุ่ม 
13 สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม เขต 2 จ านวน 1 หอ้งเรยีน จ านวนผูเ้รยีน 13 คน ไดม้าโดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง 
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เนื้อหาองคค์วามรู ้  
      ผูศ้กึษาไดพ้ฒันาสื่ออเิลก็ทรอนิกส์  จ านวน  3 รปูแบบได้แก่ 
       1. หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส์ (e-book)   
       2. งานน าเสนอ (Power Point) 
       3. สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
   ซึง่พฒันาองคค์วามรู้ เรื่องระบบจ านวนเตม็ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ประกอบการสอนรปูแบบ 5E จ านวน 8 เรื่อง คอื 

 1   จ านวนเตม็ 
 2   การเปรยีบเทยีบจ านวนเตม็ 
 3   ค่าสมับูรณ์ 
 4   การบวกจ านวนเตม็ 
 5    การลบจ านวนเตม็ 
 6    การคูณจ านวนเตม็ 
 7    การหารจ านวนเตม็ 
 8    สมบตับิางประการของระบบจ านวนเตม็ 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ม ี 4 ชนิด ดงันี้   
                1.  สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 จ านวน 8 เรื่อง 
  2.  แบบประเมนิคุณภาพสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ที่พฒันาขึน้ 
  3.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เป็นแบบปรนยัเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 
จ านวน 20 ขอ้ 
  4.  แบบสอบถามความพงึพอใจของผูเ้รยีน 
สถติทิีใ่ช ้ 
       สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื วเิคราะหห์าค่าคะแนนเฉลีย่ ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  
ระยะเวลา ชว่งเวลา ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2555 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 1.  ขัน้ตอนการด าเนินการศึกษา 
  ในการด าเนินการศกึษาคน้ควา้  มขี ัน้ตอนดงันี้   
  1.1  ข ัน้การวเิคราะห ์ เป็นขัน้ตอนศกึษาสภาพปญัหาการจดั การเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี  
ศกึษาและวเิคราะหห์ลกัสตูร เพื่อจ าแนกกจิกรรมกระบวนการเรยีนรู้ สาระการเรยีนรู้ กระบวนการแกป้ญัหา  จุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม  การวดัและ
ประเมนิผล   วเิคราะหส์าระการเรยีนรูเ้กีย่วกบักระบวนการแกป้ญัหาโดยละเอยีด  ก าหนดเป็นหน่วยการเรยีนรู ้และเนื้อหาย่อยโดยละเอยีด  ศกึษา
หลกัการ วธิกีาร ทฤษฎ ีและเทคนิควธิสีรา้งสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์จากเอกสารต่าง ๆ และงานศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง   และเขยีนแผนการจดัการเรียนรู ้   
  1.2   ข ัน้การออกแบบ เป็นขัน้ตอนการออกแบบสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูต่้าง ๆ ในบทเรยีน แบบทดสอบ 
แบบฝึกทกัษะ/กจิกรรม และสรา้งแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ5E 
  1.3   ข ัน้การพฒันา เป็นขัน้การสรา้งสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์สรา้งแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ5E และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืโดย
ผูเ้ชีย่วชาญ  
  1.4   ข ัน้การทดลองใช ้เป็นขัน้การน าเครื่องมอืใชก้บักลุ่มตวัอย่างตามแบบแผนการทดลอง เกบ็รวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งที่
ไดจ้ากการทดลอง   
  1.5   ข ัน้การประเมนิผล เป็นขัน้การน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองไปวเิคราะหห์าค่าทางสถติ ิและสรุปผลการทดลองเขยีนรายงานผล
การศกึษา 

 2.  แบบแผนการทดลอง 

  การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาทีม่รีปูแบบการศกึษาเป็นแบบกึง่ทดลอง โดยใชแ้บบแผนการทดลอง One-Group Pre-test Post-test 
Design [6] รายละเอยีด ดงัตารางที่ 1 

ตารางท่ี  1 แบบแผนการทดลอง 
 
 โดยที ่ 
           E   หมายถงึ   กลุ่มทดลอง 
  T1   หมายถงึ   ทดสอบก่อนการทดลอง 
  T2      หมายถงึ   ทดสอบหลงัการทดลอง 
  X    หมายถงึ   จดัการเรยีนรูด้ว้ยสื่ออเิลก็ทรอนกิส ์แบบ5E 

 3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัดว้ยตนเอง โดยทดลองใชก้บันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนบ้าน
หนองป้าน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม เขต 2   จ านวน 13 คน เพื่อน าผลจากการทดลองมาวเิคราะห์ 
เปรยีบเทยีบผลการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน และความพงึพอใจของผูเ้รยีน หลงัจากทีเ่รยีนโดยใช้รปูแบบการเรยีนรูแ้บบ 5E ดว้ยสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ โดยมลี าดบัขัน้ตอนในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงันี้ 
  3.1 ท าการทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) โดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรยีน   จ านวน 20 ขอ้ 
  3.2 ชีแ้จงใหน้กัเรยีนทราบถงึการใชส้ื่อประสมทีพ่ฒันาขึน้ 

E T1 X T2 

1056



  3.3 จดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยใชร้ปูแบบการเรยีนรูแ้บบ 5E ดว้ยสื่อประสม ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ 
  3.5 ทดสอบระหวา่งเรยีน เมื่อผูเ้รยีนเรยีนเนื้อหาและท ากจิกรรมในแต่ละหน่วยเสรจ็แล้ว ใหผู้เ้รยีนทดสอบทา้ยบทเรยีนด้วย
แบบทดสอบระหวา่งเรยีน 
  3.6 ทดสอบหลงัเรยีน หลงัจากผูเ้รยีน เรยีนเนื้อหาและท ากจิกรรมครบทุกหน่วยแล้ว จงึท าการทดสอบหลงัเรยีน (Post-test) โดยใช้
แบบทดสอบหลงัเรยีน จ านวน 20 ขอ้ 
  3.7 สอบถามขอ้มลูความพงึพอใจของนกัเรยีนดว้ยแบบประเมนิความพงึพอใจ 
  3.8 รวบรวมขอ้มลูทีไ่ด้ทัง้หมดน าไปวเิคราะหข์อ้มลูโดยวธิทีางสถติิ 
  3.9 สรุปผลการทดลอง 
       4.  ระยะเวลาการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

      ในการด าเนินการวจิยัในครัง้นี้  ผูว้จิยัมกี าหนดระยะเวลาในการทดลองและเกบ็ขอ้มลู  ในชว่งปีการศกึษา 2555 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 เมื่อผูศ้กึษาไดด้ าเนินการตามก าหนดระยะเวลาแล้ว   ผูศ้กึษาน าขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็และรวบรวมมาวเิคราะหด์งันี้ 

 1.  วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์  

  ผูศ้กึษาน าแบบประเมนิคุณภาพสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ที่ไดจ้ากผูเ้ชีย่วชาญ  มาวเิคราะหร์ะดบัความเหมาะสมโดยใชส้ถติคิ่าเฉลีย่ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยในการวเิคราะหจ์ะใชค้่าเฉลีย่เทยีบกบัเกณฑก์ารประเมนิดงันี้ [6] 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.50 – 5.00 หมายความวา่ เหมาะสมมากทีสุ่ด 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50 – 4.49 หมายความวา่ เหมาะสมมาก 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.50 – 3.49 หมายความวา่ เหมาะสมปานกลาง 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.50 – 2.49 หมายความวา่ เหมาะสมน้อย 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.00 – 1.49 หมายความวา่ เหมาะสมน้อยทีสุ่ด 
  เกณฑเ์ฉลีย่ของระดบัความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญในงานวจิยันี้ ใชค้่าเฉลีย่ของคะแนนตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานไม่เกนิ 1.00 

 2.  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของส่ืออิเลก็ทรอนิกสป์ระกอบการเรียนรู้แบบ5E 

  ผูศ้กึษาน าคะแนนรวมจากการท าแบบทดสอบหลงัเรยีน จากสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เรื่อง ขอ้มลู ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ประกอบการเรยีนรูแ้บบ5E   
และคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีน   มาค านวณเพื่อหาประสทิธภิาพตามเกณฑ ์E1/E2    ทัง้นี้ผูศ้กึษาได้ตัง้เกณฑข์อง
ประสทิธภิาพในงานศกึษา ครัง้นี้เท่ากบั 80/80โดยผูศ้กึษาไดย้ดึหลกัการยอมรบั ประสทิธภิาพของบทเรยีนของ ฉลองชยั  สุรวฒันบูรณ์. (2528:215)  ที่ได้
ก าหนดประสทิธภิาพของบทเรยีนไว ้3 ระดบัคอื 
       1)  สงูกวา่เกณฑเ์มื่อประสทิธภิาพของบทเรยีน   สงูกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไวม้คี่าเกนิรอ้ยละ2.5ขึน้ไป 
  2)  เท่ากบัเกณฑเ์มื่อประสทิธภิาพของบทเรยีนเท่ากบัหรอืสงูกวา่เกณฑท์ี่ตัง้ไวม้คี่าไม่เกนิรอ้ยละ2.5ขึน้ไป 
  3)  ต ่ากวา่เกณฑเ์มื่อประสทิธภิาพของบทเรยีนต ่ากวา่เกณฑแ์ต่ไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ2.5ขึน้ไป 

         3.  วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัเรียน     

  ผูศ้กึษาไดน้ าคะแนนทัง้ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนทัง้ 30 คน จากการสอนดว้ยสื่ออเิลก็ทรอนิกสป์ระกอบการเรยีนรูแ้บบ5E 
มาค านวณดว้ยสถติ ิt-test (dependent) โดยไดต้ัง้ระดบันยัส าคญัทางสถติไิวท้ีร่ะดบั .05 เมื่อค านวณค่าสถติ ิt-test ได้แลว้ ผูศ้กึษาไดเ้ปิดค่า t จากตาราง 
และน าค่า t ทีไ่ดจ้ากการค านวณและจากตารางมาเปรยีบเทยีบกนัเพื่อทดสอบสมมตฐิาน โดยไดต้ัง้สมมตฐิานไวด้งันี้   
   H0  : คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนของนกัเรยีนไม่สูงกวา่ก่อนเรยีน 
   H1  : คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนของนกัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 

 4.  วิเคราะห์ดชันีประสิทธิผลของการจดัการเรียนรู้แบบ5E ด้วยส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์  

  ผูศ้กึษาน าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนกลุ่มตวัอย่าง   จ านวน  13 คน ตลอดจนคะแนนเตม็ มาค านวณหาค่า
ดชันีประสทิธผิลของการจดักจิกรรมการเรยีนรู้   ดว้ยสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์[5] โดยค่าดชันีประสทิธผิลทีค่ านวณได้ ในงานวจิยันี้จะใชค้่าตัง้แต่ .50 หรอืรอ้ย
ละ 50 ขึน้ไป [5] 

 5.  วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน  

  ผูว้จิยัน าแบบประเมนิความพงึพอใจที่ได้จากผูเ้รยีน  มาวเิคราะห์ระดบัความพงึพอใจ โดยใชส้ถติคิ่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดย
ในการวเิคราะหจ์ะใชค้่าเฉลีย่เทยีบกบัเกณฑก์ารประเมนิดงันี้ [6] 
   ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.50 – 5.00 หมายความวา่ พงึพอใจมากทีสุ่ด 
      ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50 – 4.49 หมายความวา่ พงึพอใจมาก 
      ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.50 – 3.49 หมายความวา่ พงึพอใจปานกลาง 
      คา่เฉลีย่เท่ากบั 1.50 – 2.49 หมายความวา่ พงึพอใจน้อย 
      ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.00 – 1.49 หมายความวา่ พงึพอใจน้อยทีสุ่ด 
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  เกณฑเ์ฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจของนกัเรยีนในงานวจิยันี้ ใชค้่าเฉลีย่ของคะแนนตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ไม่เกนิ 1.00    

RESULTS 

3.1 ผลการพฒันาสื่ออเิลก็ทรอนิกส์  
ผูศ้กึษาได้พฒันาสื่ออเิลก็ทรอนิกสจ์ านวน 3 ชนิด ได้แก่  

1. สื่อน าเสนอ  
2. หนงัสื่ออเิลก็ทรอนิกส์  
3. สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

 

                                
 

1. ผลการประเมนิคุณภาพสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

      ผูศ้กึษาได้น าสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ เรื่องระบบจ านวนเตม็ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ไป ใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่าน ประเมนิคุณภาพโดย
ใชแ้บบประเมนิคุณภาพสื่ออเิลก็ทรอนิกส์     ทีผู่ศ้กึษาพฒันาขึน้ ผลการประเมนิแสดงในตารางที ่2 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมนิคุณภาพสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

รายการ    S.D. 
การแปล

ความหมาย 

1.  ดา้นเนื้อหา 4.64 0.49 มากทีสุ่ด 

2.  ดา้นสื่อน าเสนอขอ้มลู (PowerPoint)    4.52 0.51 มากทีสุ่ด 

3.  ดา้นหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส์(e-Book)     4.56 0.51 มากทีสุ่ด 

4.  ดา้นสื่อประสม 4.44 0.51 มาก 

เฉลีย่โดยรวม 4.54 0.50 มากทีสุ่ด 

 

 จากตารางที ่2 ผลการประเมนิคุณภาพสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิสื่ออเิลก็ทรอนิกสม์คีุณภาพในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.64 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.49 และคุณภาพระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.44 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51
คุณภาพโดยรวมในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.54 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50 และเมื่อพจิารณารายขอ้พบวา่สื่อ
อเิลก็ทรอนิกสม์คีุณภาพในแต่ละดา้นในระดบัมากและมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่อยู่ระหวา่ง 4.44– 4.64 และค่าเฉลีย่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหวา่ง 
0.49 – 0.51  

 2.  ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของส่ืออิเลก็ทรอนิกสป์ระกอบการเรียนรู้แบบ 5E  
  ผูศ้กึษาได้น าสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 13 คน ประกอบการเรยีนรูแ้บบ5E นกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
โรงเรยีนบ้านหนองป้าน โดยน าคะแนนที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบย่อยในแต่ละเรื่อง   จ านวน 8 เรื่อง รวม 80 คะแนน และคะแนนทดสอบหลงัเรยีน 
หลงัจากเรยีนครบทัง้ 8 เรื่อง   น าคะแนนมาค านวณเพื่อหาประสทิธภิาพตามเกณฑ์80/80 ผลการหาประสทิธภิาพปรากฏ ดงัตารางที่ 3 

ตารางท่ี  2 ผลการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของการใชส้ื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ประกอบการเรยีนรู้แบบ5e เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

เกณฑ ์E1/E2 N คะแนนเตม็ คะแนนรวม คะแนนเฉลีย่ ค่ารอ้ยละ 

คะแนนระหว่างเรยีน 13 80 1040 73.17 91.46 

คะแนนสอบหลงัเรยีน 13 20 260 18.03 90.17 

 
 จากตารางที ่3 ผลการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของการใชส้ื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ประกอบการเรยีนรูแ้บบ5e เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 แสดงใหเ้หน็วา่สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ประกอบการเรยีนรู้แบบ5E เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ทีพ่ฒันาขึน้ มปีระสทิธภิาพ  
E1/E2 เท่ากบั 91.46/90.17 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้ 
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 3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยส่ืออิเลก็ทรอนิกสป์ระกอบการเรียนรู้แบบ
5E 
      ผูศ้กึษาน าคะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรยีนบ้านหนองป้าน จ านวน 13 คน ทีเ่รยีนดว้ยสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสท์ีพ่ฒันาขึน้ไปใชป้ระกอบ การสอนแบบ 5E มาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่าง โดยค านวณค่าสถติ ิt-test (dependent) เพื่อทดสอบ
สมมุตฐิาน ผลการเปรยีบเทยีบดงัตารางที ่4 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยส่ืออิเลก็ทรอนิกสป์ระกอบการเรียนรู้แบบ5E 

การทดสอบ N คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่ SD สถติ ิt  

คะแนนก่อนเรยีน 13 20 11.08 1.61 12.36 

df =13 คะแนนหลงัเรยีน 13 20 18.08 0.76 

       * ระดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 

        จากตารางที ่4 ผลการวเิคราะหค์ะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ประกอบการเรยีนรู้แบบ5E 
พบวา่นกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ทีเ่รยีนดว้ยสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ ประกอบการเรยีนรูแ้บบ5E มคีะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อน
เรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยค่า t ทีค่ านวณไดม้คี่า 12.36 ซึง่มากกวา่ค่า t ตาราง 13, .05   (1.771)   

 4. ผลการวิเคราะห์ดชันีประสิทธิผลของส่ืออิเลก็ทรอนิกสป์ระกอบการเรียนรู้แบบ5E 

 ผูว้จิยัไดน้ าผลของกจิกรรมการเรยีนรู้แบบ5E ดว้ยสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เรื่อง ระบบจ านวนเต็ม ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านหนองป้านจ านวน 13 คน ผู้ศึกษาน าคะแนนรวมก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของกลุ่มตวัอย่าง มาค านวณโดยใชสู้ตรหาค่า
ดชันีประสทิธผิล ดงัตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ดชันีประสิทธิผลของส่ืออิเลก็ทรอนิกสป์ระกอบการเรียนรู้แบบ5E 

จ านวนนกัเรยีน คะแนนเตม็ 
คะแนนรวม 

ดชันีประสทิธผิล 
ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 

13 20 144 235 0.7845 

   จากตารางที ่4 ผลการวเิคราะหด์ชันีประสทิธผิลของสื่ออเิลก็ทรอนิกสป์ระกอบการเรยีนรู้แบบ5Eมีความก้าวหน้าทางการเรียน   โดยมี
คะแนนหลงัเรียนมากกว่าก่อนเรียนคิดเป็นค่าดัชนีประสิทธิผล มีค่าเท่ากับ  .7845 หมายความว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 78.45  

 5. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยส่ืออิเลก็ทรอนิกสป์ระกอบการเรียนรู้แบบ5E 

  หลงัจากการจดัการเรยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรู้แบบ5E โดยใชส้ื่ออเิลก็ทรอนิกสผ์ูศ้กึษาได้น าแบบสอบถามไปประเมนิความพงึ
พอใจของนกัเรยีนแลว้น าคะแนนมาหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและหาระดบัความพงึพอใจดงัตารางที ่6 

ตารางท่ี 5 ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยสื่ออเิลก็ทรอนิกสป์ระกอบการเรยีนรูแ้บบ5E 

     จากตารางที่ 6 ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยสื่ออเิลก็ทรอนิกสป์ระกอบการเรยีนรูแ้บบ5E พบว่านักเรียนมี
ความพึงพอใจโดยรวมที่เรียนรู้ดว้ยดว้ยสื่ออเิลก็ทรอนิกสป์ระกอบการเรยีนรู้แบบ5Eที่พฒันาขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.75 ซึ่งอยู่ใน ระดบัมาก และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.45 เมื่อพจิารณารายขอ้พบวา่มรีะดบัความพงึพอใจอยู่ระดบัพอใจปานกลางถงึพอใจมาก โดยทีค่่าเฉลี่ยอยู่ระหวา่ง 4.69 
– 4.85 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหวา่ง 0.38-0.48 

ขอ้ทีป่ระเมนิ X  S.D. ความหมาย 

1. ขนาดของตวัหนงัสอืทีใ่ช ้ 4.69 0.48 พงึพอใจมากทีสุ่ด 
2. รปูแบบตวัหนงัสอืทีใ่ชอ้่านง่าย 4.69 0.48 พงึพอใจมากทีสุ่ด 
3. ขนาดของรปูภาพทีใ่ช ้ 4.69 0.48 พงึพอใจมากทีสุ่ด 
4. ความชดัเจนของรปูภาพทีใ่ช ้ 4.69 0.48 พงึพอใจมากทีสุ่ด 
5. การอธบิายเนื้อหาอ่านแลว้เขา้ใจง่าย 4.77 0.44 พงึพอใจมากทีสุ่ด 
6. กจิกรรมเสรมิ/ค าถามชวนคดิ 4.77 0.44 พงึพอใจมากทีสุ่ด 
7. การท าแบบทดสอบโดยการคลกิ 4.85 0.38 พงึพอใจมากทีสุ่ด 
8. ความสะดวกการเปิดอ่านโดยการคลกิ 4.85 0.36 พงึพอใจมากทีสุ่ด 
9. สะดวกในการใชปุ้่มค าสัง่ 4.69 0.48 พงึพอใจมากทีสุ่ด 
10.บทเรยีนน่าสนใจชวนตดิตาม 4.77 0.44 พงึพอใจมากทีสุ่ด 

รวม 4.75 0.45 พงึพอใจมากทีสุ่ด 
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CONCLUSIONS AND DISCUSSION 

ผลการวจิยั 
  1.  คุณภาพสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1ทีผู่ศ้กึษาไดพ้ฒันาขึน้ ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็

โดยรวมในระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด ( X  = 4.54, S.D. = 0.50)    
  2.  ประสทิธภิาพของการจดักจิกรรมการเรยีนดว้ยสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ประกอบการเรยีนรู้แบบ5E มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 91.46/90.17 
    3.  เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน และหลงัเรยีน ของนกัเรยีนที่เรยีนดว้ยสื่ออเิลก็ทรอนิกสป์ระกอบการเรยีนรู้แบบ5E ที่ผู้
ศกึษาพฒันาขึน้มคีะแนนสงูกวา่กอ่นเรยีนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
  4.  ดชันีประสทิธผิลของของการเรยีนดว้ยสื่ออเิลก็ทรอนกิสป์ระกอบการเรยีนรูแ้บบ5E ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ท าใหน้กัเรยีนมคีวามรู้
เพิม่ขึน้จากก่อนเรยีน มคี่าเท่ากบั 0.7845 คดิเป็นรอ้ยละ78.45 

  5.  ความพงึพอใจของผูเ้รยีนที่เรยีนดว้ยสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ประกอบกาเรยีนรูแ้บบ5E มคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 
4.75, S.D. = 0.45) 

 
อภปิรายผล 
 1.  คุณภาพสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เรื่องระบบจ านวนเตม็ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่ผูว้จิยัพฒันาขึน้  ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็โดยรวมในระดบั
เหมาะสมมากทีสุ่ด (   =  4.54 , S.D. = 0.50) เหตุทีเ่ป็นเชน่นี้อาจเป็นเพราะวา่ผูว้จิยัได้   ด าเนินการพฒันาสื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ัง้สามชนิด ทีม่เีนื้อหา
เดยีวกนัทัง้สามชนิด ตามขัน้ตอน ของ ADDIE Model ซึง่มกีารพฒันาอย่างเป็นระบบ มกีารวางแผนด าเนินการสรา้ง ปรบัปรุง แกไ้ข โดยไดร้บัค าแนะน า
จากอาจารยท์ีป่รกึษา และผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้ทางดา้นเนื้อหา   
 2.  ประสทิธภิาพของการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ5E สื่ออเิลก็ทรอนิกส์  เรื่อง  ระบบจ านวนเตม็ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  ทีผู่ว้จิยัสรา้ง
ขึน้ มปีระสทิธภิาพเท่ากบั  91.46/90.17  ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด ท าให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเกดิกระบวนการเรยีนรูต้ามจุดประสงคร์อ้ยละ  
91.46 และสื่ออเิลก็ทรอนิกสส์ามารถเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูเ้รยีนเฉลีย่รอ้ยละ 90.17 ซึง่ถอืวา่มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 ที่ก าหนดไว ้ ทัง้นี้
อาจเป็นเพราะวา่  สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ที่ผูว้จิยัสรา้งขึน้ไดผ้า่นขัน้ตอนการวเิคราะหห์ลกัสูตร  วเิคราะหเ์นื้อหา  มกีารก าหนดจุดประสงคก์ารเรยีนรูท้ีช่ดัเจน 
และล าดบัขัน้ตอนการท างาน ทุกขัน้ตอนในการพฒันาได้ผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น และค าแนะน าจากอาจารยท์ีป่รกึษา มกีารทดลอง
ใชก้่อนน าไปใชจ้รงิ น าขอ้สงัเกตและขอ้บกพร่องมาปรบัปรุงแกไ้ข 
 3.  เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์่อนเรยีน และหลงัเรยีนของผูเ้รยีนทีเ่รยีนรู้แบบ5E ดว้ยสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ พบวา่คะแนน
ผลสมัฤทธิเ์ฉลีย่หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 ซึง่มคีะแนนผลสมัฤทธิแ์ตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
ซึง่เป็นไปตามสมมุตฐิานทีต่ ัง้ไว ้แสดงวา่การสอนโดยใชก้ารเรยีนรู้แบบ5E ดว้ยสื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ าใหน้กัเรยีนมคีะแนนผลสมัฤทธิส์งูขึน้มคีวามกา้วหน้า
ทางการเรยีน ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากการจดัการเรยีนรูแ้บบ5E ดว้ยสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ มภีาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสยีง สามารถทบทวนบทเรยีนด้วย
ตนเองไดต้ามความพรอ้มของนกัเรยีน  สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ไดผ้า่นการตรวจสอบของผูเ้ชีย่วชาญ และน าไปทดลองใชก้่อนจะน ามาใชเ้กบ็ขอ้มลูจริง จงึท าให้
มปีระสทิธภิาพในการจดัการเรยีนรู้แบบ5E สงูกวา่เกณฑ ์80/80 ที่ตัง้ไว ้จงึน่าจะเป็นสาเหตุท าใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ  คงทตั  ทองพนู (2551 : 91)  ไดศ้กึษา การพฒันาคอมพวิเตอร์ชว่ยสอนโปรแกรมคอมพวิเตอรก์ราฟิก  3  มติ ิ“เบลนเดอร”์ พบวา่  ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนหรอืผลคะแนนจากการทดสอบหลงัเรยีนของกลุ่มตวัอย่างทีเ่รยีนรูจ้ากบทเรยีนคอมพวิเตอร์ชว่ยสอนโปรแกรมกราฟิก 3 มติ ิ“เบลนเดอร”์ 
กลุ่มตวัอย่างมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน และมคี่าดชันีประสทิธผิลของคอมพวิเตอร์ชว่ยสอน เท่ากบั 0.65  แสดงใหเ้หน็วา่
บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนท าใหเ้กดิประสทิธภิาพในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 65 และสอดคลอ้งกบั ประสงค ์กรุงเก่า (2552 : บทคดัย่อ)  
ไดศ้กึษาการพฒันาบทเรยีนสื่อประสม เรื่องเลขยกก าลงั  กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงู
กวา่ก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัที ่0.5  มยุร ี  ปะวนันา (2554 : 89-91) ไดศ้กึษาพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน  เรื่องส่วนประกอบของ
คอมพวิเตอร์ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 พบวา่ ก่อนเรยีน และหลงัเรยีนของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรพ์บว่า คะแนนก่อน
เรยีนและหลงัเรยีนแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และยุทธนา  จนิดามยั (2553 : 65)ไดศ้กึษาการพฒันาหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ เรื่อง  
เทคโนโลยสีารสนเทศ  กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี ชัน้มธัยมศกึษาชัน้ปีที ่ 4  ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนหลงั
เรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 4.  ดชันีประสทิธผิลของการจดัการเรยีนรูแ้บบ5E ดว้ยสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เรื่อง  ระบบจ านวนเตม็ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1ประกอบการ
เรยีนรู ้ที่ผูว้จิยัสรา้งขึน้ท าใหน้กัเรยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้จากก่อนเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ 77.98  เหน็ไดว้า่การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ5Eดว้ยสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อ ช่วยใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ มคีวามกา้วหน้าและพฒันา การทางการเรยีนเพิม่ขึน้ ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก สื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์เรื่องระบบจ านวนเตม็ ผา่นการสรา้งทีเ่ป็นระบบ มกีารจดักระบวนการเรยีนรูท้ีม่ขี ัน้ตอนการปฏบิตักิจิกรรมชดัเจน เป็นกิจกรรมทีส่่งเสรมิ
ใหน้กัเรยีนศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง นกัเรยีนไดส้บืคน้แสวงหาความรูจ้ากสื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ีท่นัสมยั น่าสนใจ ซึง่เป็นกจิกรรมการเรยีนทีแ่ปลกใหม่ที่
นกัเรยีนไม่เคยเรยีนมาก่อน ท าใหน้กัเรยีนไม่เกดิความเบื่อหน่าย และเกดิความสนใจในการเรยีน จนท าใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูเ้พิม่สูงขึน้ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของสรวชิญ์  บุตรพรม(2554 : บทคดัย่อ)   พบวา่  มดีชันีประสทิธผิลการเรยีนรูค้ดิเป็นรอ้ยละ 76.0 ของ   ระเบยีบ บงัคมเนตร (2554: 87)  
การพฒันาหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส์  เรื่อง  ความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกบัคอมพวิเตอร์  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2  พบวา่  ดชันีประสทิธผิลของการจดัการเรยีนรูโ้ดย
ใชห้นงัสอือเิลก็ทรอนิกส์ มคี่าเท่ากบั 0.6796  คดิเป็นรอ้ยละ  67.96  และยุทธนา  จนิดามยั (2553 : 65) พบวา่  ดชันีสทิธผิลของหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์
มคี่าเท่ากบั 0.8017 คดิเป็นรอ้ยละ 80.17  ความพงึพอใจของผูเ้รยีน อยู่ในระดบัความเหมาะสมมาก  (   = 4.45, S.D.=0.54)   และความคงทน 
หลงัจาก 
 5.  ความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อการเรยีนรู้แบบ5E  ดว้ยสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (   =  2.61 
,S.D. = 0.47 )ทัง้นี้เนื่องมาจากหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ทีผู่ว้จิยัจดัท าขึน้ มีทัง้ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  วดีทีศัน์  ตวัอกัษรกราฟิกต่าง ๆ อกีทัง้ยงัมี
แบบทดสอบทา้ยหน่วยเพื่อเป็นการประเมนิผูเ้รยีนไดอ้กีดว้ย  นอกจากนี้สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ยงัใหบ้รรยากาศในการเรยีนทีเ่ป็นกนัเอง  มกีารตอบสนองและ
เรา้  ความสนใจ  ขณะเดยีวกนัผูเ้รยีนสามารถเรยีนซ ้าไดบ่้อย ๆ 
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REFERENCES 

[1] กรมวชิาการ, กระทรวงศกึษาธกิาร.2545. สาระและมาตรฐานการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตรใ์นหลกัสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2544. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 

[2] เปรมชยั  เกดิคลา้ย. การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์ชว่ยสอนวชิาคณิตศาสตรเ์รื่องเศษส่วนส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรยีนบ้าน
หวัถนน จงัหวดันครปฐม.สารนิพนธ์ เทคโนโลยกีารศกึษา บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร. 2548 

[3] ยุพนิ พพิธิกุล.การบรรยายพเิศษในการอบรมครคูณิตศาสตร์ ภาคฤดรูอ้นปี 2551 เรื่องการสอนคณิตศาสตร.์วารสารคณิตศาสตร์ พฤษภาคม – 
กรกฎาคม 

[4] สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี  2547.  เอกสารศกึษาด้วยตนเองส าหรบัครเูทคโนโลยสีารสนเทศ.  กรุงเทพฯ : สถาบนั
ส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี 

[5] ไชยยศ  เรอืงสุวรรณ.  การออกแบบและพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนบนเครอืขา่ย. มหาสารคาม : คณะศกึษาศาสตร์  มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม, 2546. 

[6] พสิุทธา  อารรีาษฎร์.  การพฒันาซอฟต์แวร์ทางการศกึษา. มหาสารคาม : อภชิาตการพมิพ์, 2551. 
 

1061



SYNTHESIS MENTAL MODEL OF LEARNING BY USING TABLET PC 
 

Apida Runvat 
 

Department of Technology Multimedia and Animation, Faculty of Information 
Technology,  

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, 44000, Thailand 
e-mail: apida@rmu.ac.th 

 
 

ABSTRACT 
The purposes of this study were 1) to investigate learning activity by using 

tablet PC 2) to investigate mental model of learning by using tablet PC and 3) to 
investigate the learners’ satisfactions. The target group was 18 second 
year undergraduate learners in the field of Technology Multimedia and Animation. 
The instruments were tablet PC, unstructured interview with questions and 
satisfaction questionnaire. The statistics used for analyzing the collected data 
were mean, and standard deviation. The results of the study were as follows:     

 1. The learning activities by using tablet PC were consisted 4 steps: 1) 
Introduction 2) Task 3) Active Learning and 4) Publication.   

 2. The mental model of learning by using tablet PC 
  2.1  Procedural mental model 
   Model I Practiced to use  assigned tasks  act the tasks  

check results  correct results  final check  publish 
   Model II Practiced to use  assigned tasks  understand tasks 

 act the tasks by understanding  check if tasks meets results or not  
correct results  final check  publish  

  2.2  Declarative mental model  
   Model I Practiced to use  assigned tasks  act the tasks  

check if tasks meets results or not  correct results  final check  publish  
infer that the creating is the process of doing the task. 
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   Model II Practiced to use  assigned tasks  understand tasks 
 act the tasks by understanding  check results  correct results  final 
check  publish  infer that the creating is the understanding of doing the task 

  3. The learners’ satisfaction as a whole at a highest level. 
 
KEYWORDS: mental model, tablet PC, iPad2 
 

1. INTRODUCTION  

Current can be considered that is an era of learning and information 
technology and era of competition to produce a high quality to keep pace with 
the revolution of information and knowledge-based economy. Educations are 
needed to develop and create a learning society, knowledge-based society that 
recognizes the importance of the need to learn that people in society are eager 
and ready to learn. It is key impetus to Thai society to prosperity. The growth of 
information technology mentioned in The National Education Act BE 2542, 
chapter 9, section 63-69 of the technology requires that the state will be 
promoted by the media and technology to intensive study and development of 
schools at all education quality standards levels. Education quality standards, 
the Ministry of Education has prepared a policy of educational reform in four 
areas: school and educational reform, teachers and educational reform, the 
curriculum and teaching process reform and educational and administration 
reform [1]. In order to improve the quality and efficiency of the nation as well as 
capability, creativity, the latest advances in science, and the learning process 
occurs in many situations so that learners learn more effectively 
 The learning in the 21st century with a learning difference, teachers 
need to use a variety of teaching methods. In order to develop the learners to 
keep pace with the growth in technology and modern communications under 
Thai government with the leadership of Ms.Yinglak Shinnawat, she advised the 
National Assembly on August 24, 2554 on the topics related to education [2]. 
These are distributed on a tablet PC: One Tablet Per Child. Gradually it started 
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in grade 1 to use tablet PC as a tool for learning in the new era. Such policies, 
the idea is to bring technology and communications, education, applied learning 
styles of learners by using the Tablet PC as a tool to access information and 
knowledge resources available in both offline and online. The learners have the 
opportunity to learn, practice and knowledge on themselves. The learners in this 
manner have occurred in other countries. In Thailand, there are some learners 
in primary, secondary and higher education. 

The Faculty of Information Technology, Rajabhat Maha Sarakham University 
is one organize that appreciate the importance of the Tablet PC as a tool in 
education. The faculty supplies the Tablet PC: iPad2, Samsung Galaxy Tab and 
ideaPad KI, to use in the education, services to the society and used as a 
research tool. Therefore, the researcher as a teacher in Department of 
Technology Multimedia and Animation, Faculty of Information Technology, 
recognize the importance of innovation and technology in learning. The 
researcher was interested in research on the understanding of the learners to 
learn using a Tablet PC, iPad2, in the 7020204 Video Digital Production for the 
second year undergraduate learners in the field of Technology Multimedia and 
Animation in semester 1/2554. Subsequently, learners can use the Tablet PC in 
learning, understanding the learning content and creating works.  
 

2. MATERIALS AND METHODS 

Target group  
 The target group was 18 second year undergraduate learners in the field 

of Technology Multimedia and Animation who were enrolled in 7020204 Video 
Digital Production. 
 

Instruments 
 The instruments were tablet PC, unstructure interview with questions and 

satisfaction questionnaire.  
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Experimental procedures 
 This study is experimental research. The experimental details are as 

follows. 
E    X  T2 

     E means target group 
     X  means test after experimental  
     T2  means target group 
 Researchers have conducted experiments with 27 undergraduate learners 

in the field of Technology Multimedia and Animation. The steps are as follows.  
  1.  Explained to the learners about learning process. 
  2. Conducted experiments by learning activities are developed. 
  3. Tested learners with a learning achievement test after all of the 

content of learning activities. 
  4. Gathered the mental model by interview learners. 
  5. Summarizes the experimental results. 
 
Analytics 
 1. The model of learning was synthesized from learning activity. 
 2. The mental models were analyzed by protocols.  
 3. The learner satisfactions were analyzed by mean and standard 

deviation.  
 

3. RESULTS 

This study aimed to investigate learning activity and investigate mental 
model of learning by using tablet PC. The results were as follows: 

 1. The model of leaning by using the Tablet PC  
  The researcher has the design of learning activities by using a Tablet 

PC. The process by which teachers and students need to go together 4 steps 
   Step I Introduction: Teacher guide the learning and the use of 

Tablet PC for learners can try themselves.  
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   Step II Task: Teacher present task that learner must work with 
the Tablet PC.  

   Step III Active Learning: Learners act the task by Tablet PC 
while teacher guide students to learn.  

   Step IV Publication: When the task is finished. The program 
works through social networks. 

  2. The mental models 
  The learning process by using a tablet PC was interviewed. The 

interview was interpreting the words to summarize a mental model for 
understanding the learning process and the understanding of the analogy. 

  2.1  Procedural mental model 
   Model I Practiced to use  assigned tasks  act the tasks  

check results  correct results  final check  publish 
   Model II Practiced to use  assigned tasks  understand tasks 

 act the tasks by understanding  check if tasks meets results or not  
correct results  final check  publish  

  2.2  Declarative mental model  
   Model I Practiced to use  assigned tasks  act the tasks  

check if tasks meets results or not  correct results  final check  publish  
infer that the creating is the process of doing the task. 

   Model II Practiced to use  assigned tasks  understand tasks 
 act the tasks by understanding  check results  correct results  final 
check  publish   infer that the creating is the understanding of doing the 
task 

 3. The learner satisfactions 
  After the experimental procedure, researchers measured the learner 

satisfactions. The results appear in Table 1. 
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Table 1 The analysis of learner satisfactions  
Item X  S.D. level 

Contents    
1.  Satisfaction of the course content. 4.56 0.51 highest 
2.  Content that is not too difficult. 4.61 0.50 highest 
Learning activities    
3.  Step I Introduction 4.72 0.46 highest 
4.  Step II Task 4.56 0.51 highest 
5.  Step III Action 4.78 0.43 highest 
6.  Step IV Publication 4.56 0.51 highest 
7.  Self-study by using Tablet. 4.72 0.46 highest 
8.  Counseling by the teacher 4.67 0.49 highest 
Assessment    
9.  Appropriate test methods. 4.56 0.51 highest 
10. To get an appreciation for learning. 4.61 0.50 highest 

average 4.63 0.48 highest 
 
  Students were satisfied to learning by using the Tablet PC as a whole 

at a highest level, mean was 4.63 and standard deviation was 0.48.  
 

4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION  

In this study, learning by using a tablet PC was process of learning to use 
Tablet PCs in the create works. This is because the features of the Tablet PC 
with a camera to record both still and motion pictures. The learners can practice 
taking pictures and filming the movie by different techniques. Also, when 
recording is finished, learners can also be applied in order to create a piece of 
learning. The results can be released through online social networks like 
Facebook, Youtube etc. 

The process of learning by using Tablet PC above, to study and understand 
the learning of students, based on mental model analysis 2 types [3], procedural 
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mental model and declarative mental model. Each types of mental model are 
different by a group of learners. In the learning process, learners learned the 
learning process and created works  according to the learning activities that is 
practice to use, assigned task, act task and publish. In addition, declarative 
mental model, learners try to find approches to understand the task by mission 
or just follow the steps of the task. 

In learning activities by using Tablet PC, learners were satisfied overall were 
at the highest level. This may be due to learning that learners have embarked 
on a tasks. The devices are easy to use. They can create works by using only 
the Tablet PC device consistent with the concept of a Tablet PC for Education. 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้ มวีตัถุประสงค ์1)เพือ่ศกึษาความตอ้งการและแนวทางการเผยแพร่และพฒันาต่อยอดสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
eDLTV ส าหรบันกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูคณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 2) เพือ่พฒันาและ
ทดลองใชร้ปูแบบการเผยแพร่และพฒันาต่อยอดสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์eDLTV ส าหรบันกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู
คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม และ 3) เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี
ครแูละครพูีเ่ลีย้งทีม่ต่ีอรปูแบบการเผยแพร่และพฒันาต่อยอดสือ่อเิลก็ทรอนิกสท์ีพ่ฒันาขึน้ ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
เป็นนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครใูนปีการศกึษา 2554 จ านวน 95 คน คดัเลอืกเป็นกลุ่มตวัอย่างโดยวธิเีจาะจง คอื 
นกัศกึษาทีฝึ่กประสบการณ์วชิาชพีครใูนโรงเรยีนจงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 20 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื  สือ่ eDLTV  
แบบส ารวจความตอ้งการและแนวทาง รปูแบบการเผยแพร่และพฒันาต่อยอดสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์eDLTV ส าหรบันกัศกึษา
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู และแบบสอบถามความพงึพอใจ  สถติทิีใ่ชไ้ดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  

ผลการวจิยัมดีงันี้ 1) ผลการศกึษาความตอ้งการและแนวทางการเผยแพร่และพฒันาต่อยอดสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
eDLTV ส าหรบันกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูคณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จากการส ารวจ
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูจ านวน 95 คน ดว้ยแบบส ารวจความตอ้งการและแนวทาง พบว่า 1.1) ดา้นความ
ตอ้งการสือ่ eDLTV พบว่า นกัศกึษาเหน็ประโยชน์และคุณค่าของสือ่ eDLTV ต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ตอ้งการน าสือ่
ไปใชเ้พือ่การศกึษาเรยีนรูเ้พิม่เตมิ ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการศกึษาเรยีนรูร้ะหว่างฝึกสอน ตอ้งการใหม้หาวทิยาลยัสอนหรอืให้
นกัศกึษาศกึษาสือ่ eDLTV ก่อนการออกฝึกสอน  โดยนกัศกึษาตอ้งการน าสือ่ eDLTV ไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ในชัน้เรยีน ตอ้งการใหโ้รงเรยีนมสีือ่ eDLTV  ตอ้งการใหค้รพูีเ่ลีย้งมสี่วนรว่มในการศกึษาเรยีนรูจ้ากสือ่และมสี่วนร่วมใน
การน าสือ่ไปใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้และนกัศกึษาตอ้งการใชส้ือ่เป็นสือ่เสรมิและสือ่หลกั ส าหรบัการ
สอน ตามล าดบั 1.2) ดา้นแนวทางการพฒันาต่อยอด พบว่า นกัศกึษาตอ้งการส าเนาสือ่ในรายวชิาทีส่อน มากกว่าการ
ส าเนาสือ่ทัง้ชุด ตอ้งการพฒันาสือ่ PowerPoint  หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์สือ่มลัตพิอยน์ สือ่ วดีทิศัน์ สือ่เคลืน่อไหวใน
รปูแบบต่าง ๆ และสือ่บนเครอืขา่ย ตามล าดบั  2) ผลการพฒันาและทดลองใชร้ปูแบบการเผยแพร่และพฒันาต่อยอดสือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์eDLTV ส าหรบันกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูคณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
พบว่า มหาวทิยาลยัไดด้ าเนินการ 4 ข ัน้ตอน คอื 1.การน าเสนอสือ่ 2.การส าเนาสือ่ 3. การพฒันาต่อยอด และ 4. การ
ตดิตามผล โดยจดัใหน้กัศกึษามสีือ่ประกอบการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามสาระการเรยีนรูท้ีน่กัศกึษารบัผดิชอบ และ 
ส่งเสรมิการพฒันาต่อยอดโดยการอบรมการพฒันาหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสใ์หก้บันกัศกึษา และตดิตามประเมนิผลจากการ
นิเทศกก์ารสอน และ 3) ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครแูละครพูีเ่ลีย้งทีม่ต่ีอรปูแบบ
การเผยแพร่และพฒันาต่อยอดสือ่อเิลก็ทรอนิกสท์ีพ่ฒันาขึน้ โดยส ารวจจากนกัศกึษา จ านวน 30 คน พบว่า นกัศกึษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีคร ูมคีวามพงึพอใจการด าเนินงานตามรปูแบบ รอ้ยละ 96.67 และครพูีเ่ลีย้งมคีวามพงึพอใจต่อการ
สอนของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี รอ้ยละ 90.00   
 
KEYWORDS:  อดีแีอลทวี ีสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูครพูีเ่ลีย้ง   
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to survey needs and strategies for eDLTV development and promotion 
for intern students of the Faculty of Education, Rajabhat Maha Sarakham University, 2) develop and try out the 
eDLTV media on the intern students and 3) survey the satisfaction of the intern students and mentor teachers 
with the eDLTV media. The target population was ninety five students who did a practical training experience in 
2011 at 20 schools in Maha Sarakham Province.  They were selected by the purposive random sampling 
technique.   The instruments were the eDLTV media and two sets of a questionnaire. The statistics used were 
percentage, mean and standard deviation. 

The research finding showed that the students and mentor teachers realized the usefulness and 
advantage of the eDLVT media for learning activity management in class and self study. They needed to use 
the electronic media in classrooms as major  media and supporting media. Regarding the strategies for media 
development, the finding showed that most of the respondents needed  a copy of the media, power point media 
development, electronic book, multipoint media, video , various moveable pictures and internet network (on-line 
media) respectively. The eDLTV media development and implementation consisted of 4 steps: presentation, 
photocopy, further development  and evaluation. The intern students applied the electronic media based on their 
major subject for learning activity management in classroom. They trained for electronic book development, and 
they were monitored and evaluated by university supervisors. 96.67 % of the students were satisfied with the 
electronic media and 90% of the mentor teachers were satisfied with the media. 
 
KEYWORDS:  eDLTV,  Electronic Media,    Intern Students, Mentor Teachers 
 
 

1. INTRODUCTION 
 

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม [1] โดยอธกิารบด ีรองศาสตราจารย ์ดร.สมเจตน์  ภศูร ีไดล้งนามบนัทกึขอ้ตกลง
ความร่วมมอืกบั เครอืขา่ยเผยแพร่ ถ่ายทอด และพฒันาสือ่การเรยีนการสอน บนระบบ e-Learning (eDL-Square) 
ร่วมกบัส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิหรอื สวทช. โดยศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละ
คอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิหรอื เนคเทค (NECTEC) ในวนัที ่5 กนัยายน 2552 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ  เพือ่ให้
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  เป็นหน่วยงานกลางในการเผยแพร่ ถ่ายทอด และพฒันาการใชง้านระบบ eDLTV ใน
การเรยีนการสอนใหก้บัโรงเรยีน ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ ส่งเสรมิใหโ้รงเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการน าระบบ eDLTV ไปใชใ้นการ
พฒันาคุณภาพการศกึษาของนกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษา เพือ่ใหม้กีารวจิยัและเพือ่พฒันาต่อยอด ปรบัปรุงกระบวนการ
เรยีนการสอน โดยการใชป้ระโยชน์จากระบบ eDL-Square ส่งเสรมิการใชร้ะบบ eDL-Square ในการรวบรวม เผยแพร่ 
และแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และเพือ่ใหค้ าปรกึษา แนะน าแก่โรงเรยีน ในโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษาของ
โรงเรยีนในชนบท (ทสรช.) ตามพระราชด าร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี ในภาคตะวนันออกเฉยีง
เหนือ เกีย่วกบัการใชง้านระบบ eDLTV ในการเรยีนการสอน ภายใตก้ารสง่เสรมิ สนบัสนุน การจดักจิกรรม การเผยแพร่
และแลกเปลีย่นประสบการณ์การใช ้eDLTV โดย สวทช. 

สือ่อเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่การศกึษาทาง ทีช่ ือ่ว่า “อดีแีอลทวี”ี หรอื eDLTV (Electronic Distance Learning via 
Television) [2] เป็นสือ่ทีม่ลูนิธกิารศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม และโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าริ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา สยามบรมราชกุมารฯี ไดจ้ดัท าขึน้เพือ่ร่วมเทอดพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 โดยการน าเนื้อหาวดีทิศัน์การสอนทีถ่่ายทอด
การเรยีนการสอนออกอากาศ ทางสถานีโทรทศัน์การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีมจากโรงเรยีนวงัไกลกงัวล อ าเภอหวัหนิ 
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จงัหวดัประจวบครีขีนัธุ ์ซึง่เป็นโรงเรยีนราษฎรข์องพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯ สือ่ eDLTV บรรจุเนื้อหาสาระของสือ่
จากการสอนในระดบัมธัยมศกึษา ของโรงเรยีนวงัไกกงัวล จ านวน 6 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้[5] คอื  ภาษาไทย วทิยาศาสตร ์ 
คณติศาสตร ์สงัคมศกึษา สุขศกึษา และภาษาองักฤษ โดยจดัท าเป็นสือ่วดีทีศัน์การสอนประกอบดว้ย สไลดป์ระกอบการ
สอน  ใบงาน  ใบความรู ้ และแบบทดสอบ  รวบรวมและจดัเกบ็ดว้ยระบบบรหิารการจดัการเรยีนรูอ้ดีแีอลสแควร์(eDL-
Square) ซึง่เป็นระบบทีพ่ฒันาต่อยอดมาจากระบบเลริน์ สแควร์(Learn Square) โดยศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละ
คอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิหรอื เนคเทค (National Electronics and Computer Technology Center : NECTEC) เพือ่ให้
โรงเรยีนในโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด ารฯิ สามารถจดัการเรยีนการสอนโดยใชก้ารศกึษาทางไกลผ่าน
ดาวเทยีมในรปูแบบสือ่อเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่การเรยีนรูแ้บบไมผ่่านเครอืขา่ย หรอื อเีลริน์นิ่งแบบออฟไลน์ (Off-Line  e-
Learning) เพือ่ใหส้ามารถจดัการเรยีนการสอนไดท้ัง้แบบเครอืขา่ยระบบแลน (Local Area Network : LAN) และแบบ
เครือ่งเดีย่ว (Stand Alone) (มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม,2552)  การด าเนินงานในปีที ่1 ของโครงการ [3] 
มหาวทิยาลยัไดด้ าเนินการเผยแพร่ สือ่ eDLTV ทีเ่ป็นสือ่ External Hard Disk ขนาดความจุ 1 TB  ไปยงักลุ่มเป้าหมาย 
ส่งผลใหม้หาวทิยาลยั มสีมาชกิเครอืขา่ยของโครงการ ทัง้ระดบัมธัยมศกึษาและระดบัประถมศกึษา จ านวน 620 โรงเรยีน   

การด าเนินงานปีที ่2 ของโครงการ มหาวทิยาลยัร่วมกบัคณะครุศาสตร ์ในการด าเนินการ เผยแพร่ ถ่ายทอดและ
พฒันาต่อยอดสือ่  eDLTV ใหก้บัโรงเรยีนเครอืขา่ยสมาชกิของ มหาวทิยาลยัในจงัหวดั มหาสารคาม รอ้ยเอด็ ขอนแก่น 
และกาฬสนิธุ ์[4] โดยการส่งเสรมิใหน้กัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูไดศ้กึษาเรยีนรูแ้ละประยุกต์ใชส้ือ่  eDLTV เพือ่
การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ซึง่นกัศกึษาคณะครุศาสตร ์จะเริม่ปฏบิตักิารฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูในสถานศกึษา ระหว่าง
เดอืนตุลาคม 2553 ถงึเดอืน มกราคม 2554  โดยในระหว่างการฝึกสอนนกัศกึษายงัขาดทกัษะและประสบการณ์ในการใช้
สือ่ eDLTV ทัง้นี้จากการศกึษาสือ่ eDLTV  มสีือ่และมกีระบวนการสอนทีไ่ดร้วบรวมจากโรงเรยีนวงัไกลกงัวล ซึง่จะเป็น
ประโยชน์ต่อนกัศกึษาฝึกสอนอย่างยิง่  

จากเหตุผลดงักล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัสนใจศกึษารปูแบบการเผยแพร่และพฒันาต่อยอดสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์eDLTV 
ของนกัศกึษาฝึกสอน คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยั    ราชภฏัมหาสารคาม มลีกัษณะเป็นอย่างไร ทีส่่งผลใหค้รพูีเ่ลีย้งและ
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิพีครมูคีวามรู ้และทกัษะในการประยุกต์ใชส้ือ่ eDLTV ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ ก่อเกดิประโยชน์ต่อการพฒันาการศกึษา และการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน โดยมวีตัถุประสงค ์3 ประการ คอื 

1. เพือ่ศกึษาความตอ้งการและแนวทางการเผยแพร่และพฒันาต่อยอดสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์eDLTV ส าหรบันกัศกึษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีคร ูคณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  

2. เพือ่พฒัฯและทดลองใชร้ปูแบบการเผยแพร่และพฒันาต่อยอดสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์eDLTV ส าหรบันกัศกึษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีคร ูคณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

3. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครแูละครพูีเ่ลีย้งทีม่ต่ีอรปูแบบการเผยแพร่และ
พฒันาต่อยอดสือ่อเิลก็ทรอนิกสท์ีพ่ฒันาขึน้ 

 
2. MATERIALS AND METHODS  

 
 การวจิยัในครัง้นี้ เป็นการศกึษาแนวทางการเผยแพร่และพฒันาต่อยอดสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ภายใตก้รอบการ
ด าเนินงานของมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ประชากรในการวจิยัครัง้นี้ เป็นนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูที่
ออกฝึประสบการณ์วชิาชพีคร ูในภาคเรยีนที ่2/2554 จ านวน 250 คน  คดัเลอืกเป็นกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง คอืนกัศกึษา
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูทีอ่อกฝึกประสบการณ์ โรงเรยีนเครอืข่าย RMU-DL จ านวน 30 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
คอื 1) แบบสอบถามความตอ้งการและแนวทาง 2) รปูแบบการเผยแพร่ละพฒันาต่อยอดสือ่ส าหรบันกัศกึษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีคร ูและ 3) แบบสอบถามความพงึพอใจ ภายใตก้ารด าเนินการวจิยั 3 ระยะ ดงันี้ 
 ระยะที ่ 1  การศกึษาความตอ้งการและแนวทางการเผยแพร่และพฒันาต่อยอดสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์eDLTV 
ส าหรบันกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูคณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 ระยะที ่ 2 การพฒัฯและทดลองใชร้ปูแบบการเผยแพร่และพฒันาต่อยอดสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์eDLTV ส าหรบั
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูคณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

1071



 ระยะที ่ 3 การศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครแูละครพูีเ่ลีย้ง ทีม่ต่ีอรปูแบบการ
เผยแพร่และพฒันาต่อยอดสือ่อเิลก็ทรอนิกสท์ีพ่ฒันาขึน้ 
 

3. RESULTS  
 

ผลการวจิยัรปูแบบการเผยแพร่และพฒันาต่อยอดสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์eDLTV ส าหรบันกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี
คร ูคณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม น าเสนอตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ตามล าดบั ดงันี้ 

3.1 ผลการศกึษาความตอ้งการและแนวทางการเผยแพร่และพฒันาต่อยอดสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์eDLTV ส าหรบั
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูคณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  จากการส ารวจนกัศกึษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีคร ูจ านวน 95 คน ดว้ยแบบส ารวจความตอ้งการและแนวทาง ผลการศกึษาแสดงดงัตารางที ่1 

 
ตารางที ่1 ผลการศกึษาความตอ้งการและแนวทางการเผยแพร่และพฒันาต่อยอดสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์eDLTV 
 
ที ่ รายการส ารวจ ดา้นความตอ้งการ รอ้ยละ 
1 นกัศกึษาตอ้งการน าสือ่ eDLTV ไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน  94.74 
2 นกัศกึษาเหน็ประโยชน์และคุณค่าของสือ่ eDLTV ต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ 98.95 
3 นกัศกึษาตอ้งการน าสือ่ eDLTV ไปใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการศกึษาเรยีนรูร้ะหว่างฝึกสอน 96.84 
4 นกัศกึษาตอ้งการใชส้ือ่เป็นสือ่หลกัส าหรบัการสอน  23.16 
5 นกัศกึษาตอ้งการใชส้ือ่เป็นสือ่เสรมิส าหรบัการสอน  58.95 
6 นกัศกึษาตอ้งการน าสือ่ไปใชเ้พือ่การศกึษาเรยีนรูเ้พิม่เตมิ  97.89 
7 นกัศกึษาตอ้งการใหค้รพูีเ่ลีย้งมสี่วนรว่มในการศกึษาเรยีนรูจ้ากสือ่ 88.42 
8 นกัศกึษาตอ้งการใหค้รพูีเ่ลีย้งมสี่วนรว่มในการน าสือ่ไปใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการจดักจิกรรม

การเรยีนรู ้ 87.37 
9 นกัศกึษาตอ้งการใหโ้รงเรยีนมสีือ่ eDLTV  94.74 
1
0 

นกัศกึษาตอ้งการใหม้หาวทิยาลยัสอนหรอืใหน้กัศกึษาศกึษาสือ่ eDLTV ก่อนการออก
ฝึกสอน  95.79 

 รายการส ารวจ ดา้นแนวทางการพฒันาต่อยอด  
1 นกัศกึษาตอ้งการส าเนาสือ่ทัง้ชุด  56.84 
2 นกัศกึษาตอ้งการส าเนาสือ่ในรายวชิาทีส่อน  94.74 
3 นกัศกึษาตอ้งการพฒันาหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ 88.42 
4 นกัศกึษาตอ้งการพฒันาสือ่มลัตพิอยน์ประกอบการสอน  87.37 
5 นกัศกึษาตอ้งการพฒันาสือ่ PowerPoint   93.68 
6 นกัศกึษาตอ้งการพฒันาสือ่ วดีทิศัน์   83.16 
7 นกัศกึษาตอ้งการพฒันาสือ่เคลืน่อไหวในรปูแบบต่าง ๆ   71.58 
8 นกัศกึษาตอ้งการพฒันาสือ่บนเครอืขา่ย   23.16 
 
จากตารางที ่1 ดา้นความตอ้งการสือ่ eDLTV พบว่า นกัศกึษาเหน็ประโยชน์และคุณค่าของสือ่ eDLTV ต่อการจดั

กจิกรรมการเรยีนรู ้ตอ้งการน าสือ่ไปใชเ้พือ่การศกึษาเรยีนรูเ้พิม่เตมิ ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการศกึษาเรยีนรูร้ะหว่างฝึกสอน 
ตอ้งการใหม้หาวทิยาลยัสอนหรอืใหน้กัศกึษาศกึษาสือ่ eDLTV ก่อนการออกฝึกสอน  โดยนกัศกึษาตอ้งการน าสือ่ eDLTV 
ไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน ตอ้งการใหโ้รงเรยีนมสีือ่ eDLTV  ตอ้งการใหค้รพูีเ่ลีย้งมสีว่นรว่มใน
การศกึษาเรยีนรูจ้ากสือ่และมสีว่นรว่มในการน าสือ่ไปใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้และนกัศกึษาตอ้งการ
ใชส้ือ่เป็นสือ่เสรมิและสือ่หลกั ส าหรบัการสอน ตามล าดบั 
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ส าหรบัดา้นแนวทางการพฒันาต่อยอด พบว่า นกัศกึษาตอ้งการส าเนาสือ่ในรายวชิาทีส่อน มากกว่าการส าเนาสือ่
ทัง้ชุด ตอ้งการพฒันาสือ่ PowerPoint  หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์สือ่มลัตพิอยน์ สือ่ วดีทิศัน์ สือ่เคลืน่อไหวในรปูแบบต่าง ๆ 
และสือ่บนเครอืขา่ย ตามล าดบั   

 
3.2 ผลการพฒันาและทดลองใชร้ปูแบบการเผยแพร่และพฒันาต่อยอดสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์eDLTV ส าหรบันกัศกึษา

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูคณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม มหาวทิยาลยัไดท้ าการประชุมกลุม่ย่อยเพือ่
หารปูแบบการเผยแพร่และพฒันาต่อยอดสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์eDLTV ส าหรบันกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูโดย
ประชุมรว่มกบันกัศกึษาฝึกประสบการณณ์วชิาชพี ครพูีเ่ลีย้ง ศกึษานิเทศก ์วทิยากรอบรมสือ่ eDLTV และอาจารยท์ีก่ ากบั
การฝึกประสบการณ์วชิาชพี  รวมทัง้หมด จ านวน 10 คน โดยน าผลจากการส ารวจความตอ้งการและแนวทางการพฒันา
ต่อยอดมาเป็นแนวทางในการพฒันารปูแบบ สรุปไดร้ปูแบบการส่งเสรมินกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีดว้ยสือ่
อเิลก็ทรอนิกสภ์ายใตโ้ครงการ RMU-eDL ทีป่ระกอบดว้ย 4 ข ัน้ตอน คอื คอื 1.การน าเสนอสือ่ 2.การส าเนาสือ่ 3. การ
พฒันาต่อยอด และ 4. การตดิตามผล รายละเอยีดงันี้ 

ขัน้ตอนที ่1 การน าเสนอสือ่ เป็นขัน้ตอนเตรยีมความพรอ้มก่อนนกัศกึษาออกฝึกประสบการณ์วชิาชพี โดยให้
วทิยากรอบรมสือ่ eDLTV น าเสนอสือ่ใหก้บันกัศกึษาทีจ่ะออกฝึกประสบการณ์วชิาชพีไดศ้กึษา ใชร้ะยะเวลา 3 ชัว่โมง 

ขัน้ตอนที ่2 การส าเนาสือ่ เป็นขัน้ตอนต่อเนื่องจากการน าเสนอสือ่ โดยท าการส าเนาสือ่ใหน้กัศกึษาตามทีน่กัศกึษา
ตอ้งการ ทัง้ในรปูแบบฮารด์สิคแ์ละรปูแบบซดีรีอม ทัง้นี้ นกัศกึษาจะตอ้งเตรยีมฮารด์สิคแ์ละแผ่นซดีรีอม เพือ่น ามาส าเนา
สือ่ก่อนมารบัสือ่ตามจ านวนทีต่อ้งการ 

ขัน้ตอนที ่3 การพฒันาต่อยอด เป็นขัน้ตอนการส่งเสรมิการสรา้งสอือเิลก็ทรอนิกส ์ใชร้ะยะเวลาในการอบรม 4 วนั 
หลกัสตูรอบรมประกอบดว้ย 1) การสรา้งสือ่ดว้ย PowerPoint จ านวน 6 ชัว่โมง 2) การสรา้งหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ จ านวน 
12 ชัว่โมง และ 3) การสรา้งสือ่มลัตพิอยน์ จ านวน 6 ชัว่โมง  ด าเนินการโดยวทิยากรอบรมของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ขัน้ตอนที ่4 การตดิตามผล เป็นขัน้ตอนทีฝ่า่ยฝึกประสบการณณ์วชิาชพีด าเนินการออกแนะแนวและนิเทศกต์ดิตาม
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี ตามโรงเรยีนต่าง ๆ หลงัจากทีน่กัศกึษาออกฝึกประสบการณ์วชิาชพีแลว้ 1 เดอืน 

จากนัน้ไดน้ ารปูแบบพรอ้มหลกัสตูรทีพ่ฒันาขึน้ ด าเนินการส่งเสรมิใหก้บันักศกึษาทีเ่ตรยีมออกฝึกประสบการณ์
วชิาชพี โดยขัน้ตอนที ่1-3 ด าเนินการก่อนทีน่กัศกึษาจะออกฝึกประสบการณณ์วชิาชพี และขัน้ตอนที ่4 ด าเนินการ
หลงัจากทีน่กัศกึษาออกฝึกประสบการณ์วชิาชพีแลว้ ในการด าเนินการ ไดท้ดลองกบักลุ่มตวัอย่างทีจ่ะออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชพี จ านวน 95 คน  

 
3.3 ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครแูละครพูีเ่ลีย้ง ทีม่ต่ีอรปูแบบการเผยแพร่

และพฒันาต่อยอดสือ่อเิลก็ทรอนิกสท์ีพ่ฒันาขึน้  ฝา่ยฝึกประสบการณณ์วชิาชพีคณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม ไดอ้อกแนะแนวและนิเทศก ์นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี จ านวน 30 คน และศกึษาความพงึพอใจของ
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครแูละครพูีเ่ลีย้งทีม่ต่ีอรปูแบบการเผยแพร่และพฒันาต่อยอดสือ่อเิลก็ทรอนิกสท์ี่
พฒันาขึน้ โดยใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจ  พบว่า นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูมคีวามพงึพอใจการด าเนินงาน
ตามรปูแบบ รอ้ยละ 96.67 และครพูีเ่ลีย้งมคีวามพงึพอใจต่อการสอนของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี รอ้ยละ 90.00   
 

4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION  
 

ผลการวจิยัรปูแบบการเผยแพร่และพฒันาต่อยอดสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์eDLTV ส าหรบันกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี
คร ูคณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม สรุปและอภปิรายผลการวจิยัตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงันี้ 

4.1 ผลการศกึษาความตอ้งการและแนวทางการเผยแพร่และพฒันาต่อยอดสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์eDLTV ส าหรบั
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูคณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จากผลการวจิยั สรุปไดว้่า 
นกัศกึษาส่วนใหญ่เหน็คุณค่าและมคีวามตอ้งการสือ่ eDLTV เพือ่เป็นเครือ่งมอืการเรยีนรู ้รอ้ยละ 98.95 - 58.95  ทัง้นี้
เนื่องจากสือ่ eDLTV เป็นสือ่ทีผ่่านการสอนและทดลองใชจ้ากผูท้ีป่ระสบการณ์ของโรงเรยีนวงั ากกงัวล และเป็นสือ่การสอน

1073



ทีส่ามารถเปิดใชง้านไดง้า่ย สะดวก และสามารถเรยีนรูไ้ดทุ้กเวลา ส่งผลใหน้กัศกึษาตอ้งการส าเนาสือ่ในรายวชิาทีส่อน 
มากกว่าการส าเนาสือ่ทัง้ชุด และตอ้งการพฒันาต่อยอด เช่นตอ้งการพฒันาสือ่ PowerPoint  หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส ์สือ่มลั
ตพิอยน์ สือ่ วดีทิศัน์ สือ่เคลืน่อไหวในรปูแบบต่าง ๆ และสือ่บนเครอืขา่ย เป็นตน้ เนื่องจาก สือ่อเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสือ่ที่
ผูเ้รยีนใหค้วามสนใจ อกีทัง้ผูส้อนสามารถพฒันาเพือ่น ามาใชใ้นการเรยีนการสอนไดง้า่ยและสะดวก 

4.2 ผลการพฒันาและทดลองใชร้ปูแบบการเผยแพร่และพฒันาต่อยอดสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์eDLTV ส าหรบันกัศกึษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีคร ูคณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม มหาวทิยาลยัไดท้ าการประชุมกลุ่มยอ่ย โดยน า
ผลจากการส ารวจความตอ้งการและแนวทางการพฒันาต่อยอดมาเป็นแนวทางในการพฒันารปูแบบ พบว่ารปูแบบการ
ส่งเสรมินกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีดว้ยสือ่อเิลก็ทรอนิกสภ์ายใตโ้ครงการ RMU-eDL ทีป่ระกอบดว้ย 4 ข ัน้ตอน คอื 
คอื 1.การน าเสนอสือ่ 2.การส าเนาสือ่ 3. การพฒันาต่อยอด และ 4. การตดิตามผล โดบใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ
ขัน้ตอนที ่1-3 ด าเนินการก่อนทีน่กัศกึษาจะออกฝึกประสบการณณ์วชิาชพี และขัน้ตอนที ่4 ด าเนินการหลงัจากที่
นกัศกึษาออกฝึกประสบการณ์วชิาชพีแลว้  

4.3 ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครแูละครพูีเ่ลีย้ง ทีม่ต่ีอรปูแบบการเผยแพร่
และพฒันาต่อยอดสือ่อเิลก็ทรอนิกสท์ีพ่ฒันาขึน้  ฝา่ยฝึกประสบการณณ์วชิาชพีคณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม ไดอ้อกแนะแนวและนิเทศก ์นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี จ านวน 30 คน และศกึษาความพงึพอใจของ
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครแูละครพูีเ่ลีย้งทีม่ต่ีอรปูแบบการเผยแพร่และพฒันาต่อยอดสือ่อเิลก็ทรอนิกสท์ี่
พฒันาขึน้ โดยใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจ  พบว่า นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูมคีวามพงึพอใจการด าเนินงาน
ตามรปูแบบ รอ้ยละ 96.67 และครพูีเ่ลีย้งมคีวามพงึพอใจต่อการสอนของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี รอ้ยละ 90.00  

จากผลการด าเนินงานดงักล่าว ทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า สือ่ eDLTV เป็นสือ่ทีผ่่านการสอนของครทูีม่ปีระสบกา
รณณ์สอนจากโรงเรยีนวงัไกลกงัวล ท าใหน้กัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีทีย่งัไมม่ปีระสบการณ์สอนสามารถน ามาเป็น
แนวทาง อกีทัง้สือ่ทีบ่รรจุในฮารด์ดสิคห์รอืแผน่ซดีรีอม ท าใหน้กัศกึษาสามารถน ามาเป็นเครือ่งมอืในการเรยีนรูไ้ด้
เนื่องจากเปิดอ่านไดง้า่น ราคาไมแ่พง และการบรกิารทีส่ะดวกของเจา้หน้าทีอ่บรม ท าใหน้กัศกึษามคีวามสนใจในการ
น าไปใชม้ากขึน้ ส่งผลใหน้กัศกึษามคีวามตอ้งการพฒันาสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์และไดส้ือ่อเิลก็ทรอนิกสไ์ปใชเ้ป็นเครือ่งมใืน
การสอนเพิม่ขึน้     
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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัในครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1) ศกึษาวธิกีารจดัการเรยีนการสอน โดยการบรูณาการงานบรกิารวชิาการ งานวจิยั 
การใชแ้ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู ้สู่การเรยีนการสอน รายวชิาสมัมนาทางคอมพวิเตอรศ์กึษา ทีส่่งผลใหผู้เ้รยีน มคีวามรูค้วามเขา้ใจ 
สามารถประยุกต์ใชเ้พือ่ออกแบบงานวจิยัในการท าดุษฎนีิพนธ์ วทิยานิพนธ์ หรอื การศกึษาคน้ควา้อสิระไดอ้ย่างมคีุณภาพ  และ 
2) เพือ่ศกึษาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาจากกระบวนการของผูส้อนทีไ่ดบ้รูณาการงานบรกิารวชิาการ งานวจิยั การใชแ้ทบ็
เลต็เพือ่การเรยีนรู ้สู่การเรยีนการสอน รายวชิาสมัมนาทางคอมพวิเตอรศ์กึษา ประชากรเป็นนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
สาขาคอมพวิเตอรศ์กึษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีเ่รยีนรายวชิาสมัมนาทางคอมพวิเตอรศ์กึษา  จ านวน 145 คน
คดัเลอืกเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 27 คน  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  ประกอบดว้ยกจิกรรมการจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณา
การ  แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้และแบบสอบถามความพงึพอใจของผูเ้รยีน 

ผลการวจิยัพบว่า 1)  ผลการศกึษาวธิกีารจดัการเรยีนการสอน โดยการบรูณาการงานบรกิารวชิาการ งานวจิยั การ
ใชแ้ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู ้สู่การเรยีนการสอน ในภาคเรยีนที ่3 ปีการศกึษา 2554  ผูว้จิยัไดป้ระชุมกลุ่มย่อยอาจารยใ์น
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ป็นวทิยากรอบรมแทบ็เลต็ อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรปรญิญาเอกสาขาคอมพวิเตอรศ์กึษา และ
ผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 9 คน ทีป่ระชุมเหน็ชอบและสรุปแนวทางการจดัการเรยีนการสอนโดยการบรูณาการ หรอื รปูแบบ
การบรูณาการ ประกอบดว้ย 6 ข ัน้ตอน  ไดแ้ก่ การศกึษาอย่างมคีวามหมาย  การก าหนดวตัถุประสงคห์ลกั การออกแบบ
งานวจิยั การพฒันาเครือ่งมอืการวจิยั การบรกิารและตดิตามผล และการสะทอ้นผลและสรุปผล  และ 2) ผลการศกึษาผล
การเรยีนรูข้องนกัศกึษาจากกระบวนการของผูส้อนทีไ่ดบ้รูณาการงานบรกิารวชิาการ งานวจิยั การใชแ้ทบ็เลต็เพือ่การ
เรยีนรู ้สู่การเรยีนการสอน  พบว่า 2.1) ผลการเรยีนรูด้า้นความรูค้วามเขา้ใจ นกัศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจ ใน
กระบวนการวจิยัทางคอมพวิเตอรศ์กึษา สามารถออกแบบการวจิยัและน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าหลกัสตูรไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง  2.2) ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะของนกัศกึษาในการน าความรูสู้่การปฏบิตั ินกัศกึษาท าวจิยัโดยใชแ้ทบ็เลต็เป็น
เครือ่งมอื สรา้งสรรคง์านวจิยัไดต้ามล าดบั คอื ระดบัที ่4 สามารถด าเนินการวจิยัและน าเสนอรายงานวจิยัต่อทีป่ระชุม
วชิาการ  รอ้ยละ 40.74  ระดบัที ่1 นักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ออกแบบการวจิยัและน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
หลกัสตูร รอ้ยละ 33.33 ระดบัที ่3 นกัศกึษาสามารถด าเนินการวจิยัผ่านการทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างและพรอ้มทีจ่ะ
น าเสนอรายงานวจิยั รอ้ยละ 18.52 และระดบัที ่2 นกัศกึษาไดท้ าการทดลองใชเ้ครือ่งมอืไปแลว้ในบางส่วนรอ้ยละ 7.41  
ตามล าดบั และ 2.3)  ผลการเรยีนรูด้า้นเจตคตขิองนกัศกึษา วดัจากแบบประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษา ในการน า
ความรูสู้่การปฏบิตั ิศกึษาจากนกัศกึษาทีท่ าวจิยัโดยใชแ้ทบ็เลต็เป็นเครือ่งมอื จ านวน 27 คน พบว่านกัศกึษาสว่นใหญ่มี
ความพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในรปูแบบการบรูณาการของผูส้อน ในระดบัมากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่=4.77 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน=0.52)  โดยนกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก มคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่=4.95 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน=0.21) และมากกว่านกัศกึษาในระดบัปรญิญาโท ซึง่มคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่=4.64 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน=0.62)  
 
KEYWORDS:  คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็  การบูรณาการ งานวจิยั งานบรกิารวชิาการ การเรยีนการสอน   
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ABSTRACT 
 
 The objectives of the study were to survey and analyze teaching methodology through the integration of academic 
services with research on tablet computer application for instruction in “Computer Education Seminar Course”, and assess 
learning proficiency of the students who were taught by using the integration of the academic services with research on the 
tablet computer application for instruction.  The population was one hundred and forty five graduate students of the 
computer education program, Faculty of Information technology, Rajabhat Maha Sarakham University. The sample subjects 
were twenty seven graduate students.  The instruments were integrated learning activities,  a proficiency test and a 
questionnaire. The statistics used were percentage,  mean and standard deviation. 
 The finding showed that focus group discussion technique was employed for integrated learning management which a 
n integrated learning i model consisted of 6 steps: meaningful study, setting a major goal, research design, development of 
research instruction,  implementation and evaluation and feedback and conclusion. The finding showed that the students  
understood  and design  the research on computer education  precisely and present research proposal to the curriculum 
committee correctly and appropriately. In addition, the students applied the theories  to practice correctly and appropriately, 
they also applied a tablet computer for educational research.  Regarding four levels of the knowledge and skills of a tablet 
computer, the finding showed that 40.74%)  of the student had knowledge and skill  in  tablet computer application at the 
fourth level, ability in research presentation at an academic conference . 33.33% of the students had knowledge and skill in 
the application at the first level, research proposal presentation to the curriculum committee. 18.52% of the students had the 
knowledge and skill at the third level, ability in conducting  research  and  being ready for research  result presentation.  
7.41% of the students had the knowledge and skill at the first level, tryout of some research instruments. Moreover,  the 
finding showed that the average level of the opinion of the students towards the integrated learning  activities was very high 
(X = 4.77, S.D. = 0.52).  The average level of the opinion of the doctoral students  toward the learning activities was highest 
(4.95, S.D. = 0.21), and the average level of the opinion of the master’s students  toward the learning activities was high 
(4.64, S.D. = 0.62). 
 
KEYWORDS:  Tablet Computer, Integration, Research, Academic Services, Instruction  
 

 

1. INTRODUCTION 
 

การเรยีนการสอนในระดบับณัฑติศกึษา [1] นกัศกึษาจะตอ้งมคีวามรู้  ความเขา้ใจ ในหลกัการและการะบวนการดา้นเนื้อหาทฤษฎี ในศาสตร์
ทีศ่กึษาและศาสตรด์า้นการวจิยั  เพื่อน าไปสู่การปฏบิัตใินการท าวทิยานิพนธ์ หรอืการคน้ควา้อสิระ หลกัสตูรสาขาวชิาคอมพวิเตอรศ์กึษา ระดบั
บณัฑติศกึษา  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ทัง้ระดบัปรญิญาโทและระดบัปรญิญาเอก สาขาคอมพวิเตอรศ์กึษา ไดมุ้่งใหน้กัศกึษาท าวจิยัทางดา้น
เทคโนโลยคีอมพวิเตอรท์ีเ่ป็นเทคโนโลยทีนัสมยั น าสู่การประยุกตใ์ชแ้ละบูรณาการสู่การเรยีนการสอนอย่างมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล
นกัศกึษาทีเ่ขา้ศกึษาหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ [2] ส่วนใหญ่เป็นครแูละบุคลากรทางการศกึษา สงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาและส าหนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา ในปีการศกึษา 2555 [3]  รฐับาลมนีโยบายในการน าคอมพวิเตอรแ์ทบ็
เลต็มาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการเรยีนการสอนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 โดยมกีระบวนการเตรยีมความพรอ้มในดา้นการพฒันาครแูละ
ศกึษานิเทศก ์เพื่อรองรบัการจดัการเรยีนการสอนตามนโยบายของรฐับาล  

จากการที ่นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร นายกรฐัมนตร ีไดแ้ถลงนโยบายต่อรฐัสภาเมื่อวนัที่ 26 สงิหาคม 2554 [4] โดยก าหนดนโยบายด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษา คอื เร่งพฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษาใหท้ดัเทยีมกบันานาชาต ิโดยใชเ้ป็นเครื่องมอืในการ
เร่งยกระดบัคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศกึษา จดัใหม้รีะบบการเรยีนแบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ห่งชาตเิพื่อเป็นกลไกในการเปลีย่น กระบวน
ทศัน์การเรยีนรูใ้หเ้ป็นแบบผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางและเอือ้ใหเ้กดิการ เรยีนรู้ตลอดชวีติ พฒันาเครอืขา่ยสารสนเทศเพื่อการศกึษา พฒันาระบบ “ไซ
เบอรโ์ฮม” ที ่สามารถส่งความรูม้ายงัผูเ้รยีนโดยระบบอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู ส่งเสรมิให้นกัเรยีนทุกระดบัชัน้ไดใ้ชอุ้ปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ทบ็เล็ต
เพื่อการศกึษา ขยายระบบโทรทศัน์เพื่อการศกึษาใหก้วา้งขวาง ปรบัปรุงหอ้งเรยีนน าร่องใหไ้ดม้าตรฐานหอ้งเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์รวมทัง้เร่ง
ด าเนินการ “กองทุนเพื่อพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา”  แทบ็เลต็เพื่อการศกึษาถอืเป็นนโยบายเร่งด่วนของรฐับาล  ซึง่รฐับาลมุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนทุก
คนไดเ้รยีนรูต้ามศกัยภาพและความพรอ้มทีม่อียู่ โดยการใชแ้ทบ็เลต็เป็นเครื่องมอื  ตามโครงการ One Tablet PC Per Child จะเน้นไปทีน่กัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 ซึง่มจี านวนประมาณ 539,466 คนทัว่ประเทศ  เป็นกลุ่มเป้าหมายน าร่องทีส่ าคญัของการน าแทบ็เลต็สู่การพฒันาการเรยีนรู้
ในครัง้นี้ 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม [2] เป็นหน่วยงานหนึ่งทีใ่ห้บรกิารอบรมคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ โดย
มหาวทิยาลยัไดจ้ดัซือ้เครื่องคอมพวิเตอร์แทบ็เลต็ จ านวน 90 เครื่อง เพื่อเป็นเครื่องมอืในการวจิยั การบรกิารวชิาการและการเรยีนการสอน  คณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศไดม้นีโยบายใหอ้าจารยน์ าคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็มาเป็นเครื่องมอืในการเรยีนการสอน เพื่อใหน้กัศกึษาไดใ้ชเ้ป็นเครื่องมอืใน
การเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัรายวชิาทีส่อน การจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาการสมัมนาวจิยัทางคอมพวิเตอรศ์กึษา  หลกัสูตรบณัฑติศกึษา ทัง้ใน
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ระดบัปรญิญาโท และระดบัปรญิญาเอก มุ่งใหน้กัศกึษาไดศ้กึษาประเดน็การวจิยัดา้นการน าเทคโนโลยมีาใชเ้ป็นเครื่องมอืเพื่อยกระดบัการเรยีนรู้
ของผูเ้รยีน และน าไปสู่การท าวทิยานิพนธ ์หรอืการคน้ควา้อสิระต่อไป 

การใหบ้รกิารวชิาการด้านการอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูข้องคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ [2] ผูส้อนรายวชิาการสมัมนาการวจิยั
ทางคอมพวิเตอรศ์กึษา ได้ตระหนกัถงึนโยบายของรฐับาลในการจดัหาเครื่องคอมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนการสอนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1  
และได้ตระหนกัถงึการเรยีนรู้ของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ทีเ่ป็นครูและบุคลากรทางการศกึษา ในการใชแ้ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพ  ส่งผล
ใหผู้ส้อนสนใจที่จะท าวจิยัในชัน้เรยีนในรายวชิาสมัมนาทางคอมพวิเตอรศ์กึษา ระดบัปรญิญาเอก  และ ระดบัปรญิญาโท โดยมุ่งศกึษาผูเ้รยีนซึง่เป็นครูและ
บุคลากรทางการศกึษา ในการเรยีนรู้คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็และน าไปสู่การวจิยัในระดบับณัฑติศกึษา อย่างมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล  โดยกระบวนการ
ของผูส้อนคอื การบูรณาการงานบรกิารวชิาการ งานวจิยั การใชแ้ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ สู่การเรยีนการสอน รายวชิาสมัมนาทางคอมพวิเตอร์ศกึษา   เพื่อให้
ผูเ้รยีน มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์แทบ็เลต็ และกระบวนการวจิยั  สามารถประยุกต์ใชก้ระบวนการวจิยัเพื่อการออกแบบงานวจิยัในการ
ท าดุษฏนีิพนธ์ ส าหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก  หรอืน าไปสู่การท าวทิยานิพนธ์ ส าหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาโท  แผน ก (2) หรอื การศกึษาค้นควา้
อสิระ ส าหรบันักศกึษาระดบัปรญิญาโท แผน ข  ที่ผูว้จิยัด าเนินการสอนในภาคเรยีนที่ 3/2554   
 

2. MATERIALS AND METHODS 
 
 การวจิยัในครัง้นี้ เป็นการศกึษาวธิกีารจดัการเรยีนการสอน โดยการบูรณาการงานบรกิารวชิาการ งานวจิยั การใชแ้ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ สู่การเรยีน
การสอน รายวชิาสมัมนาทางคอมพวิเตอรศ์กึษา ทีส่่งผลให้ผูเ้รยีน มคีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถประยุกตใ์ชเ้พื่อการออกแบบงานวจิยัในการท าดุษฎนีิพนธ์ 
วทิยานิพนธ์ หรอื การศกึษาค้นควา้อสิระไดอ้ย่างมคีุณภาพ  อกีทัง้เพื่อศกึษาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาจากกระบวนการของผูส้อนทีไ่ดบู้รณาการงาน
บรกิารวชิาการ งานวจิยั การใชแ้ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้สู่การเรยีนการสอน รายวชิาสมัมนาทางคอมพวิเตอร์ศกึษา   
 2.1 ประชากร เป็นนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สาขาคอมพวิเตอรศ์กึษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีเ่รยีนรายวชิาสมัมนาทางคอมพวิเตอร์
ศกึษา  จ านวน 145 คนคดัเลอืกเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 27 คน จากนกัศกึษาทีเ่รยีนรายวชิาสมัมนาทางคอมพวิเตอร์ศกึษา ทีท่ าวจิยัโดยการใช้
คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เป็นเครื่องมอื  
 2.2 เนื้อหาการวจิยัเป็นการวจิยัในชัน้เรยีน โดยบูรณาการงานบรกิารวชิาการการอบรมแทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูสู้่การเรยีนการสอนเพื่อให้
ผูเ้รยีนสามารถออกแบบการวจิยัในระดบับณัฑติศกึษาไดอ้ย่างมคีุณภาพ 
 2.3  ระยะเวลา ภาคเรยีนที่ 3 ปีการศกึษา 2554 
 2.4  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  ประกอบดว้ยกจิกรรมการจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ  แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้และแบบสอบถามความพงึพอใจ 
 

3. RESULTS 
 

 ผลการวจิยัการศกึษาผลการเรยีนรูจ้ากการบูรณาการงานบรกิารวชิาการและงานวจิยัเรื่อง “การใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้” สู่การเรยีนการ
สอนรายวชิาสมัมนาทางคอมพวิเตอรศ์กึษา  น าเสนอผลการวจิยัตามล าดบัของวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงันี้ 
 3.1 ผลการศกึษาวธิกีารจดัการเรยีนการสอน โดยการบูรณาการงานบรกิารวชิาการ งานวจิยั การใชแ้ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ สู่การเรยีนการสอน รายวชิา
สมัมนาทางคอมพวิเตอรศ์กึษา ทีส่่งผลใหผู้เ้รยีน มคีวามรู้ความเขา้ใจ สามารถประยุกตใ์ชเ้พื่อการออกแบบงานวจิยัในการท าดุษฎนีิพนธ์ วทิยานิพนธ์ หรอื 
การศกึษาค้นควา้อสิระไดอ้ย่างมคีุณภาพ  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาสมัมนาทางคอมพวิเตอรศ์กึษา รหสัวชิา 7050227 ส าหรบันกัศกึษา
ระดบัปรญิญาโท และรายวชิาวธิกีารวจิยัทางคอมพวิเตอรศ์กึษา  รหสัวชิา 020427403  ส าหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก จดัในภาคเรยีนที่ 3 ปีการศกึษา 
2554 ผูว้จิยัไดป้ระชุมกลุ่มย่อยอาจารยใ์นคณะเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ป็นวทิยากรอบรมแทบ็เลต็ อาจารย์ประจ าหลกัสูตรปรญิญาเอกสาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา 
และผูท้รงคุณวฒุ ิจ านวน 9 คน ที่ประชุมเหน็ชอบและสรุปแนวผลการด าเนินการจดัการเรยีนการสอนโดยการบูรณาการ หรอื รปูแบบการบูรณาการ 
ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน  ดงันี้ 
 ขัน้ตอนที่ 1 การศกึษาอย่างมคีวามหมาย  เป็นขัน้ตอนใหน้ักศกึษาก าหนดความต้องการและเป้าหมายเพื่อการท าวจิยัในระดบับณัฑติศกึษา โดย
ก าหนดชือ่เรื่อง และ กลุ่มเป้าหมาย  หลงัจากนัน้ใหศ้กึษาผลจากการบรกิารวชิาการของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศเรื่อง “การใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อ การ
เรยีนรู”้  โดยใหน้กัศกึษาเขา้ร่วมการอบรม สงัเกตการอบรม สมัภาษณ์ผูเ้ขา้รบัการอบรม และสรุปผลสู่การก าหนดชือ่เรื่องและกลุ่มเป้าหมายทีต่้องการท างาน
วจิยัในระดบับณัฑติศกึษา และน าส่งอาจารยท์ี่ปรกึษา 
 ขัน้ตอนที่ 2 การก าหนดวตัถุประสงค์หลกั หลงัจากทีน่ักศกึษาไดห้วัเรื่องการวจิยัและกลุ่มเป้าหมาย ใหน้ักศกึษาก าหนดวตัถุประสงค์ ทีบ่่งบอกถงึ
เนื้อหาสาระทีจ่ะด าเนินการอบรม ขอบเขตการอบรม ระยะเวลา งบประมาณ และสถานที ่ในการอบรม รวมถงึเทคนคิวธิกีารอบรมในการอบรม ตามของเขตของ
วทิยานิพนธห์รอืการคน้ควา้อสิระทีน่กัศกึษาไดล้งทะเบยีน และท าการทบทวนการก าหนดชือ่งานวจิยัและกลุ่มเป้าหมายของงานวจิยั น าเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา 
 ขัน้ตอนที่ 3 การออกแบบงานวจิยั  นกัศกึษาน าของเขตที่ไดก้ าหนดในขัน้ตอนที่ 1 และ 2 มาจดัท าเคา้โครงการวจิยัและออกแบบการวจิยั น าเสนอต่อ
อาจารย์ทีป่รกึษาและคณะกรรมการประจ าหลกัสตูรพจิารณาเหน็ชอบ 
 ขัน้ตอนที่ 4 การพฒันาเครื่องมอืการวจิยั หลกัจากที่คณะกรรมการประจ าหลกัสูตรพจิารณาเหน็ชอบเคา้โครงการวจิยั นักศกึษาด าเนินการพฒันา
เครื่องมอืการวจิยั โดยมทีมีงานวทิยากรอบรม “การใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู”้ ของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นผูช้่วยในการใหค้ าแนะน าและ
ตรวจสอบเครื่องมอืการวจิยั และน าเครื่องมอืที่ไดท้ าการทดลองอบรมน าร่องกบักลุ่มทีเ่ขา้รบับรกิารวชิาการของคณะ ปรบัปรุงเครื่องมอืและน าเสนอต่อ
ผูเ้ชีย่วชาญเพื่อประเมนิเครื่องมอืต่อไป 
  ขัน้ตอนที่ 5 การบรกิารและตดิตามผล นกัศกึษาอบรมกลุ่มตวัอย่างที่สมคัรเขา้รบัการอบรมโดยคณะไดร้บัสมคัรให้ตามขอบเขตการวจิยัของแต่ละคน 
การจดักจิกรรมการอบรมคณะไดจ้ดัใหม้ทีมีวทิยากรอบรมเป็นผูช้่วยในการอบรมตามความพรอ้มของนกัศกึษาแต่ละคน กระบวนการอบรมจะด าเนินการ ทอสอบ
ก่อนการอบรม อบรมตามรปูแบบของแต่ละคนจนครบตามรปูแบบ ทดสอบหลงัอบรม และสอบถามความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรม 
 ขัน้ตอนที่ 6 การสะทอ้นผลและสรุปผล ในขัน้ตอนนี้ ผูส้อนใหน้กัศกึษาสรุปผลการด าเนินงานและน าเสนอต่อผูส้อน ทัง้ดา้นความรู้ ทกัษะ และเจตคติ
ของผูเ้ขา้รบัการอบรม   
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 3.2 ผลการศกึษาผลการเรยีนรู้ของนกัศกึษาจากกระบวนการของผูส้อนที่ไดบู้รณาการงานบรกิารวชิาการ งานวจิยั การใชแ้ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ สู่การ
เรยีนการสอน  ผูว้จิยัไดน้ ารูปแบบการบูรณาการทีพ่ฒันาขึน้ มาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาสมัมนาทางคอมพวิเตอรศ์กึษา รหสัวชิา 
7050227 ส าหรบันักศกึษาระดบัปรญิญาโท และรายวชิาวธิกีารวจิยัทางคอมพวิเตอรศ์กึษา  รหสัวชิา 020427403  ส าหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก ในภาค
เรยีนที่ 3 ปีการศกึษา 2554 และศกึษาผลการเรยีนรู้ ดงันี้ 
 1) ผลการเรยีนรูด้า้นความรู้ความเขา้ใจ พบวา่ นกัศกึษามคีวามรู้ ความเขา้ใจ ในกระบวนการวจิยัทางคอมพวิเตอรศ์กึษา สามารถออกแบบการวจิยัและ
น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรได้อย่างถกูตอ้ง 
 2) ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะของนกัศกึษาในการน าความรูสู้่การปฏบิตั ิโดย นกัศกึษาท าวจิยัโดยใชแ้ทบ็เลต็เป็นเครื่องมอื จ านวน 27 คน ด าเนินการ
วจิยัในรปูแบบต่าง ๆ แสดง ดงัตารางที่ 1 และตารางที่ 2  โดยผลงานของนกัศกึษา แสดงเป็นระดบั มคีวามหมาย ดงันี้ 
 ระดบัที่ 1 หมายถงึ นกัศกึษามคีวามรู้ความเขา้ออกแบบการวจิยัและน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร 
 ระดบัที่ 2 หมายถงึ นกัศกึษาผา่นระดบัที่ 1 และได้ท าการทดลองใชเ้ครื่องมอืไปแล้วในบางส่วน 
 ระดบัที่ 3 หมายถงึ นกัศกึษาผา่นระดบัที่ 1 และ 2 และผา่นการทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างและพรอ้มที่จะน าเสนอรายงานวจิยั 
 ระดบัที่ 4 หมายถงึ นกัศกึษาผา่นระดบั 1-2-3 และน าเสนอผลการด าเนินงานเป็นรายงานวจิยัต่อทีป่ระชุมวชิาการ 
 ระดบัที่ 5 หมายถงึ นกัศกึษาผา่นระดบั 1-2-3-4 และพร้อมทีจ่ะสอบวทิยานิพนธ์หรอืการคน้ควา้อสิระ 
 
ตารางที่ 1 การท าวจิยัของนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาคอมพวิเตอรศ์กึษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ที ่ ชือ่-สกุล งานวจิยัเรื่อง กลุ่มตวัอย่าง ผลงาน 
1 นายปรชีา  กุดรงั การพฒันาหลกัสูตรอบรม เรื่อง การสรา้งสื่อวดีทิศัน์ด้วย IPad 2 ส าหรบัครู ครู ระดบัที่ 3 
2 นางประภาวด ี กาญจนวภิา

นนท์ 
การพฒันาหลกัสูตรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูเ้รื่อง การสร้างสื่อวดีิ
ทศัน์ด้วย IPad 2 ส าหรบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6  โรงเรยีนเสอืโกก้วทิยาสรรค์ อ.วาปีปทุม 
จ.มหาสารคาม 

นกัเรยีน ระดบัที่ 4 

3 นางเพยีร  วงคเ์จรญิ การพฒันาหลกัสูตรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อ
วดีทิศัน์ด้วย IPad 2 ส าหรบัครสูงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
มหาสารคาม เขต 3 

ครู ระดบัที่ 4 

4 นางสาวชมภนุูช  บุญชยั การพฒันาหลกัสูตรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่อง การสร้างงาน
น าเสนอด้วย IPad 

ครู ระดบัที่ 4 

5 นางสาววริยิา  ลลีา การพฒันาหลกัสูตรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่อง การสร้างาน
น าเสนอโดยใช ้Key Note ดว้ย IPad2 ส าหรบันักเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 

นกัเรยีน ระดบัที่ 4 

6 นายวสิทิธศิกัดิ ์ แสนโสม การพฒันาหลกัสูตรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่อง การสร้างงาน
น าเสนอด้วย IPad 2 ส าหรบัครู 

ครู ระดบัที่ 4 

7 นายน าชยั  โบราณบุญ การพฒันาหลกัสูตรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่องการสร้างสเปรด
ชที ดว้ย Numbers 

นกัเรยีน ระดบัที่ 3 

8 นางอรนนั  ผนัเผือ่น การพฒันาหลกัสูตรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์พกพาแทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่องการท า
ภาพสติก๊เกอรด์้วย IPad 2 ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 

นกัเรยีน ระดบัที่ 3 

9 นางศรสีุนทร  กุดรงั การพฒันาหลกัสูตรอบรม เรื่องการสรา้งงานน าเสนอด้วย Polaris Office ของ Samsung 
Galaxy 

ครู ระดบัที่ 3 

10 นางนงเยาว ์ ปฏปิรมัย์ การพฒันาหลกัสูตรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่อง การตกแต่ง
รปูภาพด้วย IPad 2 ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรยีนเสอืโก้กวทิยาสรรค์ 
อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม 

นกัเรยีน ระดบัที่ 3 

11 นางสาวสริมินัส  โยสดีา การพฒันาหลกัสูตรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์พกพาแทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่องการสรา้ง
งาน Space Sheet ดว้ย Tablet โดยใชเ้ทคนิคแบบกลุ่มร่วมมอืรปูแบบ STAD 

ครู ระดบัที่ 1 

12 นางสาวอาภาพร  วเิศษ การพฒันาหลกัสูตรแทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคเพื่อนคู่คดิส าหรบัครโูรงเรยีนน า
ร่อง 

ครู ระดบัที่ 1 

13 นายวชัรนิทร์  แจ่มวงค์ การพฒันาหลกัสูตรอบรมการสรา้งเอกสารประกอบการสอนโดยใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็
ดว้ยเทคนิคเพื่อนคู่คดิ 

ครู ระดบัที่ 4 

14 นางสาวศุภกานต์  โล่ห์
วนัทา 

การเปรยีบเทยีบความพงึใจของนักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามทีม่ต่ีอแทบ็
เลต็เพื่อการเรยีนรู้ 

นกัศกึษา ระดบัที่ 4 

15 นายเมธนิ  ทองน้อย การพฒันาหลกัสูตรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค
สถานการณ์ปญัหาส าหรบัคร ู

ครู ระดบัที่ 4 

16 นางสาวนุกุล  กุลน้อย การพฒันาหลกัสูตรอบรมเพื่อเพิม่สมรรถนะดา้น ICT บุคลากรของทะเบยีนราษฎรจ์งัหวดั
มหาสารคาม โดยใชค้อมพวิเตอร์พกพา (Tablet) 

บุคลากรของ
ทะเบยีนราษฎร์ 

ระดบัที่ 1 
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ตารางที่ 2 การท าวจิยัของนกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก สาขาคอมพวิเตอรศ์กึษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ที ่ ชือ่-สกุล งานวจิยั กลุ่มตวัอย่าง ผลงาน 
1 นายรตันะ  บุตรสุรนิทร์ รปูแบบการส่งเสรมิเพื่อพฒันาครผููส้อนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 ในการจดัการเรยีนรู้

ดว้ยคอมพวิเตอร์แทบ็เลต็โดยใชเ้ทคนิคเพื่อคู่คดิ 
ครู ระดบัที่ 4 

2 นางวรากร  ศรวีาปี รปูแบบการส่งเสรมิการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการจดัการเรยีนรู้แบบปญัหา
เป็นฐานโดยใชร้ะบบพีเ่ลีย้งส าหรบัครปูระถมศกึษา 

ครู ระดบัที่ 2 

3 นายวญิญ ู อุตระ รปูแบบการพฒันาวทิยากรแกนน าการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูด้้วย
เทคนิคเพื่อนคู่คดิ 

ครู ระดบัที่ 1 

4 นายสมหมาย  แก้วกนัหา รปูแบบการส่งเสรมิการใชแ้ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคจิก๊ ซอส าหรบัครู
มธัยมศกึษาปีที่ 1  

ครู ระดบัที่ 1 

5 นายเทอดชยั  บวัผาย รปูแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซที ีส าหรบัครผููส้อนรายวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารระดบัประถมศกึษาตามหลกัสูตรแกนกลางศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 

ครู ระดบัที่ 4 

6 นายปราโมทย์  วงัสะอาด รปูแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซที ีของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐานสงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

ผูบ้รหิาร ระดบัที่ 4 

7 นายวรีะศกัดิ ์ ปตัตลาโพธ์ การเตรยีมความพรอ้มของสถานศกึษาเพื่อรองรบัการจดัการเรยีนการสอนด้วย
คอมพวิเตอร์แทบ็เลต็ในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

โรงเรยีน ระดบัที่ 2 

8 นายสมฤทธิ ์ ขจรโมทย์ การบรหิารจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็ในโรงเรยีนประถมศกึษา
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

โรงเรยีน ระดบัที่ 1 

9 นายทองชยั  ภูตะลุน การเรยีนรู้แบบบูรณาการโดยใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็ส าหรบันักเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 2 

นกัเรยีน ระดบัที่ 1 

10 นางสาวฐติมิา  ผอ่งแผว้ รปูแบบการจดัการเรยีนรู้แบบโครงงานโดยอาศยัคอมพวิเตอร์แทบ็เลต็ ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ธวชับุร ีทีม่คีวามถนัด
ทางการเรยีนต่างกนั 

นกัเรยีน ระดบัที่ 1 

11 นางสาวจนัทรเ์พญ็  ปลื้มชงิชยั รปูแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของครศูลิปะส านกังานเขต
พืน้ทีม่ธัยมศกึษา เขต 33 

ครู ระดบัที่ 1 

 
 จากตารางที่ 1 และ 2 พบวา่ ผลการเรยีนรู้ดา้นทกัษะของนกัศกึษาในการน าความรูสู้่การปฏบิตัโิดยใชแ้ทบ็เลต็เป็นเครื่องมอืในการวจิยั จ านวน 27 คน 
ด าเนินการวจิยัในรปูแบบต่าง ๆ แสดง ในระดบัปรญิญาโท 16 คน และระดบัปรญิญาเอก จ านวน 11 คน  มผีลการด าเนินงานแสดงเป็นระดบั ดงัตารางที่ 3 
 
 ตารางที่ 3  ผลการด าเนินงานการสรา้งสรรค์งานวจิยัของนักศกึษา 
 

ผลการด าเนินงาน นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก (คน) นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท (คน) รวมทงัหมด (คน) คดิเป็นร้อยละ 
ระดบัที่ 1 6 3 9 33.33 
ระดบัที่ 2 2 - 2 7.41 
ระดบัที่ 3 - 5 5 18.52 
ระดบัที่ 4 3 8 11 40.74 
ระดบัที่ 5 - - - 0 
รวมทัง้หมด 11 16 27 100 

 
 จากตารางที่ 3 พบวา่ นักศกึษาสามารถสร้างสรรคง์านวจิยัไดต้ามล าดบั ดงันี้ ระดบัที่ 4 คอื สามารถด าเนินการวจิยัและน าเสนอรายงานวจิยัต่อที่
ประชุมวชิาการ  ร้อยละ 40.74  ระดบัที่ 1 นักศกึษามคีวามรู้ความเขา้ออกแบบการวจิยัและน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร รอ้ยละ 33.33 ระดบัที่ 3 
นกัศกึษาสามารถด าเนินการวจิยัผ่านการทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างและพรอ้มที่จะน าเสนอรายงานวจิยั ร้อยละ 18.52 และระดบัที่ 2 นกัศกึษาไดท้ าการทดลอง
ใชเ้ครื่องมอืไปแล้วในบางส่วนร้อยละ 7.41  ตามล าดบั 
 
 3)  ผลการเรยีนรูด้า้นเจตคตขิองนกัศกึษา วดัจากแบบประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษา ในการน าความรูสู้่การปฏบิตั ิโดย นักศกึษาท าวจิยัโดยใช้
แทบ็เลต็เป็นเครื่องมอื จ านวน 27 คน แสดง ดงัตารางที่ 4 
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 ตารางที่ 4 ความพงึพอใจของนักศกึษา ต่อการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ 
 

รายการ 
ความคดิเหน็ของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 

แบบบูรณาการของผูส้อน 

ระดบัปรญิญาเอก ระดบัปรญิญาโท 
ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 

1. การใหค้ าแนะน าและค าปรกึษาของอาจารยใ์นการท าวจิยั 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 4.81 0.54 มากทีสุ่ด 
2. การตัง้ชือ่เรื่อง 4.91 0.30 มากทีสุ่ด 4.69 0.48 มากทีสุ่ด 
3. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 4.91 0.30 มากทีสุ่ด 4.75 0.58 มากทีสุ่ด 
4. การก าหนดขอบเขตการวจิยั 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 4.56 0.81 มากทีสุ่ด 
5. การออกแบบการวจิยั 4.91 0.30 มากทีสุ่ด 4.63 0.72 มากทีสุ่ด 
6. การพฒันาเครื่องมอืการวจิยั 4.91 0.30 มากทีสุ่ด 4.50 0.63 มากทีสุ่ด 
7. การทดลองอบรมร่วมกบัการบรกิารวชิาการ 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 4.50 0.63 มากทีสุ่ด 
8. การสะทอ้นผลและการสรุปผลการวจิยั 4.91 0.30 มากทีสุ่ด 4.56 0.63 มากทีสุ่ด 
9. ประโยชน์ของการศกึษางานบรกิารวชิาการ และการวจิยัดา้นแทบ็
เลต็น ามาสู่การวจิยัวทิยานิพนธ์ 

5.00 0.00 มากทีสุ่ด 4.75 0.58 มากทีสุ่ด 

10. ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการเรยีนในครัง้นี้ น าไปสู่การวจิยั
วทิยานิพนธ์ 

5.00 0.00 มากทีสุ่ด 4.69 0.60 มากทีสุ่ด 

เฉลีย่โดยรวม 
4.95 0.21 มากทีสุ่ด 4.64 0.62 มากทีสุ่ด 
เฉลี่ยโดยรวม 4.77 0.52 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางที่ 4 ผลการเรยีนรู้ดา้นเจตคตขิองนกัศกึษา วดัจากแบบประเมนิความพงึพอใจของนักศกึษา พบวา่นักศกึษาส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อการ
จดักจิกรรมการเรยีนการสอนในรปูแบบการบูรณาการของผูส้อน ในระดบัมากทีสุ่ด (ค่าเฉลี่ย=4.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.52)  โดยนกัศกึษาระดบัปรญิญา
เอก มคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่=4.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.21) และมากกวา่นกัศกึษาในระดบัปรญิญาโท ซึง่มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก
ทีสุ่ด (ค่าเฉลี่ย=4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.62) เช่นกนั 
  

4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION 
 

 ผลการวจิยัการศกึษาผลการเรยีนรูจ้ากการบูรณาการงานบรกิารวชิาการและงานวจิยั เรื่อง  “การใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้” สู่การเรยีนการ
สอน รายวชิาสมัมนาทางคอมพวิเตอรศ์กึษา  ผลการด าเนินงาน สรุปและอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 4.1 ผลการศกึษาวธิกีารจดัการเรยีนการสอน โดยการบูรณาการงานบรกิารวชิาการ งานวจิยั การใชแ้ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ สู่การเรยีนการสอน รายวชิา
สมัมนาทางคอมพวิเตอรศ์กึษา ทีส่่งผลใหผู้เ้รยีน มคีวามรู้ความเขา้ใจ สามารถประยุกตใ์ชเ้พื่อการออกแบบงานวจิยัในการท าดุษฎีนิพนธ์ วทิยานิพนธ์ หรอื 
การศกึษาค้นควา้อสิระไดอ้ย่างมคีุณภาพ  พบว่า รปูแบบการบูรณาการ ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน  คอื การศกึษาอย่างมคีวามหมาย  การก าหนดวตัถุประสงค์
หลกั การออกแบบงานวจิยั  การพฒันาเครื่องมอืการวจิยั  การบรกิารและตดิตามผล  และ การสะทอ้นผลและสรุปผล  
 4.2 ผลการศกึษาผลการเรยีนรู้ของนกัศกึษาจากกระบวนการของผูส้อนที่ไดบู้รณาการงานบรกิารวชิาการ งานวจิยั การใชแ้ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ สู่การ
เรยีนการสอน ก่อเกดิผลการเรยีนรูด้้านความรูค้วามเขา้ใจ ดา้นทกัษะ และดา้นเจตคตขิองนักศกึษาโดยรวม ในระดบัมากทีสุ่ด (ค่าเฉลี่ย=4.77 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน=0.52) 
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ABSTRACT 
 This research is aimed at 1) To development of  Item bank  system to support the study of online 
learning. based on semantic web.  2) To determine the satisfaction of the experts are the item bank  system to 
support the study of online learning  based on semantic web. 3)  To  determine the satisfaction of the students 
are the item bank  system to support the study of online learning based on semantic web. The  researcher 
according system approach  of  five step. 1) Analysis.  2) Design.  3) Development. 4) Implementation.  and  5) 
Evaluation.  Research tools  are  1)  The item bank  system to support the study of online learning based on 
semantic web.  2)  The evaluation experts opinions from the item bank  system to support the study of online 
learning  based on semantic web.  3)  The evaluation satisfaction students  s from the item bank  system to 
support the study of online learning based on semantic web. Research and statistics 1)  Basic statistics including 
mean, standard deviation and percentage.  2)  The statistics used in determining the quality of  the tools used by 
the IOC's questionnaire the  system.  3)  The statistics used to determine the satisfaction of the students are the  
system. Sample groups  there are  2  groups.  Group 1)  Is the experts in the evaluation system  was selected 
using purposive sampling a group of  of  5 persons.  Group 2)  Is the  undergraduate students registering to 
learn in  Information technology for life subject  academic year  2/2554. There are  420 students. Selected using 
purposive sampling a group  of  30  students. The results were  item bank  system to support the study of online 
learning based on semantic web. That can interact with large information sources. and Encourage students to 
search for information from online information sources through the semantic web. Quality assessment the 
technical experts  was found high level (   = 3.91, S.D. = 0.78). and The satisfaction of the sample group was 
found high level (  = 4.39, S.D. = 0.61). 
 
Keyword :   Semantic web , Item bank, Online learning.   
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1.  INTRODUCTION 
 The changes in the ongoing economic globalization. Political and society.  In particular various  
technologies the rapid prosperity. Every organization will not survive or progress. Need to be adjusted to reflect 
the changes that occur. This has resulted in the Thai study, under the conditions of competition and commitment 
to meet the expectations of society. Therefore, the process of managing change and development must be 
consistent with the current situation. Which require a continuous improvement over time. 
 Semantic web. The  technology is similar to a computer or application can understand the data that 
corresponds to human understanding. To exchange information. and The process to be automatic. The computer 
can understand the meaning of words and the concepts on the basis of the development set. Or information on 
the nature of the relationship of the data. Level metadata by reading online that a computer can understand the 
meaning of information. That is part of a series of data. The computer. The data can then be processed 
automatically by a semantic can do everything with it online and everything. Line is associated with relations 
across the system. We can reduce the size and duration of the work for less. Semantic Web is different from 
hypermedia web. There are ways  to make computers  accessible to the related sites automatically. You can also 
retrieve related data from the spreadsheet  or image files with a while hypermedia information  
through a web browser but my computer will not know them. What is the relationship. The user must decide 
whether to visit the site. To the  information they need by clicking on the links. 
 In the present study a communications and information technology. To help support teaching and 
learning based. Potential and capabilities of modern technology helps students learn all the time.The use of  ICT 
as a tool to be able to learn about the various forms of  offline media such as electronic documents. Electronic 
books, etc., and online media such as the computer's help, teaching and learning, etc. In particular the use of  
ICT to create a learning community  aims to develop a group of people who have the interests and needs 
together. By studying through online tutorials to learn more about this community. Be caused by the interaction 
among community members who aim to share. Learn how to create together. Language  learning and similar 
activities for results based on common interests and goals. 
 The online lessons. The concept of research and development, have been transformed into the 
teaching of  intelligent tutoring system (ITS)  is a systematic presentation of knowledge in a systematic and step. 
The learning principles that can respond to differences between students. Approach of using computer 
technology and artificial intelligence (AI) and to present lessons in a systematic manner. Their presentations to 
meet the needs of the students is the development of the online learning environment with a static is not flexible. 
Not support the reuse and  adaptive  to environment. Is able to adaptive itself to combine with the expertise and 
the needs of each student quickly. Flexible and adaptable to a variety of materials can be recycled back into new 
and different is not easy. This may allow students to select the components of the course as a student needs. 
Encourage student centered environment that is true or conclusion. The application of the concept of adaptive 
learning.  The learning environment can be adapted to the character of each student to automate it. In this new 
environment. The role of the teacher must change from being a teacher to become. Facilitator to give students 
the knowledge and expertise with them. 
 Form  the teaching web based technologies will help expand opportunities for student learning. From 
acquiring  information from a  larger aperture  on the computer network. However obtaining this information. It is 
found that the problem with the students. Because the web is a large source of  information. But with the 
experience or understanding of how students seek information. May not be cause for moderation. and Present 
only the information that students need only problem is how to make the students gain knowledge of information 
sources on a large computer networks. However  there is moderate to match the content of the topic, and in the 
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scope or the purpose that teachers need to learn. When students receive the information as desired. I do not 
know how to process the information they acquire. Students will not be able to apply their learning manually. 
 The problem is that students have different information needs and sources of information. When 
presented with a different relationship with the students. Often find that students must use their own experiences. 
Click to read the information on the network. The method of trial and error. The time to do. This is an issue very 
important.  So it should be the source of information that is related to a topic of study and in the scope or the 
purpose that teachers need to be learned. Priority is given to students in deciding what information to read. 
 Form the problems that students have different information needs. And presentation of information 
sources that are associated with different content of large sources. With the principles of semantic web 
technologies such as a computer or application can understand the data that corresponds to human 
understanding. To exchange information. And the process to be automated. The principle of multi-agent and the 
agent responsible for the distribution of work. The interaction the agent or user. The synchronization is automatic 
in operation. The objective was to develop a concept of  item bank  system to support the study of online 
learning Based on semantic web. 
 
Objective 
 1.  To development of  Item bank  system to support the study of online learning based on semantic 
web. 
 2. To determine the satisfaction of the experts are the Item bank  system to support the study of online 
learning based on semantic web. 
 3.  To  determine the satisfaction of the students are the Item bank  system to support the study of 
online learning based on semantic web. 
  
Hypothesis 
 1.  Expert opinions are  the Item bank  system to support the study of online learning based on 
semantic web is high level. 
 2.  Satisfaction of the students are the Item bank  system to support the study of online learning based 
on semantic web is high level. 
 
Concept  Framework 
 The  researcher according system approach  of  five step. 
 1.  Analysis 

2. Design 
3. Development 
4. Implementation 
5. Evaluation 
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Scope of the study. 
 1. Population and sample group. 
  1. Undergraduate students registering to learn in  Information technology for life subject  
academic year  2/2554. The sample was selected using purposive sampling a group of  30 students. 
  2. Experts in the evaluation system  was selected using purposive sampling a group of  of  5 
persons.   
 2.  Variables used in the study. 
  1.  Independent variables. 
  The Item bank  system to support the study of online learning Based on semantic web. 
  2.  Dependent variable. 
   1.  Expert opinions are  the Item bank  system to support the study of online 
learning based on semantic web is high level. 
   2.  Satisfaction of the students are the Item bank  system to support the study of 
online learning based on semantic web is high level. 
 
 

2. MATERIALS  AND  METHODS 
 

 1. Population and sample group.   
  1.1  Population  there are  2  groups. 
  Group 1   Is the experts in the evaluation the Item bank  system to support the study of 
online learning based on semantic web. 
  Group 2  Is the undergraduate students registering to learn in  Information technology for life 
subject  academic year  2/2554. There are  420 students. 
  1.2  Sample group  there are  2  groups. 
   Group 1   Is the experts in the evaluation system  was selected using purposive sampling a 
group of  of  5 persons. 
  Group 2  Is the undergraduate students registering to learn in  Information technology for life 
subject  academic year  2/2554. There are  420 students. Selected using purposive sampling a group  of  30  
students. 
 2.  Research tools. 
  2.1  The item bank  system to support the study of online learning based on semantic web. 
  2.2  The evaluation experts opinions from the item bank  system to support the study of 
online learning based on semantic web. 
  2.3  The evaluation satisfaction students  s from the item bank  system to support the study 
of online learning based on semantic web. 
 3. Experimental data collection. 
  The  researcher permission to Rajabhat Maha Sarakham University. An evaluation tools and 
data collection in academic year  2/2554. The samples group experiments in the item bank  system to support 
the study of online learning based on semantic web. In information technology for life subject  at the time was 32  
period. 
 

1085



4.  Data analysis. 
  1.  Basic statistics including mean, standard deviation and percentage. 
  2.  The statistics used in determining the quality of the tools used by the IOC's questionnaire 
the  item bank  system to support the study of online learning based on semantic web. 
  3.  The statistics used to determine the satisfaction of the students are the  item bank  
system to support the study of online learning based on semantic web. 
 
 

3. RESULTS 
 1. Development results the  item bank  system to support the study of online learning based on 
semantic web.  The item bank system program. That can interact with large information sources. And encourage 
students to search for information from online information sources through the semantic web. Relating to the 
contents of the test section and within the scope of the objectives. The system consists of a management system 
registration. Management system website. The inventory item. Information and knowledge management systems. 
File management system. Quality assessment the technical experts  was found high level (   = 3.91, S.D. = 
0.78). 
 2.  The satisfaction of the sample group. 
  The satisfaction of the sample group. From the satisfaction questionnaire after the teaching. 
The  item bank  system to support the study of online learning based on semantic web  was found high level (  
= 4.39, S.D. = 0.61) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture 1 :  Main page of the system. 
 
 

1086



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture 2 :  Item bank and testing page of the system. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture 3 : Results page of the system. 
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4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION 
 This research implementation of system approach. Which consists of  5  steps, including of Analysis 
common problems, System design, System development, Implementation, and Evaluation. 
 The development  item bank  system to support the study of online learning based on semantic web 
found the following issues should be considered. 
 1.  The development of  item bank  system to support the study of online learning based on semantic 
web. Researcher is implementation of  system approach. Which consists of  5  steps.  
The design the system has been evaluated and recommended by experts. The system has been evaluated by 
the experts to develop. 
 2.  The development of  item bank  system to support the study of online learning based on semantic 
web. Researcher is implementation of  system approach. The results of each step can be monitored and 
evaluated by experts. Evaluation by experts, with the black box was found high level  (   = 3.91, S.D. = 0.78). 
 3.  The satisfaction of the sample group. The design of the presentation of information from large scale 
online learning resources. The principles of the semantic web and multi agent. The information relating to the 
content of the test section. In the scope and objectives. The students can learn by their own needs. The students 
are active to use the information to be learned from the test. Sample group is  satisfaction was found high level 
(  = 4.39, S.D. = 0.61). 
 
Suggestion 
 1.  Monitoring should be connected to a network of workstations that are used to study the connection 
status with the school. So that students can log on to the lessons and data from a computer server that is 
present. 
 2.  Should have an understanding of prior learning  with students aware of the internet, which has both 
advantages and disadvantages. With regard to the morality of thai society. Not destroy or do anything illegal. 
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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยันี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของผูเ้รยีนวชิาการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์1 ด้วย
เทคนิคการเรยีนรู้แบบโครงงาน 2)  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนที่มต่ีอกจิกรรมการเรยีนวชิาการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์1 ด้วยเทคนิคการเรยีนรู้แบบ
โครงงาน กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ นกัศกึษาในสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 1  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  จ านวน 1 หมู่เรยีน 
รวมจ านวนทัง้หมด  30  คน  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ไดแ้ก่ กจิกรรมการเรยีนวชิาการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์1 ด้วยเทคนิคการเรยีนรู้แบบโครงงาน แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  และแบบสอบถามความพงึพอใจ สถติทิี่ใชไ้ด้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถติ ิt-test (Dependent Sample)  ผลการวจิยั พบว่า  
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีน   อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05  ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจโดย
รวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.32 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจ ขอ้ผูเ้รยีนทุกคนได้เป็นผูล้งมอื
ปฏบิตัดิว้ยตนเอง มากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.59 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51 

 
ABSTRACT 

                   
This study aims to 1) to compare the academic achievement of students before and after writing a computer program. Learn the techniques 

of project 2) to the satisfaction of students with learning activities, writing a computer program. Techniques for learning projects. The target used in this 
study were students in the field of information technology. Undergraduate Faculty of Information Technology Volume 1 Number 1 among all classes 
totaling 30 students were used in this study. Learning Computer Programming 1. Techniques for learning projects. Achievement tests. And were satisfied. 
The statistics include the mean, standard deviation and statistical t-test (Dependent Sample) It was found that the achievement scores of students after 
school. Higher than average students. Statistically significant at the .05 level, students were satisfied with the overall level. With a mean of 4.32 and 
standard deviation of 0.60 when considering all that. Students' satisfaction. And every student has to take action with the highest mean and standard 
deviation equal to 4.59 from 0.51. 
 
KEYWORDS: Project based Learning 
 

1. ค าน า 

 
 การจดัการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน เป็นวธิกีารสอนทีใ่ชเ้ทคนิคการสอน ทัง้การปฏบิตั ิการบรรยาย อภปิราย สาธติ หรอืวธิกีารอื่น ๆ เพื่อให้การจดัการ
เรยีนการสอนประสบผลส าเรจ็ และเป็นประโยชน์แก่นกัศกึษามากทีสุ่ด แต่อย่างไรกต็ามการจดัการเรยีนการสอนดา้นคอมพวิเตอร ์ทีม่นีักศกึษาจ านวนมากและมรีะดบั
การเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกนั เป็นเรื่องยากในการจดัการเรยีนการสอนทีจ่ะท าใหผู้เ้รยีน สามารถเรยีนรู้ได้เท่ากนั พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ได้ก าหนด
แนวทางการจดัการศึกษาไวว้่า “การจดัการศกึษาต้องยดึหลกัว่าผูเ้รยีนมคีวามส าคญัที่สุด ผูเ้รยีนทุกคน สามารถเรยีนรู้และพฒันาตนเองได้ จดัเนื้อหาสาระและ
กจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบั ความสนใจ ความถนดัของผูเ้รยีน และความแตกต่างระหวา่งบุคคล รวมทัง้ใหฝึ้กทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการการเผชญิสถานการณ์และ
การประยุกตค์วามรูม้าใชป้้องกนัและแกป้ญัหา ดงันัน้กระบวนการจดัการศกึษาตอ้งส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน ไดพ้ฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ ต้องเน้นทัง้ความรู ้
คุณธรรม และ กระบวนการเรยีนรู้ ในเรื่องสาระความรู้ ให้บูรณาการความรู้และทกัษะด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกบัแต่ละระดบัการศกึษา โดยจดักจิกรรมให้ผูเ้รยีนฝึก
ปฏบิตัจิรงิ ผสมผสานสาระความรูด้า้นต่าง ๆ อย่างสมดุล” (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2547) จากสภาพการณ์ในการจดักระบวนการเรยีนการสอน 
ทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนมทีกัษะ กระบวนการคดิ และแกป้ญัหาเป็นดว้ยตนเองได ้  การปรบักระบวนการเรยีนการสอนจงึเป็นสิง่จ าเป็น   
 การสอนแบบโครงงานเป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน  เรยีนรูเ้รื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจของผูเ้รยีนอย่างลุ่มลกึ  โดยผา่นกระบวนการหลกัคอื 
กระบวนการแกป้ญัหา  ผูเ้รยีนจะเป็นผูล้งมอืปฏบิตัเิพื่อคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง  จงึเป็นการเรยีนรูจ้ากการไดม้ปีระสบการณ์ตรงจากแหล่งเรยีนรู ้เพราะเป็นรปูแบบ
การเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั เป็นวธิสีอนทีม่กีารปฏบิตัจิรงิและยงัชว่ยให้ผูเ้รยีนมคีวาม สามารถในการเสาะแสวงหาความรู ้เป็นการสรา้งทกัษะเชงิปญัญา
ระดบัสงูของผูเ้รยีน ใหโ้อกาสผูเ้รยีนไดเ้ลอืกและรบัผดิชอบในการเรยีนของตนเองมากขึน้ วธิสีอนรปูแบบนี้จะกระตุน้ประสทิธภิาพ การเรยีนรู ้อนัก่อใหเ้กดิสมรรถนะ
ทางปญัญาโดยตรง นบัวา่มคีวามเหมาะสมอย่างยิง่ต่อการจดัการศกึษา อกีทัง้เป็นการสงเสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถน าไปประกอบอาชพีไดด้้วย สอดคลอ้งกบั สุ
ชาต ิ(2542) กล่าวถงึความหมายของ การเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานวา่หมายถงึ การจดัการเรยีนรูอ้กีรปูแบบหนึ่งทีเ่ป็นการใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิในลกัษณะของ
การศกึษา ส ารวจคน้ควา้ ทดลอง โดยมคีรเูป็นผูก้ระตุน้ แนะน าและใหค้ าปรกึษาอย่างใกล้ชดิ     
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  ผูว้จิยัในฐานะเป็นผูส้อนในรายวชิาดา้นคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลย ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามตระหนักถงึความส าคญั
ของกระบวนการจดัการเรยีนการสอน จงึมแีนวคดิในการน าเทคนิคการเรยีนรู้แบบโครงงาน มาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนวชิาเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1 เพื่อ
เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน  เรยีนรูเ้รื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจของผูเ้รยีน โดยผา่นกระบวนการหลกัคอื กระบวนการแก้ปญัหา  ผูเ้รยีนจะเป็นผูล้งมอืปฏิบตัเิพื่อ
คน้หาค าตอบดว้ยตนเอง  จงึเป็นการเรยีนรูจ้ากการไดม้ปีระสบการณ์ตรงจากแหล่งเรยีนรู ้รวมทัง้วธิกีารแก้ปญัหาและยงัสร้างความสมัพนัธ์อนัดต่ีอกนัระหว่างผูเ้รยีน
แลว้ยงัชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการเรยีนการสอนใหส้งูยิง่ขึน้ 

 
2. วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

 
 2.1  เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของผูเ้รยีนวชิาการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์1 ด้วยเทคนิคการเรยีนรู้แบบโครงงาน 
 2.2  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอกจิกรรมการเรยีนวชิาการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์1 ดว้ยเทคนิคการเรยีนรู้แบบโครงงาน 
 

3. วิธีด าเนินการวิจยั 

 
           ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัทดลองกบันกัศกึษาในสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 1 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมจ านวนทัง้หมด 30 คน  
มลี าดบัขัน้ตอนดงันี้ 

   1. ชีแ้จงใหน้กัเรยีนทราบถงึกระบวนการเรยีนการสอนโดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ 

   2.  ทดสอบก่อนเรยีน โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

   3. ด าเนินการจดักระบวนการเรยีนรูด้ว้ยกจิกรรมการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ 

   4. หลงัจากเรยีนครบทุกหน่วยเนื้อหาในกจิกรรมการเรยีนรู้ที่พฒันาขึน้จึงท าการทดสอบหลงัเรยีน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธิท์างการเรยีน ชดุเดมิ  

        5.  เกบ็ขอ้มลูความพงึพอใจของผูเ้รยีน โดยใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจ  

        6. รวบรวมขอ้มลูเพื่อน ามาค านวณทางสถติ ิและสรุปผลการทดลอง 

  การวเิคราะหข์อ้มลู 
 วเิคราะหค์วามพงึพอใจของนักเรยีน  

                      ผูว้จิยัน าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ได้จากผู้เรียน 30 คน  มาวเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจ โดยใชส้ถติิค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยในการ
วเิคราะหจ์ะใชค้่าเฉลีย่เทยีบกบัเกณฑก์ารประเมนิดงันี้ (บุญชม  ศรสีะอาด, 2545:50-100)  

    ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.51 – 5.00     หมายความวา่ พงึพอใจมากทีสุ่ด 
     ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.51 – 4.50     หมายความวา่ พงึพอใจมาก 
     ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.51 – 3.50     หมายความวา่ พงึพอใจปานกลาง 
     ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.51 – 2.50     หมายความวา่ พงึพอใจน้อย 
     ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.00 – 1.50     หมายความวา่ พงึพอใจน้อยทีสุ่ด 

 เกณฑเ์ฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจของผูเ้รยีนในงานนี้ ใชค้่าเฉลีย่ของคะแนนตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป 

 
4. ผลการวิจยั 

 
       4.1  ผลการวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
                   ผูว้จิยัน าคะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน  ค านวณด้วยสถิติ t-test (one samples) โดยเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน  ผลการ
วเิคราะหป์รากฏผลดงัตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  ผลการวเิคราะหผ์ลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

คะแนน จ านวน   S.D. ค่า 
t 

ค่า 
Sig* 

คะแนนก่อนเรยีน 30 24.10 2.34 
t = 5.625 

 
0.05* คะแนนหลงัเรยีน 30 26.80 1.49 

* นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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           จากตารางที ่ 1 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีน และหลงัเรยีน พบว่าผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียน (

  = 26.80, S.D. = 1.49) สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน  (  = 24.10, S.D. = 2.34) สรุปไดว้า่สรุปไดว้า่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนหลงัเรยีนสงูกวา่
ก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   

 
 4.2  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ 
                  หลงัจากได้ท าการทดสอบหลงัเรยีนตามขัน้ตอนแลว้  ผูว้จิยัไดส้อบถามความพงึพอใจของนกัศกึษาจ านวน 30 คน ต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรู้  โดยใช้
แบบสอบถามความพงึพอใจผลการวเิคราะหป์รากฏผลดงัตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจ 

รายการประเมิน (X ) (S.D.) ระดบัความคิดเหน็ 

1. ผูส้อนมกีารแนะน ารายละเอยีดในการด าเนินกจิกรรมใหก้บัผูเ้รยีนไดร้บัทราบก่อนจดักจิกรรม 4.37 0.50 มาก 
2. กจิกรรมน าเขา้สู่การเรยีนรู ้มคีวามน่าสนใจ 4.55 0.51  
3. ขัน้ตอนในการด าเนินกจิกรรม มคีวามเหมาะสม 4.26 0.73 มาก 
4.  กจิกรรมทีน่ ามาใชใ้นแต่ละเรื่องมคีวามน่าสนใจ  
       ชวนใหต้ดิตามไม่น่าเบื่อ  

4.42 0.61 
มาก 

5.  กจิกรรมทีน่ ามาใชม้คีวามเหมาะสม  ช่วยใหเ้กดิ 
       การเรยีนรูต้ามจุดประสงคจ์รงิได้  

4.37 0.50 
มาก 

6.  ความน่าสนใจชวนใหต้ดิตามบทเรยีน   4.53 0.51 มากท่ีสุด 
7.  ผูเ้รยีนทุกคนไดเ้ป็นผูล้งมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง   4.59 0.51 มากท่ีสุด 
8.  ความร่วมมอืในกจิกรรมกลุ่ม 4.50 0.36 มาก 
9.  ผูเ้รยีนเป็นผูค้น้พบค าตอบหรอืท ากจิกรรมส าเรจ็ 
       ดว้ยกระบวนการกลุ่ม   

4.05 0.57 
มาก 

10.  ความชดัเจนของค าสัง่ของแบบทดสอบโดยรวม   4.21 0.63 มาก 
11.  ความสอดคลอ้งระหวา่งเนื้อหากบัแบบทดสอบ  4.11 0.81 มาก 
12.  แบบฝึกหดัแต่ละชดุท าใหผู้เ้รยีนทราบความ 
กา้วหน้าในการเรยีนของตนเอง  

4.16 0.69 
มาก 

13.  ผูเ้รยีนมโีอกาสไดท้ราบคะแนนของผลงาน 
ทีต่นเองท า  

4.21 0.63 
มาก 

14. แบบฝึกหดัแต่ละชดุมคีวามยากง่ายเหมาะสม 
กบัผูเ้รยีน 

4.26 0.73 
มาก 

15. ความเหมาะสมในการน าเสนอผลงานกลุ่ม 4.26 0.73 มาก 
ความพึงพอใจเฉล่ียโดยรวม 4.32 0.60 มาก 

 
 จากตารางที ่4-2 พบวา่ ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.32 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 เมื่อพจิารณารายขอ้พบวา่ ผูเ้รยีน

มคีวามพงึพอใจ ขอ้ผูเ้รยีนทุกคนไดเ้ป็นผูล้งมอืปฏิบตัดิว้ยตนเอง  มากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.59 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51  

 
 

5. อภิปลายผล 

 
     5.1 ผลการวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกบัเกณฑ์ท่ีก าหนด 

จากผลการทดลองพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน พบว่าผลสมัฤทธิท์างการเร ียนของผู้เร ียนมีคะแนนเฉลี่ยหล ังเรียนสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญั  ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก การจดักจิกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการเรยีนรู้แบบโครงงาน ท าให้ผูเ้รยีนได้มโีอกาสช่วยกนัแสดง
ความคดิเหน็ในกลุ่ม ท าใหผู้ท้ีเ่รยีนเก่งสามารถชว่ยเหลอืคนทีเ่รยีนไม่ทนัเพื่อนไดเ้ป็นอย่างด ีอกีทัง้อาจเป็นเพราะว่าการการจดัการเรยีนรู้แบบโครงงาน นักศกึษาได้มโีอกาส
ในการศกึษาคน้ควา้ตามความตอ้งการของผูเ้รยีน ท าใหม้คีวามตัง้ใจในการศกึษา และกล้าที่จะแสดงความคดิเหน็ระหว่างเพื่อนกนัเองมากกว่า แสดงความคดิเหน็กบัอาจารย์
ผูส้อน อีกทัง้ในกระบวนการจดัการเรียนการสอนนัน้ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ขึ้นน าเสนอผลงานกลุ่มที่ได้ศึกษา และปรึกษาหารือกนัมาแล้วเกิดการแลกเปลี่ยนทาง
ความคดิ เพื่อหาขอ้สรุปในการเสนอ  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  มารนีา วงศเ์งนิยวง (2550) ที่ศกึษาวจิยั  การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบรวมมอืโดยใชก้ระบวนการ
เรยีนการสอนแบบโครงงาน วชิางานประดษิฐส์ าหรบัผูเ้รยีนที่มคีวามบกพร่องทางการเหน็ ผลการวจิยัพบว่านักเรยีนที่เรยีนด้วยรูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบร่วมมอื โดยใช้
กระบวนการสอนแบบโครงงานมผีลสมัฤทธิท์าง การเรยีนสงูกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบเดมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05  
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 5.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ 
  จากผลการทดลองพบว่า ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจ ขอ้ผูเ้รยีนทุกคนได้เป็นผูล้ง

มอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง  มากทีสุ่ด ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก  การจดักจิกรรมด้วยเทคนิคการเรยีนรู้แบบโครงงานนัน้ มกีารอธบิายชีแ้จงกระบวนการอย่างชดัเจน และยงัเปิดโอกาสให้
นกัศกึษาไดม้โีอกาสเลอืกหวัขอ้ทีต่วัเองชอบ ท าใหเ้กดิอสิระทางความคดิ และนักศกึษาที่เรยีนไม่ทนัเพื่อนสามารถสอบถามเพื่อนร่วมกลุ่มได้ตลอดเวลา ท าให้เรยีนได้ทนักบั
เพื่อคน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อภญิญา (2546) ได้ท าการศกึษาวจิยัเรื่องการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนวชิาสถติเิบื้องต้น เรื่องทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น 
ผลการวิจยัพบว่า 1)บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82/81.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่ก าหนด 2)ผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพวิเตอรช์ว่ยสอนทีพ่ฒันาขึน้สงูกวา่ก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 3.*ความคดิเหน็ของนักศกึษาที่มต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ส่วนมากพบว่ามี
นกัศกึษาชอบเรยีน เพราะเหน็เป็นความแปลกใหม่ ไม่รูส้กึเบื่อหน่าย ท าใหม้คีวามเขา้ใจเนื้อหาบทเรยีนไดด้ขี ึน้ 
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ABSTACT 

  
  The objectives of this study were to apply the peer tutoring activities for research methodology for both thesis and independent study of 
graduate students, and evaluate/analyze the results of the peer tutoring activities. The population was one hundred graduate students of the computer 
education program from 4th, 5th, 6th, and 7th generation. The sample subjects were twenty two graduate students of the 4th generation. They were 
selected by purposive random sampling technique. The samples registered both thesis and independent study courses. The instrument was a 
questionnaire. The statistics used were percentage, mean and standard deviation. The research finding showed that   90.09 % of the students passed 
thesis proposal exam,  77.27% of the students passed thesis final oral exam and 81.81% of the students presented their research article at the national 
and international conference. The finding showed that the average level of the satisfaction of the students with the activities was very high (4.56, S.D. = 
.54). The average interval of the satisfaction with the activities was X =4.33-4.79, and S.D. = .42-.74). 
 
Key word : Peer Tutoring Activities , peer 

1. INTRODUCTION 
 

 คณะเทคโนโลนีสารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ด าเนินการสอนนักศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา  โดยจดัการเรยีนการสอนหลกัสูตรครุ 
ศาสตรมหาบณัฑติ  และหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาคอมพวิเตอรศ์กึษา  มาตัง้แต่ปีการศกึษา 2550  ในปจัจุบนัคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มนีักศกึษาระดบั
ปรญิญาโท  จ านวน 100 คน และนักศกึษาระดบัปรญิญาเอกจ านวน  35 คน  นักศกึษาที่เขา้ศกึษาในคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
ถ้าระดบัปรญิญาโทโดยส่วนใหญ่เป็นครู ที่สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา  และสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษา  ในเขตจงัหวดั
มหาสารคาม  ขอนแก่น กาฬสนิธ ์และรอ้ยเอด็  ส่วนนกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก ประกอบดว้ยคร ู ศกึษานิเทศน์  ผูอ้ านวยการโรงเรยีน อาจารย์สังกดัมหาวทิยาลยัราช
ภฏั  สงักดัวทิยาลยัอาชวีะ  วทิยาลยัเทคนิค  วทิยาลยัพยาบาล   
 ในการจดัหลกัสูตรนักศกึษาระดบัปรญิญาโท  สาขาได้จดัทัง้รูปแบบการท าวทิยานิพนธ์  ที่ต้องด าเนินการท าวจิยัในรายวชิานี้  จ านวน  12 หน่วยกิต 
ส าหรบัรปูแบบการคน้ควา้อสิระนกัศกึษาตอ้งด าเนินท าวจิยัในรายวชิานี้จ านวน  6 หน่วยกติ  ซึ่งการด าเนินการท าวจิยัทัง้รายวชิาวทิยานิพนธ์  และการค้นควา้อสิระ  
มีทัง้ความเหมือนกนัและความต่างกนั  กล่าวคือ งานวจิยัทัง้ 2 แบบ นักศึกษาจะต้องด าเนินการให้ครบกระบวนการของการวจิัย  แต่ในความต่างกัน รายวชิา
วทิยานิพนธจ์ะกวา้งกวา่ เชน่  ปรมิาณของเนื้อหา  การเพิม่เทคนิคในงานวจิยั หรอืเทคนิคในการพฒันาสื่อ  เป็นตน้   
 การด าเนินการจดัท าการวจิยัในรายวชิาวทิยานิพนธ ์ หรอืรายวชิา การคน้ควา้อสิระ  นกัศกึษาระดบัปรญิญาโทจะตอ้งบูรณาการความรูจ้ากหลาย ๆ วชิา 
เชน่ การพฒันาสื่อ  การวจิยั เป็นตน้  อย่างไรกต็ามจากการจดัการศกึษาที่ผา่นมา พบว่า นกัศกึษามปีญัหาหลายประการในการด าเนินการวจิยั  ไดแ้ก่ มคีวามคดิวา่
การวจิยันัน้ยาก  และไม่รูว้า่จะเริม่ตน้ ณ จุดใด  การไม่มปีระสบการณ์ดา้นการวจิยัส่งผลใหไ้ม่มคีวามมัน่ใจในตนเองทีจ่ะด าเนินการ   ภาวะการณ์ทีผู่เ้รยีนเองมงีาน
ประจ าส่งผลใหไ้มเีวลาน้อยในการด าเนิการวจิยั  ซึง่ประเดน็ต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลใหน้กัศกึษทีด่ าเนินการท าวจิยัในรายวชิาทัง้วทิยานิพนธ ์  หรอืรายวชิา การคน้ค้วา
อสิระ  เกดิความล่าชา้ในงานวจิยั ส่งผลใหส้ าเรจ็การศกึษาชา้มตามไปด้วย 
 จากสภาพการณ์าดงักล่าว  ผูว้จิยัในฐานะผูส้อนในรายวชิา วทิยานิพนธ ์ และรายวชิา การคน้คว้าอสิระ  จ าเป็นตอ้งปรบัรปูแบบการสอน เพื่อใหน้กัศกึษา
ระดบัปรญิญาโท มคีวามกา้วหน้าในการด าเนินการวจิยั  การใชร้ปูแบบกจิกจิกรรม “พีส่อนน้อง”  จงึเป็นกจิกรรมทีเ่หมาะสม โดยใชน้กัศกึษาระดบัปรญิญาเอก เป็น
ผูใ้หค้วามช่วยเหลอื  แนะน า  ตรวจสอบ  และประเมนิงานของนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท   เนื่องจาก การทีค่ณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบดว้ยนักศกึษาในระดบั
ปรญิญาเอก ทีผ่า่นการท าวทิยานิพนธใ์นระดบัปรญิญาโทมาแลว้  และยงัไดเ้รยีนรายวชิาวทิยาการวจิยัข ัน้สงูจงึถอืว่าเป็นมคีวามรู้ ความเขา้ใจในการวจิยั  การพฒันา
สื่อนวตักรรม พอสมควร   
  รปูแบบกจิกจิกรรม “พีส่อนน้อง”  ใชห้ลกัการตามทฤษฎกีารเรยีนรูอ้ย่างมสี่วนร่วม เพื่อชว่ยเหลอืผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถในการเรยีนรูแ้ตกต่างกนั ให้
สามารถเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ยิง่ขึน้ ซึง่สามารถใชไ้ดท้ัง้การสอนซ่อมเสรมิและการสอนเนื้อหาความรูใ้หม่  บทบาทของพี ่ (ผูส้อน) ตอ้งมคีวามเสยีสละเวลา 
ตัง้ใจชว่ยเหลอืประสานงานกบัผูส้อน บนัทกึผล การเรยีนและรายงาน ทัง้ต่อผูส้อนและน้อง (ผูเ้รยีน) ทีส่ าคญัคอืไม่ต าหนิน้อง (ผูเ้รยีน) ทีย่งัไม่เขา้ใจหรอื อ่อน บทบาท
ของน้อง (ผูเ้รยีน) ตอ้งตรงต่อเวลา ตัง้ใจปฏบิตัแิละเรยีนรูจ้นกวา่จะผา่นเกณฑ์ ไม่แสดง กรยิาต่อตา้นหรอืต าหนิผูส้อน และมนี ้าใจชว่ยจดัเกบ็เอกสาร แบบฝึก และ
พืน้ทีใ่ชง้าน (สุภาณี เสง็ศร,ี 2553)  
 จากสภาพปญัหาดงักล่าว  ผูว้จิยัในฐานะผูส้อนจงึไดป้รบักกิรรมการการเรยีนการสอน  เพื่อใหน้กัศกึษาในระดบัปรญิญาโทสามารถด าเนินการวจิยั โดยมี
พีเ่ลีย้ง ใหค้ าปรกึษา  ตรวจสอบงาน  ประเมนิงานใหม้คีวามเหมาะสม ซึง่กจิกรรมรปูแบบนี้ จะส่งเสรมิใหเ้กดิความร่วมมอื  เกดิเครอืข่าย เกดิความรูส้กึทีด่ ีๆ ระหวา่ง
นกัศกึษาดว้ยกนั  ส่งผลใหน้กัศกึษาระดบัปรญิญาโท ประสบผลส าเรจ็ในการด าเนินการวจิยั  และนกัศกึษาระดบัปรญิญาเอกกม็ปีระสบการณ์มากขึน้  
 
 
วตัถปุระสงค์ 

1. เพื่อประยุกตใ์ชก้จิกรรมพีส่อนน้อง ในการด าเนินการวจิยัตามรายวชิาวทิยานิพนธ์  และรายวชิา การค้นควา้อสิระ   
2. เพื่อศกึษาผลการด าเนินงานตามกจิกรรมพีส่อนน้อง  
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2. MATERIALS AND METHODS 
 
ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
 ประชากรได้แก่ นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท  จ านวน 4 รุ่น  ได้แก่ รุ่นที ่4, 5, 6,และ 7  จ านวนนกัศกึษา 100 คน  คดัเลอืกเป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 1 รุ่น  
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง  ได้แก่ รุ่นที ่4  จ านวน  22 คน  เนื่องจากเป็นทีรุ่่นลงทะเบยีนรายวชิาวทิยานิพนธ์  และรายวชิา การคน้ควา้อสิระ   
 
เครื่องมือท่ีใช้ 

แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการประยุกตใ์ชก้จิกรรมพี่สอนน้องของนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท 
ระยะเวลา 
 เดอืน มถุินายน  2554-เดอืนมนีาคม 2555 
สถิติท่ีใช้ 
 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชเ้กณฑด์งันี้ 

ค่าเฉลีย่เท่ากบั     4.51–5.00     หมายความวา่     ระดบัมากทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั  3.51–4. 50  หมายความวา่  ระดบัมาก 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั     2.51–3. 50    หมายความวา่     ระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั  1.51–2. 50  หมายความวา่  ระดบัน้อย 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั     1.01–1.50     หมายความวา่     ระดบัน้อยทีสุ่ด 

 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 

1. ประชมุคณะนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท  กลุ่มเป้าหมายเพื่อชีแ้จงแนวทางการท าวจิยั โดยใชก้จิกรรมแบบพีส่อนน้อง  และก าหนดบทบาทของความ
เป็นน้องทีเ่หมาะสม 

2. ประชมุคณะนกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก  เพื่อขอความร่วมมอื  และชีแ้จงแนวทางการท าวจิยัโดยใชก้จิกรรมแบบพีส่อนน้อง  ของนกัศกึษาระดบั
ปรญิญาโท  และก าหนดบทบาทของความเป็นพีท่ีเ่หมาะสม 

3. ก าหนดปฏทินิการด าเนินการวจิยัของนกัศกึษาระดบัปรญิญาโทแต่ละคน  และก าหนดรายชือ่นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอกจ านวน 3-5 คน เป็นพี่
เลีย้งนกัศกึษาระดบัปรญิญาโทจ านวน 1 คน   

4. ประชมุคณะนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท และระดบัปรญิญาเอกร่วมกนั  เพื่อชีแ้จงแนวทางการท าวจิยั  ปฏทินิการด าเนินการวจิยัของนกัศกึษาระดบั
ปรญิญาโทแต่ละคน  และรายชือ่นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอกจ านวน 3-5 คน ทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท 

5. ตดิตามผลการด าเนินงานและสรุปผล 
 

3. RESULTS 
 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการวิจยัของนักศึกษา 
                  จากผลการด าเนินการประยุกตใ์ชก้จิกรรมพี่สอนน้อง ในการด าเนินการวจิยัตามรายวชิาวทิยานิพนธ์  และรายวชิาการคน้ควา้อสิระ  ของนกัศกึษาระดบั
ปรญิญาโท สาขาคอมพวิเตอรศ์กึษารุ่นที่ 4  จ านวน 22 คน  ทีส่ถานภาพก่อนการด าเนินการวจิยั ยงัไม่ไดส้อบเคา้โครงการวจิยั  ซึง่หลงัจากการด าเนินการแล้วมี
ความกา้วหน้าตามล าดบั ดงัแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ความกา้วหน้าในด าเนินการวจิยัของนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท 
 

ล าดบัท่ี รายช่ือ 
สถานะภาพก่อนการ

ด าเนินการ  
การสอบเค้าโครง(3 บท) 

สถานะภาพหลงัการด าเนินการ 
สอบปากเปล่า  

(3 บท) 
สอบปากเปล่า  

(5 บท) 
น าเสนอ 
ผลงาน 

1 นางสาวเนาวรตัน์ บุตรโคตร X / X X 
2 นางสาวปวนีา  เศษจนัทร์ X / / / 
3 นางพรรณงาม จนัอ่อน X / / / 
4 นางมะลวิลัย์  ศรสีารคาม X / / / 
5 นางสาวมญิชกาญจน์ มตกิรกุล X / / / 
6 นางวภิาดา ศรโียธ ี X / / / 
7 นางวสิา เวยีงวเิศษ X / / / 
8 นางณิชนนัทน์ ช ่าชอง X / / / 
9 นางสุคนธร ค าสหีา X / / / 
10 นางอาภรณ์ มะปะเข X / / / 
11 นางสาวอาภาพร วเิศษ X X X X 
12 นายขตัตนินท ์ชาวนัด ี X / X / 
13 นายบุญวฒัน์ ไชยชมภู X / / / 
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หมายเหตุ : X  ยงัไม่มกีารด าเนินการ 
             /   ไดด้ าเนินการแล้ว 
 
 จากตารางที ่1  พบวา่ ก่อนการด าเนินการนักศกึษารอ้ยละ 100  ยงัไม่มกีารสอบเคา้โครงการวจิยั  หลงัจากด าเนินการกจิกรรม “พีส่อนน้อง” แลว้พบวา่ 
นกัศกึษารอ้ยละ   90.09  สามารถด าเนินการการสอบเคา้โครงการวจิยั    นกัศกึษารอ้ยละ   77.27  สามารถด าเนินการการสอบปากเปล่าได ้  และรอ้ยละ 81.81         
สามารถน าเสนอผลงานได ้  
 
ความพึงพอใจของนักศึกษาระดบัปริญญาโท 

   ผูว้จิยัได้ ด าเนินการวดัความพงึพอใจดว้ยแบบวดัความพงึพอใจของนกัศกึษาระดบัปรญิญาโทจ านวน  22 คน ทีม่ต่ีอการด าเนินการใชก้จิกรรม “พีส่อน
น้อง”   ผลการวเิคราะห์แสดงในตารางที่ 2  
 
 
ตารางที ่2 ความพงึใจของนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท 

รายการ 
ผลการประเมิน 

 S.D. ระดบัความพึงพอใจ 
1. กจิกรรม “พีส่อนน้อง” ก าหนดปฏทินิการท างานและกระบวนการทีช่ดัเจน 4.52 0.51 มากทีสุ่ด 
2. กจิกรรม “พีส่อนน้อง” ก าหนดบทบาทของน้องทีช่ดัเจน 4.79 0.42 มากทีสุ่ด 
3. กจิกรรม “พีส่อนน้อง” ก าหนดบทบาทของพีท่ีช่ดัเจน 4.76 0.44 มากทีสุ่ด 
4. กจิกรรม “พีส่อนน้อง” ช่วยให้การวจิยักา้วหน้าขึน้กวา่เดมิ 4.73 0.45 มากทีสุ่ด 
5. กจิกรรม “พีส่อนน้อง”  ช่วยใหเ้กดิเครอืขา่ยความร่วมมอื 4.64 0.49 มากทีสุ่ด 
6. พีใ่หน้ าแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์ในการวจิยั 4.33 0.74 มาก 
7. พี่ชว่ยแนะน าดา้นเอกสารงานวจิยั 4.42 0.50 มาก 
8. พี่ชว่ยแนะน าดา้นการพฒันาสื่อ 4.52 0.51 มากทีสุ่ด 
9.  พีช่่วยแนะน าดา้นการพฒันาเครื่องมอืการวจิยั 4.48 0.57 มาก 
10.พีช่ว่ยเหลอือย่างเป็นกลัยาณมติร 4.45 0.56 มาก 

เฉล่ียโดยรวม 4.56 0.54 มากท่ีสุด 
 
  จากตารางที ่2 ความพงึพอใจของนกัศกึษาระดบัปรญิญาโทโดยเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ = 4.56 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
0.54) เมื่อพจิารณารายขอ้พบวา่ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากถงึมากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ = 4.33-4.79 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.42-0.74)  
 
 

4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION 
 
 จากผลการด าเนินงานวจิยั พบวา่  นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท มคีวามกา้วหน้าในการด าเนินการวจิยั โดยทีร่อ้ยละ 77.27  สามารถด าเนินการการสอบ
ปากเปล่าได ้  และรอ้ยละ 81.81  สามารถน าเสนอผลงานได้  และนกัศกึษามคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด  เหตุทีเ่ป็นเชน่นี้ อาจเป็นเพราะ การที่ผูว้จิยัจดักจิกรรม 
“พีส่อนน้อง” โดยการก าหนดปฏทินิการท างานและกระบวนการที่ชดัเจน  มกีารก าหนดบทบาทของน้องและก าหนดบทบาทของพีท่ี่ชดัเจน  นอกจากนี้มกีารประชมุท า
ความเขา้ใจนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท  เพื่อชีแ้จงแนวทางการท าวจิยั โดยใชก้จิกรรมแบบพีส่อนน้อง  และประชมุคณะนกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก  เพื่อขอความร่วมมอื  
และชีแ้จงแนวทางการท าวจิยัโดยใชก้จิกรรมแบบพีส่อนน้อง  ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท  จงึท าใหก้ารด าเนินการจดักจิกรรมส่งผลให้นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท มี
ความกา้วหน้าในการด าเนินการวจิยั  ผลการวจิยันี้สอดคลอ้งกบั  สุภาณ ีเสง็ศร ี(2553) ที่วจิยั เรื่อง การฝึกทกัษะการวจิยัและพฒันาโดยใชก้จิกรรมแบบพีส่อนน้อง 
ผลการวจิยัพบวา่  กจิกรรมชว่ยใหน้ิสติม ีความรู ้เขา้ใจกระบวนการมากขึน้  และมัน่ใจวา่สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการเรยีน การท างาน การศกึษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง / วทิยานิพนธ์   นอกจากนี้กจิกรรมแบบพีส่อนน้องชว่ยสรา้งเสรมิใหห้าความรู้ เพิม่เตมิ เพื่อน ามาใชใ้นการใหค้ าปรกึษา   
  

14 นายวรเดช อกัษรกาญจน์ X / / / 
15 นายอาทร อฐิรตัน์ X / / / 
16 นายอุทติย ์สมภมู ิ X / / / 
17 นางอมรศลิป์ มาฆะเซน็ต ์ X / / / 
18 นางจริะภา เจรญินนท์ X / / / 
19 นางสาวพราวนุช วชิาสวสัดิ ์ X / / / 
20 นางกญัญา นนัตะนะ X / / / 
21 นางสาวดาวนภา  ศรยีนัต์ X / X X 
22 นางสาวเสน่หจ์นัทร์  สุวรรณแสง X X X X 

รอ้ยละ 100 90.09 77.27 81.81 
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Abstract 

 The purposes of this study were to compare the students’ achievement before and after learning by using 

constructionism and to investigate students’ satisfaction through constructionsim. 

 The sample group was 19 university first- year students who studied in the Major of the Multi-Media 

Technology and Animation, Faculty of Information Technology, Rajabhaj Mahasarakham University. The 

research instruments were the learning activities by using constructionism and the satisfaction’s questionnaire 

form. The data were analyzed and interpreted statistically in terms of mean ( X  ), standard deviation, and t-test 

(Depending Sample).  

 The results show that the significance of achievement from the post-test was higher than pre-test (.05). 

The mean score of the satisfaction received the high to highest scores. 

Key Word : Constructionism 

 

 

Introduction 
 Teaching in class is the way of instruction which used for a long time. There are various teaching 

techniques which are benefit for students, for example, the lectures, the presentations, and the demonstrations, etc. 

However, there are a lot of students in class, this becomes the learning problems. As the National Education Act 

(B.E.2542) mentioned,That “learning management has to follow the rules that student have has capabilities  to 

improve themselves and students are important, therefore, learning process must enhance students capabilities 

naturally and potentially” (Basic Educational Curriculum, 2004). Refer to learning management which focuses on 

learners who can be able to think and solve problems, The application of learning process is necessary.  

Theory of Constructionism  by Prof. Seymour Papert and M.I.T. (Massachusette Institute of Technology) 

is the concept that learning is good and powerful as a learning process that students must have a creative process 

they are. Students need to refer to what they do on their own and in the context of the learners themselves. Then, if 

students have the opportunity to get creative with it. To create pieces that will make it concrete.It means to build 

up enough self-knowledge. The teacher should consider the use of media, technology, materials and equipment for 

learning. Appropriate to allow students to learn and create their own works as a Testimony of knowledge.The 

researcher as a teacher of the Image Production for Multi-Media subject, the faculty of Information Technology, 

Rajabhaj Mahasarakham University realizes that constructionism is essential to enhance students’ knowledge. 

Moreover, this theory encourages students’ idea to create their works through appropriate technology and 

materials. Finally, this subject can develop learning process continuously.  

 

Research Methodology 

 The population of this study consisted of nineteen university first- year students who studied in the Major 

of the Multi-Media Technology and Animation, the Faculty of Information Technology, Rajabhat Mahasarakham 

Univesity. This section was divided as follows: 

1. Identifying students’ learning process through prepared learning activity. 

2. Pre-test 

3. Using learning process through improved learning activity 

4. Using post-test (achievement exercises) 

5. Collecting students’ satisfaction data 

6. Conclusion 
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Results of the Study 
 This section presents the results of the study from the data collected by the two types of the research 

instruments in order to answer research  questions. The results obtained from the investigation and comparing as 

follows: 

1. The result from the students’ achievement 

2. The results from the students’ satisfaction 

 

1. The students’ achievement 

To evaluate the effectiveness of students’ achievement, the data from pre-test and post-test were analyzed 

through t-test Dependent sample. 

Table 1: The Results of Learning Achievement 

test Students No. 
X  S.D. t-test Sig* 

Pre-test 19 15.74 9.65  

9.59 

 

0.000* Post-test 19 24.79 6.29 

 *Sig= .05 

 Table 1 shows the pre-test and post-test scores of students’ achievement. The achievement of the post-

test ( X =24.79, S.D. = 6.29) is higher than the pre-test ( X =15.74, S.D. = 9.65).The posttest score was higher that 

pretest of the significane of .05. 

2. Analyzing of Students’ Satisfaction 

 To find out students’ satisfaction, the data from the questionnaire were analyzed and  

shown in table 2. 

 

Table 2 Analyzing of Students’ Satisfaction 

Assessment X  S.D. Level of 

satisfaction 

1. Interesting of learning activities 4.42 0.61 High scores 

2. Appropriation of learning activities 4.37 0.50 High scores 

3. Interesting of lessons 4.53 0.51 Highest scores 

4. Students’ Self-learning 4.26 0.73 High scores 

5. Students’ Self-answering  4.11 0.81 High scores 

6. Clearance of exercises’ orders 4.21 0.63 High scores 

7. Consistency of content and exercises 4.16 0.57 High scores 

8. Development through exercises 4.16 0.69 High scores 

9. Recognition of students’ works 4.26 0.45 High scores 

10. Difficulties of exercises 4.58 0.51 Highest scores 

Average of Satisfaction 4.30 0.41 High scores 

 

 Table 2 shows that students were satisfied in the high to highest level ( X =4.11-4.58) and the standard 

deviation was between 0.45-0.81. To average, the scores of students’ satisfaction were effective in a good range (

X  =4.30, S.D. = 0.41). Two item, difficulties of exercise ( X  =4.58, S.D. = 0.51) and  Interesting of lessons ( X  

=4.53, S.D. = 0.51) are highest level. 

 

Conclusions and Discussion 
 This section discusses the results of students’ achievement and students’ satisfaction  in order to answer 

the research questions.  

 

1. The Results of Students’ Achievement 

 According to results from the pre-test and post-test, The students’ achievement scores of post-test were 

higher than pre-test. This can be interpreted that learning processes by using constructionism could support 

students to practice and educate their themselves and also the chances to create their works independently. This 

could help students having the higher achievement after learning through this method.The scores of post-test were 

higher than pre-test (.05). 

 

2. The Results of Students’ Satisfaction 

 Based on the finding, the scores of students’ satisfaction were in the high and highest  Level which in the 

high level consequently. This revealed that learning management through constructionism could encourage 

students to study and practice themselves and also enhanced students to create and present their idea 

independently. From this teaching method, students had the opportunities to share the idea with their peers and 

their teacher. Could motivate and challenge students to design easily, and also could help students had the positive 
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thinking. As the result of mentioned learning multimedia through the constructionism theory (Pythagoras) for 

grade 8 students, the scores were in high level (Phinit Phinitpong research which 2010). 
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ABSTRACT 
       The objectives of the research were to 1) develop multimedia on the topic of “ People and Places” for 
2nd  year kindergarten students by using multipoint technology, 2) assess efficiency of the multimedia by   

using multipoint technology, 3)compare the pre-test and post-test scores of the students, and 4) survey the 
satisfaction of the students with the multimedia learning program by using  multipoint technology. The 
sample subjects were fivety 2nd year kindergarten students at Padang School in 2/2011 under the office of 
Mahasarakham Primary Educational Service Area 2. The research instruments were the  
multimedia learning program on the topic of “ People and Places” , an evaluation form, an achievement 
test, and a questionnaire. The statistics used were percentage, mean, standard deviation and t-test 
(Dependent Sample). 
 The research findings showed that the average level of the quality of the multimedia was very high 
(  = 4.65, S.D. = 0.44). The average value of the multimedia efficiency regarding the standardized criteria 
was 96.17/95.67. The average post-test score of the students was significantly higher than that of pre-test 
score at the .05 level. The average level of the satisfaction of the students with the multimedia learning 
program was high (  = 2.72, S.D = 0 .26). 
 
KEYWORDS: Multimedia Development, Multipoint Technology, Multipoint  Media, Interaction, 
Presentation 
 

บทคดัย่อ    

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1) พฒันาสือ่มลัตมิเีดยีเรือ่งบุคคลและสถานทีร่อบตวั ส าหรบัเดก็นกัเรยีนชัน้ 
อนุบาลปีที ่2 ดว้ยเทคโนโลยมีลัตพิอยทใ์หม้คีุณภาพ 2) หาประสทิธภิาพของสือ่มลัตมิเีดยีเรือ่งบุคคลและสถานที่
รอบตวั  ส าหรบัเดก็นกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 ดว้ยเทคโนโลยมีลัตพิอยท ์ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 3) 
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2  4) ศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีน
ทีม่ต่ีอสือ่มลัตมิเีดยี เรือ่งบุคคลและสถานทีร่อบตวั  ส าหรบัเดก็นกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 ดว้ยเทคโนโลยมีลัตพิอยทท์ี่
พฒันาขึน้ กลุ่มตวัอย่าง คอื เดก็นกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 โรงเรยีนบา้นปา่แดง กลุ่มพฒันาความเป็นเลศิทางวชิาการ
กลุ่มที ่11  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2  ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554  จ านวน 
1 หอ้งเรยีน จ านวน 15 คน ซึง่ไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื 1) สือ่มลัตมิเีดยี
เรือ่งบุคคลและสถานทีร่อบตวั ส าหรบันกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 ดว้ยเทคโนโลยมีลัตพิอยท ์2) แบบประเมนิคุณภาพ
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สือ่มลัตมิเีดยีเรือ่งบุคคลและสถานทีร่อบตวั ส าหรบันกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 ดว้ยเทคโนโลยมีลัตพิอยท ์3) 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  จ านวน 20 ขอ้ 4) แบบสอบถามความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอสือ่
มลัตมิเีดยีเรือ่งบุคคลและสถานทีร่อบตวั ส าหรบันกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 ดว้ยเทคโนโลยมีลัตพิอยท ์ค่าสถติทิีใ่ช ้คอื 
ค่าเฉลีย่ รอ้ยละ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติ ิt-test (Dependent Sample) ผลการศกึษา
พบว่า 1) สือ่มลัตมิเีดยีเรือ่งบุคคลและสถานทีร่อบตวั ส าหรบันกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 ทีพ่ฒันาขึน้ มคีุณภาพใน
ระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด ( = 4.65, S.D. = 0.44)  2) ประสทิธภิาพของสือ่มลัตมิเีดยีเรือ่งบุคคลและสถานทีร่อบตวั 
ส าหรบัเดก็นกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 ดว้ยเทคโนโลยมีลัตพิอยทท์ีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ 96.17/95.67 สงูกว่า
เกณฑท์ีก่ าหนด (95/95) 3) คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน ( = 19.13, S.D. = 1.30) สงูกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน ( = 
7.20, S.D. = 1.42) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ 4) ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอสือ่มลัตมิเีดยี 
เรือ่งบุคคลและสถานทีร่อบตวั ส าหรบัเดก็นกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 ดว้ยเทคโนโลยมีลัตพิอยท ์มคีวามพงึพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก ( = 2.72, S.D. = 0.44)   

 
KEYWORDS: การพฒันาสือ่มลัตมิเีดยี เทคโนโลยมีลัตพิอยท ์สือ่มลัตพิอยท ์ปฏสิมัพนัธ ์งานน าเสนอ  
 

1.บทน า 
             ในสงัคมปจัจุบนัเดก็ไทยรบัเอาวฒันธรรม และเทคโนโลยต่ีางชาตเิขา้มา เดก็ไทยในปจัจุบนัจงึตอ้งปรบัตวั
ใหเ้ขา้กบัเทคโนโลยขีองโลกสมยัใหม ่สงัคมการศกึษาของไทยรบัเอาอทิธพิลนี้เขา้มามาก พระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 มาตรา 22ไดก้ล่าวไวว้่า การจดัการศกึษาตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถ
เรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้และถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามส าคญัทีสุ่ด กระบวนการจดัการศกึษาตอ้งส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน
สามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ และในหมวด 9 เทคโนโลยเีพือ่การศกึษา มาตรา 66 กล่าวไวว้่า 
ผูเ้รยีนมสีทิธิไ์ดร้บัการพฒันาขดีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศกึษาในโอกาสแรกทีท่ าไดเ้พือ่ใหม้คีวามรู้
และทกัษะเพยีงพอทีจ่ะใหใ้ชเ้ทคโนโลย ีเพือ่การศกึษาในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองไดอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ  
(ราชกจิจานุเบกษา ฉบบักฤษฎกีา. 2542 : เวบ็ไซด)์  
 หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ไดก้ล่าวไวว้่า ในโลกปจัจุบนัความรูแ้ละเทคโนโลยเีกดิขึน้มาก
และเป็นไปอย่างรวดเรว็ มนุษยไ์มส่ามารถจดจ าทุกอย่างได ้อกีทัง้ความรูไ้มไ่ดอ้ยู่นิ่งหรอืเกดิขึน้อย่างชา้พอทีจ่ะ
เรยีนรูผ้่านผูรู้ค้นใดคนหนึ่ง มนุษยจ์ าตอ้งไดร้บัการพฒันาใหส้ามารถเตบิโตและเรยีนรูไ้ดต้ลอดชวีติและตอ้งเริม่ตัง้แต่
แรกเกดิ โดยการปลกูฝงัใหเ้ดก็มเีจตคตทิีด่ต่ีอการรบัรู ้เรยีนรู ้และมคีวามสามารถในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 
กลัน่กรองขอ้มลู เลอืกใชแ้ละน ามาใชใ้นสถานการณ์ทีต่นตอ้งการไดอ้ย่างเหมาะสม นอกจากนี้มนุษยย์งัจ าเป็นตอ้งมี
ความสามารถในการเรยีนรูจ้ากผูอ้ืน่และมลีกัษณะที่ท าใหผู้อ้ื่นยนิดทีีจ่ะแบ่งปนัความรู ้ประสบการณ์ ตลอดจนหยบิ
ยืน่โอกาสในการเรยีนรูใ้ห ้คุณสมบตัทิีเ่อื้อต่อการเจรญิงอกงามตลอดชวีติดงักล่าวจ าเป็นตอ้งปลกูฝงัตัง้แต่ปฐมวยั
และตอ้งพฒันาอย่างต่อเนื่อง การศกึษาปฐมวยัเป็นการพฒันาเดก็ตัง้แต่แรกเกดิถงึ 5 ปี บนพืน้ฐานการอบรมเลีย้งดู
และการส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูท้ีส่นองต่อธรรมชาตแิละพฒันาการของเดก็แต่ละคนตามศกัยภาพ ภายใตบ้รบิท
สงัคม-วฒันธรรมทีเ่ดก็อาศยัอยู่ ดว้ยความรกั ความเอื้ออาทร และความเขา้ใจของทุกคน เพือ่สรา้งรากฐานคุณภาพ
ชวีติใหเ้ดก็พฒันาไปสู่ความเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์เกดิคุณค่าต่อตนเองและสงัคม (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2546. 1-3)   
 ในประเทศไทยไดม้กีารน าคอมพวิเตอรม์าช่วยสอนเป็นเวลานานพอสมควร ในยุคแรกของการใชค้อมพวิเตอร์
กบัเดก็นัน้ยงัไมเ่ป็นทีน่ิยมดว้ยระบบคอมพวิเตอรย์งัเป็นการแสดงออกเฉพาะทีเ่ป็นตวัหนงัสอื บางโปรแกรมอาจมี
ภาพกราฟิกประกอบบา้งเลก็น้อย ซึง่ไมน่่าสนใจแมใ้นต่างประเทศกไ็มน่ิยม ต่อมาเมือ่อุปกรณ์และโปรแกรมพฒันา
มากขึน้ จงึเป็นทีน่ิยมโดยแพร่หลาย ทัง้นี้โดยจุดประสงคห์ลกัของการผลติโปรแกรมส าหรบัเดก็ จะไมเ่น้นเดก็ใหเ้กดิ
การเรยีนรูเ้ฉพาะเนื้อหาอย่างเดยีวแต่ตอ้งสนุกกบัการเรยีนนัน้ดว้ย  ลกัษณะของโปรแกรมทีใ่ชเ้ป็นสือ่ผสม 
(Multimedia) หมายถงึการใชส้ือ่หลายๆ แบบประกอบกนัมทีัง้ขอ้ความ ภาพนิ่ง ภาพทีเ่คลือ่นไหวไดแ้ละมเีสยีง ใน
การใชโ้ปรแกรมทีเ่ป็นสือ่ผสมนี้จะตอ้งมคีอมพวิเตอรท์ีเ่ป็นสือ่ผสมดว้ย  ดงันัน้เทคโนโลยคีอมพวิเตอรจ์งึเป็น
เครือ่งมอืทางเทคโนโลยชีนิดหนึ่งทีใ่ชก้บัเดก็ไดทุ้กวยั ไดม้กีารน าคอมพวิเตอรม์าใชก้บัเดก็ปฐมวยัในรปูแบบต่างๆ 
ทัง้เพือ่เป็นการฝึกทกัษะใหก้บัเดก็เชน่ การสรา้งสมัพนัธภาพการเรยีนรูท้างพุทธปิญัญา การคดิเลข  ใชเ้พือ่เป็นการ
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ฝึกความคดิสรา้งสรรค ์ทกัษะภาษา คณติศาสตร ์การแกป้ญัหา นอกจากนี้คอมพวิเตอรย์งัช่วยในการใชส้ายตา และ
มอืใหส้มัพนัธก์นั เมือ่ใชแ้ลว้ยงัไดพ้ฒันาทกัษะการใชค้อมพวิเตอรด์ว้ย จุดประสงคข์องการใชค้อมพวิเตอรใ์นเดก็
ปฐมวยัยงัมุง่ฝึกเดก็ใหใ้ชค้อมพวิเตอร ์ เพือ่การเรยีนรู ้พฒันาความคดิและทกัษะต่างๆ เดก็จะเรยีนรูก้จิกรรมจาก
คอมพวิเตอรใ์นเรือ่งเกีย่วกบัสญัลกัษณ์ เพราะในชวีติประจ าวนัเดก็จะใชส้ญัลกัษณ์จากการสือ่สารดว้ยท่าทาง ภาษา
ในการเล่นและงานศลิปะ จงึเหน็ไดว้่า เดก็จะไดร้บัประโยชน์จากการใชค้อมพวิเตอรด์ว้ย และถา้เดก็เล่นคอมพวิเตอร์
ดว้ยความรูส้กึสบายใจ มคีวามเชือ่ม ัน่ สนุกกบัการเล่นแลว้ เดก็จะพฒันาการเรยีนรูไ้ดเ้ป็นอย่างด ีนอกจากนี้
คอมพวิเตอรย์งัเป็นตวักระตุน้เดก็ไดด้ใีนการเรยีนรู ้เดก็จะรูส้กึมสีว่นร่วม สนุกสนาน ตื่นเตน้ เพราะเหน็ผลไดท้นัท ี
อยากตดิตาม มคีวามรูส้กึทีด่ใีนการเรยีนรู ้พรอ้มทัง้ช่วยส่งเสรมิพฒันาการดา้นร่างกายดา้นสงัคม ดา้นอารมณ์ และ
จติใจ  ดา้นสตปิญัญา (ปิยะนุช พลูลาภ. 2555. เวบ็ไซด)์  
 เทคโนโลยมีลัตพิอยทเ์ป็นเทคโนโลยคีอมพวิเตอรอ์กีอย่างหนึ่งทีท่ าใหผู้เ้รยีนสามารถโตต้อบกบั สือ่การสอน
ไดพ้รอ้มกนัหลายคนบนหน้าจอเดยีวกนั  โดยคอมพวิเตอร ์1 ตวั สามารถเชือ่มต่อ กบัเมาสไ์ดม้ากถงึ 250 ตวั  ซึง่
สามารถตอบสนองการเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มของนกัเรยีนไดเ้ป็นอย่างด ีนกัเรยีนสามารถมปีฏสิมัพนัธก์บัสือ่การเรยีน
การสอน กบัเพือ่นรว่มชัน้และครไูด ้ดงันัน้ เทคโนโลยมีลัตพิอยทจ์งึเป็นเทคโนโลยทีีช่่วยส่งเสรมิการเรยีนรูแ้บบมี
ปฏสิมัพนัธแ์ละช่วยส่งเสรมิพฒันาการทางดา้นร่างกาย จติใจ สงัคม และสตปิญัญาของผูเ้รยีนผ่านการท ากจิกรรม
ต่าง ๆ ในสือ่การเรยีนการสอน เทคโนโลยมีลัตพิอยทจ์งึเป็นเทคโนโลยทีีน่ ามาใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน
แบบมปีฏสิมัพนัธ ์และช่วยส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละพฒันาการของเดก็ทัง้ดา้นร่างกาย อารมณ์  จติใจ สงัคม และ
สตปิญัญา รวมถงึเทคโนโลยมีลัตพิอยท ์ยงัสามารถช่วยลดปญัหาดา้นการจดัซื้อสือ่การเรยีนการสอนและอุปกรณ์
คอมพวิเตอรท์ีม่ไีมเ่พยีงพอต่อการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน และเป็นสือ่ทีท่ าใหม้กีารปฏสิมัพนัธท์ีด่รีะหว่าง
ครผููส้อนกบันกัเรยีนไดเ้ป็นอย่างด ีสือ่มลัตมิเีดยีแบบปฏสิมัพนัธเ์ป็นสือ่ทีด่งึดดูความสนใจ เหมาะสมกบัวยัของเดก็ 
ท าใหเ้ดก็ไมเ่บือ่สามารถเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งสนุกเพลดิเพลนิอีกทัง้มแีบบฝึกใหเ้ดก็ไดเ้ล่น  สามารถเรยีนรูไ้ดต้ามศกัยภาพ
และความพรอ้มของเดก็ (สุลาวลัย ์มาชยั. 2554 : 87 -89) มทีัง้ภาพและภาพเคลือ่นไหว เกมใหเ้ดก็ไดเ้ล่น ไดล้งมอื
ปฏบิตัดิว้ยตนเองเหมาะสมกบัวยั อกีทัง้ภาพมคี าอธบิายทีช่ดัเจนเขา้ใจงา่ยและมกีารน าเสนอบทเรยีนแบบเป็นล าดบั
ข ัน้ตอน (สุภาวด ี จนัเกือ้. 2554 : 93 – 95) สือ่การเรยีนการสอนอเิลคทรอนกิส ์ดว้ยโปรแกรมมลัตพิอยทเ์มาส์เป็นสือ่ที่
นักเรยีนมคีวามพงึพอใจมาก (อรนนัท ์เชาวพ์านิช 2552 : 13) เทคโนโลยมีลัตพิอยทเ์ป็นนวตักรรมทีม่บีทบาทส าคญั
ในการช่วยใหค้รผููส้อนเกดิการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงค์ สามารถน าไปใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการจดัการเรยีนการสอนได ้
เพราะเพิม่พนูความรูค้วามเขา้ใจ และประสบการณ์ ใหก้บัครผููส้อนได ้ 
จงึเหมาะสมทีจ่ะน าไปใชใ้นการจดัการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ (ปารชิาต ิ เภสชัชา. 2553 : เวบ็ไซต์)  
 ในการจดัการเรยีนการสอนนกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 โรงเรยีนบา้นปา่แดง อ าเภอนาเชอืก จงัหวดั
มหาสารคาม สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคามเขต 2 พบว่า มปีญัหาดา้นสือ่การเรยีน
การสอน เนื่องจากขาดสือ่มลัตมิเีดยี นวตักรรมทางเทคโนโลยเีพือ่ใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้นกัเรยีนไมน่่าสนใจเรยีน 
เบือ่หน่ายในการเรยีน ไมม่คีวามสนุกสนานในการเรยีนรู ้เดก็มกีารปฏสิมัพนัธก์บัครนู้อย และโรงเรยีนมคีอมพวิเตอร์
ไมเ่พยีงพอแก่การเรยีนการสอน ท าใหส้ือ่อุปกรณ์ไมเ่พยีงพอ (โรงเรยีนบา้นปา่แดง. 2553 : 19) และส านกังาน
รบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) รอบสองเมือ่วนัที ่26-28 ธนัวาคม  2550 ได้
เสนอแนะโดยรวมใหท้างโรงเรยีนไดใ้ชส้ือ่เทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนรูม้ากขึน้ โดยเฉพาะเดก็ระดบัปฐมวยัควรมี
สือ่ การเรยีนรูเ้กีย่วกบับุคคลและสถานทีร่อบตวั  (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2550 : 42) 
 จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึไดจ้ดัท าและพฒันาสือ่มลัตมิเีดยีเรือ่งบุคคลและสถานทีร่อบตวั ส าหรบันกัเรยีน
ชัน้อนุบาลปีที ่2 ดว้ยเทคโนโลยมีลัตพิอยทข์ึน้ เพือ่พฒันาและส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดรู้จ้กัเรือ่งราวเกีย่วกบับุคคลและ
สถานทีร่อบตวั เทคโนโลยมีลัตพิอยท ์เพือ่ช่วยส่งเสรมิการเรยีนรูแ้บบปฏสิมัพนัธท์ีด่ ีท าใหน้ักเรยีนมคีวามสุข สนุก
สานาน สนใจในการเรยีนรู ้และยงัช่วยส่งเสรมิการเรยีนรู ้ พฒันาทกัษะทัง้ทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม 
สตปิญัญา  และยงัช่วยใหเ้ดก็มคีวามพรอ้มกอ่นเรยีนในระดบัชัน้ทีส่งูขึน้ต่อไป  
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.เพือ่พฒันาสือ่มลัตมิเีดยีเรือ่งบุคคลและสถานทีร่อบตวั ส าหรบัเดก็นกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 ดว้ย 

เทคโนโลยมีลัตพิอยทใ์หม้คีุณภาพ 
  2. เพือ่หาประสทิธภิาพของสือ่มลัตมิเีดยีเรือ่งบุคคลและสถานทีร่อบตวั ส าหรบัเดก็นกัเรยีนชัน้อนุบาลปี
ที ่2 ดว้ยเทคโนโลยมีลัตพิอยท ์ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์
  3. เพือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 
  4. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอสือ่มลัตมิเีดยี เรือ่งบุคคลและสถานทีร่อบตวั ส าหรบัเดก็
นกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 ดว้ยเทคโนโลยมีลัตพิอยทท์ีพ่ฒันาขึน้ 

 
 2.วิธีการด าเนินการวิจยั  

           2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากร คอื เดก็นกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 กลุ่มพฒันาความเป็นเลศิทางวชิาการกลุ่มที ่11  ส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554 จ านวน 10 โรงเรยีน จ านวน 
150 คน  
  กลุ่มตวัอย่าง คอื เดก็นกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 โรงเรยีนบา้นปา่แดง กลุ่มพฒันาความเป็นเลศิทาง
วชิาการกลุ่มที ่11  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2  ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554 
จ านวน 15 คน ซึง่ไดม้าจากการเลอืก 
แบบเจาะจง 
 2.2 เนื้อหา ทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ประกอบไปดว้ย 4 หน่วย ดงันี้ 1) หน่วยครอบครวั  2) หน่วยบา้น  3) 
หน่วยโรงเรยีนและบุคคลในโรงเรยีน 4) หน่วยสถานทีต่่างๆทีห่นูรูจ้กั 
 2.3 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื 1) สือ่มลัตมิเีดยีเรือ่งบุคคลและสถานทีร่อบตวั ส าหรบันกัเรยีนชัน้
อนุบาลปีที ่2 ดว้ยเทคโนโลยมีลัตพิอยท ์2) แบบประเมนิคุณภาพสือ่มลัตมิเีดยีเรื่องบุคคลและสถานทีร่อบตวั ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 ดว้ยเทคโนโลยมีลัตพิอยท ์3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน จ านวน 20 ขอ้ 4) 
แบบสอบถามความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอสือ่มลัตมิเีดยีเรือ่งบุคคลและสถานทีร่อบตวั ส าหรบันกัเรยีนชัน้อนุบาล
ปีที ่2 ดว้ยเทคโนโลยมีลัตพิอยท ์ 
 2.4 สถติทิีใ่ช ้ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติ ิt-test 
 2.5 ระยะเวลา ในระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ ์- มนีาคม 
 2.6 ขัน้ตอนการด าเนินงานวจิยั 
  ในการด าเนินการวจิยัในครัง้นี้ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนการพฒันาตามรปูแบบของ ADDIE 
Model มรีายละเอยีดดงันี้ 
  6.2.1 ข ัน้วเิคราะห ์เป็นขัน้ตอนการศกึษาสภาพปญัหาการจดัการเรยีนการสอนในระดบัการศกึษา
ปฐมวยั โดยการศกึษาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัพุทธศกัราช 2546 หลกัสตูรสถานศกึษาการศกึษาปฐมวยัโรงเรยีน
บา้นปา่แดง วเิคราะหห์ลกัสตูร สาระการเรยีนรู ้สาระทีค่วรเรยีนรูเ้พือ่จ าแนกเนื้อหากจิกรรม กระบวนการเรยีนรู ้
ก าหนดจุดหมายซึง่ถอืเป็นมาตรฐานคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ก าหนดตวับ่งชีแ้ละสภาพทีพ่งึประสงคป์ระสบการณ์
ส าคญั วเิคราะหก์ารเรยีนรูร้ายปี ก าหนดหน่วยการเรยีนรู ้ก าหนดเวลาเรยีน การจดัประสบการณ์ การประเมนิความ
พรอ้ม ศกึษาเทคโนโลยมีลัตพิอยท ์การใชโ้ปรแกรมมลัตพิอยทเ์มาส์ และ ศกึษาหลกัการวธิกีารทฤษฎแีละงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง 
  6.2.2 ข ัน้การออกแบบ เป็นขัน้ตอนการออกแบบเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ซึง่ประกอบไปดว้ยการ
ออกแบบสือ่มลัตมิเีดยี เรือ่งบุคคลและสถานทีร่อบตวั ส าหรบันกัเรยีน ชัน้อนุบาลปีที ่2 ดว้ยเทคโนโลยมีลัตพิอยท ์ 
ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูต่้างๆ แบบฝึกทกัษะ/ กจิกรรมทีใ่ชใ้นสือ่มลัตพิอยท ์ออกแบบแบบประเมนิคุณภาพสือ่
มลัตมิเีดยีเรือ่งบุคคลและสถานทีร่อบตวั ส าหรบันกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 ดว้ยเทคโนโลยมีลัตพิอยท ์ออกแบบ
ทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีน 
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  6.2.3 ขัน้การพฒันา เป็นขัน้ตอนในการพฒันาเครือ่งมอื และตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอื โดย
ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 คน ดงันี้ 1) อาจารยเ์ดอืนเพญ็ ภานุรกัษ์  อาจารยป์ระจ า  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหา 2) อาจารยร์ตันะ บุตรสรุนิทร ์ ศกึษานิเทศกเ์ชีย่วชาญ 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 1 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นแผนการสอน 3) อาจารยว์รีะพน ภานุรกัษ์  
อาจารยป์ระจ า  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูร การวดัและ
ประเมนิผล 4) อาจารยอ์ภดิา รุณวาทย ์อาจารยป์ระจ า คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูรและการสอน 5) อาจารยธ์วชัชยั สหพงษ์ อาจารยป์ระจ า คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ผูเ้ชีย่วชาญดา้นคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลย ี
  6.2.4 ขัน้การทดลองใช ้น าสือ่มลัตมิเีดยีเรือ่งบุคคลและสถานทีร่อบตวั ส าหรบันกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 
ดว้ยเทคโนโลยมีลัตพิอยทไ์ปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างตามแบบแผนการทดลอง เกบ็รวบรวมขอ้มลูต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งทีไ่ดจ้ากการทดลอง 
  6.2.5 ขัน้ประเมนิผล น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองไปวเิคราะหค์่าทางสถติแิละสรุปผลการทดลอง เขยีน
รายงานผลการวจิยั 
 

3.ผลการวิจยั  
3.1 ผลการพฒันาสือ่มลัตมิเีดยีเรือ่งบุคคลและสถานทีร่อบตวั ส าหรบัเดก็นกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 ดว้ย
เทคโนโลยมีลัตพิอยท ์

ผูศ้กึษาไดพ้ฒันาสือ่มลัตมิเีดยีตามทีไ่ดอ้อกแบบไวโ้ดยเน้นเนื้อหาเรือ่งบุคคลและสถานทีร่อบตวัเดก็ ประกอบดว้ยสือ่
จ านวน 2 ประเภท ไดแ้ก่ สือ่งานน าเสนอ และสือ่มลัตพิอยท ์ประกอบดว้ยเนื้อหาจ านวน 4 หน่วย ไดแ้ก่ หน่วย
ครอบครวัของฉนั หน่วยบา้นของฉนั หน่วยโรงเรยีนและบุคคลในโรงเรยีน หน่วยสถานทีต่่างๆ ทีห่นูรูจ้กั ดงัภาพ 
 

          
 
  หลงัจากนัน้ผูศ้กึษาไดน้ าสือ่มลัตมิเีดยีใหผู้เ้ชีย่วชาญชุดเดมิประเมนิคุณภาพ โดยใชแ้บบประเมนิ
คุณภาพสือ่มลัตมิเีดยี เรือ่งบุคคลและสถานทีร่อบตวั ส าหรบันกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 ดว้ยเทคโนโลยมีลัตพิอยท ์
ปรากฏผลดงัแสดงในตารางที ่1 
 
ตารางที ่1 ผลการประเมนิคุณภาพสือ่มลัตมิเีดยีเรือ่งบุคคลและสถานทีร่อบตวัโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
                   รายการ                            ผลการประเมนิ 

 S.D. การแปลความหมาย 
1. ลกัษณะเนื้อหา 4.67 0.52 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
2. ภาพและภาษาทีใ่ช ้ 4.70 0.42 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
3. ตวัอกัษร และส ี 4.50 0.52 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
4. ลกัษณะการด าเนินเรือ่ง 4.80 0.33 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
5. การออกแบบกจิกรรม 4.60 0.41 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
            รวม 4.65 0.44 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
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            จากตารางที ่1 ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยภาพรวมในระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ดโดยค่า   เท่ากบั 4.65 
และค่า S.D. เท่ากบั 0.44 เมือ่พจิารณารายดา้นพบว่า ดา้นลกัษณะเนื้อหา ดา้นภาพและภาษาทีใ่ช ้ดา้นตวัอกัษรและ
ส ีดา้นลกัษณะการด าเนินเรือ่ง ดา้นการออกแบบกจิกรรม โดยรวมในระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด โดยค่า X  อยู่ระหว่าง 
4.50 – 4.80 และค่า S.D.อยู่ระหว่าง 0.33 – 0.52  
           3.2 ผลการทดลองใชส้ือ่มลัตมิเีดยี 
  3.2.1 ผลการหาประสทิธภิาพของสือ่มลัตมิเีดยีเรือ่งบุคคลและสถานทีร่อบตวั ส าหรบัเดก็นกัเรียนชัน้
อนุบาลปีที ่2 ดว้ยเทคโนโลยมีลัตพิอยท์ ผูศ้กึษาไดน้ าสือ่มลัตมิเีดยีทีพ่ฒันาขึน้ไปทดลองใชป้ระกอบการจดักจิกรรม
การเรยีนรูก้บักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 15 คน เพือ่หาประสทิธภิาพของสือ่มลัตมิเีดยี ผลการทดลองใชโ้ดยค่า E1 จาก
รอ้ยละของคะแนนระหว่างเรยีนของแต่ละเรือ่ง และ E2 จากรอ้ยละของคะแนนจากการประเมนิผลทางการเรยีนหลงั
เรยีนครบทุกเนื้อหาแลว้ ประสทิธภิาพของสือ่มลัตมิเีดยีทีพ่ฒันาขึน้ ปรากฏผลดงัแสดงใน ตารางที ่2  
 
ตารางที ่2 ผลการหาประสทิธภิาพของสือ่มลัตมิเีดยี 
            เกณฑ์            ค่าประสทิธภิาพ                   การแปลผล 
               E1                 96.17                     ดเียีย่ม 
               E2                 95.67                     ดเียีย่ม 

                    จากตารางที ่2 ประสทิธภิาพของสือ่มลัตมิเีดยีเรือ่งบุคคลและสถานทีร่อบตวั ส าหรบัเดก็นกัเรยีนชัน้
อนุบาลปีที ่2 ดว้ยเทคโนโลยมีลัตพิอยท์ ทีผู่ศ้กึษาไดพ้ฒันาขึน้ตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้คอื E1/E2 เท่ากบั 95/95 จาก
ผลการทดลองพบว่า ผลทีไ่ดจ้ากคะแนนระหว่างเรยีนของแต่ละเรือ่ง มคี่าเท่ากบั 96.17 และผลทีไ่ดจ้ากการท าแบบ
ประเมนิหลงัเรยีนมคี่าเท่ากบั 95.67 สรุปไดว้่า สือ่มลัตมิเีดยีทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพดเียีย่ม (96.17/95.67) เท่ากบั
เกณฑท์ีก่ าหนด  
  3.2.2 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 ผูศ้กึษาได้
น าสือ่มลัตมิเีดยีทีพ่ฒันาขึน้ไปทดลองใชก้บันกัเรยีนกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 15 คน โดยท าการประเมนิก่อนเรยีนและ
หลงัเรยีนดว้ยแบบทดสอบกอ่นเรยีนและแบบทดสอบหลงัเรยีน ผูศ้กึษาไดน้ าคะแนนทัง้ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของ
นกัเรยีนทัง้ 15 คน มาวเิคราะหด์ว้ยสถติ ิt-test ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ปรากฏผล
ดงัแสดงในตารางที ่3 
 
ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 
          ช่วงเวลา
ทดลอง 

    จ านวน
นกัเรยีน 

                        S.D.           t-test* 

        ก่อนเรยีน           15               7.20       1.42          39.74 
         df = 14         หลงัเรยีน           15             19.13       1.30 

      * นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
                    จากตารางรางที ่3 ผลคะแนนเฉลีย่หลงัการเรยีน ( X  = 19.13, S.D = 1.30) สงูกว่าคะแนนเฉลีย่
ก่อนเรยีน ( X  = 7.20, S.D = 1.42) ค่า tค านวณ  เท่ากบั 39.74  ซึง่มคี่ามากกว่าค่า  tตาราง (1.761)  สรุปไดว้่าคะแนน
เฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  3.2.2 ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอสือ่มลัตมิเีดยี เรื่องบุคคลและสถานทีร่อบตวั 
ส าหรบัเดก็นกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 ดว้ยเทคโนโลยมีลัตพิอยท ์ผูศ้กึษาไดท้ าการสอบถามความพงึพอใจของ
นกัเรยีน หลงัจากไดจ้ดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยสือ่มลัตมิเีดยีเรือ่งบุคคลและสถานทีร่อบตวั ส าหรบันกัเรยีนชัน้อนุบาล
ปีที ่2 ดว้ยเทคโนโลยมีลัตพิอยทท์ีพ่ฒันาขึน้ โดยใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจ ปรากฏผลดงัแสดงในตารางที ่4  
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ตารางที ่4 ผลการสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีน 
              รายการ                                   S.D.       การแปลความหมาย 
1. ดา้นภาพ                2.79                 0.41           ชอบมาก 
2. ดา้นส ี                2.74                 0.44           ชอบมาก 
3. ดา้นกจิกรรมเสรมิ                2.65                 0.48           ชอบมาก 
4. ดา้นเนื้อหา                2.79                 0.41           ชอบมาก 
        เฉลีย่รวม                2.72                 0.44           ชอบมาก 

                    จากตารางที ่4 ผลการสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีน โดยภาพรวมนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจอยู่
ในระดบัชอบมาก ( X  = 2.72, S.D = 0.44) เมือ่พจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นภาพ ดา้นส ีดา้นกจิกรรมเสรมิ และ
ดา้นเนื้อหา โดยรวมมคีวามพงึพอใจในระดบัชอบมาก โดยค่า X  อยู่ระหว่าง 2.65 – 2.79 และค่า S.D.อยู่ระหว่าง 
0.41 – 0.48  

 
4. สรปุและอภิปรายผล  

 จากผลการศกึษาสือ่มลัตมิเีดยีเรือ่งบคุคลและสถานทีร่อบตวั ส าหรบันกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 ดว้ย 
เทคโนโลยมีลัตพิอยท ์พบประเดน็ทีค่วรน ามาอภปิรายผลการศกึษา ดงันี้ 

   4.1 ผลการหาคุณภาพสือ่มลัตมิเีดยีเรือ่งบุคคลและสถานทีร่อบตวั ส าหรบัเดก็นกัเรยีนชัน้อนุบาลปี 
ที ่2 ดว้ยเทคโนโลยมีลัตพิอยทท์ีผู่ศ้กึษาไดพ้ฒันาขึน้ พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็โดยรวมในระดบัเหมาะสม
มากทีสุ่ด (  เท่ากบั 4.65 และค่า S.D. เท่ากบั 0.44) ทัง้นี้เนื่องมาจากผูศ้กึษาไดด้ าเนินการพฒันาตามขัน้ตอน 5 
ข ัน้ตอน คอื ข ัน้การวเิคราะห ์ข ัน้การออกแบบ ขัน้การพฒันา ขัน้การทดลองใช ้และขัน้การประเมนิผล โดยในขัน้
วเิคราะห ์ผูศ้กึษาไดว้เิคราะหห์ลกัสตูร วเิคราะหเ์นื้อหาแลว้ใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้ปรบัปรุง
แกไ้ขตามค าแนะน า ข ัน้ออกแบบไดอ้อกแบบตามแบบแผนทีก่ าหนดไว ้แลว้น าสือ่มลัตมิเีดยีทีส่รา้งขึน้ใหผู้เ้ชีย่วชาญ
ดา้นคอมพวิเตอรป์ระเมนิ และไดป้รบัปรุงตามค าแนะน า ขึน้พฒันาโดยน าสือ่มลัตมิเีดยีทีป่รบัปรุงตามค าแนะน าของ
ผูเ้ชีย่วชาญแลว้ไปใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาตรวจสอบคุณภาพของสือ่มลัตมิเีดยี ข ัน้ทดลองใชไ้ดท้ดลองใชก้บันกัเรยีนที่
ไมใ่ช่กลุ่มตวัอย่าง คอื ทดลองกบันกัเรยีน 1 : 1 : 1 และ 3 : 3 : 3 แลว้สอบถามความพงึพอใจเกีย่วกบั ภาพ ส ี
กจิกรรมเสรมิ เนื้อหา แลว้น ามาปรบัปรุงก่อนน าไปทดลองใช ้ข ัน้ประเมนิผล ไดใ้หผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 5 คน ประเมนิ
คุณภาพของสือ่มลัตมิเีดยีตามแบบประเมนิแลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า จงึท าใหส้ือ่มลัตมิเีดยีมคีุณภาพ 
ท าใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจกระตอืรอืรน้ ไมเ่บือ่ เขา้ใจเนื้อหางา่ย เรยีนรูไ้ดอ้ย่างสนุกสนานเพลดิเพลนิ ผลการวจิยั
ครัง้นี้สอดคลอ้งกบัสุภาวด ี จนัเกือ้ (2554:89) ไดศ้กึษาการพฒันาสือ่มลัตมิเีดยีแบบปฏสิมัพนัธ ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้
อนุบาลปีที ่2 โดยใชเ้ทคโนโลยมีลัตพิอยท ์พบว่ามคีุณภาพอยู่ในระดบัมาก ( X =4.42, S.D.=0.48) สุลาวลัย ์มาชยั 
(2554 :83) ไดศ้กึษาการพฒันามลัตมิเีดยีแบบปฏสิมัพนัธ ์โดยใชเ้ทคโนโลยมีลัตพิอยทส์ าหรบันกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่
2 พบว่าพบว่ามคีุณภาพอยู่ในระดบัมาก ( X =4.27, S.D.=0.44)  โสภณ สมด ี(2552 : 111) ไดศ้กึษาพฒันาหลกัสตูร
และคู่มอืฝึกอบรมการสรา้งสือ่การสอนดว้ยเทคโนโลยมีลัตพิอยท ์พบว่าภาพโดยรวมของครผููส้อนเหน็ดว้ยกบัการ
ฝึกอบรมและเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด และกลัยาณ ีฉายา (2551 : 191) ไดศ้กึษาการพฒันางานน าเสนอแบบมลัตมิเีดยี 
เรือ่งการใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟต์เอก็เซล ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ผลการวจิยัพบว่า ผลการประเมนิ
งานน าเสนอแบบมลัตมิเีดยีโดยผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งการใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟต์เอก็เซล มคีวามเหมาะสมมาก 

       4.2 ผลการหาประสทิธภิาพของสือ่มลัตมิเีดยีเรือ่งบุคคลและสถานทีร่อบตวั ส าหรบันกัเรยีนชัน้อนุบาลปี
ที ่2 ดว้ยเทคโนโลยมีลัตพิอยทท์ีพ่ฒันาขึน้ พบว่า มปีระสทิธภิาพดเียีย่ม 96.16/95.42 ตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้95/95 ทัง้นี้
เนื่องมาจากผูศ้กึษาไดพ้ฒันาสือ่มลัตมิเีดยีโดยยดึหลกัการและทฤษฏทีีเ่กีย่วขอ้ง และไดส้รา้งตามขัน้ตอนทีว่างแผน
ไวอ้ย่างเป็นระบบ ไดอ้อกแบบ และพฒันาตามล าดบัใหเ้หมาะสมกบัวยัและความสามารถของนกัเรยีนโดยมุง่เน้นให้
สอดคลอ้งกบัพฒันาการของนกัเรยีน เป็นสือ่ทีน่่าสนใจ แตกต่างจากบทเรยีนทีเ่คยเรยีนมาก่อน พรอ้มทัง้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญ และไดน้ าไปทดลองใชก้่อนทีจ่ะน ามาใชเ้กบ็ขอ้มลูจรงิ จงึท าใหไ้ดส้ือ่ทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่
สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของสุลาวลัย ์มาชยั (2554 : 84) ไดศ้กึษาการพฒันามลัตมิเีดยีแบบปฏสิมัพนัธ ์โดยใช้
เทคโนโลยมีลัตพิอยทส์ าหรบันกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 พบว่าสือ่มลัตมิเีดยีทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 
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95.08/95.22 ซึง่เท่ากบัเกณฑ ์95/95 และปารชิาต ิเภสชัชา (2554 : เวบ็ไซด)์ ไดศ้กึษาการพฒันาชุดฝึกอบรม
ส าหรบัครผููส้อนโรงเรยีนขนาดเลก็ เรือ่งการจดัการเรยีนการสอนโดยใชเ้ทคโนโลยมีลัตพิอยท ์พบว่าการจดัการเรยีน
การสอนโดยใชเ้ทคโนโลยมีลัตพิอยทท์ีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ 87.85/87.73 ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์80/80 และนิโรบล  
จนัทะกล  (2550 : 80-81) ไดศ้กึษาผลการเรยีนรูด้ว้ยสือ่มลัตมิเีดยีเรือ่ง ธรรมชาตริอบตวั ของนกัเรยีนระดบัชัน้
อนุบาล  2  ผลการศกึษาคน้ควา้ พบว่า สือ่มลัตมิเีดยีทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 83.30/85.31 

         4.3 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 ทีไ่ดร้บัการ
จดัการเรยีนรูด้ว้ยสือ่มลัตมิเีดยีทีพ่ฒันาขึน้ พบว่า คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ทัง้นี้เนื่องมาจากสือ่มคีวามสวยงาม ดงึดูดความสนใจของผูเ้รยีน ท าให้
อยากเรยีนรูม้แีบบฝึกทกัษะใหเ้ดก็ไดเ้ล่น และสามารถเรยีนรูไ้ดต้ามศกัยภาพและความพรอ้มของนกัเรยีน ซึง่
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของสุภาวด ี จนัเกือ้ (2554:91) ไดศ้กึษาการพฒันาสือ่มลัตมิเีดยีแบบปฏสิมัพนัธ ์ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 โดยใชเ้ทคโนโลยมีลัตพิอยท ์พบว่าสือ่มลัตมิเีดยีทีพ่ฒันาขึน้มผีลคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงู
กว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สุลาวลัย ์มาชยั (2554 :84) ไดศ้กึษาการพฒันามลัตมิเีดยีแบบ
ปฏสิมัพนัธ ์โดยใชเ้ทคโนโลยมีลัตพิอยทส์ าหรบันกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 พบว่าคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าคะแนน
เฉลีย่ก่อนเรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และอรนนัท ์เชาวพ์านิช (2552 : 13) ไดพ้ฒันาสือ่การเรยีนการ
สอนอเิลคทรอนิกส ์โดยใชโ้ปรแกรมมลัตพิอยท ์เรือ่ง เซตพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนกอ่นและหลงั
เรยีน  แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

  4.4 ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอสือ่มลัตมิเีดยี เรือ่งบุคคลและสถานทีร่อบตวั ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 ดว้ยเทคโนโลยมีลัตพิอยทท์ีพ่ฒันาขึน้ พบว่า นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทัง้นี้
เนื่องมาจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยสือ่มลัตมิเีดยีแบบปฏสิมัพนัธท์ีผู่ศ้กึษาไดส้รา้งขึน้นัน้ นกัเรยีนไดเ้รยีนรู้
จากสือ่การเรยีนการสอนทีแ่ปลกใหม ่กระตุน้ความสนใจใหเ้รยีนรู้ไดอ้ย่างเพลดิเพลนิ สนุกสนาน ไมเ่บือ่หน่าย 
นกัเรยีนไดป้ฏบิตัดิว้ยตนเอง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุลาวลัย ์มาชยั (2554 :85) ไดศ้กึษาการพฒันามลัตมิเีดยี
แบบปฏสิมัพนัธ ์โดยใชเ้ทคโนโลยมีลัตพิอยทส์ าหรบันกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 พบว่านกัเรยีนมคีวามพงึพอใจอยู่ใน
ระดบัชอบมาก และราตร ีสหีาบุญทอง (2554 : 74) ไดศ้กึษาการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนสาระ เรือ่งราว
เกีย่วกบัตวัเดก็ส าหรบันกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่1 พบว่านกัเรยีนมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 

        
กิตติกรรมประกาศ 

 การศกึษาคน้ควา้อสิระครัง้นี้ส าเรจ็ลุลว่งไดด้ว้ยความชว่ยเหลอืเป็นอย่างด ีจากอาจารยท์ีป่รกึษา ผูช้่วย
ศาสตราจารยด์ร.วรปภา อารรีาษฎร ์และผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ธรชั อารรีาษฎร ์ ทีก่รุณาใหค้ าปรกึษาและ
ค าแนะน าในการแกไ้ขขอ้บกพร่องในการท าวจิยั ขอขอบพระคุณผูเ้ชีย่วชาญทุกท่าน ทีใ่หค้วามอนุเคราะหต์รวจสอบ
คุณภาพเครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษาวจิยั  ตลอดจนให้ค าปรกึษา  ค าแนะน าในการจดัท า และเก็บรวบรวมขอ้มลู
ต่างๆซึง่เป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการวจิยั ขอขอบพระคุณนายชยัสทิธิ ์ ทบบณัฑติ ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นปา่แดง 
และนกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 ทุกคน ทีใ่หค้วามอนุเคราะหใ์นการเกบ็ขอ้มลูในการท าวจิยั ความส าเรจ็ในการวจิยัครัง้นี้
ไดแ้รงผลกัดนัและก าลงัใจจาก บดิา มารดา และเพือ่น ๆ ตลอดจนผูเ้กีย่วขอ้งทุกๆ ท่าน ทีใ่หค้วามช่วยเหลอืให้
ค าแนะน า และใหก้ าลงัใจในการจดัท าวจิยัจนส าเรจ็ดว้ยด ีคุณความดแีละประโยชน์ทัง้หลายทีพ่งึบงัเกดิขึน้จาก
การศกึษาคน้ควา้อสิระนี้ ขอมอบเป็นเครือ่งบชูาพระคุณของบดิาและมารดาทีใ่หช้วีติ ครอูาจารยท์ีใ่หป้ญัญาแก่ผูว้จิยั
จนประสบความส าเรจ็ในชวีติ และขอขอบพระคุณ  ICSSS ทีไ่ดเ้ปิดโอกาสใหน้ าบทความตพีมิพเ์ผยแพร่ความรูท้าง
วชิาการทีเ่ป็นประโยชน์แก่การศกึษาวจิยัต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1)เพื่อพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  เร่ือง มหศัจรรยชี์วติสตัว ์ใหมี้คุณภาพ  2) เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบสืบสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC) ตามเกณฑ ์ E1/E2  3) เพื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนของผูเ้รียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการจดัการเรียนรู้
ดว้ยรูปแบบสืบสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC)   ท่ีพฒันาข้ึน  4) เพื่อศึกษาดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์
ประกอบการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการเรียนรู้สืบสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC) ท่ีพฒันาข้ึน 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียน
หลงัจากไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบสืบสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC) ท่ี
พฒันาข้ึน    6) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของความคิดสร้างสรรค์หลังได้รับการเรียนด้วยส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบสืบสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC) ท่ีพฒันาข้ึน                         กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคือ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นดงยาง อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม โดยใชเ้คร่ืองมือแบบประเมิน ,ขอ้สอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิ และขอ้สอบวดัความคิดสร้างสรรค ์, ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ , และแบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติท่ีใช ้คือค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละ และค่าสถิติ  t-test (Dependent) 

 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อคุณภาพส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.71, S.D. = 
0.45) 2) ประสิทธิภาพของส่ืออิเล็กทรอนิกส์  เท่ากบั 82.10/81.59 ซ่ึงเท่ากบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้(80/80) 3) ผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์  มีคะแนนเฉล่ียแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  4) ผูเ้รียนมีดชันีประสิทธิผลการเรียนรู้ดว้ยส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 72.04  5) ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
( x =4.53 , S.D.=0.52)  6) คะแนนความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์มีคะแนนเฉล่ียแตกต่างกนั  อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

ค าส าคัญ :   ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  , รูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC) ,  ส่ือน าเสนอขอ้มูล ,                               

                   ส่ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์  ,  ส่ือมลัติพอยท ์  
 

_______________________ 
1   นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2   ปร.ด.ผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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Abstract 

The objectives of the research were to develop the multimedia on the topic of “Amazing Life of Animals” by using an 
investigative learning model (OEPC) , assess the efficiency of  the multimedia on the topic of “Amazing Life of Animals” by using 
an investigative learning model (OEPC) based on the E1/E2 standardized criteria, compare  the pre-test score and post-test score of 
learning achievement  in  science of the students who learned from 4 steps of the investigative learning model (OEPC) , assess the 
index of the effectiveness of the learning model (OEPC), and survey the satisfaction of the students with the multimedia with the 
learning model (OEPC), and  assess the creative idea of the students after using the multimedia with the investigative learning model . 
The sample subjects were twenty 5th grade students at Ban Dong Yang School, Nadun District,  Maha Sarakham Province . They 
were selected by purposive random sampling technique. The instruments were twelve lesson plans, two sets of achievement test,  5 
units of multimedia, and a questionnaire. The statistics used were mean, standard deviation, percentage and t-test. 

The research finding showed that the average level of the learning multimedia quality regarding the assessment of 
the experts was very high (X = 4.71, S.D. = .45). The finding indicated that the value of the standardized criteria efficiency 
was 82.10/81.59%. The average posttest scores of learning achievement in science of the students were significantly higher 
than that of the pretest score at the .05 level. The average value of the effectiveness index of the multimedia was 0.7204, or 
72.04%. The finding indicated that the average level of the satisfaction of the students with the learning multimedia was very 
high (X = 4.53, S.D. = .52). The finding indicated that the average level of the creative idea of the students were significantly 
higher than that of the pretest score at the .05 level. 
 
Keyword : multimedia  , investigative learning model (OEPC) , e-book 
 

1. ค าน า 
  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช  2551 [1]  ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของวทิยาศาสตร์ไวว้า่ มีบทบาทส าคญั

ยิง่ในสงัคมโลกปัจจุบนัและอนาคต เพราะวทิยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัทุกคนทั้งในชีวติประจ าวนัและการอาชีพต่าง ๆ  ตลอดจนเทคโนโลยี

เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละผลผลิตต่าง ๆ  ท่ีมนุษยใ์ชเ้พ่ืออ านวยความสะดวกในชีวติและการท างาน เหล่าน้ีลว้นเป็นผลของความรู้วทิยาศาสตร์ 

ผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรคแ์ละศาสตร์อ่ืน ๆ  วทิยาศาสตร์ช่วยใหม้นุษยพ์ฒันาพฒันาวธีิการคิด ทั้งความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล คิด

สร้างสรรค ์คิดวเิคราะห์วจิารณ์ มีทกัษะส าคญัในการคน้ควา้หาความรู้ มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ สามรถตดัสินใจโดย

ใหข้อ้มูลท่ีหลากหลายและมีประจกัรพยานท่ีสามรถตรวจสอบได ้วทิยาศาสตร์เป็นวฒัธรรมของโลกสมยัใหมซ่ึ่งเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

(Knowledge – based Society ) ดงันั้นจ าเป็นท่ีทุกคนตอ้งไดรั้บการพฒันาใหรู้้วทิยาศาสตร์เพื่อท่ีจะไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในธรรมชาติและ

เทคโนโลยท่ีีมนุษยส์ร้างข้ึน สามารถน าความรู้ไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล สร้างสรรค ์และมีคุณธรรม  [2]  ในการจดัการเรียนรู้ท่ีจะท าใหผู้เ้รียน

บรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตรท่ีก าหนดไวแ้ละมีประสิทธิภาพมากข้ึนนั้นจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งน าเทคโนโลยทีางการศึกษามาใช้

ใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาไดอ้ยา่งแจ่มแจง้รวดเร็ว และช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บัผูส้อนในการอธิบายหรือยกตวัอยา่งใหผู้เ้รียน

ไดม้องเห็นภาพไดอ้ยา่งใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด  ส่ือเป็นนวตักรรมทางการศึกษาท่ีช่วยใหผู้ส้อนและผูเ้รียนมีความ

มัน่ใจในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะจะลดเวลาในการเตรียมการล่วงหนา้ช่วยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วม

ในการประกอบกิจกรรมมากข้ึน สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ไดดี้ และนอกจากน้ียงั

สามารถช่วยแกปั้ญหาในกรณีขาดแคลนครูไดอี้กดว้ย  การเรียนรู้ดว้ยรูปแบบสืบสวนสอบสวน 4 ขั้น(OEPC) เป็นกระบวนการ
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แสวงหาความจริง เพ่ือน าไปสู่การคน้พบธรรมชาติ ลกัษณะคุณสมบติัของส่ิงต่างๆ ตลอดจนการคน้พบกฎเกณฑข์องธรรมชาติ 

แลว้น ากฎเกณฑน์ั้นมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งสร้างสรรค ์เพ่ือการควบคุมส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกของมนุษย ์ ส่ิงแวดลอ้มได ้

เป็นการสอนใหคิ้ดเป็นท าเป็น และแกปั้ญหา ดว้ยวธีิการวทิยาศาสตร์การสอนแบบสืบสวนสอบสวน มีลกัษณะและวธีิการคลา้ย

กบัการสอนแบบแกปั้ญหา คือ ผูเ้รียนจะตอ้งคน้ควา้หาเหตุผลมาตอบแทนหรือแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน วธีิการสอนแบบน้ี ใชไ้ดดี้กบั

การสอนของกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวติในส่วนเน้ือหาท่ีเป็นวทิยาศาสตร์ เน้ือหาวชิาของกลุ่มอ่ืนๆ บางเร่ืองก็อาจ

จ าเป็นตอ้งใชว้ธีิสอนแบบน้ีดว้ย วธีิสอนแบบน้ีเป็นไดท้ั้งวธีิสอนของผูส้อนและวชิาการเรียนรู้ของผูเ้รียนไปพร้อมกนั[3]   

จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านกังานรับรองมาตรฐานและประกนั

คุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)  พบวา่จุดท่ีควรพฒันาดา้นผูเ้รียนคือ ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาดา้นความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์

( รายงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 โรงเรียนบา้นดงยาง. กระทรวงศึกษาธิการ 2551  : 71)   เน่ืองจากผูเ้รียนไม่สามารถเช่ือมโยงส่ิงส่ิงท่ี

ตวัเองเรียนรู้ได ้ ผูศึ้กษาตระหนกัถึงปัญหาในดา้นการขาดความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนโดยเฉพาะในสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ท่ีผู ้

ศึกษาสอนรับผิดชอบอยูเ่ป็นสาระการเรียนรู้ท่ีตอ้งอธิบายใหผู้เ้รียนเห็นรูปธรรม ซ่ึงส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เป็นบทเรียนทีมีทั้งภาพ  เสียง 

ภาพเคล่ือนไหว ประกอบค าบรรยาย  หรือน าเสนอภาพวดีีทศันป์ระกอบการอธิบายซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนเห็นรูปธรรมและสร้างความเขา้ใจใหก้บั

ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค ์มีการสงัเกต ความมีเหตุมีผล และมีความสุขกบัการเรียน ท าใหผู้เ้รียนมีความรู้ มีความ

เขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนมากยิง่ข้ึน      

2. วตัถุประสงค์การวจัิย 
 2.1  เพื่อพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  เร่ือง มหศัจรรยชี์วติสตัว ์ใหมี้คุณภาพ   

 2.2  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบสืบสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC) 

ตามเกณฑ ์ E1/E2   

 2.3 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนของผูเ้รียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์
ประกอบการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบสืบสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC)   ท่ีพฒันาข้ึน 

 2.4  เพื่อศึกษาดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการเรียนรู้
สืบสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC) ท่ีพฒันาข้ึน  

 2.5  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนหลงัจากไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการจดัการเรียนรู้
ดว้ยรูปแบบสืบสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC) ท่ีพฒันาข้ึน     

 2.6  เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ผูเ้รียนหลังจากได้รับการเรียนด้วย ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการจดัการเรียนรู้

ดว้ยรูปแบบสืบสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC) ท่ีพฒันาข้ึน 

3. วธีิการด าเนินการวจัิย  
             ประชากร คือ  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนในกลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษา ท่ี 13 กลุ่มพะธาตุนาดูน อ าเภอ

นาดูน  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา  2554 จ านวน  14 โรงเรียน มี

นกัเรียนทั้งส้ิน 160  
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คนกลุ่มตวัอยา่ง  คือ  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  โรงเรียนบา้นดงยาง ต าบลดงยาง อ าเภอนาดูน จงัหวดั

มหาสารคาม ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 คดัเลือกโดยใชว้ธีิเจาะจง โดยเลือกโรงเรียนท่ีมีความ

พร้อมดา้นหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ดา้นอุปกรณ์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน  1  หอ้งเรียน ผูเ้รียนจ านวน  21  คน  
             ระยะเวลาในการวจิยั    มกราคม  2555 ถึง  มีนาคม  2555เน้ือหาในส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบดว้ยเน้ือหา จ านวน 5 

เร่ือง คือ เร่ืองท่ี 1 การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม เร่ืองท่ี 2 การสืบพนัธ์ุของสตัว ์ เร่ืองท่ี 3 วฏัจกัรชีวติของสตัว ์เร่ืองท่ี 4 

สตัวมี์กระดูกสนัหลงั  เร่ืองท่ี 5 สตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงั 

            เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่  ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง มหศัจรรยชี์วติสตัว ์แบบประเมินคุณภาพส่ืออิเลก็ทรอนิกส์   
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
4 ขั้น (OEPC) แบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน  ท าการวจิยัท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)  โดยใช้
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และใชแ้บบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรคก่์อนเรียนช้ีแจงใหผู้เ้รียนทราบถึง
กระบวนการเรียนการสอนโดยใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบสืบสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC) ท่ี
พฒันาข้ึน  ด าเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบสืบสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC) ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสร้างข้ึน ตาม
กรอบการใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์รูปแบบสืบสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC) ตั้งแตบ่ทเรียนน าเสนอ บทเรียนมลัติพอยท ์ และหนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์  จนครบทุกเน้ือหาท่ีก าหนดหลงัจากเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตามรูปแบบสืบสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC) 
ครบทุกเน้ือหาแลว้จึงท าการทดสอบหลงัเรียน (Post-test) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเก็บขอ้มูล
ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีต่อส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบการจดัการเรียนรู้รูปแบบสืบสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC) ทดสอบเพื่อ
วดัความคิดสร้างสรรคข์องการเรียนรู้ดว้ยแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค ์และรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดและวเิคราะห์โดย
วธีิการทางสถิติ 

 

4. ผลการวจัิย 

  4.1  ผลการพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 ผูว้จิยัไดพ้ฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงประกอบดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ จ านวน 3 ชนิดคือ ส่ือน าเสนอ ส่ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์
และส่ือประสมมลัติพอยท ์ส่ือประสม เร่ือง มหศัจรรยชี์วติสัตว ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ดงัแผนภาพท่ี 1  
 

               

                                  

    ส่ือน าเสนอ                   ส่ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์             ส่ือมลัติพอยท ์  

    แผนภาพที ่1  ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
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  4.2  ผลการประเมินคุณภาพส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 ผูว้จิยัไดน้ าส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ประเมินคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ แสดงดงัตารางท่ี 1 
    
  ตารางที ่1 : ผลการประเมินคุณภาพส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 

รายการความเหมาะสม x  S.D. ความหมาย 

1. ดา้นลกัษณะเน้ือหา 4.72 0.49 เหมาะสมมากท่ีสุด 

2. ดา้นส่ือน าเสนอขอ้มูล 4.80 0.33 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3. ดา้นส่ือหนงัสือeBook 4.70 0.50 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4. ดา้นส่ือMultipoint 4.65 0.45 เหมาะสมมากท่ีสุด 

เฉล่ียโดยรวม 4.71 0.45 เหมาะสมมากท่ีสุด 

  จากตารางท่ี 1  ผลการประเมินส่ือประสมจากผูเ้ช่ียวชาญเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสุดทุกดา้น 
ทุกดา้น 

         4.3  ประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบสืบสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC) ดว้ยส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีผูว้จิยัไดน้ าส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ จ านวน  3 ชนิด ไปทดลองใชป้ระกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบันกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบา้นดงยาง จ านวน 21 คน แสดงดงัตารางท่ี 2  

   ตารางที ่2 : ผลการประเมินประสิทธิภาพ 
 

เกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย ค่าร้อยละ 

E1 

E2 

50 

30 

41.04 

24.47 

82.10 

81.59 

  จากตารางท่ี 2 ผลการทดลองใชไ้ดป้ระสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบสืบสวน สอบสวน 4 ขั้น 
(OEPC) ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึน  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์E1/E2 เท่ากบั 82.10/81.59 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
(80/80)  
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  4.4  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ไดน้ าส่ือแบบทดสอบจ านวน 30 ขอ้ไป
ทกลองกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นดงยาง จ านวน 21 คน  แสดงดงัตารางท่ี 3  

   ตารางที ่3 : ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากการใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ 

การทดสอบ  ค่า เฉ ล่ีย  ค่า  S.D.  ค่า  t   S ig .  

ก่อนเ รียน  10 .238  2 .53   

24 .503  

 

0 .00*  หลัง เ รียน  24 .476  1 .83  

   จากตารางท่ี 3  ค่า t ท่ีเม่ือพิจารณาจากค่า Sig เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่า α ท่ีก าหนด คือ  .05  จึงสรุปไดว้า่ 
นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  มีค่าเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
   4.5 ผลการศึกษาดชันีประสิทธิผลของจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC) ประกอบ
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ วจิยัไดน้ าคะแนนรวมก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มทดลอง มาค านวณหาค่าดชันีประสิทธิผล แสดงดงั
ตารางท่ี 4   

   ตารางที ่4 : ผลการวเิคราะห์ดชันีประสิทธิผล 

จ านวน

นกัเรียน 

คะแนน 
ค่า E.I. ค่าร้อยละ 

เตม็ รวมก่อนเรียน รวมหลงัเรียน 

21 30 215 514 0.7204 72.04 

  จากตารางท่ี 4  ผลการวเิคราะห์ดชันีประสิทธิผลมีค่าเท่ากบั 0.7204   คิดเป็นร้อยละ 72.04  หมายถึงผูเ้รียนท่ี
เรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการเรียนรู้รูปแบบสืบสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC) เร่ือง มหศัจรรยชี์วติสตัว ์มี
ความกา้วหนา้ทางการเรียนร้อยละ 72.04    

  4.6 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามผลการวเิคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูเ้รียนโดยหลงัจากเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ครบทุกเน้ือหาแลว้ผูว้จิยัไดส้อบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน ดว้ยแบบสอบถาม
ท่ีพฒันาข้ึน  ผลการวเิคราะห์แสดงในตารางท่ี  5 

   ตารางที ่ 5 :  ผลการสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน 

รายการประเมิน  x  S .D.  ระดับความพึงพอใจ  

1.ด้านความพึงพอใจของส่ือ ท่ีใช้ในการจัดการเ รียนรู้  4.52 0 .51  มากท่ี สุด  

2.ด้านความพึงพอใจของกิจกรรมการเ รียนรู้  4.71  0 .46  มากท่ี สุด  

3 .ด้านบรรยากาศในการเ รี ยนรู้  4.38  0 .59  มากท่ี สุด  

เฉ ล่ียโดยรวม  4 .53 0 .52  มากท่ี สุด  
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  จากตารางท่ี 5  ผลการสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  เฉล่ียโดยรวม ทั้ง   3 ดา้นมี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x  =4.53, S.D. = 0.52) โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือดา้นความพึงพอใจของกิจกรรมการ
เรียนรู้ ( x  =4.71, S.D. = 0.46) และ ดา้นความพึงพอใจของส่ือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้  ( x  =4.52, S.D. = 0.51) 

  4.7  ผลการวเิคราะห์ความคิดสร้างสรรค ์ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบทดสอบ จ านวน 3 ขอ้ น าไปทดสอบกบัผูเ้รียนจ านวน 
21 คน หลงัจากไดเ้รียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน (OEPC) เร่ือง มหศัจรรยชี์วติสตัว ์ไดผ้ลผล
การวเิคราะห์แสดงดงัตารางท่ี 6 

   ตารางที ่ 6 :  ผลการประเมินความคิดสร้างสรรค ์

การทดสอบ  ค่า เฉ ล่ีย  ค่า  S.D.  ค่า  t  Sig .  

ก่อนเ รียน  10 .517  1 .50   

19 .47  

 

0 .00*  หลัง เ รียน  25 .14  2 .57  

  

  จากตารางท่ี 6  ค่า t ท่ีเม่ือพิจารณาจากค่า Sig เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่า α ท่ีก าหนด คือ  .05  จึงสรุปไดว้า่ 
นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  มีค่าเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

5. อภิปรายผล 

   การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดต้ั้งวตัถปุระสงคข์องการวจิยัไว ้ 6 พบวา่ การพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง มหศัจรรยชี์วติ
สตัว ์ประกอบการจดัการเรียนรู้รูปแบบสืบสวนสอบสวน 4 ขั้น )OEPC  (พบประเดน็ท่ีควรน ามาอภิปรายผลการวจิยัดงัน้ีส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ มีคุณภาพอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด  ( x  =4.71, S.D. = 0.45  (และเม่ือน าไปทดลองตามแบบแผนการทดลอง
ท่ีวางไว ้พบวา่ประสิทธิภาพของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เท่ากบั 82.10/81.59 ซ่ึงเท่ากบัเกณฑท่ี์ตั้งไวคื้อ 80/80 เม่ือเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปรากฎวา่ผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  มีค่าเฉล่ียหลงัเรียนสูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 อีกทั้งวเิคราะห์ดชันีประสิทธิผลพบวา่ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เท่ากบั 0.7204 เม่ือ
ส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียนพบวา่ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนใน
ระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด( x  =4.53, S.D. = 0.52   (  และความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนหลงัเรียนสูงข้ึนจากไดเ้รียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวน 4 ขั้น )OEPC (ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เพ่ิมข้ึน  ทั้งน้ีอาจเป็นผลสืบเน่ืองจากส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ืองมหศัจรรยชี์วติสตัว ์ 
ประกอบรูปแบบการเรียนรู้สืบสวนสอบสวน 4ขั้น)OEPC (ท่ีพฒันาข้ึนไดย้ดึรูปแบบในการพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตามขั้นตอน 
ADDIE Model 5 ขั้นตอน คือ ขั้นการวเิคราะห์  ขั้นการออกแบบ  ขั้นการพฒันา  ขั้นการทดลองใช ้ และขั้นการประเมินผล [4]   
และน าหลกัวธีิการวจิยั การพฒันาอยา่งเป็นระบบ มีการวางแผน ด าเนินการสร้าง แกไ้ข ปรับปรุง ทดลอง หาคุณภาพ จนไดส่ื้อ
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะส าคญัของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ คือ มีเน้ือหาท่ีไดรั้บการเรียบเรียง
แลว้เป็นอยา่งดี มีการตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล ทั้งบุคลิกภาพ สติปัญญา ความสนใจพ้ืนฐานความรู้มีปฏิสมัพนัธ์
กบัผูเ้รียนและมีผลป้อนกลบัโดยทนัที   
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  6. สรุปผลการวจิยั 
  ผลของการวจิยั พบวา่ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x  =4.71, S.D. = 0.45)   และเม่ือ
น าไปทดลองตามแบบแผนการทดลองท่ีวางไว ้พบวา่ประสิทธิภาพของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เท่ากบั 82.10/81.59  ซ่ึงเท่ากบัเกณฑ์
ท่ีตั้งไวคื้อ 80/80 เม่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปรากฎวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ มีคะแนนเฉล่ียหลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อีกทั้งวเิคราะห์ดชันีประสิทธิผลพบวา่ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้
ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เท่ากบั 0.7204 เม่ือส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียนพบวา่ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง มหศัจรรยชี์วติสตัว ์ประกอบการเรียนรู้รูปแบบสืบสวนสอบสวน 4 ขั้น (OPEC)  ท่ีพฒันาข้ึน
ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด( x  =4.53, S.D. = 0.52 ) สอดคลอ้งการวดัความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนปรากฎวา่ผลความคิด
สร้างสรรคห์ลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั  การวจิยัคร้ังน้ีสรุปไดว้า่ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ สามารถน าไปใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนได ้

 
7. กติตกิรรมประกาศ 

  การวจิยัในคร้ังน้ีส าเร็จลุลวงดว้ยดี  ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเจา้ของบทความ เอกสาร ต ารา และงานวจิยัตลอดจน
ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นดงยาง นกัเรียนโรงเรียนบา้นดงยาง รุ่นพ่ี รุ่นนอ้ง             
และเพื่อน ๆ ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ ใหค้  าปรึกษา แนะน าในการท าวจิยัในคร้ังน้ี 
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บทคดัย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พือ่ 1) พฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เร่ืองน ้ าฟ้าและดวงดาวใหมี้คุณภาพ 2)ศึกษา
ประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เร่ือง น ้ าฟ้าและดวงดาว ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์E1/E2                       
3) เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนของผูเ้รียนหลงัจากไดรั้บการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคเรียนรู้ร่วมกนัท่ีพฒันาข้ึน  4) หาดชันีประสิทธิผลของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคเรียนรู้ร่วมกนัท่ีพฒันาข้ึน  5) ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ืออิเลก็ทรอนิกส์
ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคเรียนรู้ร่วมกนัท่ีพฒันาข้ึนและ 6)  ศึกษาปฏิสมัพนัธ์ในการท างานกลุ่มของ
ผูเ้รียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคเรียนรู้ร่วมกนัท่ี
พฒันาข้ึน   กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนชุมชนบา้นโคกทม (พิศิษฐพ์ิทยาคาร) อ าเภอปทุมรัตต ์
จงัหวดัร้อยเอด็ โดยใชเ้คร่ืองมือแบบประเมิน ,แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ , ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ,แบบสอบถามความพึงพอใจและแบบ
วดัความมีปฏิสัมพนัธ์ สถิติท่ีใช ้คือค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละ และค่าสถิติ  t-test (Dependent) 

 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อคุณภาพส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ อยูใ่นระดบัมาก ( x =4.46, S.D. = 0.10) 
2) ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์มีประสิทธิภาพเท่ากบั เท่ากบั 81.39/82.61 ซ่ึงเท่ากบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
(80/80) 3) ผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  มีคะแนนเฉล่ียแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  4) ผูเ้รียนมีดชันี
ประสิทธิผลการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 75.30  5) ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนดว้ยส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ อยูใ่นระดบัมาก  ( x =4.26 , S.D.=0.69)  6) ผูเ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกิจกรรมการเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์
ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคเรียนรู้ร่วมกนั มีค่าเฉล่ียคะแนนทุกดา้นสูงข้ึน และมีความกา้วหนา้ร้อยละ 25.53 

 

ค าส าคญั :   ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  , เทคนิคเรียนรู้ร่วมกนั ,  ส่ือน าเสนอขอ้มูล ,                               

                   ส่ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์  ,  ส่ือมลัติพอยท ์  
 

 

 

 

 

 

 

 

1118



 ABSTRACT 

The Objectives of the research were to Development  Multimedia  of Science Subject on the Topic of “Water Cloud 
and Sky” by Using  Cooperative Learning Together ,To find the effectiveness of learning activities with the Development  
Multimedia  to standard criteria 80/80,To compare the average scores of students before and after the receipt of Development  
Multimedia  with cooperative learning by using collaborative learning together , To find the Efficiency Index of Development  
Multimedia  with cooperative learning  by  using collaborative learning together to develop, Satisfaction of students with the 
Development  Multimedia  with cooperative learning  by  using collaborative learning  together,Co-operation in activities of 
the learner have been learning with Development  Multimedia  with cooperative  learning by  using collaborative learning 
together. The sample subjects were twenty 5th grade students at Ban KoK Thom (Pisitpityacar) School, Ptumratts District, 
Roi-Et  Province . They were selected by purposive random sampling technique. The instruments were twelve lesson plans, 
two sets of achievement test,  5 units of multimedia, and a questionnaire. The statistics used were mean, standard deviation, 
percentage and t-test.     

The research finding showed that the average level of the learning multimedia quality regarding the assessment of 
the experts was very high (X = 4.45, S.D. = 0.53). The efficiency of learning activities with Development  Multimedia  were 
81.39/82.61 that was follow the standard criteria 80/80.After learning with activities will be average score test after study for 
development have higher average score test before study with statistic significant at .05 levels.The Efficiency Index of 
Development  Multimedia  with cooperative learning by using collaborative learning together was 0.7530 or percentile 
75.30%. It can show that the development in their knowledge 75.30% 5) Satisfaction of students with the Development  
Multimedia  with cooperative  learning by using collaborative learning together. At a high level were 4.26 with statistic 
significant at 0.69 levels. Students interact with the progress the group the activities by Development  Multimedia  of 
cooperative learning  techniques to learning  together.The higher up the respective and the progression was  25.53% 

 
Keyword : Development  Multimedia  , cooperative learning using learning  together Technique , Presentations ,e-book 
,multipoint. 
 
 
 
 
 
 
 
 _______________________ 
 
1   นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2   ปร.ด.ผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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1. ค าน า 
  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 น้ี จดัท าข้ึนส าหรับทอ้งถ่ินและสถานศึกษาไดน้ าไปใชเ้ป็น

กรอบและทิศทางในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา และจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดบัการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานใหมี้คุณภาพดา้นความรู้ และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวติในสงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อ

พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติเป็นแบบแผนหรือแนวทางหรือขอ้ก าหนดของการจดัการ ท่ีจะพฒันาใหผู้เ้รียนมีความรู้ 

ความสามารถโดยส่งเสริมใหแ้ต่ละบุคคลพฒันาไปสู่ศกัยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดบัขั้นของมวลประสบการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดการ

เรียนรู้สะสมซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนน าความรู้ไปสู่การปฏิบติัไดป้ระสบการณ์ส าเร็จในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง รู้จกัตนเอง มีชีวติอยูใ่น

โรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอยา่งมีความสุขหลกัสูตรแกนกลางไดก้ าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบ

ทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวติท่ีดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) [1]  การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative  Learning)  เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีสามารถน ามาใชใ้นการเรียนการ

สอนวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งเหมาะสมวธีิหน่ึง  เน่ืองจากขณะท่ีนกัเรียนท ากิจกรรมร่วมกนัในกลุ่ม  นกัเรียนจะไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความรู้กบั

สมาชิกของกลุ่ม (สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี 2546ข : 19) [2]  การเรียนแบบร่วมมือเป็นวธีิการท่ีผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะ

การมีปฏิสมัพนัธ์กบับุคลอ่ืนอยา่งแทจ้ริง  ไดฝึ้กความรับผดิชอบ  ฝึกเป็นผูน้ าผูต้ามฝึกการท างานใหป้ระสบผลส าเร็จและฝึกทกัษะทาง

สงัคม (อาภรณ์  ใจเท่ียง. 2546 :125) [3]  เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกนั (Learning Together : LT)  เป็นการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้รูปแบบหน่ึงท่ี

เหมาะสมกบัการสอนวชิาท่ีมีโจทยปั์ญหา  การค านวณ  ซ่ึงรูปแบบการสอนแบบน้ีผูว้จิยัไดค้น้ควา้เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  พบวา่เป็น

การสอนท่ีสามารถพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนใหสู้งข้ึน 

  จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  

โรงเรียนชุมชนบา้นโคกทม(พิศิษฐพ์ิทยาคาร) ตั้งแตปี่การศึกษา  2552 และ 2553 มีคะแนนร้อยละ  45.30  และ 43.31 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมี

แนวโนม้ลดลงและต ่ากวา่เป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด (ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการประถมศึกษาร้อยเอด็  เขต 2 2552:51) ในขณะเดียวกนั

ผูว้จิยัไดส้ ารวจแผนการจดัการเรียนรู้รายวชิาวทิยาศาสตร์  เร่ือง น ้ าฟ้าและดวงดาว พบวา่ยงัขาดส่ือการเรียนรู้ทางเทคโนโลยใีนการจดัการ

เรียนรู้และเพื่อใหผู้เ้รียนสามารถใชใ้นการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองไดต้ลอดเวลา   จากสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้  ผูว้จิยัจึงมีแนวคิดท่ีจะ

น าส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคเรียนรู้ร่วมกนั  มาทดลองใชใ้นวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง น ้ าฟ้าและ

ดวงดาว    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  เพ่ือแกปั้ญหาผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียน  กิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  เป็นตวักระตุน้

แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  ความคิดสร้างสรรคแ์ละการแสดงออกอนัเป็นท่ีพึงปรารถนาของสงัคม  โดยผูว้จิยัคาดหวงัวา่การจดัการเรียนรู้โดยส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์    จะสร้างความสนใจใหผู้เ้รียนเกิดความอยากเรียน  มีความสุขกบัการเรียน  ท าใหผู้เ้รียนมีความรู้  มีความเขา้ใจในเน้ือหาซ่ึงจะ

เป็นประโยชน์ต่อการเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการเรียนมากยิง่ข้ึน 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 
 2.1  เพื่อพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  เร่ือง  น ้ าฟ้าและดวงดาว  ท่ีมีคุณภาพ 

 2. 2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูศึ้กษาพฒันาข้ึนใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ E1/E2                        

 2.3  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์
ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคเรียนรู้ร่วมกนัท่ีพฒันาข้ึน 

 2.4 เพื่อศึกษาดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึน   
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 2.5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคเรียนรู้ร่วมกนัท่ี
พฒันาข้ึน 

 2.6 เพื่อศึกษาปฏิสมัพนัธ์ของผูเ้รียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคเรียนรู้ร่วมกนัท่ีพฒันาข้ึน 

3. วธีิการด าเนินการวจิยั 

             ประชากร คือ  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายบวัแดง   อ าเภอปทุมรัตต ์ ส านกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา  2554 จ านวน  4 โรงเรียน มีนกัเรียนทั้งส้ิน 76 คนกลุ่มตวัอยา่ง  คือ  

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  โรงเรียนชุมชนบา้นโคกทม(พิศิษฐพ์ิทยาคาร) ต าบลบวัแดง อ าเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 คดัเลือกโดยใชว้ธีิเจาะจง โดยเลือกโรงเรียนท่ีมีความพร้อมดา้นเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ีจ านวน 1 หอ้งเรียน ผูเ้รียน  จ านวน 23  คน  
             ระยะเวลาในการวจิยั    มกราคม  2555 ถึง  มีนาคม  2555 เน้ือหาในส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบดว้ยเน้ือหา จ านวน 3

เร่ือง คือ เร่ืองท่ี 1 น ้ าในบรรยากาศ   เร่ืองท่ี 2 การเปล่ียนแปลงของอากาศ  เร่ืองท่ี 3 ปรากฏการณ์ของดวงดาว 

            เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่  ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง น ้ าฟ้าและดวงดาว แบบประเมินคุณภาพส่ืออิเลก็ทรอนิกส์   
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเรียนรู้
ร่วมกนั  แบบสงัเกตการมีปฏิสมัพนัธ์  ท าการวจิยัท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)  โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนเรียน ก่อนเรียนช้ีแจงใหผู้เ้รียนทราบถึงกระบวนการเรียนการสอนโดยใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบการจดัการเรียนรู้
ดว้ยรูปแบบเรียนรู้ร่วมกนั ท่ีพฒันาข้ึน  ด าเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบเรียนรู้ร่วมกนั ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสร้าง
ข้ึน ตามกรอบการใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์รูปแบบเรียนรู้ร่วมกนั ตั้งแต่บทเรียนน าเสนอ  หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์และบทเรียนมลัติ
พอยท ์  จนครบทุกเน้ือหาท่ีก าหนดหลงัจากเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตามรูปแบบเรียนรู้ร่วมกนัครบทุกเน้ือหาแลว้จึงท าการ
ทดสอบหลงัเรียน (Post-test) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเก็บขอ้มูลความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อ
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบการจดัการเรียนรู้รูปแบบเรียนรู้ร่วมกนั และในขณะท ากิจกรรมกลุ่มเก็บขอ้มูลปฏิสมัพนัธ์รายดา้น
ของผูเ้รียน และรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดและวเิคราะห์โดยวธีิการทางสถิติ 

4. ผลการวจิยั 
  4.1  ผลการพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 ผูว้จิยัไดพ้ฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงประกอบดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ จ านวน 3 ชนิดคือ ส่ือน าเสนอ ส่ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์
และส่ือมลัติพอยท ์ เร่ือง น ้ าฟ้าและดวงดาว ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ดงัแผนภาพท่ี 1  
 
 

               

                                  

    ส่ือน าเสนอ                   ส่ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์             ส่ือมลัติพอยท ์  

แผนภาพที ่1  ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์        
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  4.2  ผลการประเมินคุณภาพส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 ผูว้จิยัไดน้ าส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ประเมินคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ แสดงดงัตารางท่ี 1 
 
 

ตารางที ่1 : ผลการประเมินคุณภาพส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 

รายการความเหมาะสม x  S.D. ความหมาย 

1. ดา้นลกัษณะเน้ือหา 4.44 0.51 เหมาะสมมาก 

2. ดา้นส่ือน าเสนอขอ้มูล 4.40 0.51 เหมาะสมมาก 

3. ดา้นส่ือหนงัสือeBook 4.45 0.60 เหมาะสมมาก 

4. ดา้นส่ือMultipoint 4.50 0.51 เหมาะสมมากท่ีสุด 

เฉล่ียโดยรวม 4.45 0.53 เหมาะสมมาก 

  จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินส่ืออิเลก็ทรอนิกส์จากผูเ้ช่ียวชาญโดยรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก ( x  
=4.45, S.D. = 0.53) โดยดา้นท่ีมีคา่เฉล่ียมากท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นส่ือ Multipoint  ( x  =4.50, S.D. = 0.51)  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด
ไดแ้ก่ ดา้นส่ือน าเสนอขอ้มูล ( x  =4.40, S.D. = 0.51) 

         4.3  ประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบเรียนรู้ร่วมกนั ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีผูว้จิยัไดน้ า
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ จ านวน  3 ชนิด ไปทดลองใชป้ระกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนชุมชนบา้นโคกทม (พิศิษฐพิทยาคาร) จ านวน 23 คน แสดงดงัตารางท่ี 2  

 

ตารางที ่2 : ผลการประเมินประสิทธิภาพ 
เกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย ค่าร้อยละ 

E1 

E2 

50 

40 

40.69 

33.04 

81.39 

82.61 

  จากตารางท่ี 2 ผลการทดลองใชไ้ดป้ระสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบเรียนรู้ร่วมกนัดว้ยส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึน  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์E1/E2 เท่ากบั 81.39/82.61 ซ่ึงเท่ากบัเกณฑท่ี์ก าหนด คือ 80/80  

  4.4  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ไดน้ าแบบทดสอบจ านวน 40 ขอ้ใชก้บั
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนชุมชนบา้นโคกทม (พิศิษฐพิทยาคาร) จ านวน 23 คน  แสดงดงัตารางท่ี 3  
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ตารางที ่3 : ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากการใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ 

การทดสอบ  ค่า เฉ ล่ีย  ค่า  S.D.  ค่า  t   S ig .  

ก่อนเ รียน  11 .83  1 .89   

29 .87  

 

0 .00*  หลัง เ รียน  33 .04  1 .67  

   จากตารางท่ี 2  ค่า t ท่ีค  านวณไดมี้ค่า    29.87    เม่ือพิจารณาจากคา่ Sig เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ .05 ดงันั้นจึง
สรุปไดว้า่ นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  มีค่าเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
   4.5 ผลการศึกษาดชันีประสิทธิผลของจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกนัประกอบส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
วจิยัไดน้ าคะแนนรวมก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มทดลอง มาค านวณหาค่าดชันีประสิทธิผล แสดงดงัตารางท่ี 4   

ตารางที ่4 : ผลการวเิคราะห์ดชันีประสิทธิผล 

จ านวน

นกัเรียน 

คะแนน 
ค่า E.I. ค่าร้อยละ 

เตม็ รวมก่อนเรียน รวมหลงัเรียน 

23 40 272 760 0.7530 75.30 

  จากตารางท่ี 4  ผลการวเิคราะห์ดชันีประสิทธิผลมีค่าเท่ากบั 0.7530  คิดเป็นร้อยละ 75.30  หมายถึงมี
ความกา้วหนา้ทางการเรียนร้อยละ 75.30  หลงัจากท่ีเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน 

  4.6 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามผลการวเิคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูเ้รียนโดยหลงัจากเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ครบทุกเน้ือหาแลว้ผูว้จิยัไดส้ ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียน ดว้ยแบบสอบถามท่ี
พฒันาข้ึน  ผลการวเิคราะห์แสดงในตารางท่ี  5 

ตารางที ่ 5 :  ผลการส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียน 

รายการประเมิน  x  S .D  ระดับความพึงพอใจ  

1.  ด้านความพึงพอใจต่อ ส่ือ ท่ีใช้ในการจัดการเ รียนรู้  4.28  0 .68  มาก  

2.  ด้านความพึงพอใจต่อ กิจกรรมการเ รียนรู้  4.25  0 .67  มาก  

3 .   ด้านความพึงพอใจต่อเ น้ือหา   4.23  0 .66  มาก  

4.  ความพึงพอใจต่อการวัดผลและประเมินผล  4 .39  0 .71  มาก  

5.  ความพึงพอใจต่อการมี ส่วนร่วมในกิจกรรมการเ รียน รู้  4 .13  0 .78  มาก  

เฉ ล่ียโดยรวม  4 .26  0 .69  มาก  

  จากตารางท่ี 5  ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาพรวม เฉล่ียทั้ง 5  ดา้น 
พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( x  =4.26, S.D. = 0.69) โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือดา้นความพึง
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พอใจต่อส่ือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ( x  =4.28, S.D. = 0.68) ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือดา้นความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้  ( x  =4.13, S.D. = 0.78) 

  4.7  ผลการวเิคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ของผูเ้รียน   หลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคเรียนรู้ร่วมกนัดว้ย
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละหน่วยแลว้ ผูว้จิยัไดส้งัเกตการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูเ้รียน ดว้ยแบบสงัเกตพฤติกรรมการมีปฏิสัมพนัธ์ทั้ง 4 
ดา้น ท่ีพฒันาข้ึน ผลการวเิคราะห์แสดงในตารางท่ี  6 

ตารางที ่ 6 :  ผลการสงัเกตการมีปฏิสมัพนัธ์ของผูเ้รียน 

 

รายการสังเกต 

คะแนนเฉลี่ย 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 

1.ดา้นการรับผดิชอบงานกลุ่ม 5.69 7.39 7.87 9.17 

2.ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือเพ่ือนในการท างานกลุ่ม 4.35 6.74 7.17 8.22 

3.ดา้นการสร้างบรรยากาศในการท างาน 

4.ดา้นการแสดงความคิดเห็นในการท างานกลุ่ม 

2.61 4.09 4.35 5.26 

4.43 7.30 7.78 9.09 

 

                   จากตารางท่ี  6 พบวา่ ปฏิสมัพนัธ์ของผูเ้รียน หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคเรียนรู้ร่วมกนั
ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีพฒันาข้ึน มีคะแนนเฉล่ียทุกดา้นสูงข้ึน  

ตารางที ่ 7 : ความกา้วหนา้โดยรวม 

คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4  

25.53          4.43 6.38 6.79 7.93 

   

  จากตารางท่ี  7 พบวา่ หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคเรียนรู้ร่วมกนัดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ท่ี

พฒันาข้ึน ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้โดยรวม ร้อยละ  25.53 

5. อภิปรายผล 

   การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดต้ั้งวตัถปุระสงคข์องการวจิยัไว ้6 พบวา่ การพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง น ้าฟ้าและดวงดาว  
ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคเรียนรู้ร่วมกนั (พบประเดน็ท่ีควรน ามาอภิปรายผลการวจิยัดงัน้ีส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ มีคุณภาพอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก ( x  =4.45, S.D. = 0.53) และเม่ือน าไปทดลองตามแบบแผนการทดลองท่ีวาง
ไว ้ พบวา่ประสิทธิภาพของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เท่ากบั 81.39/82.61 ซ่ึงเท่ากบัเกณฑท่ี์ตั้งไวคื้อ 80/80 เม่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนปรากฏวา่ผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ มีค่าเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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.05 อีกทั้งวเิคราะห์ดชันีประสิทธิผลพบวา่ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เท่ากบั 0.7530 เม่ือส ารวจความ
พึงพอใจของผูเ้รียนพบวา่ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนในระดบัพึงพอใจมาก   
( x  =4.26,S.D. = 0.66)และวเิคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ดว้ยแบบสอบถามรายดา้นคะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนมีความกา้วหนา้เพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี
อาจเป็นผลมาจากส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง น ้ าฟ้าและดวงดาว ประกอบรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคเรียนรู้
ร่วมกนั (ท่ีพฒันาข้ึนไดย้ดึรูปแบบในการพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตามขั้นตอน ADDIE Model 5 ขั้นตอน คือ ขั้นการวเิคราะห์  
ขั้นการออกแบบ  ขั้นการพฒันา  ขั้นการทดลองใช ้  และขั้นการประเมินผล )พิสุทธา  อารีราษฎร์  . 2551 : 64-70) [4]   และน า
หลกัวธีิการวจิยั การพฒันาอยา่งเป็นระบบ มีการวางแผน ด าเนินการสร้าง แกไ้ข ปรับปรุง ทดลอง หาคุณภาพ จนไดส่ื้อ
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะส าคญัของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ คือ มีเน้ือหาท่ีไดรั้บการเรียบเรียง
แลว้เป็นอยา่งดี มีการตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล ทั้งบุคลิกภาพ สติปัญญา ความสนใจพ้ืนฐานความรู้มีปฏิสมัพนัธ์
กบัผูเ้รียนและมีผลป้อนกลบัโดยทนัที   

  6. สรุปผลการวจิยั 
  ผลของการวจิยั พบวา่ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x  =4.45, S.D. = 0.53)   และเม่ือ
น าไปทดลองตามแบบแผนการทดลองท่ีวางไว ้พบวา่ประสิทธิภาพของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เท่ากบั 81.39/82.61  ซ่ึงเท่ากบัเกณฑ์
ท่ีตั้งไวคื้อ 80/80 เม่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปรากฎวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ มีคะแนนเฉล่ียหลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อีกทั้งวเิคราะห์ดชันีประสิทธิผลพบวา่ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้
ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เท่ากบั 0.7530 เม่ือส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียนพบวา่ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง น ้ าฟ้าและดวงดาว ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคเรียนรู้ร่วมกนั  ท่ีพฒันาข้ึน
ในระดบัพึงพอใจมาก  ( x  =4.26, S.D. = 0.69 ) และผูเ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกิจกรรมการเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคเรียนรู้ร่วมกนัมีค่าเฉล่ียคะแนนทุกดา้นสูงข้ึน และมีความกา้วหนา้ร้อยละ 25.53  การวจิยัคร้ังน้ี
สรุปไดว้า่ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถน าไปใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนได ้

 
7. กติตกิรรมประกาศ 

  การวจิยัในคร้ังน้ีส าเร็จลุลวงดว้ยดี  ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเจา้ของบทความ เอกสาร ต ารา และงานวจิยัตลอดจน
ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูอ้  านวยการ  คณะครูและนกัเรียน โรงเรียนชุมชนบา้นโคกทม (พิศิษฐพ์ทิยาคาร)     
รุ่นพ่ี รุ่นนอ้งและเพื่อน ๆ ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ ใหค้  าปรึกษา แนะน าในการท าวจิยัในคร้ังน้ี 
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Abstract    

The main purpose of this study was to examine problems and requirement in geo-informatics 
training provided for the personnel working for Mahasarakham Provincial Administrative Organization. The 
participants used in the investigation included 223 local government district officers, income management 
officers, and technicians, who participated in the potential development project provided for the personnel 
in the organization to develop geo-informatics system, held on 6 February to 7 March 2012, at 
Mahasarakham community ICT Learning Centre. In the study, the materials were questionnaires on 
problems and requirement in geo-informatics training for Mahasarakham local government officials. The 
statistics employed for the data analysis were percentage, Mean, and Standard Deviation (SD). 
 The results showed that 1) there was a high level ( X = 3.60, S.D.= 1.06) of problems in geo-
informatics system usability of the personnel in the organization of Mahasarakham Local Administration, for 
example, inadequate budget, no budget plan, low geo-informatics knowledge of personnel, low work 
potential support , no fixed policy and objective in administration, and lack of courage support at work; 2) 
there was a high level( X  =4.30, S.D. = .95) of requirement in geo-informatics training. It was found that the 
most wanted geo-informatics training program was Auto Cad Map and Arc View. 
 

KEYWORDS: Geo-Informatics, Training Curriculum, and Personnel in the local Administrative Organization 

 
Introduction 

 The Geographic Information system (GIS) is a system using computer technology for working, 
planning, making decision, and information distribution support. This system works through a combination 
of Spatial data and Attribute data in order to describe everything in terms of Multiple layers which are 
showed in electric map. Due to the main work of the organizations of local administration which includes 
Subdistrict Administrative Organization ( SAO), Local Governmen,  and Provincial Administrative 
Organization ( PAO), were related to administration for local development and raising life quality of 
residents in local areas, as well as The Act of Decentralized Planning Process B.E. 1999 that determines 
city planning as a duty of SAO, transferred from the central government office, the work of SAO therefore 
closely links to spatial data. In consequence, adopting GIS can enhance many of SAO to perform their 
works effectively in the long run. 
 The Department of Local Administration, Ministry of Interior, is a state sector playing an important 
role in supporting the Subdistrict Administrative Organizations by developing and giving advices in local 
development planning. 
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 To deal with personnel, finance, management for strong and efficient in public services, The 
SAO thus realized the importance of information technology and then set a policy by creating The 
Information and Communication Technology ICT Plan 2012- 2016. The policy focuses on increasing 
capability of the personnel in the organization to run their work professionally according to strategy 1 and 2 
for raising work potentiality of the Department of Local Administration through informatics system as a 
guideline for many administrative organizations throughout the country in personnel management.( The 
Department of Local Administration. 2011: p. 2-3) According to the development of Geographic Information 
system for SAO, the main purposes are 1.) to adopt GIS to be used effectively in the sectors of SAO, 
conforming to the existing potentials; 2.) to completely connect, share, and run GIS data in the 
organizations together; 3) to help executives and performers of SAO use GIS  in work, planning, and 
making decision efficiently; 4) to help publicize proper information to the public. 
 This Geographic Information system is applied in various fields of work of the organization which 
are agriculture, forestry, environment, epidemiology, urban and community planning, etc. ( Geo-informatics 
and Space Technology Development Agency  ( Public Organization). 2012: p. 7)Personnel development 
requires short-term training programs because they provides theoretical and practical ways of learning. The 
personnel can share their experiences to the participants and also the lecturer, which help the staff who 
have limited time in learning increase their capabilities to work in geo-informatics field effectively. 
 Therefore, local administration sectors need to investigate problems and requirement in geo-
informatics training provided for Mahasarakham Local Administration for better development. 
 

Materials and Methods 
Population and Sample 

1. Participants in the study were local government officials in Mahasarakham which include  402 

local government district officers, income management officers, and technicians 

2. Samples were 223 local government district officers, income management officers, and 

technicians in Mahasarakham Province, selected by purposive sampling technique. 

 

Materials 

Materials used in the study were questionnaires on problems and requirement in geo-informatics 
training for Mahasarakham local government officials, verified by 5 experts. The data were collected from 
the participants who attended potential development project provided to personnel in the organization of 
local administration, to develop geo-informatics system, held on 6 February to 7 March 2012, at 
Mahasarakham community ICT Learning Centre. 
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Data Analysis 

 To analyze results of the study on problems and requirement geo-informatics training support for 
Local administration in Mahasarakham, the researcher took completed questionnaires from the sample and 
analyze levels of requirement via percentage, Mean, and Standard Deviation ( S.D.). The Means were 
compared with evaluation criterion as follows: ( Seesa-ard, Boonchom, 2002: p. 50-100 ) 

      54.51 – 5.00 indicates   the most appropriate level  

      3.51 – 4.50   indicates  very appropriate level 

      2.51 – 3.50  indicates  moderate appropriate level 

      1.51 – 2.50  indicates  less appropriate level 

      1.00 – 1.50  indicates  the least appropriate level 

Results 

From the questionnaires completed by 223 local administrative officials in Mahasarakham, the results were 
found as follows: 

Table 1. Problems on geo- informatics system usability of the personnel in the organization of 
Mahasarakham Local Administration 

Question list Results 

X  S.D. Finding 
1. Personnel 3.59 1.08 very appropriate level 
     1.1 lack of knowledge in Geo-Informatics 3.81 .98 very appropriate level 
     1.2 limitation of personnel 3.79 1.07 very appropriate level 
     1.3 Lack of working skill in Geo-Informatics 3.71 1.01 very appropriate level 
     1.4  Personnel in Geo-Informatics field don’t meet the 
relevant degree 

3.77 1.15 very appropriate level 

     1.5  Lack of continuous support for effective work 3.79 .98 very appropriate level 
     1.6 Lack of computer skill 3.07 1.12 moderate appropriate 

level 
     1.7 Sharing knowledge within colleagues  3.31 .97 moderate appropriate 

level 
     1.8 Giving continue support to the personnel in Geo-
Informatics training  seminar  

3.48 1.09 moderate appropriate 
level 

2. Devices/ equipments 3.47 1.07 moderate appropriate 
level 

     2.1 Inadequate working devices 3.70 1.07 very appropriate level 
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Question list Results 

X  S.D. Finding 
     2.2 Inadequate quality, up-to-date, and effective devices 3.57 1.02 very appropriate level 
     2.3  Quality, up-to-date, and effective devices are provided , 
but no personnel application 

3.22 1.05 moderate appropriate 
level 

    2.4 No accessible software 3.38 1.06 moderate appropriate 
level 

3. Budget 3.86 1.12 very appropriate level 
    3.1 Inadequate budget 3.93 1.12 very appropriate level 
    3.2 No budget planning 3.89 1.18 very appropriate level 
    3.3 High budget spent on software 3.77 1.05 very appropriate level 
4. Administration 3.58 .96 very appropriate level 
     4.1 No ready-to- use information system 3.54 .91 very appropriate level 
     4.2 specification of fixed policy and administrative objectives 3.63 .93 very appropriate level 
     4.3 Enhancing courage at work 3.63 1.05 very appropriate level 
     4.4 Creating cooperative networks with both internal and 
external sectors 

3.61 .96 very appropriate level 

     4.5 Monitoring and evaluation 3.50 .97 very appropriate level 
 Total 3.60 1.06 very appropriate level 

  
Finding of Table 1,  
According to the investigation of problems on Geo-informatics system usability of the personnel in the 
organization of Mahasarakham Local Administration, the results revealed 223participants: 125 males and 
98 females, 50 as deputy chiefs, 97 as income collecting officers, and 76 as technicians. The problem on 
Geo-informatics usability was very high in level ( X  = 3.60, S.D. = 1.06). The problems which were in high 
level included budget( X  = 3.86, S.D. = 1.12), personnel ( X  = 3.59, S.D. = 1.08), and administration( X  = 
3.58, S.D. = .96), respectively. Whereas, the problem on devices/ equipments was in moderate level  (X  = 
3.47, S.D. = 1.07).The above results can be described as follows:  
There found very high level of budget problems including inadequate budget, no budget plan, and high 
budget on software ( X  = 3.93, S.D. = 1.11; X  = 3.89, S.D. = 1.17; and X  = 3.77, S.D. = 1.05, 
respectively) 
There found high level of personnel problems including lack of  Geo-informatics knowledge, limitation of 
personnel, lack of continuous support for effective work, lack of Personnel in Geo-Informatics field who 
meet the relevant degree, and lack of working skill in Geo-Informatics (X  = 3.81, S.D. = .98; X  = 3.79, 
S.D. = 1.07; and X  = 3.79, S.D. = .98, and X  = 3.71,  S.D. = 1.01, respectively ) 
There found high level of administrative problems including specification of fixed policy and administrative 
objectives, enhancing personnel’s courage at work, creating cooperative networks with both internal and 
external sectors, no ready-to- use information system, and monitoring and evaluation( X  = 3.63, S.D. = .93; 
X  = 3.63, S.D. = 1.04; and X  = 3.61, S.D. = .95, X = 3.54, S.D. =.90, and X  = 3.50, S.D. =.97, 
respectively) 
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There found moderate level of administrative problems including inadequate working devices, inadequate 
quality, up-to-date, and effective devices( X  = 3.70, S.D. = 1.07; and X  = 3.57, S.D. = 1.02, respectively) 
 
Table 2:  The requirement of Geo-informatics and computer training 
 

Evaluation List Result 

X  S.D. Finding 
1. Geographic Information system program    
    1.1 Map Info ( copyright) application 3.92 1.06 the most 
    1.2 Arc View ( copyright) application 4.16 .89 the most 
    1.3 Auto Cad Map ( copyright) application 4.18 .98 the most 
    1.4 Map Windows (freeware) application 4.06 .94 the most 
    1.5 Quantum GIS ( freeware) application 4.02 .99 the most 
    1.6 Map Tax work program 4.23 .92 the most 
2. Computer skill    
    2.1 Basic computer skill (MS-Word 2007, MS-Excel 2007, 
MS-Power point 2007) 

3.84 1.03 the most 

    2.2 Open-source software application 
 ( i.e. Open office) 

3.84 .99 the most 

    2.3 Website development 3.89 1.07 the most 
Total 4.03 .95 the most 

 
The requirement of geo-informatics training was found in very high level ( X  = 4.03, S.D. = .95) From the 
result, the most needed training program was Map Tax work program, Auto Cad Map ( copyright) and Arc 
View, respectively.( X  = 4.23, 4.18, 4.16; S.D. = .92, .98, .89) 
 
 

Conclusions and Discussion 
Description of the Results 
 The results indicated that the local government officials had problems and requirement in geo-
informatics training in high level. The reason was that the officials realized that the advance of technology 
and science was needed for their knowledge and skill development in various fields, and also the 
importance of setting up the Information Technology Master Plan, relevant to the former study ( Areerad, 
Withaya and Pisutha, 2008: p. 65-66) entitled The Requirement of Information Technology Knowledge for 
Local Leaders in Mahasarakham, and Computer and Information Technology Potential Development for 
Personnel in Subdistrict Administrative Organization by Blended Learning in Training Technique ( Seekhao, 
Somyong, 2010: p. 4-5) , which were needed in high level. 
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Conclusion 
 In conclusions, 1) The personnel of Mahasarakham Subdistrict Administrative Organization had 
problems in Geo-informatics system usability in high level ( X  =3.60, S.D. = 1.06), for example, inadequate 
budget, no budget plan, and high budget on software ( X  = 3.93, S.D. = 1.11; X  = 3.89, S.D. = 1.17; and 
X  = 3.77, S.D. = 1.05, respectively) as well as the lack of  Geo-informatics knowledge, limitation of 
personnel, lack of continuous support for effective work, lack of Personnel in Geo-Informatics field who 
meet the relevant degree, and lack of working skill in Geo-Informatics (X  = 3.81, S.D. = .98; X  = 3.79, 
S.D. = 1.07; and X  = 3.79, S.D. = .98, and X  = 3.71, S.D. = 1.01, respectively ).There were also some 
administrative problems including inadequate working devices, inadequate quality, up-to-date, and effective 
devices(X  = 3.70, S.D. = 1.07; and X  = 3.57, S.D. = 1.02, respectively) 
2). The requirement of geo-informatics training was found in very high level ( X  = 4.03, S.D. = .95) From 
the result, the most needed training program was Map Tax work program , Auto Cad Map ( copyright) and 
Arc View, respectively.( X  = 4.23, 4.18, 4.16; S.D. = .92, .98, .89) 
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บทคดัยอ่ 
การพฒันาองค์ความรู้เวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรู้ออนไลน์กรณีศกึษาแพรวาบ้านโพนมวีตัถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อพฒันาเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรู้

ออนไลน์ กรณีศกึษา แพรวาบ้านโพนให้มคีุณภาพ2) เพื่อพฒันาองค์ความรู้ด้วยสื่ออเิลก็ทรอนิกส์น าเสนอบนเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรู้ออนไลน์ กรณีศกึษา
แพรวาบ้านโพน ใหม้คีุณภาพ3)เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชเ้วบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์กรณีศกึษา แพรวาบ้านโพน ทีพ่ฒันาขึน้กลุ่มตวัอย่างได้แก่ 
นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5/14 โรงเรยีนสารคามพทิยาคม อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ที่เขา้ศกึษาการเรยีนรู้ออนไลน์กรณีศกึษาแพรวาบ้าน
โพน ที่พฒันาขึน้ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย จ านวน  30  คน   เครื่องมือที่ใชใ้นการวจิยั  ได้แก่ 1)เวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรู้ออนไลน์กรณีศกึษาแพรวาบ้านโพนที่ได้รบัการ
จดัสรรพืน้ทีเ่วบ็ไซต ์จากคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ร่วมกบัส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา2)องค์ความรู้ น าเสนอด้วย
สื่ออเิลก็ทรอนิกสบ์นเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ กรณีศกึษาแพรวาบ้านโพน 3) แบบประเมนิคุณภาพเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรู้ออนไลน์ ที่น าเสนอด้วยสื่อ
อเิล็กทรอนิกส์ กรณีศกึษาแพรวาบ้านโพน 4)แบบประเมินคุณภาพ การพฒันาองค์ความรู้ที่น าเสนอด้วยสื่ออิเลก็ทรอนิกส์กรณีศกึษาแพรวาบ้านโพน5)
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรยีนที่มต่ีอเวบ็ไซต์แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ กรณีศึกษาแพรวาบ้านโพนสถิตทิี่ใช้  ได้แก่   ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ผลการวจิยัพบว่าผลการวจิยัพบว่า  ความเหมาะสมของเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรู้ออนไลน์ เฉลี่ย4.55ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.58  อยู่ในระดบั
ความเหมาะสมมากทีสุ่ดความเหมาะสมขององค์ความรูใ้นรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ เฉลี่ย  4.64  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.48  อยู่ในระดบัความเหมาะสมมาก
ทีสุ่ด  ความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/14 โรงเรยีนสารคามพทิยาคมที่มต่ีอแหล่งการเรยีนรู้ออนไลน์ กรณีศกึษาแพรวาบ้านโพนเฉลี่ย 4.86  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35  อยู่ในระดบัความพงึพอใจมากทีสุ่ด 
 

 ค าส าคญั1.)เวบ็ไซต์ 2.)องคค์วามรู้ 3.)แหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ 

 

ABSTRACT 
           This research aimed to  1)  develop a learning resource website that met quality standards,  a case study of Ban Pone Praewa Silk,   

2) develop the knowledge on Ban Pone Praewa Silk using electronic media to be presented on the learning resource website,  3) study  users' 

satisfaction with the learning resource website developed by the researcher.   Subjects for this study were 30  Mathayomsueksa V students of 

SarakhamPittayakhom School, Muang District, MahaSarakham Province visiting the Ban Pone Praewa Silk Learning Resource Website and 

selected by using the simple random sampling.  The instruments used in this study were 1) the Ban Pone Praewa Silk  learning resource 

website, the web space of which is provided by Faculty of Information Technology, RajabhatMahaSarakham University, in conjunction with the 

Office of the Secretary General of the Education Council  of Thailand, 2) the developed knowledge on Ban Pone Praewa Silk  presented online 

using the electronic media,  3) an evaluation form for assessing the quality of the developed  learning resource website, and 4) a quality 

assessment  form for assessing the quality of the developed knowledge on Ban Pone Praewa Silk to be presented on line,  and 5) a 

questionnaire for assessing the students' satisfaction with the learning resource website, a case study of Ban Pone Praewa Silk.  The statistics 

used in analyzing data for this research were mean and standard deviationFindings reveal the following:  the appropriateness mean score of the 

learning resource website was  4.55, which was in the most appropriate level, with the standard deviation of 0.58;  the appropriateness  of the 

knowledge content of this e-learning resource was 4.64,  also found at the most appropriate level, with the standard deviation of 0.48; and the 

students' satisfaction with this  online-learning website was 4.86, which is the most satisfactory level, and the  standard deviation  was 0.35. 

 

Keywords:   Learning Resource,  Learning Resource Website,  Ban Pone Praewa Learning Resource Website, knowledge  development online 
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บทน า 

1.INTRODUCTION 
การศกึษาในยุคปจัจุบนัมคีวามเจรญิรุดหน้าอย่างรวดเรว็ตามการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกวธิกีารจดัการศกึษาจงึตอ้งด าเนินการให้ผูเ้รยีนทุก

คนสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาไดใ้นทุกเวลาและทุกสถานทีด่้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ ดว้ยเหตุนี้ รฐัจงึไดก้ าหนดบทบญัญตัใินพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2542  และที ่ แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 25  ซึง่กฎหมายเพื่อปฏริปูการศกึษาไดก้ าหนดสาระส าคญัไวห้ลาย
ประการทีแ่สดงถงึเจตนารมณ์อย่างชดัแจง้ในอนัทีจ่ะส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  มาตรา 25 (8) กล่าววา่รฐัตอ้งส่งเสรมิการด าเนินงานและการจดัตัง้แหล่ง
การเรยีนรูต้ลอดชวีติทุกรปูแบบ ไดแ้ก่ หอ้งสมุดประชาชน พพิธิภณัฑ์  หอศลิป์ สวนสตัว ์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร ์ อุทยานวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี  ศนูยก์ารกฬีาและนันทนาการแหล่งขอ้มลู และแหล่งการเรยีนรูอ้ื่นอย่างพอเพยีงและมปีระสทิธภิาพ  หน่วยงานและภาครฐัไดส้นบัสนุนแหล่งการ
เรยีนรูใ้หม้บีทบาทในการใหก้ารศกึษาแก่ผูเ้รยีน ทัง้ในระบบและนอกระบบ และตามอธัยาศยั ซึง่แนวการจดัการศกึษาก าหนดใหจ้ดัการเรยีนการสอนโดยเน้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั ตามหมวด 4 ใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรยีนรู้  และจดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ได้ทุกเวลาทุกสถานทีเ่พื่อใหค้นไทยมนีิสยัใฝรู่้ และ
เรยีนรูด้้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

กระทรวงศกึษาธกิาร เป็นหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา ไดจ้ดัท าแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศกึษา พ.ศ. 

2554-2556โดยก าหนดสาระส าคญัเกีย่วกบัแหล่งเรยีนรู้ คอื ส่งเสรมิสนบัสนุนการจดัตัง้แหล่งเรยีนรูด้า้นไอซทีแีละดา้นอื่นททีก่ารประยุกตใ์ชร้ะบบไอซีทเีป็น

เครื่องมอืส าคญัจดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูแ้ห่งชาต ิ (National Learning Center : NLC) ดว้ยการประยุกตใ์ชไ้อซทีเีพื่อใหเ้ป็นศนูยก์ลางการคน้ควา้สาระความรู ้

(Content) ในสาขาวชิาต่างทส าหรบัการเรยีนรู ้ การวจิยั และการอา้งองิทัว่ไปนอกจากนี้จดัใหม้แีหล่งเรยีนรู้ ไอซทีใีนชมุชม/ทอ้งถิน่ ซึง่ประกอบดว้ยสื่อการ

เรยีนการสอนทางอเิลก็ทรอนิกส์และสาระความรู ้ (Content) ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด ารงชวีติประจ าวนัและการประกอบอาชพี โดยเตรยีมความพรอ้มทีจ่ะ

เชือ่มโยงเขา้กบัศนูยก์ารเรยีนรูแ้ห่งชาตไิด้พรอ้มทัง้มกีารฝึกอบรมใหแ้ก่ผูเ้รยีนตามความเหมาะสมดว้ย 

ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา เป็นองคก์รหลกัดา้นนโยบาย แผนและมาตรฐานการศกึษาของชาตดิา้นการวจิยัและประเมนิผลการศกึษา 

เพื่อใหค้นไทยไดเ้รยีนรู้ตลอดชวีติอย่างมคีุณภาพ  ได้ตระหนักถงึความส าคญัของแหล่งเรยีนรู ้ จงึไดจ้ดัท ามาตรฐานและแนวทางในการพฒันาแหล่งเรยีนรู้ของ

ประเทศไทยใหเ้หมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของโลก  และการเปลีย่นแปลงดา้นการศกึษา  ตลอดจนพฒันาสู่ความเป็นสากล  (ส านกังานเลขาธกิารสภา

การศกึษา, 2552 : 2) 

แหล่งเรยีนรู้ไอซที ี  หรอืแหล่งเรยีนรู้ออนไลน์  ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2542 มาตรา 25 ถอืเป็นแหล่งเรยีนรู้ประเภทหนึ่งที่สนองการจดั
การศกึษาทุกระบบ  เนื่องจากผลจากการที่ การพฒันาเทคโนโลยดีา้นต่าง ท  โดยเฉพาะอย่างยิง่เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และเทคโนโลยกีารสื่อสาร หรอื ไอซที ี
(Information and Communication Technology : ICT)   เป็นไปอย่างรวดเรว็และต่อเนื่อง ซึง่ถอืเป็นเทคโนโลยทีีม่คีวามส าคญัในการขบัเคลื่อนความรู้ ขอ้มลู
ขา่วสารในโลกยุคโลกาภวิฒัน์ ซึ่งเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตจะเป็นตวักลางทีส่ าคญัในการหลอมรวมสื่อโทรคมนาคม สารสนเทศ และวทิยุโทรทศัน์เขา้ด้วยกนัเพื่อสรา้ง
การบรกิารทีห่ลากหลาย (ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2551 : 9) ส่งผลใหเ้กดิความพยายามในการน าเอาเทคโนโลยเีหล่านี้มาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการศกึษา 
เพื่อการศกึษามคีุณภาพและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ (ถนอมพร  เลาหจรสัแสง, 2545: 3)  โดยเนื้อหาทีบ่รรจุเป็นสื่ออเิลก็ทรอนิกสซ์ึง่แสดงผลดว้ยคอมพวิเตอรน์ัน้ 
ในปจัจุบนัจะเป็นแบบสื่อประสมหรอืมลัตมิเีดยี (multimedia) เนื่องจาก มลัตมิเีดยีเป็นสื่อทีท่นัสมยั  มลีกัษณะพเิศษ และมพีลงัการสื่อสารอย่างมชีวีติชวีา ดงึดดู
ความสนใจของผูเ้รยีนด้วยภาพกราฟิก  ภาพเคลื่อนไหวและเสยีงช่วยในการสื่อสารระหวา่งผูเ้รยีนด้วยเหตุผลที่ผูเ้รยีนบางคนไม่กลา้ถามขอ้สงสยั  การใชม้ลัตมิเีดยี
จะช่วยแกป้ญัหาในส่วนนี้ได้  โดยตอบสนองความตอ้งการในลกัษณะการศกึษารายบุคคล   และสามารถเพิม่ประสทิธภิาพการเรยีนรู้ไดม้ากขึน้  ขณะเดยีวกนัจะ
ประหยดัเวลาไดม้าก  โดยผูส้อนไม่ตอ้งเสยีเวลาซ ้าแล้วซ ้าอกี  นอกจากนัน้ยงัถอืวา่เป็นสื่อทีส่ามารถสื่อความคดิไปยงัผูอ้ื่น  เพราะสามารถรบัไดท้ัง้การอ่าน  การ
ฟงั  การเหน็ภาพเคลื่อนไหวที่สมจรงิ (ยนื ภู่วรวรรณ, 2536 :3) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ตระหนกัถงึความส าคญัของแหล่งการเรยีนรู ้  จงึไดร้่วมกบัส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา ด าเนิน
โครงการ “การพฒันาแหล่งการเรยีนรูใ้นการใชส้ื่อเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ของผูเ้รยีน” โดยด าเนินการพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อการน าเสนอองค์ความรู้
ของแหล่งการเรยีนรูต่้าง ทในรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์  ทัง้ทีเ่ป็นแหล่งการเรยีนรูท้ีเ่ป็นสถานที ่  และแหล่งเรยีนรูท้ีอ่ยู่ในตวัคน  เช่น ครภูมูปิญัญาไทย หรอืปราชญ์
ชาวบ้าน เป็นต้น ผูเ้ขา้รบัการอบรมเป็นครภูมูปิญัญาไทย  ปราชญ์ชาวบ้านจาภาคต่าง ท จ านวน 90 คน ซึ่งผลการด าเนินงานส่งผลให้ผูเ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัการ
จดัสรรพื้นทีเ่วบ็ไซต์ และเวบ็ไซต์ของแหล่งการเรยีนรูจ้ากโครงการ  และผูเ้ขา้รบัการอบรมด าเนินการพฒันาองคค์วามรู้ทีเ่กีย่วขอ้งในรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกสน์ าส่งขึน้
เวบ็ไซต์ที่ไดร้บัการจดัสรรเพื่อเผยแพร่ต่อไป นอกจากนี้ในงานวจิยันี้มขีอ้เสนอแนะคอื การอบรมบุคลากรของแหล่งการเรยีนรู้แกนน า เพื่อสรา้งเครอืขา่ยการ
พฒันาแหล่งการเรยีนรูใ้หก้วา้งขวางมากขึน้ โดยใชท้รพัยากรเวบ็ตน้แบบ ภาพตน้แบบ และอื่น ทไปขยายผลอย่างต่อเนื่องขยายการพฒันาเวบ็ไซต์แหล่งการ
เรยีนรูใ้หม้ากขึน้ จากผลการศกึษาพบวา่ บุคลากรของแหล่งการเรยีนรูต่้าง ทมคีวามตอ้งการอบรมเป็นจ านวนมาก และการวจิยัการสร้างแหล่งการเรยีนรูชุ้มชน
โดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานเนื่องจากในชมุชนประกอบดว้ยแหล่งการเรยีนรูจ้ านวนมาก ทัง้แหล่งการเรยีนรูใ้นตวัคนทีเ่ป็นปราชญ์ชาวบ้าน  ภูมปิญัญาทอ้งถิน่  และ
แหล่งการเรยีนรู้ตามสถานทีต่่าง ท เชน่ ในโรงเรยีน  ในป่าชุมชน  วดั  เป็นตน้ และโรงเรยีนต่าง ท ไดก้ าหนดแหล่งการเรยีนรูเ้หล่านี้เป็นหลกัสตูรทอ้งถิน่ของ
สถานศกึษา ดงันัน้ความร่วมมอืต่าง ท จากโรงเรยีนเชือ่มไปยงัชุมชนจะช่วยใหก้ารด าเนินงานประสบผลส าเรจ็  (พสิุทธา  อารรีาษฎร ์และคณะ, 2554 : 1-50) 

จากผลการวจิยั สามารถด าเนินการไดอ้ย่างเป็นรปูธรรมและมคีวามส าเรจ็ โดยที่ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามพงึพอใจในระดบัมากในทุก ทด้าน  แต่
อย่างไรกต็ามในส่วนของชมุชนต่างทกย็งัมแีหล่งการเรยีนรูท้ี่ไดร้บัการพฒันาองคค์วามรูโ้ดยการน าเสนอในรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนจ านวน
น้อยมาก  องค์ความรู้แพรวาบ้านโพน ตัง้อยู่ที่ เทศบาลต าบลโพนอ าเภอค าม่วง  จงัหวดักาฬสนิธุ ์ เป็นแหล่งเรยีนรูอ้กีแหล่งหนึ่งทีม่อีงค์ความรูท้ีม่คีุณค่าควรแก่
การพฒันาองคค์วามรู้น าเสนอในรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน  ซึง่แพรวาเป็นผา้ที่ผูห้ญงิชาวผูไ้ทยทอใชก้นัอยู่ทุกครวัเรอืน ชาวบ้านโพนถอืวา่
เป็นของมคี่าทีจ่ะน ามาประดบัตกแต่งร่างกายในโอกาสพเิศษ อาทเิชน่  การสวมใส่ไปร่วมงานบุญประเพณีต่างท 
ในปีพุทธศกัราช 2520 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯ และสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิพ์ระบรมราชนิีนาถ ไดเ้สดจ็เยีย่มพสกนิกรชาวอ าเภอค าม่วง จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์  สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิพ์ระบรมราชนิีนาถ ทรงเลง็เหน็วา่ผา้แพรวานัน้เป็นเสมอืน”เพชรในตม” เป็นภมูปิญัญาไทยทีม่คีุณค่า จงึทรงรบัอุปการะ
เขา้โครงการของมลูนิธศิลิปาชพี ตลอดระยะเวลาเกอืบ  30 ปีทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนผา่นโครงการส่วนพระองค ์ ท าใหช้าวบ้านโพนได้พฒันารปูแบบการทอผา้
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ไหมแพรวา เพื่อให้ไดผ้า้ที่มขีนาด สสีนัหลากหลายและลวดลายทีง่ดงามยิง่ขึน้ มปีระโยชน์ใชส้อยทีม่ากขึน้ในปจัจุบนัผา้ไหมแพรวากาฬสนิธุไ์ดก้ลายเป็นงาน
ศลิปหตัถกรรมหรอืหตัถศลิป์ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ผา้ไทยแพร่หลายไปในต่างแดน และเป็นความภาคภมูใิจสงูสุดของชาวบ้านโพนจงัหวดักาฬสนิธุ์ 
 จากความส าคญัของ แหล่งการเรยีนรูแ้พรวาบ้านโพน ปญัหาเรื่ององคค์วามรู้ทีต่อ้งการปรบัเปลีย่นและพฒันาการน าเสนอในรปูแบบสื่ออเิลก็ทรอนิกส์
เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน  ตลอดจนคุณค่าของแหล่งการเรยีนรู้แพรวาบ้านโพน ผูว้จิยัจงึสนใจที่จะพฒันาองคค์วามรูบ้นเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ 
กรณีศกึษาแพรวาบ้านโพนโดยการใชส้ื่ออเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อพฒันาองค์ความรูน้ าส่งขึน้เวบ็ไซต์คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม เพื่อ
เผยแพร่สู่สาธารณชนไดศ้กึษา ผูว้จิยัหวงัวา่ ผลจากการด าเนินงานจะเกดิประโยชน์ต่อบุคคลทัว่ไปในการน าองคค์วามรูใ้นรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกสบ์นแหล่งการเรยีนรู้
ออนไลน์ไปพฒันาประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อไป 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

                1.  เพื่อพฒันาเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ กรณีศกึษา แพรวาบ้านโพนใหม้คีุณภาพ 
                2.  เพื่อพฒันาองคค์วามรูด้้วยสื่ออเิลก็ทรอนิกสน์ าเสนอบนเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ กรณีศกึษาแพรวาบ้านโพน ใหม้คีุณภาพ 
                3.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชเ้วบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ กรณีศกึษา แพรวาบ้านโพน ทีพ่ฒันาขึน้ 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
2.  MATERIALS AND METHODS 

 2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  2.1.1ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ ไดแ้ก่ นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่5โรงเรยีนสารคามพทิยาคม อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
จ านวน 3 หอ้งเรยีน  ทีเ่ขา้ศกึษาแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ กรณีศกึษา แพรวาบ้านโพน  จ านวน 112 คน  
  2.1.2 กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/14 โรงเรยีนสารคามพทิยาคม อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ที่เขา้ศกึษาการ
เรยีนรูอ้อนไลน์กรณีศกึษาแพรวาบ้านโพน ทีพ่ฒันาขึน้ โดยคดัเลอืกมาเป็นกลุ่มตวัอย่างดว้ยการสุ่มอย่างง่ายจ านวน1 หอ้งเรยีน จ านวนนกัเรยีน 30 คน 
 
 
 2.2 เน้ือหาในการวิจยั 
  ผูว้จิยัไดจ้ดัท าการวจิยั เรื่องการพฒันาองคค์วามรู้เวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ กรณีศกึษาแพรวาบ้านโพนดงันี้ 
  2.2.1การพฒันาเวบ็ไซตบ์นแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ตามโครงการ“การพฒันาแหล่งการเรยีนรูใ้นการใชส้ื่อเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพื่อการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน” โดยด าเนินการพฒันาเวบ็ไซต์ 4 ส่วน โดยจดัตามองคป์ระกอบของแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ ดงันี้ 
   1)  ส่วนหวัของเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์  
   2)  ส่วนรายการของเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรู้ออนไลน์ 
   3)  ส่วนแสดงขอ้มลูของแต่ละรายการของเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ 
   4)  ส่วนเชือ่มโยงของเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ 
  2.2.2  การพฒันาองคค์วามรู้แพรวาบ้านโพนน าเสนอในรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกสไ์ด้แก่ (1)หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ (e-Book)(2)สื่อน าเสนอขอ้มลู 
(Power Point)(3)ไฟลเ์อกสาร PDF (Portable Document Format) (4)สื่อมลัตมิเีดยี (5)สื่อวดิโีอ (Video) เพื่อเผยแพร่องคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรู้แพรวา
บ้านโพนบนเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์  ใหผู้ส้นใจไดศ้กึษาองคค์วามรู้ จ านวน 6 เรื่องแลว้น าเสนอผา่นสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ดงันี้(1) ประวตัคิวามเป็นมา
ของชาวผูไ้ทย(2)ประวตัคิวามเป็นมาของแพรวาบ้านโพน (3)ขัน้ตอนในการทอแพรวาบ้านโพน(4)สแีละลายของผา้แพรวา (5) 60 ลายแพรวาบ้านโพน
(6)แพรวากบัความเชือ่ของชาวบ้านโพน 
 2.3  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ประกอบดว้ย 
  2.3.1เวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์กรณีศกึษาแพรวาบ้านโพนที่ไดร้บัการจดัสรรพืน้ทีเ่วบ็ไซต์ จากคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัราชภฏั มหาสารคาม ร่วมกบัส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา 
  2.3.2 องคค์วามรู ้น าเสนอดว้ยสื่ออเิลก็ทรอนิกสบ์นเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ กรณีศกึษาแพรวาบ้านโพน 
  2.3.3  แบบประเมนิคุณภาพเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์น าเสนอดว้ยสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ กรณีศกึษาแพรวาบ้านโพน 
  2.3.4  แบบประเมนิคุณภาพการพฒันาองคค์วามรู้น าเสนอดว้ยสื่ออเิลก็ทรอนิกสก์รณีศกึษาแพรวาบ้านโพน 
   2.3.5  แบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ต่ีอเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ กรณีศกึษาแพรวาบ้านโพน 
 2.4 สถิติท่ีใช้ได้แก่  ค่าเฉลีย่ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2.5 ระยะเวลาในการวิจยั  ระหวา่งกรกฎาคมพ.ศ. 2554 ถงึ เดอืนเมษายนพ.ศ. 2555 
 2.6 ขัน้ตอนการวิจยั 
  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการพฒันาแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ กรณีศกึษาแพรวาบ้านโพน ตามขัน้ตอน ดงันี้ 
  2.6.1 ขัน้วเิคราะห์ ผูว้จิยัไดศ้กึษาขัน้ตอนการวจิยัตามล าดบัขัน้ ดงันี้ 
   1) การศกึษาองคป์ระกอบของเวบ็ไซต์ที่ไดร้บัการจดัสรรจากคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   2)การศกึษาโปรแกรมทีใ่ชส้รา้งสื่ออเิลก็ทรอนิกสส์ าหรบัเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ 
   3)การศกึษาองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูแ้พรวาบ้านโพน    
   4) วเิคราะห์ผลการพฒันาแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ กรณีศกึษาแพรวาบ้านโพน ดว้ยแบบประเมนิและแบบสอบถามความพงึพอใจ 
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  2.6.2  ข ัน้การออกแบบ มขี ัน้ตอนการออกแบบ ดงันี้  
   1)ส่วนหวัเวบ็ไซต ์เป็นภาพแบนเนอรข์องเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรู้แต่ละแห่งทีแ่ตกต่างกนัออกไป โดยอยู่ในต าแหน่งดา้นบนของ
เวบ็ไซต์  โดยการโปรแกรมอะโดบ ีแฟลช (Adobe Flash)ในการสรา้ง 
   2)ส่วนรายการเป็นรายการที่แสดงขอ้มลูต่างท ของเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรู ้อยู่ในต าแหน่งดา้นซา้ยของเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรู้
ออนไลน์ โดยมรีายการดงันี้ 
    3.1) ส่วนจดัการหวัเวบ็ 
    3.2) ส่วนจดัการหมวดหมู่เวบ็ไซต์ 
    3.3) ส่วนจดัการเมนูเวบ็ไซต์ 
    3.4) ส่วนจดัการเรื่องเด่น 
    3.5) ส่วนจดัการหมวดหมู่ขา่วประกาศ 
    3.6) ส่วนจดัการขา่วประกาศ 
    3.7) ส่วนจดัการแกลเลอรี่ 
    3.8) ส่วนจดัการป้ายโฆษณา 
   3) ส่วนแสดงขอ้มลูของแต่รายการเป็นพืน้ทีส่ าหรบัแสดงขอ้มลูต่างท ของเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ อยู่ในต าแหน่งตรงกลางของ
เวบ็ไซต์ เชน่ ขอ้ความบรรยายต่างท ภาพต่างท วดีทีศัน์ต่างท หรอื ขา่ว ประกาศ เป็นต้น 
   4)ส่วนเชือ่มโยงเป็นพืน้ทีแ่สดงภาพแบนเนอรข์นาดเลก็ส าหรบัเชือ่มโยงไปยงัเวบ็ไซตต่์างท ทีเ่หน็วา่มคีวามส าคญั  และเป็นประโยชน์ 
โดยจะก าหนดใหอ้ยู่ในต าแหน่งพืน้ทีด่า้นขวา ของเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ 
   5)  สื่อส าหรบัเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ ไดแ้ก่ 
    6.1)หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์(e-Book) 
    6.2)สื่อน าเสนอขอ้มลู (Power Point) 
    6.3)ไฟลเ์อกสาร PDF  
    6.4)วดีโีอ (Video) 
    6.5)สื่อมลัตมิเีดยี (Multimedia)  
  2.6.3 ขัน้การพฒันาหาคุณภาพของเครื่องมอืการวจิยั ไดแ้ก่  
   ผูว้จิยัไดด้ าเนินการพฒันารปูแบบองคป์ระกอบในหน้าหลกัทัง้ 4 ส่วนแล้วน าเนื้อหาในองคค์วามรูจ้ากผูรู้ใ้นแหล่งการเรยีนรูม้าจดัท าให้
อยู่ในรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกสต์ามรปูแบบการอบรมพฒันาองคค์วามรูใ้นรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ น าส่งขึน้ไปบนเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรู้ตามส่วนต่างท ทีไ่ด้
ออกแบบไว ้ แลว้ใชเ้ครื่องมอืในการประเมนิผลจากคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามไปใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 5 คน ประเมนิผล
คุณภาพของเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ทีไ่ดพ้ฒันาขึน้   
 2.7  ขัน้ตอนการน าไปใช้ 

 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัดว้ยตนเองโดยทดลองใชก้บันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนสารคามพทิยาคม อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
จ านวน 3 หอ้ง  ทีเ่ขา้ศกึษาแหล่งการเรยีนรู้ออนไลน์ กรณีศกึษา แพรวาบ้านโพน  จ านวน 112 คน แล้วคดัเลอืกมาเป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยใชก้ารสุ่มอย่างง่าย 
จ านวน 1 หอ้ง จ านวนนกัเรยีน 30 คน  เพื่อน าผลจากการทดลองมาวเิคราะหค์วามพงึพอใจของผูเ้รยีน หลงัจากทีไ่ดศ้กึษาเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ 
กรณีศกึษาแพรวาบ้านโพน ทีพ่ฒันาขึน้โดยมลี าดบัขัน้ตอนดงันี้ 
  2.7.1ชีแ้จงขัน้ตอน และวธิกีารเขา้ศกึษาเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ กรณีศกึษาแพรวาบ้านโพน ที่พฒันาขึน้ 
  2.7.2 ใหน้กัเรยีนทดลองเขา้ศกึษาเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ กรณีศกึษาแพรวาบ้านโพนทีพ่ฒันาขึน้   
  2.7.3 สอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีน ด้วยแบบสอบถามความพงึพอใจเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ กรณีศกึษาแพรวาบ้านโพน ที่
พฒันาขึน้ 
         2.7.4รวบรวมขอ้มลูที่ไดท้ัง้หมดน าไปวเิคราะหข์อ้มลูโดยวธิทีางสถติิตามก าหนดระยะเวลา 
         2.7.5สรุปผลการทดลอง 
 2.8การวิเคราะห์ข้อมูล 
  เมื่อผูว้จิยั ไดด้ าเนินการตามก าหนดระยะเวลาแล้ว  ผูว้จิยัน าขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็และรวบรวมไดม้าวเิคราะห ์ ดงันี้ 
 1)การวเิคราะหค์ุณภาพของเวบ็ไซต์แหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์ กรณีศกึษาแพรวาบ้านโพน ที่พฒันาขึน้โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นคอมพวิเตอร์ 
   2)การวเิคราะหค์ุณภาพขององคค์วามรู ้บนเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์กรณีศกึษาแพรวาบ้านโพน ทีพ่ฒันาขึน้โดยผูรู้้ ณ แหล่งการ
เรยีนรูแ้พรวาบ้านโพน  
 3)การวเิคราะหค์วามพงึพอใจทีม่ต่ีอเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์กรณีศกึษาแพรวาบ้านโพน ทีพ่ฒันาขึน้ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/14 
โรงเรยีนสารคามพทิยาคม อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
   ผูว้จิยัน าผลของแบบสอบถาม ทีไ่ดจ้ากการสอบถามกลุ่มตวัอย่างหลงัการทดลองของไดแ้ก่ คุณภาพเวบ็ไซต์แหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์  
คุณภาพองคค์วามรูบ้นเวบ็ไซตแ์หล่งเรยีนรูอ้อนไลน์ และความพงึพอใจทีม่ต่ีอแหล่งเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ กรณีศกึษาแพรวาบ้านโพน ทีพ่ฒันาขึน้
มาวเิคราะหร์ะดบัความพงึพอใจ โดยใชส้ถติ ิค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เทยีบกบัเกณฑก์ารประเมนิ  (พสิุทธา  อารรีาษฎร.์ 2551:174) ดงันี้ 
    ค่าเฉลีย่เท่ากบั    4.50 – 5.00   หมายความวา่ พงึพอใจมากทีสุ่ด 
    ค่าเฉลีย่เท่ากบั    3.50 – 4.49   หมายความวา่ พงึพอใจมาก 
    ค่าเฉลีย่เท่ากบั    2.50 – 3.49   หมายความวา่ พงึพอใจปานกลาง 
    ค่าเฉลีย่เท่ากบั    1.50 – 2.49   หมายความวา่ พงึพอใจน้อย 
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    ค่าเฉลีย่เท่ากบั    1.00 – 1.49   หมายความวา่ พงึพอใจน้อยทีสุ่ด 
   เกณฑเ์ฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจของนกัเรยีนในงานวจิยันี้ ใชค้่าเฉลีย่ของคะแนนตัง้แต่  3.50  ขึน้ไป และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ไม่เกนิ 1.00   

ผลการวิจยั 
3. RESULTS 

 3.1  ผลการพฒันาเวบ็ไซต์ 
                        3.1.1 องคป์ระกอบของเวบ็ไซต ์พฒันาในส่วนต่างท ส่วนหวั ส่วนรายการ ส่วนแสดงรายการ ส่วนเชือ่มโยง 
 

 
 

ภาพองคป์ระกอบของเวบ็ไซตท์ี่พฒันาในส่วนต่างทได้แก่ ส่วนหวั ส่วนรายการ ส่วนแสดงรายการ และส่วนเชือ่มโยง 
 

                     3.1.2 ผลการประเมนิคุณภาพเวบ็ไซต์ ผูศ้กึษาน าแบบประเมนิใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 5 คน โดยใชแ้บบประเมนิ ผลการประเมนิคุณภาพ
เวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์จากผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหมาะสมของเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ เฉลีย่  4.55  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.58   
                     3.1.3ผลการประเมนิองคค์วามรูน้ าเสนอบนเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ กรณีศกึษาแพรวาบ้านโพนจ านวน 6 เรื่องไดแ้ก่(1) ประวตัิ
ความเป็นมาของชาวผูไ้ทย(2)ประวตัคิวามเป็นมาของแพรวาบ้านโพน (3)ขัน้ตอนในการทอแพรวาบ้านโพน(4)สแีละลายของผา้แพรวา (5) 60 ลายแพรวา
บ้านโพน(6)  แพรวากบัความเชือ่ของชาวบ้านโพนผูศ้กึษาน าแบบประเมนิใหผู้รู้้ ณ แหล่งเรยีนรู้จ านวน 5 คน ผลการประเมนิมคี่าความเหมาะสมขององค์
ความรูเ้ฉลีย่  4.64  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.48 
3.2 ผลการน าไปใช้แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
  ผูว้จิยัเปิดเวบ็ไซตใ์หน้กัเรยีนขัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 โรงเรยีนสารคามพทิยาคม อ.เมอืง จ.มหาสารคาม จ านวน 3 หอ้ง จ านวน 112 คนเขา้
เยีย่มชม โดยคดัเลอืกออกมาเป็นกลุ่มตวัอย่าง 1 หอ้งเรยีน จ านวน 30 คนโดยใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจทีม่ต่ีอแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ กรณีศกึษาแพร
วาบ้านโพนเฉลีย่ 4.86  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35   
  

สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION  

 จากการวจิยัการพฒันาองคค์วามรู้เวบ็ไซตแ์ห่งการเรยีนรูอ้อนไลน์กรณีศกึษาแพรวาบ้านโพนทีพ่ฒันาขึน้และเมื่อน าไปทดลองใช ้ พบวา่  1)ความ
เหมาะสมของเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ เฉลีย่  4.55  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.58  อยู่ในระดบัความเหมาะสมมากทีสุ่ด  2) ความเหมาะสมขององค์
ความรูใ้นรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกสเ์ฉลีย่ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.48  อยู่ในระดบัความเหมาะสมมากทีสุ่ด  3) ความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่5/14 โรงเรยีนสารคามพทิยาคมทีม่ต่ีอแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ กรณีศกึษาแพรวาบ้านโพนเฉลีย่ 4.86  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35  อยู่ในระดบัความ
พงึพอใจมากทีสุ่ดการวจิยัการพฒันาองคค์วามรู้ในแหล่งการเรยีนรู้ทีพ่ฒันาขึน้ไดบ้นัทกึและรวบรวมองคค์วามรู้แพรวาบ้านโพนน าเสนอในรปูแบบสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสบ์นเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ โดยมุ่งผลจากการด าเนินงานการพฒันาองคค์วามรูส้่งขึน้เวบ็ไซตเ์พื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนจะเป็น
ประโยชน์ต่อบุคคลทัว่ไปทีต่อ้งการแสวงหาความรูใ้นสงัคมการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ศกึษาตามอธัยาศยัไดใ้นทุกเวลาและทุกสถานที่ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
5.ACKNOWLEDGEMENTS 

 การคนัควา้อสิระฉบบันี้ ส าเรจ็ลุล่วงได้ดว้ยความกรุณาและช่วยเหลอืเป็นอย่างดยีิง่ จาก ผูช้่วยศาสตราจารย ์ ดร.วรปภา  อารรีาษฎร์อาจารยท์ี่
ปรกึษาทีก่รุณาใหข้อ้คดิ ค าแนะน า ตลอดจนการแกไ้ขด้วยความเอาใจใส่ รวมทัง้คณาจารยท์ุกท่านทีป่ระสาทวชิาความรูใ้หใ้นระหวา่งทีผู่ว้จิยัศกึษาตาม
หลกัสตูรจนส าเรจ็ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณดว้ยความเคารพอย่างสงู  
 

เอกสารอ้างอิง 
6. REFERENCES 

กดิานนัท ์มะลทิอง .เทคโนโลยีและการส่ือสารเพ่ือการศึกษา. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตรจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.2548. 

ส่วนเช่ือมโยง 

 

ส่วนแสดงรายการ 

 

ส่วนรายการ 

 

ส่วนหวั 

 

1136



 

คณะกรรมการการศกึษา แห่งชาต.ิแนวการจดัการศึกษา.  กรุงเทพฯ : พรกิหวานกราฟฟิค.2543. 
ถนอมพร  (ตนัพพิฒัน์) เลาหจรสัแสง .Designing  e-Learning :หลกัการออกแบบและการสร้างเวบ็เพ่ือการเรียนการสอน.  เชยีงใหม่ : 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่.2545. 
บุญชมศรีสะอาด . การวิจยัวดัผลและประเมินผล.กรุงเทพฯ : สวุีริยาสาสน์.2543. 
พสิุทธา  อารรีาษฎร ์(2554).(ร่าง) รายงานผลการศึกษาการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ในการใช้ส่ือเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน.มหาสารคาม : เอกสารเสนอต่อส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา,2554. 
พสิุทธา  อารรีาษฎร ์และผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. วทิยา  อารรีาษฎร์ .รปูแบบการพฒันาศกัยภาพครแูละผู้เรียนในการใช้ส่ือเทคโนโลยีและ   
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต.มหาสารคาม : เอกสารเสนอต่อส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา .2554. 
ยนื ภู่วรวรรณ .ทฤษฎีและการใช้งานอิเลคทรอนิคส ์เล่ม2.กรุงเทพฯ : ซเีอด็ยเูคชัน่ .2536. 
เลขาธกิารสภาการศกึษา,ส านกังาน .การพฒันามาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ กรุงเทพฯ : ชมุนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากดั ,2552. 
สภาพปัจจบุนั ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปล่ียนแปลง สงัคมโลกและสงัคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์ด้านสงัคม . กรุงเทพฯ : พรกิหวาน 
กราฟฟิค. 2551. 

1137



การพฒันาแหล่งการเรียนรูผ้า่นเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต กรณีศึกษา 
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมนัต าบลขามเรียงอ าเภอกนัทรวิชยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 
The development’s resources of learning through internet, study the Develop a website 

resource for learning the case study of Economic sufficiency  in Donman  community, 
 Khamreang  Kantarawichai district, Mahasarakham province 

 

Chamnanpong   laosapan, Asst. Prof. Worapapha  Arreerard, Asst. Prof. Dr.Tharach Arreerard 
Faculty of Information Technology Rajabhat Mahasarakham University THAILAND. 

e-mail : jor2521@hotmail.com 
 

บทคดัย่อ 

 การวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาแหล่งการเรยีนรู้ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษา ชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนั 
 ต าบลขามเรยีง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 2) หาคุณภาพแหล่งการเรยีนรู้ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษา ชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนั  
ต าบลขามเรยีง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 3) ศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชง้านแหล่งการเรยีนรู้ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษา ชมุชนเศรษฐกจิ
พอเพยีงบ้านดอนมนั ต าบลขามเรยีง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม  กลุ่มตวัอย่างคอื ไดแ้ก่  ผูส้นใจทัว่ไป ทีเ่ขา้ศกึษาเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูช้มุชน
เศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนั ต าบล  ขามเรยีง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม เลอืกจากผูเ้ขา้อบรม ผูเ้ขา้ศกึษาดงูานผูเ้ขา้เยีย่มชมทัง้หมดแลว้คดัเลอืกมา
เป็นกลุ่มตวัอย่างโดยการสุ่มแบบบงัเอญิ จ านวน 30 คน เครื่องมอืทีใ่ช ้ 1) เวบ็ไซตท์ี่ไดร้บัการจดัสรรจากคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
2) แบบประเมนิคุณภาพของแหล่งการเรยีนรู้ผชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนั ต าบลขามเรยีง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม3) แบบประเมนิคุณภาพ
องคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรู้ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 4) แบบประเมนิความพงึพอใจของแหล่งการเรยีนรู้ชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนั ต าบลขามเรยีง  
อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม สถติทิีใ่ช้ Mean, S.D.  

ผลการศกึษาพบวา่  1) คุณภาพแหล่งการเรยีนรูช้มุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนั ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคามอยู่ในระดบั 
มากทีสุ่ด ( x = 4.51 และ S.D. = 0.62 )  2) คุณภาพองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูช้มุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนั ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั
มหาสารคามอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( x = 4.96 และ S.D = 0.20 ) 3) ความพงึพอใจของผูใ้ชง้านแหล่งการเรยีนรู้ชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนั ต าบลขามเรยีง 
อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคามอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก ( x = 4.92 และ S.D = 0.27 ) 

 

ค ำส ำคญั : เวบ็ไซต ์ แหล่งการเรยีนรู้ชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนั ต าบลขามเรยีง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 
  

ABSTRACT 
 
The resource was aimed to: 1) Develop a website resource for learning the case study of Economic sufficiency  in Donman  community, 

Khamreang  Kantarawichai district, Mahasarakham province.    2) Study a website resource for learning  the case study of Economic sufficiency  in 
Donman  community, Khamreang  Kantarawichai district, Mahasarakham province.  3) Study the user satisfaction in learning  a website resource of the 
case study in Donman community. The sample consisted of general interest  that study in the website Economic sufficiency  in Donman  community. 
Among all visitors only 30 students were select by random to used it.  1) The website has been allocated from the faculty  of Research Technology 
Information,atMahasarakham University. 2)An assessment of quality of learning the case study of Economic sufficiency in Donman  community  
Khamreang  Kantarawichai district, Mahasarakham province was satisfactory and were used: SD,means. 

The result show that 1) The quality  source of learning communities , reach level (     = 4.61 and SD = 0.52)   2) With Knowledge           of 
learning resource of Economic sufficiency  in Donman  community, Khamreang  Kantarawichai district, Mahasarakham province. The highest level       (     
= 4.56 and SD = 0.50)  3) The user satisfaction of learning resource of Economic sufficiency  in Donman  community, Khamreang  Kantarawichai district, 
Mahasarakham province reach the level of (    = 4.37 and SD = 0.65) 

 
KEYWORDS : Website Learning resources Economic suffiency in Donman community 
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1. บทน า 

 
โลกในยุคปจัจุบนัเป็นโลกของขอ้มลูขา่วสารความกา้วหน้าทางไอซทีเีป็นไปอย่างกวา้งขวางและรวดเรว็กระบวนการเรยีนรูจ้งึตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงเพื่อ

เพิม่ศกัยภาพของบุคคลทัง้ดา้นความรู ้ ทกัษะทศันะคต ิ ค่านิยม โดยการสรา้งวฒันธรรมการเรยีนรูเ้พื่อใหผู้เ้รยีนเกดินิสยัใฝรู่้  ซึง่การเรยีนการศกึษามไิดเ้กดิขึน้
เฉพาะในโรงเรยีนหรอืสถานศกึษาเท่านัน้แต่สามารถเกดิขึน้ไดจ้ากการด าเนินชวีติ  การท างาน  การฝึกอบรม  การฝึกอาชพี  จากสื่อต่างๆจากสงัคมและสิง่แวดลอ้ม
รวมทัง้จากแหล่างเรยีนรูป้ระเภทต่างๆและแหล่งการเรยีนรูก้เ็ป็นอกีแนวทางหนึ่งทีจ่ะชว่ยใหบุ้คคลไดม้โีอกาสการเรยีนรูต้ลอดชวีติตามพระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545  มาตรา 25 ก าหนดให้รฐัตอ้งส่งเสรมิการด าเนินงาน และการจดัตัง้แหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติทุกรูปแบบให้
พอเพยีง และมปีระสทิธภิาพ  สนองการจดัการศกึษาทุกระบบ  ส่งเสรมิใหค้นไทยเกดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ผูเ้รยีนทุกคนสามารถเรยีนรู้และพฒันาตนเองไดใ้นทุกเวลา  และ
ทุกสถานที่  โดยที่แหล่งการเรยีนรู้ตาม พ.ร.บ.การศกึษาแห่งชาต ิมาตรา 25 ได้แก่ หอ้งสมุดประชาชน  พพิธิภณัฑ ์หอศลิป์  สวนสาธารณะ สวนสตัว ์สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีศูนยก์ารกฬีาและนันทนาการ แหล่งขอ้มูลและแหล่งการเรยีนรูอ้ื่น  ๆ  หน่วยงานภาครฐัไดส้นบัสนุน และส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาแหล่งเรยีนรู้  โดย
ไดม้กีารก าหนดมาตรฐานแหล่งเรยีนรู้ต่าง ๆ เพื่อสนบัสนุนการศกึษา การเรยีนรูทุ้กระบบ ทัง้ในระบบ  นอกระบบ  และตามอธัยาศยัแหล่งเรยีนรูไ้อซที ี หรอืแหล่งเรยีนรู้
ออนไลน์  ถอืเป็นแหล่งเรยีนรูป้ระเภทหนึ่งที่สนองการจดัการศกึษาทุกระบบ  เนื่องจากผลจากการที ่การพฒันาเทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิง่เทคโนโลยี
คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารสื่อสาร หรอื ไอซที ี(Information and Communication Technology : ICT)   เป็นไปอย่างรวดเรว็และต่อเนื่อง ซึง่ถอืเป็นเทคโนโลยทีีม่ี
ความส าคญัในการขบัเคลื่อนความรู ้ขอ้มลูขา่วสารในโลกยุคโลกาภวิฒัน์ ซึง่เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตจะเป็นตวักลางทีส่ าคญัในการหลอมรวมสื่อโทรคมนาคม 
สารสนเทศ และวทิยุโทรทศัน์เขา้ดว้ยกนัเพื่อสรา้งการบรกิารทีห่ลากหลาย (ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2551 : 9)   

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ตระหนกัถงึความส าคญัของแหล่งการเรยีนรู้  จงึไดร้่วมกบัส านกังานเลขาธกิารสภา
การศกึษา ด าเนินโครงการ “การพฒันาแหล่งการเรยีนรูใ้นการใชส้ื่อเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพื่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน”  โดยด าเนินการพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อการน าเสนอ
องคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรู้ต่าง ๆ ในรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกส์  ทัง้ทีเ่ป็นแหล่งการเรยีนรูท้ีเ่ป็นสถานที่  และแหล่งเรยีนรู้ทีอ่ยู่ในตวัคน  เชน่ ครภูมูปิญัญาไทย หรอื ปราชญ์
ชาวบ้าน เป็นตน้  ผูเ้ขา้รบัการอบรมเป็นครภูมูปิญัญาไทย  ปราชญช์าวบ้านจากภาคต่าง ๆ จ านวน 90 คน ซึง่ผลการด าเนินงานส่งผลใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัการจดัสรร
พืน้ทีเ่วบ็ไซต์  และเวบ็ไซตข์องแหล่งการเรยีนรูจ้ากโครงการ  และผูเ้ขา้รบัการอบรมด าเนินการพฒันาองคค์วามรูท้ี่เกีย่วขอ้งในรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกส์น าส่งขึน้เวบ็ไซตท์ี่ไดร้บั
การจดัสรรเพื่อเผยแพร่ต่อไป  นอกจากนี้ในงานวจิยันี้มขีอ้เสนอแนะคอื การอบรมบุคลากรของแหล่งการเรยีนรูแ้กนน า     เพื่อสรา้งเครอืขา่ยการพฒันาแหล่งการเรยีนรูใ้ห้
กวา้งขวางมากขึน้โดยใชท้รพัยากรเวบ็ตน้แบบ ภาพตน้แบบ และอื่น ๆ ไปขยายผลอย่างต่อเนื่อง  ขยายการพฒันาเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูใ้หม้ากขึน้  จากผล
การศกึษาพบวา่  บุคลากรของแหล่งการเรยีนรูต่้าง ๆ มคีวามต้องการอบรมเป็นจ านวนมาก  และวจิยัการสร้างแหล่งการเรยีนรู้ชมุชนโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน  เนื่องจากใน
ชมุชนประกอบด้วยแหล่งการเรยีนรูจ้ านวนมาก  ทัง้แหล่งการเรยีนรูใ้นตวัคน ทีเ่ป็นปราชญ์ชาวบ้าน  ภมูปิญัญาทอ้งถิน่  และแหล่งการเรยีนรูต้ามสถานทีต่่าง ๆ เชน่  ใน
โรงเรยีน  ในป่าชุมชน  วดั  เป็นต้น และโรงเรยีนต่าง ๆ ไดก้ าหนดแหล่งการเรยีนรูเ้หล่านี้เป็นหลกัสูตรทอ้งถิน่ของสถานศกึษา  ดงันัน้ความร่วมมอืต่าง ๆ จากโรงเรยีนเชือ่ม
ไปยงัชมุชน  จะช่วยให้การด าเนินงานประสบผลส าเรจ็  (พสิุทธา  อารรีาษฎร์ และคณะ, 2554 : 1-50)  

สื่ออเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อทีผ่ลติขึน้มาเพื่อผสมผสานเทคโนโลยหีลายรปูแบบ อาท ิขอ้ความ (Text) ภาพนิ่ง (Image) เสยีง (Sound) วดิทีศัน์ (Video) และ
ภาพเคลื่อนไหว(Animation) ชว่ยสรา้งแรงจงูใจกระตุน้ใหผู้ศ้กึษาเกดิความสนใจทีจ่ะเรยีนรูม้ากขึน้ อกีทัง้เป็นรปูแบบทีส่ามารถการเรยีนรูด้ว้ยตนเองไดต้ลอดเวลา 
ตามความตอ้งการ ไม่จ ากดัสถานที่ สามารถแสวงหาความรูด้้วยตนเองได ้ เป็นการฝึกทกัษะการคน้หาความรู้และประมวลความรูด้้วยตนเอง ท าใหเ้กดิการต่อยอด
ความรูใ้หม่ สรา้งองคค์วามรูห้รอืความคดิใหม่มาใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ ปจัจุบนัหน่วยงานทัง้ภาครฐั และเอกชนไดเ้หน็ความส าคญัในการส่งเสรมิการสรา้งสรรคแ์ละ
การพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศกึษามากขึน้อย่างเป็นรปูธรรม  

จากผลการวจิยั  สามารถด าเนินการไดอ้ย่างเป็นรปูธรรมและมคีวามส าเรจ็ โดยที่ผูเ้ขา้รบัการอบรม ผูเ้ขา้เยีย่มชม และบุคคลทัว่ไป มคีวามพงึพอใจใน
ระดบัมากในทุก ๆ ดา้น แต่อย่างไรกต็าม ในชมุชนยงัมแีหล่งการเรยีนรูอ้กีเป็นจ านวนมาก ทีย่งัไม่มโีอกาสพฒันาเป็นองคค์วามรูใ้นรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อเผยแพร่  
สู่สาธารณชน ศนูยก์ารเรยีนรู้ชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอน เป็นแหล่งเรยีนรูอ้กีแหล่งหนึ่งทีย่งัไม่ไดม้กีารพฒันาองคค์วามรูใ้นรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อเผยแพร่     
สู่สาธารณชน ศนูยก์ารเรยีนรู้ชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอน เป็นชมุชนทีเ่กดิมาจากความรูค้วามสามารถของปราชญ์ชาวบ้านทีม่คีวามตอ้งการใหค้วามเป็นอยู่ของ
ชมุชนทีด่ขี ึน้ จงึไดน้้อมน าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง การท าเกษตรทฤษฎใีหม่ มาใชใ้นชมุชนโดยเริม่จากการเพาะเหด็ การเลีย้งกบในกระชงั การเลีย้งปลาใน
กระชงั การเลีย้งหมหูลุม การเลีย้งไก่พนัธุพ์ืน้เมอืง การท าขา้วกลอ้งเพื่อสุขภาพ การท าขา้วฮาง การท าแปลงผกัถาวร การขยายพนัธุพ์ชื การขยายจุลนิทรยี์ การท า
น ้าสม้ควนัไม้ ท าใหศ้นูยก์ารเรยีนรู้ชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอน มชีือ่เสยีงในดา้นการเกษตรทีท่ าให้ไดร้บัการยกย่องในระดบัประเทศ ซึง่การด าเนินงานของศนูย์
การเรยีนรูช้มุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอน ก่อใหเ้กดิการถ่ายทอดองคค์วามรูจ้ากชมุชนหนึ่งไปยงัอกีชมุชนหนึ่งและแพร่ขยายเป็นเครอืขา่ยเกษตรกรทัง้หมู่บ้านและ
ชมุชนใกลเ้คยีง ศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนัไดด้ าเนินการจดัการอบรม 3 หลกัสตูร คอื หลกัสตูรการอบรมเกษตรกรสมาชกิทีเ่ป็นหนี้ไม่
ก่อใหเ้กดิรายได ้(NPL) หลกัสตูรการเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพึง่พาตนเองอย่างยัง่ยนื และหลกัสูตรฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ผูต้ดิยาเสพตดิแบบครอบครวัในชมุชน
บ าบดั ส าหรบับุคคลทีส่นใจเขา้รบัการอบรม ผูเ้ขา้เยีย่มชม และบุคคลทัว่ไป โดยมอีงคค์วามรูท้ีเ่ผยแพร่ทัง้หมด 23 องคค์วามรูป้ระกอบดว้ย หลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง กองทุนแม่เพื่อแผนดนิ ขอ้มูลชมุชนบ้านดอนมนั ประวตัปิราชญ์ชมุชนบ้านดอนมนั ชมุชนบ าบดัยาเสพตดิ (บ้านกีง่วถิ)ีสารเสพตดิทีม่ผีลต่อร่างกาย การท า
ขา้วกลอ้งเพื่อสุขภาพ การท าขา้วฮาง ความปลอดภยักบัไฟฟ้า การเพาะเหด็ ศตัรเูหด็ การท าแปลงผกัถาวร การขยายพนัธพ์ชื การขยายจุลนิทรยี ์การท าน ้าสม้ควนั
ไม ้การเลีย้งกบในกระชงั การเลีย้งปลาในกระชงั การเลีย้งหมูหลุม การเลีย้งไก่พนัธุพ์ืน้เมอืง การเลีย้งไก่งวง การเลีย้งเป็ด การเพาะเหด็หหูนู โล่เกยีรตคิุณ เนื้อหาของ
หลกัสตูรจะเน้นให้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมได้ฝึกปฏบิตัจิรงิ โดยมวีทิยากรในชมุชนทีม่คีวามรู้ ความสามารถในดา้นต่างๆ เป็นผูม้าถ่ายทอดองคค์วามรู ้ได้แลกเปลีย่น
เรยีนรูป้ระสบการณ์ และน าความรู้ไปใชป้ฏบิตัใินชวีติประจ าวนัได้ 

จากความส าคญัของแหล่งการเรยีนรู ้ปญัหาทีแ่หล่งการเรยีนรูย้งัไม่มโีอกาสพฒันาเป็นองคค์วามรูใ้นรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน และ
คุณค่าแหล่งการเรยีนรู้ ผูว้จิยัจงึสนใจพฒันาองคค์วามรูแ้หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ กรณีศกึษา ชมุชนเศรษฐกิจพอเพยีงบ้านดอนมนั ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั  
จงัหวดัมหาสารคาม เพื่อพฒันาองคค์วามรูเ้ป็นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ น าส่งขึน้เวบ็ไซตเ์พื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนไดศ้กึษา ผูว้จิยัหวงัวา่ ผลจากการด าเนินงาน จะเกดิ
ประโยชน์ต่อบุคคลทัว่ไปในการน าองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรู้ไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อไป 
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2. วตัถปุระสงค ์
 

1. เพื่อพฒันาแหล่งการเรยีนรู้ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษา ชมุชนเศรษฐกิจพอเพยีงบ้านดอนมนั ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั          
จงัหวดัมหาสารคาม 

2. เพื่อหาคุณภาพของแหล่งการเรยีนรู้ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษา ชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนั ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั 
จงัหวดัมหาสารคาม 

3. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชง้านแหล่งการเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษา ชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนั ต าบลขามเรียง 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 

 

             3. วิธีการด าเนินการวิจยั 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ ได้แก่  ผูเ้ขา้รวมอบรม  ผูส้นใจทัว่ไป ทีเ่ขา้มาเยีย่มชมแหล่งการเรยีนรูช้มุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนั         

ต าบลขามเรยีง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  
กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผูเ้ขา้อบรม ประชากรผูส้นใจทัว่ไป ทีเ่ขา้ศกึษาแหล่งการเรยีนรูช้มุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนั ต าบลขามเรยีง              

อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  จากผูเ้ขา้เยีย่มชมทัง้หมดแลว้คดัเลอืกมาเป็นกลุ่มตวัอย่าง  โดยการสุ่มแบบบงัเอญิ จ านวน  30  คน 
  
3.2  เน้ือหาองค์ความรู้   
ผูว้จิยัไดพ้ฒันาองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูช้มุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนั ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคามในรปูแบบ

ของสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เชน่ หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์(e-book) งานน าเสนอ (Power Point) เอกสาร PDF และ วดิทีศัน์ ซึง่ประกอบดว้ย จ านวน 23 เรื่อง คอื 
1. หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  13. การขยายพนัธุพ์ชื 
2. กองทุนแม่เพื่อแผนดนิ   14. การขยายจุลนิทรยี์ 
3. ขอ้มลูชมุชนบ้านดอนมนั  15. การท าน ้าสม้ควนัไม้ 
4. ประวตัปิราชญ์ชมุชนบ้านดอนมนั  16. การเลีย้งกบในกระชงั 
5. ชมุชนบ าบดัยาเสพตดิ (บ้านกีง่วถิ)ี  17. การเลีย้งปลาในกระชงั 
6. สารเสพตดิทีม่ผีลต่อร่างกาย  18. การเลีย้งหมหูลุม 
7. การท าขา้วกลอ้งเพื่อสุขภาพ  19. การเลีย้งไก่พนัธุ์พืน้เมอืง 
8. การท าขา้วฮาง   20. การเลีย้งไก่งวง 
9. ความปลอดภยักบัไฟฟ้า  21. การเลีย้งเป็ด 
10. การเพาะเหด็   22. การเพาะเหด็หหูนู 
11. ศตัรเูหด็    23. โล่เกยีรตคิุณ 
12. การท าแปลงผกัถาวร 
      
3.3  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
1.  เวบ็ไซต์ทีไ่ด้รบัการจดัสรรใหจ้ากคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2.  แบบประเมนิคุณภาพองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษา ชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนั ต าบลขามเรยีง  

อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 
3.  แบบประเมนิคุณภาพของแหล่งการเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ยอนิเทอร์เน็ต กรณีศกึษา ชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนั ต าบลขามเรยีง  อ าเภอกนัทร

วชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 
4.  แบบประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชแ้หล่งการเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษา ชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนั ต าบลขามเรยีง  

อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 
 
3.4  สถิติท่ีใช้  
       สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื วเิคราะหห์าค่าคะแนนเฉลีย่ ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผูว้จิยัประเมนิหาค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการน าค่าเฉลีย่มาเทยีบกบัเกณฑ ์แปลความหมายเป็นระดบั โดยใชเ้กณฑด์งันี้  (บุญชม ศรสีะอาด. 2545) 
ค่าเฉลีย่ 4.50–5.00 หมายถงึ เหมาะสมมากทีสุ่ด  
ค่าเฉลีย่ 3.50–4.49 หมายถงึ เหมาะสมมาก  
ค่าเฉลีย่ 2.50–3.49 หมายถงึ เหมาะสมปานกลาง  
ค่าเฉลีย่ 1.50–2.49 หมายถงึ เหมาะสมน้อย  
ค่าเฉลีย่ 1.00–1.49 หมายถงึ เหมาะสมน้อยทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ของคะแนนตัง้แต่  3.50  ขึน้ไป  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกนิ 1.00   
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3.5  ระยะเวลา มกราคม – พฤษภาคม  2555 
3.6  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
3.6.1 ศกึษาเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
3.6.2 ขอพืน้ทีเ่วบ็ไซต์ทีไ่ดร้บัการจดัสรรใหจ้ากคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
3.6.3 พฒันาองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรู้ชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนั ต าบลขามเรยีง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคามเพื่ออพัโหลด

ขึน้สู่เวบ็ไซต์ทีค่ณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จดัสรรให้ 
3.6.4 น าเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูผ้า่นเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษา ชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนั ต าบลขามเรยีง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จังหวดั

มหาสารคาม ทีไ่ด้ ไปปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
3.6.5 ประเมนิคุณภาพของเวบ็ไซตเ์วบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษา ชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนั ต าบลขามเรยีง  

อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม โดยผูเ้ชีย่วชาญ ประกอบดว้ย 5 ท่านดงันี้ 
       อาจารยอ์ภดิา  รุณวาทย์   ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
       อาจารยร์าธปิ  ทองปาน    ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
       อาจารยธ์วชัชยั  สหพงษ์   ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
       อาจารยก์รีต ิ ทองเนตร     ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
       อาจารยว์นิยั  โกหล า         ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
3.6.6 ปรบัปรุงแกไ้ขเวบ็ไซต์ ตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ 
3.6.7 ประเมนิองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูช้มุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนั ต าบลขามเรยีง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคามโดย

ผูท้รงคุณวฒุ ิดา้น เนื้อหาของชมุชน ประกอบดว้ย 5 ท่านดงันี้ 
       1. นายอดศิร  เหล่าสะพาน           ต าแหน่ง ก านนั ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม (องคป์ราชญ์) 
       2. นายพพิฒัน์   วงศว์อ               ต าแหน่ง ครชู านาญการพเิศษ  โรงเรยีนนาสนีวนพทิยาสรรค์ (ครใูนชมุชน)  
       3. นายอุดม  นาสุรวิงค์       ต าแหน่ง ผูช้่วยผูใ้หญ่บ้าน  บ้านดอนมนั 
       4. นายเตม็  ชณิชา้ง                   ต าแหน่ง วทิยากร (ปราชญ์ผูเ้ฒ่าของชมุชน)                     
        5. นางประทุม  เหล่าสะพาน         ต าแหน่ง ครศูนูยก์ารศกึษานอกโรงเรยีนประจ าต าบลขามเรยีง (ครใูนชมุชน) 
3.6.8 ปรบัปรุงแกไ้ของคค์วามรู ้ตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวฒุิ 
3.6.9 ทดลองใชเ้วบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนั       ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั

มหาสารคาม กบักลุ่มตวัอย่าง 
3.6.10 ประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชเ้วบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษา ชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนั ต าบลขาม

เรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
3.6.11 วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติแิละสรุปผล 
 

4. ผลการวิจยั 
4.1 ผลการพฒันาเวบ็ไซต์ 
4.1.1 ผลการพฒันาแหล่งการเรยีนรู้ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษา ชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนัต าบลขามเรยีงอ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดั

มหาสารคาม ซึง่องคป์ระกอบของเวบ็ไซต์ จะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน  ดงันี้ 
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1. Top Frameส่วนหวัของเวบ็ไซต์ 

     2. Right Frame ส่วนดา้นขวาของเวบ็ไซต ์
จะมกีารตดิต่อกบัปราชญ์ ปฏทินิการท างาน 
และ เวบ็ทีน่่าสนใจ 

     4.  Left Frame ส่วนดา้นซา้ยของเวบ็ไซต ์
จะเป็นขอ้มลูชดุความรูต่้างๆ 

     5. footer ส่วนล่างของเวบ็ไซต์ 

     3. Center Frameส่วนกลางของเวบ็ไซต์ขา่ว/
ประชาสมัพนัธ์  และกจิกรรมต่างๆ 
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4.1.2 ผลการประเมนิคุณภาพแหล่งการเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษา ชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนั 
ต าบลขามเรยีงอ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

         ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพแหล่งการเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษา                         
ชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนั  ต าบลขามเรยีงอ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 
รายการประเมนิ ผลการประเมนิ 

x  
SD ระดบัคุณภาพ 

1.ดา้นประสทิธภิาพของเวบ็ไซต์    
1.1 การน าเสนอสื่อ/สารสนเทศทีห่ลากหลาย 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
1.2 ความถกูตอ้งของระบบเชือ่มโยงแหล่งขอ้มลูภายใน 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
1.3 ความง่ายในการเรยีกใชข้อ้มลู 4.40 0.84 มาก 
1.4 ความเรว็ในการน าเสนอสื่อและองคค์วามรู้ 4.20 0.84 มาก 
1.5 ความเหมาะสมในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู 4.20 0.45 มาก 
เฉลีย่ 4.44 0.71                 มาก 

2.ดา้นประสทิธผิลของเวบ็ไซต์    
2.1 ความถกูตอ้งของขอ้มลูและสารสนเทศที่น าเสนอ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
2.2 ความเหมาะสมของสื่อ/องคค์วามรูท้ีน่ าเสนอ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
2.3 ความเหมาะสมของภาพ/กจิกรรมทีน่ าเสนอ 4.20 0.84 มาก 
2.4 ความเหมาะสมของวดีทีศัน์ทีน่ าเสนอ 4.40 0.89 มาก 
2.5 ความเหมาะสมของเครอืขา่ยแหล่งการเรยีนรู้ 4.56 0.55 มากทีสุ่ด 
เฉลีย่ 4.56 0.65                 มากที่สุด 

3.ดา้นความเหมาะสมต่อการเรยีนรู้    
3.1 ความเป็นปจัจุบนั/ความทนัของการน าเสนอสารสนเทศ/

องคค์วามรู ้ 4.40 
0.55 มาก 

3.2 ความน่าสนใจของสารสนเทศ/องคค์วามรูท้ีน่ าเสนอ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
3.3 คุณค่าของสารสนเทศ/องคค์วามรูท้ีน่ าเสนอ 5.80 0.45 มากทีสุ่ด 
3.4 ความเหมาะสมขององคค์วามรูต่้อการศกึษาเรยีนรูข้อง

ผูเ้รยีน 4.60 
0.5 มากทีสุ่ด 

3.5 ความเหมาะสมของเวบ็ไซต์ต่อการเรยีนรู้ตลอดชวีติ 4.60 0.5 มากทีสุ่ด 
เฉลีย่ 4.53 0.50                 มากที่สุด 

เฉลีย่ทัง้หมด 4.51 0.62                 มากที่สุด 
 
จากตารางพบวา่การประเมนิคุณภาพของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอแหล่งการเรยีนรู้ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษา ชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนั  

ต าบลขามเรยีง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( x = 4.51 และ   S.D = 0.62) 
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4.1.3 ผลการประเมนิคุณภาพองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรู้ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษา   
ชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนัต าบลขามเรยีงอ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษา  
ชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนัต าบลขามเรยีงอ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 
รายการประเมนิ ผลการประเมนิ 

x  
SD ระดบัคุณภาพ 

ดา้นความถกูตอ้งขององคค์วามรู้    
   1. ความถกูตอ้งขององคค์วามรู้ 5 0 มากทีสุ่ด 
   2. ความเหมาะสมของสื่อ Power Point 5 0 มากทีสุ่ด 
   3. ความเหมาะสมของสื่อ e-book 5 0 มากทีสุ่ด 
   4. ความเหมาะสมของสื่อ pdf 5 0 มากทีสุ่ด 
   5. ความเหมาะสมของสื่อ วดิทีศัน์ 4.8 0.45 มากทีสุ่ด 
   6. ความเหมาะสมของตวัหนงัสอื 5 0 มากทีสุ่ด 
   7. ความเหมาะสมของรปูภาพ 4.8 0.45 มากทีสุ่ด 
   8. ความทนัสมยัของสื่อทพีฒันาขึน้ 5 0 มากทีสุ่ด 
   9. ความพงึพอใจทีม่ต่ีอสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ที่พฒันาขึน้ 5 0 มากทีสุ่ด 
   10. ความสะดวกในการใชอ้งคค์วามรู้ 5 0 มากทีสุ่ด 

คะแนนเฉลีย่ทัง้หมด 4.96 0.20         มากทีสุ่ด 
  
จากตารางพบวา่การประเมนิคุณภาพของผูท้รงคุณวฒุทิีม่ต่ีอ องคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูผ้่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษา ชมุชนเศรษฐกจิ

พอเพยีงบ้านดอนมนั  ต าบลขามเรยีงอ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม อยู่ในระดบั มากทีสุ่ด ( x =4.96และ S.D = 0.20) 
 

4.2 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชแ้หล่งการเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษา ชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนัต าบลขามเรยีง  
อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจต่อการใชแ้หล่งการเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษา ชมุชน

เศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนั  ต าบลขามเรยีง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 
 

รายการประเมนิ ผลการประเมนิ 

x  SD ระดบัความพงึพอใจ 
ดา้นความคดิเหน็ของผูใ้ชท้ีม่ต่ีอคุณภาพของเวบ็ไซต์    

   1 ความสวยงามของเวบ็ไซต์ 5 0 มากทีสุ่ด 
   2. ความรูท้ี่ไดร้บั 5 0 มากทีสุ่ด 
   3. ความง่ายต่อการเขา้ถงึสื่อต่าง ๆ  4.80 0.41 มากทีสุ่ด 
   4. ความเรว็ของระบบ 4.53 0.52 มากทีสุ่ด 
   5. ความเหมาะสมของปุ่มควบคุม เชน่ เมนู สารบญั ปิด 5 0 มากทีสุ่ด 
   6. รปูแบบตวัหนงัสอืทีใ่ชอ้่านง่าย 4.93 0.26 มากทีสุ่ด 
   7. ความน่าสนใจ ชวนให้ตดิตาม 4.93 0.26 มากทีสุ่ด 
   8. ความสะดวกในการเชือ่มโยงโดยการคลกิ 5 0 มากทีสุ่ด 
   9. ความง่ายในการเปิดอ่านโดยการคลกิ 5 0 มากทีสุ่ด 
   10. การอธบิายเนื้อหาอ่านแลว้เขา้ใจง่าย 5 0 มากทีสุ่ด 
คะแนนเฉลีย่ทัง้หมด 4.92 0.27                 มากที่สุด 

 
จากตารางพบวา่การประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชแ้หล่งการเรยีนรู้ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษา ชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนั     

ต าบลขามเรยีง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม อยู่ในระดบั มากทีสุ่ด ( x = 4.92 และ S.D = 0.27 ) 
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5. สรปุและอภิปรายผล  

สรปุผลการศึกษาค้นคว้า 
จากผลการศกึษาเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรู้ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีพ่ฒันาขึน้ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( x  = 4.51) และเมื่อ

น าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ( x = 4.92) เหตุทีเ่ป็นเชน่นี้ เนื่องมาจากการน าเวบ็ไซตเ์ขา้ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 
ท่านอย่างสม ่าเสมอ แล้วน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงและพฒันาเวบ็ไซตใ์หม้คีุณภาพเพื่อใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิ เมื่อไดคุ้ณภาพของเวบ็ไซตแ์ลว้น าเวบ็ไซตใ์ห้ผูใ้ช้
ประเมนิความพงึพอใจ พบวา่ผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจมาก ผูใ้ชใ้หค้วามสนใจในการเขา้ชมเวบ็ไซตเ์ป็นจ านวนมาก ผูว้จิยัปฏบิตัติามนโยบายสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

  กุลชาดา  โตโภชนพนัธ์  มยุร ี ขวบสนัเทยีะ  สุทธยิา  ป่ินมณี  (2551: 112) ไดท้ าการวจิยัสรา้งแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอร์เน็ตเรื่องการหล่อ
พระจงัหวดัพษิณุโลก  ผลการศกึษาคน้พบวา่ 1) การสรา้งแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเรื่องการหล่อพระจงัหวดัพษิณุโลกผลการวเิคราะหค์ุณภาพโดย
ผูเ้ชีย่วชาญอยู่ระดบัมาก ( x = 4.24)และมปีระสทิธภิาพ 87.33/89.17 ซึง่สอดคลอ้งกบัเกณฑท์ีก่ าหนด ผลสมัฤทธิห์ลงัการเรยีนจากแหล่งเรยีนรูบ้นเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต สงูกวา่ก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติใินระดบั  .05 และ (2.) ความคดิเหน็ของนกัเรยีนเกีย่วกบั แหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง การ
หล่อพระ  จงัหวดัพษิณุโลก  มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก (( x = 4.08) 

นฤมล  กนัหา  ปรชัญา  นิลนารถ  ยุพาพนิ  ตาลเรยีง (2551:314)   ไดท้ าการวจิยั การพฒันาแหล่งเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต  พพิธิภณัฑเ์มอืง
พจิติร ผลการศกึษาคน้พบวา่ 1)ผลการประเมนิคุณภาพของแหล่งเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต:พพิธิภณัฑเ์มอืงพจิติ  ดา้นเนื้อหาและการด าเนินเรื่องมคีวาม
เหมาะสมมากทีสุ่ด ส่วนผลเฉลีย่รวมอยู่ในระดบัด(ี x = 4.21, S.D. = 0.47) 2)แหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต:พพิธิภณัฑเ์มอืงพจิติมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 
82.78/81.63 สงูกวา่เกณฑท์ีก่ าหนด    3)ผลสมัฤทธิท์างการของนกัเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนโดยใชแ้หล่งเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต:พพิธิภณัฑเ์มอืงพจิติ ของ
นกัเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.5  

กรชิพฒัน์  ภูวนา  (2554:179) ได้ท าการวจิยั  รปูแบบการพฒันาชมุชนอยู่ดมีสีุข  กรณีศกึษาบ้านดอนมนั  อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
ผลการวจิยัรปูแบบการพฒันาชมุชนอยู่ดมีสีุข แบ่งเป็น 4 ข ัน้ตอน ได้แก่1)สรา้งความสมัพนัธศ์กึษาสภาพปจัจุบนัปญัหาและความตอ้งการของชมุชน 2)วเิคราะหป์ญัหา  
พจิารณาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของโครงการ 3)ทดลองและประเมนิผลการใชร้ปูแบบและพฒันา 4)การคนืความรูสู้่ชมุชน และจะเหน็ไดส้่าหวัหน้า
ครวัเรอืนเหน็วา่มคีวามสุขโดยรวมและเป็นรายดา้นทัง้ 3 ดา้น ได้แก่ดา้นเทคโนโลย ีภมูปิญัญาและการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม ดา้นเศรษฐกจิชมุชนเขม้แขง็และดา้นการ
บรหิารการจดัการชมุชนทีเ่ขม้แขง็โดยรวมอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ผูร้วมโครงการฯมรีายไดต่้อเดอืนหลงัเขา้ร่วมโครงการฯเพิม่ขึน้ มคีวามอยู่ดมีสีุขดา้นเทคโนโลย ีภมูิ
ปญัญาและการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม เศรษฐกจิชุมชนเขม้แขง็ และการบรหิารจดัการชมุชนทีเ่ขม้แขง็เพิม่ขึน้จากก่อนเขา้ร่วมโครงการฯ (p=0.001) แต่มรีายไดห้ลงัการเขา้
ร่วมโครงการต ่ากวา่ก่อนเขา้ร่วมโครงการ (p=0.001) และมคีวามพึง่พอใจต่อโครงการฯโดยรวมละเป็นรายขอ้อยู่ในระดบัมาก 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 วทิยานิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ไดด้้วยความอนุเคราะหข์องบุคคลและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งหลายฝา่ยโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา  อารี
ราษฎร์ ประธานกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ธรชั  อารรีาษฎร ์กรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์  อาจารยน์ราทปิ  ทองปาน ที่ไดก้รุณาให้
ความชว่ยเหลอืเอาใจใส่ ตรวจสอบแก้ไขขอ้บกพร่องเพื่อใหว้ทิยานิพนธ์สมบูรณ์ขอขอบพระคุณ อาจารยว์รีะพน ภานุรกัษ์ อาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ทีใ่หค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบเครื่องมอืส าหรบัการวจิยัในครัง้นี้ นอกจากนี้ขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ และผูท้ีม่ ี
ส่วนเกีย่วขอ้งที่ไม่ไดก้ล่าวนามไว ้ณ โอกาสนี้ ทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืและเป็นก าลงัใจมาโดยตลอด  คุณค่าและประโยชน์จากการศกึษาและการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง
ฉบบันี้  ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบดิา มารดา และครอูาจารยท์ีใ่หค้วามปรารถนาดแีก่ผูว้จิยั ตลอดมา 
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บทคดัยอ่ 
 การพฒันาองคค์วามรูเ้วบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์กรณีศกึษาหลุมพอเพยีง มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1)พฒันาเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์
กรณีศกึษาหลุมพอเพยีงใหม้คีุณภาพ 2) พฒันาองคค์วามรูแ้หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์กรณีศกึษาหลุมพอเพยีง น าเสนอผา่นสื่ออเีลก็ทรอนิกสใ์หม้คีุณภาพ 3) 
เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชเ้วบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์กรณีศกึษาหลุมพอเพยีง กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่พนกังานเทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็ทีส่นใจเขา้
ศกึษาแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์กรณีศกึษาหลุมพอเพยีง 83 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 30 คน  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ 1) เวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรู้
ออนไลน์กรณีศกึษาหลุมพอเพยีง2) แบบประเมนิคุณภาพเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์และแบบประเมนิคุณภาพองคค์วามรู้ทีน่ าเสนอในรปูแบบสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส์ 3) แบบประเมนิความพงึพอใจของพนกังานเทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็ทีม่ต่ีอเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์กรณีศกึษาหลุมพอเพยีง  สถติทิีใ่ช ้ 
ไดแ้ก่  ค่ารอ้ยละ  ค่าเฉลีย่  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวจิยัพบวา่  ความเหมาะสมของเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรู้ออนไลน์ เฉลีย่  4.70  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  0.49  อยู่ในระดบัความเหมาะสมมากทีสุ่ด ความเหมาะสมขององคค์วามรูใ้นรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์  เฉลีย่  4.94  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.24  
อยู่ในระดบัความเหมาะสมมากทีสุ่ด  ความพงึพอใจของพนกังานเทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็ทีม่ต่ีอแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ กรณีศกึษาหลุมพอเพยีง เฉลีย่ 4.64  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48  อยู่ในระดบัความพงึพอใจมากทีสุ่ด 
 
 ค าส าคญั  เวบ็ไซต์  ,แหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ ,ภมูปิญัญาชาวบ้าน  ,แหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์กรณีศกึษาหลุมพอเพยีง 
 

ABSRTACT 
         This  research aimed to  1) develop an online learning resource website: a case study of Sufficiency Planting Holes that met 
the quality standards, 2)  develop the knowledge content on Sufficiency Planting Holes to be presented in the electronic media that 
met the quality standards, and 3)  study users' satisfaction with the developed online learning  website.  The sample population for 
this study consisted of 83  employees of Roi-et  Municipal Administration who were interested in the website from which 30 
subjects selected by using the simple random sampling in this study. The instruments employed in this study were 1) the online 
learning website on Sufficiency Planting Holes,  2) a quality assessment form for assessing this online learning website and 
another  form for evaluating the knowledge content on Sufficiency Planting Holes, and 3) a questionnaire for assessing subjects' 
satisfaction with this online learning resource website.  The statistics used in analyzing data for this research were mean and 
standard deviation.  Results of the study showed that the mean score of the appropriateness of this online learning website on 
Sufficiency Planting Holes was 4.70, which was at the most appropriate level, with the standard deviation of 0.49; the 
appropriateness of the knowledge content on Sufficiency Planting Holes presented in the electronic media was also determined at 
the most appropriate level, with  the mean score of 4.94 and the standard deviation of 0.24. The study also revealed the highest 
level of satisfaction of  Roi-et Municipal Administration employees, with the mean score of 4.64 and the standard deviation of 0.48; 
that is, the most satisfactory level.   
 
Keywords:   Learning Resource, Learning Resource Website,  Sufficiency Planting Holes, knowledge development online  
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1. INTRODUCTION 
 บทน า 

 การศกึษา คอืเครื่องมือที่ช่วยพฒันาคนให้มคีวามรู้ ความสามารถความพร้อมที่จะปรบัตวัให้เผชญิกบัสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมในปจัจุบนัที่ม ี
การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และสลบัซบัซอ้น ดงันัน้การจดัการศกึษาจงึตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของโลก 
 รฐับาลไดต้ระหนกัถงึความส าคญัในการแก้ไขปญัหาดงักล่าว ให้เกดิการพฒันาที่ยงัยนืในสงัคมไทยอย่างเป็นระบบด้วยการก าหนดนโยบายด้าน
การศกึษาโดยน าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดบั ใชคุ้ณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการ
เรยีนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมอืระหว่างสถาบนัการศกึษา สถาบนัครอบครวั ชุมชน สถาบนัทางศาสนา ให้มสี่วนร่วมในการจดัการศกึษา เพื่อให้ผูเ้รยีนเกิด
ความรู ้ทกัษะและเจตคต ิสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างสมดุล และยัง่ยนื (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2550 : 1-2) พระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาต ิพ.ศ.2542และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25 กล่าวว่ารฐัต้องส่งเสรมิการด าเนินงานและการจดัตัง้แหล่งเรยีนรู้ตลอดชวีติทุก
รูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กีฬาและ
นนัทนาการแหล่งขอ้มลูและแหล่งเรยีนรูอ้ื่นอย่างมปีระสทิธภิาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ. 2542 : 13-15)ให้สงัคมไทยเป็นสงัคมแห่งภูมิ
ปญัญาและการเรยีนรูส้รา้งโอกาสใหค้นไทยทุกคนคดิเป็น ท าเป็นมเีหตุผลสามารถเรยีนรู้ได้ตลอดชวีติโดยใช ้“ภูมปิญัญาท้องถิน่” หรอื “ภูมปิญัญาชาวบ้าน” 
ซึง่หมายถงึ “องคค์วามรู ้ความสามารถ และทกัษะของคนไทยอนัเกดิจากการสัง่สมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเลอืกสรรเรยีนรู้ปรุงแต่งและถ่ายทอดสบื
ต่อกนัมา เพื่อใชแ้กป้ญัหาและพฒันาวถิชีวีติคนไทยใหส้มดุลกบัสภาพแวดลอ้มและเหมาะสมกบัยุคสมยั” 
 ชยัยศ  อิม่สุวรรณ (2544 : 22) กล่าววา่ แหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติ เป็นแหล่งที่บุคคลสามารถเรยีนรู้ได้ตามความสนใจตามศกัยภาพและโอกาส ตาม
ความสามารถ โดยจะเรยีนรูไ้ดอ้ย่างไม่เป็นทางการ ดงันัน้เพื่อใหโ้รงเรยีนและระบบการศกึษาสามารถสนองความตอ้งการและสอดคล้องกบัสงัคมปจัจุบนัและ
ในอนาคต ซึง่จะเป็นสงัคมโลกทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ และมกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นสงัคมแห่งการ
เรยีนรู ้การศกึษาตอ้งมุ่งใหผู้เ้รยีนมกีารพฒันาความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการเปลีย่นแปลงและความกา้วหน้า ท าใหเ้กดิการเรยีนรู้ 
 ผลการวจิยัของ เพญ็ณี แนรอท (2546: 105 ) สรุปแนวทางการด าเนินงานของแหล่งเรยีนรูว้า่ ศนูยก์ารเรยีนเป็นแหล่งเรยีนรูข้องสงัคม เป็นแหล่งที่
เยาวชนจากระบบโรงเรยีนไดเ้ขา้ไปศกึษาคน้ควา้ การเรยีนรูจ้ะคู่ขนานกบัระบบโรงเรยีน แต่จะสามารถใหค้วามรูท้ี่ลุ่มลกึมากกวา่ และยงัสรา้งเจตคตทิางบวก
ใหก้บัเยาวชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพกวา่การจดัการเรยีนการสอนในระบบโรงเรยีน 
 แหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ถอืเป็นปจัจยัส าคญัในการจดัการเรยีนรู ้เพราะแหล่งการเรยีนรู้จะเป็นสื่อกระตุ้นให้นักเรยีนเกดิความสนใจใคร่รู้ โดยผ่าน
กระบวนการแสวงหาความรู้ ซึ่งในปจัจุบนัคอืมแีหล่งเรยีนรู้อยู่มากมาย แต่ยงัขาดการส่งเสรมิและเผยแพร่อย่างจรงิจงั ท าให้องค์ความรู้ในแหล่งเรยีนรู้ไม่
สามารถเขา้ถงึผูเ้รยีน ผูส้นใจทีม่คีวามประสงคจ์ะแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรยีนรู้ได้อย่างเตม็ศกัยภาพห้องเรยีน ด้วยเหตุนี้จงึมกีารน าเสนอองค์ความรู้
ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ ผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต ในรูปแบบสื่ออเิลก็ทรอนิกส์เป็นการเรยีนรู้ที่สื่อสารและแสดงผลผ่านระบบเทคโนโลยี คอมพวิเตอร ์
เทคโนโลยกีารสื่อสารหรอื ไอซที ี(Information and Communication Technology : ICT) เทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ต มาเป็นตวักลางส าคญัในการหลอมรวมการ
สื่อสารเขา้ดว้ยกนัเพื่อส่งผา่นสื่อการเรยีนจากองคค์วามรูใ้นแหล่งการเรยีนรูไ้ปยงับุคคลทัว่ไปทีส่นใจเขา้ศกึษาหรอืสบืคน้ขอ้มลูในแหล่งการเรยีนรู ้
 ผูว้จิยัไดน้ าเอาเทคโนโลยเีหล่านี้มาประยุกตใ์ชใ้นการจดัท าแหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์ เพื่อเผยแพร่องคค์วามรู้ที่เป็นภูมปิญัญาของท้องถิน่ในรูปแบบสื่อ
ทีท่นัสมยั มลีกัษณะพเิศษ และมพีลงัการสื่อสารอย่างมชีวีติชวีา ดงึดูดความสนใจของผูเ้รยีนด้วยภาพกราฟิก  ภาพเคลื่อนไหวและเสยีงช่วยในการสื่อสาร
ดว้ย มลัตมิเีดยี โดยตอบสนองความตอ้งการในลกัษณะการศกึษารายบุคล และสามารถเพิม่ประสทิธภิาพการเรยีนรู้ได้มากขึน้ขณะเดยีวกนัจะประหยดัเวลา
ไดม้าก นอกจากนัน้ยงัถอืวา่เป็นสื่อทีส่ามารถสื่อความคดิไปยงัผูอ้ื่น เพราะสามารถรองรบัไดท้ัง้การอ่าน การฟงั การเหน็ภาพเคลื่อนไหวที่สมจรงิ(ยนื ภู่วรวร
รณ. 2536:3) 
 แหล่งเรยีนรูท้างการศกึษาพฒันาสู่ความเป็นสากลส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษาเป็นองค์กรหลกัด้านนโยบาย แผนและมาตรฐานการศกึษา
ของชาตดิ้านการวจิยัและประเมนิผลการศกึษา เพื่อให้คนไทยได้เรยีนรู้ตลอดชวีติอย่างมีคุณภาพ  จงึได้จดัท ามาตรฐานและแนวทางในการพฒันา แหล่ง
เรยีนรูข้องประเทศไทยใหเ้หมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงของโลก มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ตระหนักถงึความส าคญัของแหล่งการเรยีนรู้ตามมาตรา 
25จงึได้ร่วมกบัส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา ด าเนินโครงการ“การพฒันาแหล่งการเรยีนรู้ในการใชส้ื่อเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ของ
ผูเ้รยีน” โดยด าเนินการพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อการน าเสนอองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรู้ต่างๆ ในรูปสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ทัง้ที่เป็นแหล่งการเรยีนรู้ที่เป็นสถานที ่
และแหล่งเรยีนรูท้ีอ่ยู่ในตวัคน เชน่ ครภูมูปิญัญาไทย หรอืปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น ผูเ้ขา้รบัการอบรมเป็นครูภูมปิญัญาไทย ปราชญ์ชาวบ้านจากภาคต่างๆ 
จ านวน 90 คน ซึง่ผลการด าเนินงานส่งผลใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัการจดัสรรพื้นที่เวบ็ไซต์ และเวบ็ไซต์ของแหล่งการเรยีนรู้จากโครงการและผูเ้ช้ารบัการ
อบรมด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์น าส่งขึ้นเวบ็ไซต์ที่ได้รบัการจดัสรรเพื่อเผยแพร่ต่อไ ปนอกจากนี้ในงานวจิัยนี้มี
ขอ้เสนอแนะคอื  การอบรมบุคลากรของแหล่งการเรยีนรู้แกนน า เพื่อสร้างเครือข่ายการพฒันาแหล่งการเรยีนรู้ให้กวา้งขวางมากขึน้โดยใชท้รพัยากรเวบ็
ตน้แบบ ภาพตน้แบบ และอื่นๆ ไปขยายผลอย่างต่อเนื่อง ขยายการพฒันาเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูใ้หม้ากขึน้ จากผลการศกึษาพบวา่ บุคลากรของแหล่งการ
เรยีนรูต่้างๆ มคีวามตอ้งการอบรมเป็นจ านวนมาก และวจิยัการสรา้งแหล่งการเรยีนรูช้มุชนโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน เนื่องจากในชุมชนประกอบด้วยแหล่งการ
เรยีนรูจ้ านวนมาก ทัง้แหล่งการเรยีนรูใ้นตวัคน ทีเ่ป็นปราชญ์ชาวบ้าน ภมูปิญัญาทอ้งถิน่และแหล่งการเรยีนรู้ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ในโรงเรยีน ในป่าชุมชน
วดั เป็นต้น และโรงเรยีนต่างๆ ได้ก าหนดแหล่งการเรียนรู้เหล่านี้เป็นหลกัสูตรท้องถิน่ของสถานศึกษา ดงันัน้ความร่วมมอืต่างๆ จากโรงเ รยีนเชื่อมไปยงั
ชุมชน จะช่วยให้การด าเนินงานประสบผลส าเรจ็ (พสิุทธา อารรีาษฎร์ และคณะ.2554 : 1-50) ผลการวจิยั  สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมและมี
ความส าเร็จ โดยที่ผูเ้ข้ารบัการอบรมมีความพึงพอใจในระดบัมากในทุกๆ ด้าน แต่อย่างไรก็ตาม ในชุมชนยงัมแีหล่งการเรียนรู้อีกเป็นจ านวน มาก ที่ยงั
ตอ้งการพฒันาเป็นองคค์วามรูใ้นรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนก่อให้เกดิการพฒันาองค์ความรู้บนแหล่งการเรยีนรู้ออนไลน์กรณีศกึษาหลุม
พอเพยีงขึน้ ที่บ้านหนองบวัน้อย ต าบลหนองตอกแป้น อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เป็นแหล่งเรยีนรู้ที่มคีุณค่าต่อสงัคมควรแก่การน าองค์ความรู้มา
พฒันาในรูปสื่ออเิล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้ผูท้ี่มคีวามสนใจได้ศกึษาซึ่งลกัษณะทางภูมศิาสตร์ของหมู่บ้านมคีวามแห้งแล้ง ชาวบ้านประกอบ
อาชพีท านา และประสบปญัหาภาวะขาดทุนในการเกบ็เกีย่วผลผลติ เนื่องจากตน้ทุนในการผลติสงู มหีนี้สนิจากการประกอบอาชพีซึ่งเกดิจากปจัจยัภายนอก
ทีส่ามารถควบคุมได ้ผูรู้ใ้นชมุชน (ภมูปิญัญาชาวบ้าน)จงึรวมตวักนัระดมความคดิ หาทางออกใหก้บัชาวนาในต าบลหนองตอกแป้น มาปรบัใชใ้นการท ามาหา
กนิในชุมชน อาท ิการปลูกไม้ยนืต้นขายให้ธนาคารต้นไม้ การท านาโดยไม่ใชส้ารเคมี การเลี้ยงสตัวด์้วยการผลติอาหารเอง การรกัษาสตัว์ด้ว ยสมุนไพร
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พื้นบ้าน ฯลฯ ภายใต้ชื่อกลุ่มเกษตรอนิทรยี์ต าบลหนองตอกแป้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการท าการเกษตรแบบผสมผสาน โดยเริม่ต้นจากแนวคดิหลุม
พอเพยีงท าใหก้ารปลกูพชืบนผนืดนิทีม่คีวามแหง้แลง้ประสบผลส าเรจ็อย่างงดงาม เกษตรกรสามารถเกบ็เกีย่วผลผลติไดเ้พิม่พนู มรีายไดม้ากขึ้นท าให้ปญัหา
หนี้สนิหมดไป 
 ผูว้จิยัไดศ้กึษาองคค์วามรูใ้นแหล่งการเรยีนรูห้ลุมพอเพยีง พบวา่แหล่งการเรยีนรูน้ี้ยงัไม่ไดด้ าเนินเกบ็รวบรวมองค์ความรู้ไวอ้ย่างเป็นรูปธรรมและ
อกีไม่นานกจ็ะสูญหายไปตามกาลเวลาเนื่องจากการถ่ายทอดความรู้นัน้ใชว้ธิีบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยเหตุนี้จงึสนใจพฒันาองค์ความรู้บนแหล่งการเรยีนรู้
ออนไลน์ กรณีศกึษาหลุมพอเพยีง  เพื่อบนัทกึและรวบรวมองค์ความรู้ทัง้มวลของหลุมพอเพยีง น าเสนอในรูปแบบสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ผ่านเวบ็ไซต์แหล่งการ
เรยีนรูอ้อนไลน์ซึง่หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า ผลจากการด าเนินงานการน าองค์ความรู้ส่งขึน้เวบ็ไซต์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทัว่ไปและ
เกษตรกรยุคใหม่ทีต่อ้งการแสวงหาความรูใ้นสงัคมการเรยีนรูต้ลอดชวีติทีไ่รพ้รหมแดน สามารถแสวงหาความรูน้อกโรงเรยีนไดใ้นทุกเวลาและทุกสถานที ่
 
 

2. MATERIALS AND METHODS 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 2.1.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ พนกังานเทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็จ านวน 83 คน 

  2.1.2 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ พนักงานเทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็ ทีส่นใจเขา้ศกึษาแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์กรณีศกึษาหลุมพอเพยีง 
โดยการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 30 คน 
 2.2 วตัถปุระสงค์ท่ีใช่ในงานวิจยั 
  2.2.1 เพื่อพฒันาเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์กรณีศกึษาหลุมพอเพยีงใหม้คีุณภาพ 
  2.2.2 เพื่อพฒันาองคค์วามรูแ้หล่งการเรยีนรู้ออนไลน์กรณีศกึษาหลุมพอเพยีง น าเสนอผา่นสื่ออเีลก็ทรอนิกสใ์หม้คีุณภาพ 
  2.2.3 เพื่อศกึษาความพงึพอใจของพนกังานเทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็ ทีส่นใจแหล่งการเรยีนรู้ออนไลน์กรณีศกึษาหลุมพอเพยีง 
 2.3 เน้ือหาในการวิจยั 
  ผูว้จิยัไดจ้ดัท าการวจิยัเรื่อง การพฒันาองคค์วามรู้แหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ กรณีศกึษาหลุมพอเพยีงดงันี้ 
  2.3.1การพฒันาเวบ็ไซน์แหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ตามโครงการ“การพฒันาแหล่งการเรยีนรู้ในการใชส้ื่อเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพื่อการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน” โดยด าเนินการพฒันาเวบ็ไซต์4 ส่วนจดัท าตามองคป์ระกอบของแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ ดงันี้ 
   1) ส่วนหวัของแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์  
   2) ส่วนรายการของแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ 
   3) ส่วนแสดงขอ้มลูของแต่ละรายการของแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ 
   4) ส่วนเชือ่มโยงของแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ 
  2.3.2 การพฒันาองค์ความรู้ภูมปิญัญาชาวบ้านให้อยู่ในรูปสื่ออเิล็กทรอนิกส์ได้แก่ (1)หนังสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (E-Book)(2)สื่อน าเสนอขอ้มูล 
(Power Point)(3)ไฟล์เอกสาร PDF (Portable Document Format) (4)สื่อมลัตมิเีดยี (5)สื่อวดีโีอ (Video) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของแหล่งการเรยีนรู้ใน
ทอ้งถิน่ บนแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์  ให้ผูส้นใจการท าหลุมพอเพยีงได้ศกึษาองค์ความรู้ 6  เรื่องที่พฒันาแล้วน าเสนอผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ดงันี้ (1) ความ
เป็นมาของหลุมพอเพยีง (2)สาธติการท าหลุมพอเพยีง (3)ไร่นาสวนผสมเกษตรอนิทรยี(์4)ประโยชน์จากตน้กล้วย (5)ผกัสวนครวับรโิภคดอก(6)  ผกัสวนครวั
บรโิภคผล 
 2.4  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ประกอบดว้ย 
   1) เวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์กรณีศกึษาหลุมพอเพยีง 
   2) แบบประเมนิคุณภาพเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์และแบบประเมนิคุณภาพองคค์วามรูท้ีน่ าเสนอในรปูแบบสื่ออเิลก็ทรอนิกส์  
   3) แบบประเมนิความพงึพอใจของพนกังานเทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็    
 2.5 สถิติท่ีใช้ ไดแ้ก่  ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2.6 ระยะเวลาในการวิจยั  ระหวา่งกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถงึ เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2555 
 2.7 ขัน้ตอนการวิจยั 
  2.7.1 ข ัน้วเิคราะห์ 
   ผูว้จิยัไดศ้กึษาโครงการ“การพฒันาแหล่งการเรยีนรูใ้นการใชส้ื่อเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพื่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน” ทีค่ณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามไดด้ าเนินการพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อการน าเสนอองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรู้ต่างๆ ในรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ทัง้ที่
เป็นแหล่งการเรยีนรูท้ีเ่ป็นสถานที่ และแหล่งเรยีนรูท้ีอ่ยู่ในตวัคนเพื่อให้ผูเ้รยีนเกดิความรู ้ ทกัษะและเจตคต ิ สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได้
อย่างสมดุล และยัง่ยนื พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25 กล่าววา่รฐัตอ้งส่งเสรมิการ
ด าเนินงานและการจดัตัง้แหล่งเรยีนรู้ตลอดชวีติทุกรปูแบบ 
 
 
 
 
 
 

1148



 

  2.7.2 ข ัน้ออกแบบ 
   ผูว้จิยัด าเนินการออกแบบองคป์ระกอบในหน้าหลกัเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ภายใตโ้ครงการ“การพฒันาแหล่งการเรยีนรูใ้นการ
ใชส้ื่อเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพื่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน”คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 4 ส่วนได้แก่ 
    1. ส่วนหวัเวบ็ไซต์ 
    2. ส่วนรายการ 
    3. ส่วนแสดงขอ้มลูของแต่รายการ 
    4. ส่วนเชือ่มโยงเป็นพืน้ที่แสดงภาพแบนเนอรข์นาดเลก็ 
    หลงัจากนัน้น าไปใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาตรวจและผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบความถกูตอ้งและความเหมาะสมของรปูแบบแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ 
  2.7.3 ข ัน้พฒันา 
   ผูว้จิยัไดด้ าเนินการพฒันารปูแบบองคป์ระกอบในหน้าหลกัทัง้ 4 ส่วนแล้วน าเนื้อหาในองคค์วามรูจ้ากผูรู้ใ้นแหล่งการเรยีนรูม้าจดัท าให้
อยู่ในรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกสต์ามรปูแบบการอบรม การพฒันาหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสข์องนราทปิ ทองปาน(2554 : 56 - 65) พฒันาองคค์วามรูใ้นรปูสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ น าส่งขึน้ไปบนเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูต้ามส่วนต่างๆ ทีไ่ดอ้อกแบบไว ้ น าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นคอมพวิเตอร ์ จ านวน 5 คนประเมนิผล
คุณภาพของเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์  
 
 
    2.7.4 ขัน้น าไปใช ้  
   น าแบบประเมนิไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ พนกังานเทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็ ผูส้นใจเขา้ศกึษาแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์กรณีศกึษาหลุม
พอเพยีง โดยการสุ่มแบบบงั จ านวน 30 คนเพื่อท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูน ามาวเิคราะห์ความพงึพอใจ และสรุปผลการวจิยั หลงัจากทีไ่ดศ้กึษาโดยใชแ้หล่ง
การเรยีนรูอ้อนไลน์ กรณีศกึษาหลุมพอเพยีง ระหวา่งวนัที ่25-30 มนีาคม 2555 
  2.7.5 ขัน้การสรุปผล  
   น าผลการประเมนิ มาวเิคราะหห์าค่าทางสถติ ิ โดยใชค้่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทีเ่ขา้ชมเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ 5 
ระดบั โดยเขยีนรายงานผลค่าเฉลีย่คะแนนรวมจากการประเมนิ ตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกนิ 1.00  
 
  4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  4.1 ขัน้ตอนการด าเนินการทดลอง 

  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัดว้ยตนเอง โดยใชพ้นกังานเทศบาลผูส้นใจ เขา้ศกึษาเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนออนไลน์กรณีศกึษาหลุมพอเพยีง 
จากผูเ้ขา้เยีย่มชมทัง้หมดแลว้คดัเลอืกมาเป็นกลุ่มตวัอย่างโดยการสุ่มแบบอย่างง่าย จ านวน 30 คน เพื่อน าผลจากการทดลองมาวเิคราะหค์วามพงึพอใจของ
ผูส้นใจ หลงัจากทีศ่กึษาโดยใชเ้วบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์  โดยมลี าดบัขัน้ตอนในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงันี้ 
   1) ชีแ้จงรายละเอยีดการเขา้ศกึษาและเปิดเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ ที่ผูว้จิยัพฒันาขึน้ใหพ้นกังานเทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็ผูส้นใจเขา้ชม 
   2) สอบถามขอ้มลูความพงึพอใจของนกัเรยีนและผูส้นใจทัว่ไปดว้ยแบบประเมนิความพงึพอใจ 
   3) รวบรวมขอ้มลูที่ไดท้ัง้หมดน าไปวเิคราะหข์อ้มลูโดยวธิทีางสถติิ 
   4) สรุปผลการทดลอง  
  4.2 ระยะเวลาการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
   ในการด าเนินการวจิยัในครัง้นี้  ผูว้จิยัมกี าหนดระยะเวลาในการทดลองและเกบ็การเกบ็รวบรวมองคค์วามรูภ้ายในแหล่งการเรยีนรู้ 6 เรื่อง
ไดแ้ก่ (1) ความเป็นมาของหลุมพอเพยีง (2)สาธติการท าหลุมพอเพยีง (3) ไร่นาสวนผสมเกษตรอนิทรยี์(4) ประโยชน์จากตน้กล้วย (5)ผกัสวนครวับรโิภค
ดอก (6)ผกัสวนครวับรโิภคผลระหวา่งเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 – สงิหาคม พ.ศ. 2555 
 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัด าเนินการตามก าหนดระยะเวลาแลว้  ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็และรวบรวมแบบประเมนิที่ไดจ้ากพนกังานเทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็ทีส่นใจเขา้ศกึษา
เวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์มาวเิคราะห์ระดบัความพงึพอใจ โดยใชส้ถติิค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยในการวเิคราะหจ์ะใชค้่าเฉลีย่เทยีบกบั
เกณฑก์ารประเมนิดงันี้ (บุญชม  ศรสีะอาด, 2545 : 103) 
  5.1 วเิคราะหผ์ลการประเมนิคุณภาพการพฒันาองคค์วามรู,้วเิคราะห์ผลการประเมนิคุณภาพแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์จากผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 
5 คน และวเิคราะหค์วามพงึพอใจของพนกังานเทศบาลเมอืงรอ้ยผูส้นใจเขา้ศกึษาเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์จ านวน 30 คนด้วย ค่าเฉลีย่ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ส าหรบัแบบประเมนิความพงึพอใจที่ไดจ้ากพนกังานเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ผูส้นใจเขา้ศกึษาการพฒันาองค์ความรูบ้นเวบ็ไซต์แหล่งการเรนีรูอ้อนไลน์มา
วเิคราะห์ระดบัความพงึพอใจ โดยใชส้ถติคิ่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ในการวเิคราะห์จะใชค้่าเฉลีย่เทยีบกบัเกณฑก์ารประเมนิดงันี้ (พสิุทธา อารรีาษฎร.์  
2551:174) 
   ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.50 – 5.00 หมายความวา่ พงึพอใจมากทีสุ่ด 
   ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50 – 4.49 หมายความวา่ พงึพอใจมาก 
   ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.50 – 3.49 หมายความวา่ พงึพอใจปานกลาง 
   ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.50 – 2.49 หมายความวา่ พงึพอใจน้อย 
   คา่เฉลีย่เท่ากบั 1.00 – 1.49 หมายความวา่ พงึพอใจน้อยทีสุ่ด 
 เกณฑเ์ฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจของนกัเรยีนในงานวจิยันี้ ใชค้่าเฉลีย่ของคะแนนตัง้แต่ 3.51ขึน้ไป และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกนิ 1.00   
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3. RESULTS 
         ผลการวิจยั 

 3.1  ผลการพฒันาเวบ็ไซต์ 
 3.1.1 ผลการประเมนิคุณภาพ ผูศ้กึษาน าแบบประเมนิใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 5 คน โดยใชแ้บบประเมนิ 

 ตารางท่ี 1 
 

รายการประเมนิ 
 

ผลการประเมนิ 

 X  S.D ระดบั 
1. คุณภาพแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ 4.70 0.49 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
2. คุณภาพองคค์วามรูใ้นรปูสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส์ 

4.94 0.24 เหมาะสมมากทีสุ่ด 

 
 
 
 3.2 ผลการน าไปใช้แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์   

     ผูว้จิยัเปิดเวบ็ไซต ์ให้ผูส้นใจทัว่ไปเขา้เยีย่มชม โดยคดัเลือกออกมาเป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจ  
ตารางท่ี 2  

รายการประเมนิ 
 

ผลการประเมนิ 

X  S.D ระดบั 
1. แบบประเมนิความพงึพอใจ 4.64 0.48 พงึพอใจมากทีสุ่ด 

 
4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION 

                                                                               สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
 จากผลการศกึษา การพฒันาองคค์วามรู้แหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์กรณีศกึษาหลุมพอเพยีงทีพ่ฒันาขึน้ และเมื่อน าไปทดลองใช ้ พบวา่กลุ่ม

ตวัอย่าง มคีวามพงึพอใจทีร่ะดบัพอใจมากทีสุ่ด เหตุทีเ่ป็นเชน่นี้เนื่องมาจากเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ ในการศกึษาองค์
ความรูเ้รื่องการจดัท าหลุมพอเพยีงไดอ้ย่างครบถว้นชดัเจนทัง้ภาพ,เสยีงและตวัอกัษรผูเ้ขา้ศกึษาสามารถเขา้ถงึองคค์วามรูไ้ดห้ลากหลายรปูแบบทีน่ าเสนอ
ดว้ยสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ผา่นคอมพวิเตอรไ์ด้ทุกเวลา ทุกสถานทีส่อดคลอ้งกบั(ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร, 2550 : 3) วา่ดว้ยการผลติสื่อการเรยีนการ
สอนใหม้ปีระสทิธภิาพ เพื่อใชใ้นการเรยีนการสอนปจัจุบนัถอืวา่เป็นเรื่องส าคญัมากเพราะการศกึษาทีก่า้วไกลไม่ควรจ ากดัดว้ยเวลา หรอืสถานที่ ไม่วา่ผูเ้รยีน
จะอยู่ภาคส่วนใดของประเทศไทยกส็ามารถเรยีนรูไ้ดด้้วยความร่วมมอืระหวา่งเขตพืน้ทีก่ารศกึษา สถานศกึษาและชมุชน จดัท าแหล่งเรยีนรู้ผ่านระบบ
อนิเทอรเ์น็ต(บทเรยีนบนเวบ็) (ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา.2548).สงัเคราะหก์ารจดัการเรยีนรูใ้นการศกึษาขัน้พืน้ฐานกล่าวว่ารปูแบบในการจดัการ
เรยีนรูใ้นการศกึษาขัน้พืน้ฐานมหีลากหลายรูปแบบซึง่การเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูเ้ป็นรปูแบบหนึ่งทีส่่งเสรมิใหน้กัเรยีนมีคุณลกัษณะที่พงึประสงค ์ รอง
ศาสตราจารยส์มจติ สวธนไพบูลย์ (2550:39)ใชแ้หล่งเรยีนรูธ้รรมชาตบิรเิวณโรงเรยีนในการพฒันาการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรมในชดุบทปฏบิตักิารสิง่แวดลอ้มจากแหล่งเรยีนรูธ้รรมชาติบรเิวณโรงเรยีนอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก การวจิยั
การพฒันาองคค์วามรูใ้นแหล่งการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ไดบ้นัทกึและรวบรวมองคค์วามรูท้ ัง้มวลของหลุมพอเพยีงไว ้ น าเสนอในรปูแบบสื่ออเิลก็ทรอนิกสผ์า่น
เวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์โดยมุ่งหวงัวา่ ผลจากการด าเนินงานการน าองคค์วามรูส้่งขึน้เวบ็ไซตเ์พื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคล
ทัว่ไปและเกษตรกรยุคใหม่ที่ตอ้งการแสวงหาความรูใ้นสงัคมการเรยีนรูต้ลอดชวีติที่ไรพ้รหมแดน ด้วยการศกึษาตามอธัยาศยัไดใ้นทุกเวลาและทุกสถานที่ 
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การพฒันาองคค์วามรูเ้วบ็ไซตแ์หล่งการเรียนรูอ้อนไลน์ กรณีศึกษาหมูหลุม 
Developing an  Online Learning Resource Website: A Case Study of  Raising Pigs in Holes 

 

PiyanuchPhulaidok, Asst.Prof.Dr.Worapapha Arreerard 
Faculty of information Tecnology 

RajabhatMahasarakham University THAILAND 
e-mail :  piyanuch.baby@gmail.com 

 
 การวจิยัครัง้นี้  มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1)  พฒันาแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์  กรณีศกึษาหมหูลุม  ใหม้คีณุภาพ  2)  พฒันาองคค์วามรูข้อง
แหล่งการเรยีนรูใ้นรปูสื่ออเิลค็ทรอนิคส ์ ใหม้คีณุภาพ  3)  ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ตี่อแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์  กรณีศกึษาหมู
หลุม  ประชากร  ไดแ้ก่  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้  โรงเรยีนขีเ้หลก็เขยีวไพรวลัยว์ทิยา  อ าเภอธวชับุร ี จงัหวดัรอ้ยเอด็  จ านวน  45  
คน  ทีเ่ขา้ศกึษาแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ กรณีศกึษาหมหูลุม  คดัเลอืกมาเป็นกลุม่ตวัอยา่ง  โดยการสุม่อย่างงา่ย  จ านวน  30  คน  เครื่องมอืที่
ใชใ้นการวจิยั   ไดแ้ก่  1)  เวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ 2)  แบบประเมนิคณุภาพแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์  กรณีศกึษาหมหูลุม  และแบบ
ประเมนิคณุภาพองคค์วามรูใ้นรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 3)  แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ตี่อเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์  
กรณีศกึษาหมหูลมุสถติทิีใ่ช ้ ไดแ้ก่  ค่าเฉลีย่  และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ผลการวจิยัพบวา่ ความเหมาะสมของเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรู้
ออนไลน์เฉลีย่  4.70  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  0.49  อยู่ในระดบัความเหมาะสมมากทีสุ่ด  ความเหมาะสมขององคค์วามรูใ้นรปูสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ เฉลีย่  4.94  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  0.24  อยู่ในระดบัความเหมาะสมมากทีสุ่ด  ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ตี่อแหลง่การ
เรยีนรูอ้อนไลน์  กรณีศกึษาหมหูลุม  เฉลีย่  4.86  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  0.35  อยู่ในระดบัความพงึพอใจมากทีสุ่ด 
 
 ค าส าคญั:  1. การพฒันาเวบ็ไซต ์ 2.  องคค์วามรู ้ 3.  แหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ 
 

ABSRTACT 
           This research aimed to 1) develop an online learning resource website,  a case study of Raising Pigs in Holes, 
that met the quality standards,  2) develop the knowledge on Raising Pigs in Holes using electronic media to be 
presented on the online learning website that met the quality standards  3) study  users' satisfaction with the online 
learning resource website developed by the researcher.  The sample population for this study  consisted of  40 lower 
secondary school students of Keelekkeaw Praiwan Wittaya School, Tawatburi District, Roi-et Province  from which 30 
subjects were randomly selected to participate in this study.  The instruments used in this study were 1) an online 
learning resource website on Raising Pigs in Holes,  2) a quality assessment form for assessing this online learning 
website and another quality assessment form for evaluating the knowledge content on Raising Pigs in Holes, and 3) a 
questionnaire for assessing the students' satisfaction with this online learning resource website.  The statistics used in 
analyzing data for this research were mean and standard deviation.  Findings of the study revealed  the following:  the 
mean score of the appropriateness of this  website was 4.70, which was at the most appropriate level, with the standard 
deviation of 0.49; the appropriateness of the knowledge on Raising Pigs in Holes presented in the electronic media was 
found   at the highest level with  the mean score of 4.94 and the standard deviation of 0.24; and the students' 
satisfaction with this online learning resource website was found at the most satisfactory level, with the mean score of 
4.86 and the standard deviation of 0.35. 
 

Keywords:   Learning Resource,  Learning Resource Website,  Raising Pigs in Holes , knowledge development online 
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1. INTRODUCTION 
บทน า 

 แหล่งการเรยีนรู ้เป็นแหล่งการเรยีนรูท้ีม่คีวามส าคญั ในการรวบรวมองคค์วามรูข้องภูมปิญัญาชาวบา้นไวอ้ย่างหลากหลาย เพื่อใหผู้้
ทีส่นใจไดศ้กึษาเรยีนรู ้จากแหล่งการเรยีนรูท้ีเ่กดิจากตวัคน ซึง่ไดร้บัการปลูกฝงัตัง้แต่อดตี มาจนปจัจบุนั จงึมผีูใ้หค้วามสนใจในเรื่องการศกึษา
ตลอดชวีติ การศกึษาทีส่นองความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจากการศกึษาก่อใหเ้กดิการพฒันาปญัญา และเนื่องจากความเจรญิกา้วหน้าใน
วทิยาการสาขาต่างๆ มกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ ทกุคนตอ้งศกึษาหาความรูอ้ย่างต่อเนื่องต่อไปตลอดชวีติ ดงันัน้แหล่งความรูต้่างๆ จงึ
มคีวามส าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะชว่ยใหบุ้คคลสามารถแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ตามความตอ้งการ ความสนใจ ความถนัด และความ
พร้อม สอดคล้องกบัพระราช บัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) ในพระราชบัญญัติ นี้ ได้กล่าวถึง 
การศกึษาตลอดชวีติว่า การศกึษาทีเ่กดิจากการผสมผสานระหว่างการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั เพื่อให้
สามารถพฒันาคุณภาพชวีิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชวีิต ที่เกี่ยวขอ้งในหมวด 4 แนวทางการจดัการศกึษา ต้องเน้นความส าคญัทัง้ความรู ้
คุณธรรม กระบวนการเรยีนรูแ้ละบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศกึษาในเรื่องภูมปิญัญาไทย และการประยุกต์ใชภู้มปิญัญา 
ในแหล่งการเรยีนรูจ้งึไดก้ารจดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ไดท้กุเวลาทกุสถานที ่มกีารประสานความร่วมมอืกบับดิามารดา ผูป้กครอง และบุคคลใน
ชมุชนทกุฝา่ย เพื่อรว่มกนัพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพอย่างพอเพยีงและมปีระสทิธภิาพ ตามมาตรา 25 โดยรฐัต้องส่งเสรมิการด าเนินงานและ
การจดัตัง้แหล่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติทุกรูปแบบได้แก่ หอ้งสมุดประชาชน พพิิธภณัฑ์ หอศลิป์ สวนสตัว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร ์
อทุยานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีศูนย์การกฬีาและนันทนาการ แหล่งขอ้มูลและแหล่งการเรยีนรูอ้ ื่นๆ จากคนในชุมชน ในชุมชนมผีูรู้้ ด้าน 
ต่าง ๆ มากมาย มากกว่าครูทีส่อนท่องหนังสอืมากนัก เช่น ผูรู้ท้างเกษตรกรรม ทางช่าง มศีลิปิน ผูรู้ท้างศาสนา หมอพื้นบ้าน นักธุรกจิ ราย
ย่อย ผูน้ าชมุชน ปราชญ์ชาวบา้น ผูน้ าชมุชนทีเ่ป็น นกัคดิ นกัศลีธรรม มปีญัญา มคีวามดมีากกว่าใครต่อใครตัง้เยอะตัง้แยะในระดบัสูง ๆ ถ้า
เปิดโรงเรยีนสู่ชมุชน ใหท้ัง้ครแูละนกัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากครใูนชมุชน จะมคีรมูากมายหลากหลายทีเ่ป็นครูทีรู่จ้รงิท าจรงิ จะท าใหก้าร เรยีนรูเ้ขา้
ไปเชื่อมโยงกบัการปฏบิตัจิรงิ การเรยีนรูจ้ะสนุกไมน่่าเบื่อหน่าย ทีส่ าคญัจะเป็นการปรบัระบบคุณค่าเดมิ การศกึษาของเราสอนใหดู้ถูกคนทีม่ ี
คุณค่า เหล่านี้ เมื่อผูรู้ใ้นชมุชนเหล่านี้กลายเป็นครกูย็กระดบัคุณค่า ศกัดิศ์รแีละความภูมใิจของชมุชนอย่างแรงในการถกัทอสงัคม (ประเวศ วะ
ส.ี 2543 : 20 
 เทคโนโลยคีอมพวิเตอรไ์ด้เขา้มามบีทบาทส าคญัต่อการจดัการเรยีนการศกึษา  โดยเป็นหวัใจในการศกึษาด้วยตนเองของผูเ้ขา้มา
เรียนรู้ ภายใต้ปรชัญาผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การศึกษาจึงต้องมีการปรบัเปลี่ยนแนวคิดการจดัการเรียนรู้ โดยใช้หลักการของการจัด
สภาพแวดล้อมใหม่ในการเรยีนรู้ ในปจัจุบนัการศกึษาค้นคว้าการเรยีนรู้ทีไ่ม่มขีอบเขตจ ากดั อยู่แค่พื้นทีส่่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารหรอืใน
โรงเรยีน แต่จะเป็นศูนย์สื่อที่ผู้ใช้บรกิารสามารถอยู่ได้ทุกที่สามารถเขา้ไปหาความรู้ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยงัศูนย์หวัใจส าคญัของ การ
เปลีย่นแปลงไปสู่ศนูยส์ื่อการสอนไรพ้รมแดนอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของผูใ้ชบ้รกิาร โดยใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการจดัการและ
สรา้งทางเลอืกใหมต่ามหลกัสูตร ตามความตอ้งการ และความสนใจของผูเ้รยีน จดัพื้นทีแ่ละบรเิวณใหผู้ใ้ชบ้รกิารได้เขา้ใชอ้ย่างสะดวกสบาย  
สรา้งบรรยากาศเชญิชวนใหผู้ร้บับรกิารมอีสิระในการอ่านและการค้นคว้าขอ้มูล โดยเฉพาะการเพิม่ขึน้ของการน าเอาคอมพวิเตอรเ์ครอืขา่ ย
การศกึษา(Computer-Base Network) เขา้มาชว่ยใหผู้เ้รยีนกบัผูเ้รยีน และครกูบัผูเ้รยีนไดม้ปีฏสิมัพนัธก์นัมากขึน้ โดยไม่ลดการตดิต่อสื่อสาร
ทัว่ไปที่เคยใชอ้ยู่ เพื่อช่วยให้ผูเ้รยีนได้เขา้มามสี่วนร่วมมากขึน้จากแบบเดิมทีเ่คยเหน็หน้ากนัเฉพาะในห้องเรยีน ได้มกีจิกรรม เพิ่มขึน้ใน
ออนไลน์ ซึง่ทัง้หมดนี้เป็นรปูแบบของการจดัสภาพแวดลอ้มใหมใ่นการเรยีนรู ้(ปรชัญนนัท ์นิลสุข. 2541: 75) การจดัสภาพแวดลอ้มใหมใ่นการ
เรยีนรูน้ัน้  สรุปได้ว่า ความก้าวหน้าทางวทิยาการแห่งการสื่อสารและสารสนเทศ หรอืทีเ่รยีกว่ายุคเทคโนโลยสีารสนเทศ (The Information 
Technology Age) ทีเ่รยีกชื่อสัน้ๆว่ายุคไอท ี( IT ) ซึง่เป็นยุคทีม่คีวามเปลีย่นแปลงบรบิทรอบด้านในทุกองคาพยพภายใต้กระแสแห่งโลกไอที
ดงักล่าวที่เป็นไปอย่างรวดเรว็ รุนแรง และส่งผลต่อรูปแบบกระบวนการและวถิีการดารงชวีติหลากหลายด้านด้วยกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รูปแบบของการจดัการศกึษาเรยีนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ด้วยประสิทธภิาพและศกัยภาพของวิทยาการทางการสื่อสารและการ
เชื่อมโยงขอ้มลูแหง่โลกยุคสงัคมออนไลน์ภายใตอ้ทิธพิลของกระแสแหง่เทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ต (Internet) ปจัจบุนัอนิเทอรเ์นต็
เขา้มามบีทบาทในกระบวนการเรยีนการสอนจนกลายเป็นเทคโนโลยกีารศกึษาทีม่คีุณค่าทางการศกึษาในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน
ผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต (ถนอมพร เลาหจรสัแสง. 2541 : 68) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของอนิเทอรเ์น็ตทางการศกึษาไว้คอื ท าใหผู้เ้รยีน
ได้เรยีนรู้เกี่ยวกบัสงัคม วัฒนธรรมและโลกมากขึน้ ทัง้เป็นแหล่งความรู้ขนาดใหญ่ส าหรบัผู้เรยีน การจดักิจกรรมการเรยีนการสอนผ่าน
อนิเทอร์เน็ต ท าให้เกิดผลกระทบต่อผู้เรยีนในด้านทกัษะการคิดอย่างมรีะบบ โดยเฉพาะท าให้ทกัษะการวเิคราะห์สืบค้น (Inquiry-Based  
Analytical  Skill)การคดิเชงิวเิคราะห ์(Critical Thinking) การวเิคราะหข์อ้มลูการแกป้ญัหา และการคดิอย่างอสิระ สนบัสนุนการสื่อสารและการ
รว่มมอืกนัของผูเ้รยีน ชว่ยขยายขอบเขตของหอ้งเรยีนออกไป  เป็นแรงจูงใจส าคญัในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และท าใหผู้เ้รยีนมโีอกาสทีจ่ะ ท า
ความคุน้เคยกบัโปรแกรมประยุกตต์่างๆ บนแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ 
 แหล่งเรยีนรู้ไอซีท ีหรอืแหล่งเรยีนรู้ออนไลน์ ตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 มาตรา 25 ถอืเป็นแหล่งเรยีนรู้
ประเภทหนึ่งที่สนองการจดัการศกึษาทุกระบบ  เนื่องจากผลจากการที่การพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี
คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารสื่อสารหรอื ไอซที ี(Information and Communication Technology : ICT)เป็นไปอย่างรวดเรว็และต่อเนื่อง ซึ่ง
ถอืเป็นเทคโนโลยีทีม่คีวามส าคญัในการขบัเคลื่อนความรู ้ขอ้มูลขา่วสารในโลกยุคโลกาภวิฒัน์ ซึ่งเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตจะเป็นตวักลางที่
ส าคญัในการหลอมรวมสื่อโทรคมนาคม สารสนเทศ และวทิยุโทรทศัน์เขา้ดว้ยกนัเพื่อสรา้งการบรกิารทีห่ลากหลาย (ส านักงานเลขาธกิารสภา
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การศกึษา.2551 : 9) ส่งผลใหเ้กดิความพยายามในการน าเอาเทคโนโลยเีหล่านี้มาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการศกึษา เพื่อการศกึษามคีุณภาพและ
มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ (ถนอมพร เลาหจรสัแสง.2545: 3)   
 มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ไดร้ว่มกบัส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา ด าเนินโครงการ “การพฒันาแหล่งการเรยีนรูใ้นการ
ใชส้ื่อเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพื่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน”โดยด าเนินการพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อการน าเสนอองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูต้่างๆ 
ในรูปสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ทัง้ทีเ่ป็นแหล่งการเรยีนรูท้ีเ่ป็นสถานที ่และแหล่งเรยีนรูท้ีอ่ยู่ในตวัคน เช่น ครูภูมปิญัญาไทย หรอื ปราชญ์ชาวบ้าน 
เป็นตน้ ผูเ้ขา้รบัการอบรมเป็นครภููมปิญัญาไทย ปราชญ์ชาวบา้นจาภาคต่างๆ เพื่อสรา้งเครอืขา่ยการพฒันาแหล่งการเรยีนรูใ้หก้วา้งขวางมาก
ขึน้โดยใชท้รพัยากรเวบ็ตน้แบบ ภาพตน้แบบ และอื่นๆ ไปขยายผลอย่างต่อเนื่อง ขยายการพฒันาเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูใ้หม้ากขึน้ จากผล
การศกึษาพบว่า บุคลากรของแหล่งการเรยีนรู้ต่างๆ มคีวามต้องการอบรมเป็นจ านวนมาก และวจิยัการสรา้งแหล่งการเรียนรูชุ้มชนโดยใช้
โรงเรยีนเป็นฐาน เนื่องจากในชมุชนประกอบดว้ยแหล่งการเรยีนรูจ้ านวนมาก ทัง้แหล่งการเรยีนรูใ้นตวัคน ทีเ่ป็นปราชญ์ชาวบ้าน ภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ และแหล่งการเรยีนรู้ตามสถานที่ต่างๆ ดงันัน้ความร่วมมอืต่างๆ จากโรงเรยีนเชื่อมไปยงัชุมชน จะช่วยใหก้ารด าเนิน งานประสบ
ผลส าเรจ็ (พสิุทธาอารรีาษฎร ์และคณะ.2554 : 1-50)จากผลการวจิยั สามารถด าเนินการไดอ้ย่างเป็นรปูธรรมและมคีวามส าเรจ็ โดยทีผู่เ้ขา้รบั
การอบรมมคีวามพงึพอใจในระดบัมากในทกุๆ ดา้น แต่อย่างไรกต็าม ในชมุชนยงัมแีหล่งการเรยีนรูอ้กีเป็นจ านวนมาก ทีย่งัไมม่กีารพฒันาองค์
ความรูใ้นรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อเผยแพรสู่่สาธารณชน 
 การพัฒนาองค์ความรู้บนแหล่งการเรยีนรู้ออนไลน์ กรณีศึกษาหมูหลุม เป็นแหล่งการเรยีนรู้ที่ได้รวบรวมองค์ความรู้ไว้ ด้วย
กระบวนการทางเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกป้ญัหาอย่างเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติคนไทย ทีไ่ด้รบัการเรยีนรู ้ปฏบิตั ิพฒันา และสบื
ทอดมาจากบรรพบุรุษ ทีแ่สดงใหเ้หน็เป็นความรูช้ดัแจง้ เพราะความรู้ฝงัอยู่ในตวัคน จงึเป็นแหล่งการเรยีนรูอ้กีทีห่นึ่งทีไ่ม่ได้เผยแพร่องค์
ความรูอ้อกไปอย่างกวา้งขวาง และยงัไมไ่ดม้กีารพฒันาองค์ความรูใ้นรูปสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ในการเผยแพร่สู่สาธารณชน ตัง้อยู่บ้านเลขที ่193 
หมูท่ี ่8 บา้นหนองตอกแป้น ต าบลหนองตอกแป้น อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์เป็นแหล่งการเรยีนรูท้ีต่ระหนักและเหน็ความส าคญัของ
การท าอยู่ท ากิน การสร้างครอบครวัให้อบอุ่นและเขม้แขง็ มคีวามสุขทีส่ามารถพึ่งพาตนเองให้ได้โดยเฉพาะในเรื่อง “ความมัน่คงทางด้าน
อาหาร” การสรา้งความอดุมสมบูรณ์ในไรน่าของตวัเองและสร้างความหลากหลายทางชวีภาพในพื้นทีแ่ปลงเกษตร เปลี่ยนระบบการผลติทีใ่ช้
สารเคมสีู่การผลิตการท าเกษตรอนิทรยี์  เปลี่ยนระบบการผลิตด้วยการใชพ้นัธุก์รรมใหม่สู่การใชพ้นัธุก์รรมพื้นบ้าน  การเปลี่ยนพื้นที่พืช
เศรษฐกจิเป็นพชือาหาร การสรา้งกระบวนการเรยีนรูสู้่สรา้งรปูธรรมในการพึ่งตนเอง และขยายแนวคดิในการด ารงและสบืทอดคุณค่าเกษตร
ดว้ยการพึ่งตนเอง เพื่อเผยแพร่องค์ความรูสู้่สาธารณชนจากความส าคญัของแหล่งการเรยีนรูแ้หล่งการเรยีนรูย้งัไม่มกีารจดั องค์ความรูข้อง
แหล่งการเรยีนรูใ้นรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกสแ์ละคุณค่าของแหล่งการเรยีนรูบ้นแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนผูว้จิยัจึงสนใจที่
จะวจิยัและพฒันาองคค์วามรูบ้นแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ กรณีศกึษาหมูหลุม เพื่อพฒันาองค์ความรูใ้นรูปสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ภายใต้โครงการ 
“การพฒันาแหล่งการเรยีนรูใ้นการใชส้ื่อเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพื่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน”  น าส่งขึน้แหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ ใหเ้ป็นแหล่ง
การเรยีนรู้อกีประเภทหนึ่งเพื่อส่งเสรมิ เพิ่มพูนศกัยภาพ และเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ศกึษา ผู้วิจยัหวงัว่าผลจากการด าเนินงาน จะเกิด
ประโยชน์ต่อนกัเรยีนและบุคคลทัว่ไปในการน าองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อไป 
 1.1  วตัถปุระสงค ์
  1.1.1  เพื่อพฒันาแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์  กรณีศกึษาหมหูลมุ  ใหม้คีณุภาพ 
  1.1.2  พฒันาองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูใ้นรปูสื่ออเิลค็ทรอนคิส ์ ใหม้คีณุภาพ 
  1.1.3  ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ตี่อแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์  กรณีศกึษาหมหูลุม 
 

2. MATERIALS AND METHODS 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  2.1.1  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนขีเ้หลก็เขยีวไพรวลัยว์ทิยา อ าเภอธวชั
บุร ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ ทีเ่ขา้ศกึษาแหลง่การเรยีนรูอ้อนไลน์ กรณีศกึษาหมหูลุม จ านวน 45 คน  
  2.1.2  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนขีเ้หลก็เขยีวไพรวลัยว์ทิยา อ าเภอธวชั
บุร ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ เขา้ศกึษาแหลง่การเรยีนรูอ้อนไลน์ กรณีศกึษาหมหูลุม จากผูเ้ขา้เยีย่มชมทัง้หมดแลว้คดัเลอืกมาเป็นกลุ่มตวัอย่างโดยการ
สุ่มอยา่งงา่ย จ านวน 30 คน 
 
 2.2 เน้ือหาในการวิจยั 
  ผูว้จิยัไดจ้ดัท าวจิยั เรื่อง การพฒันาองคค์วามรูบ้นแหลง่การเรยีนรูอ้อนไลน์ กรณศีกึษาหมหูลุม ประกอบไปดว้ยเนื้อหา ดงันี้ 
  2.2.1แหล่งการเรียนรูอ้อนไลน์ จดัท าตามองคป์ระกอบของแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ ดงันี้ 
   1)ส่วนหวัของแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ 
   2)ส่วนรายการของแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ 
   3)ส่วนแสดงขอ้มลูของแต่ละรายการของแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ 
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   4)ส่วนเชื่อมโยงของแหลง่การเรยีนรูอ้อนไลน์ 
  2.2.2  การพฒันาองคค์วามรู้ในรปูส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์ทัง้หมด 6 เรื่อง ดงันี้ 
   1)ประวตัคิวามเป็นมาของหมหูลมุ 
   2)อาหารหมกัและวธิกีารท าของหมหูลมุ 
   3)ประโยชน์จากการเลีย้งหมหูลุม 
   4)หมหูลุม กลุ่มเกษตรอนิทรยี ์ต าบลหนองตอกแป้น 
   5)กลุ่มเกษตรอนิทรยี ์ต าบลหนองตอกแป้น 
   6)แหล่งเรยีนรูว้ถิพีอเพยีง 
  2.2.3  ส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์ท่ีน ามาพฒันาองคค์วามรู้ มดีงันี้ 
   1)หนงัสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Book) 
   2)สื่อน าเสนอขอ้มลู (Power Point) 
   3)ไฟลเ์อกสาร PDF (Portable Document Format) 
   4)สื่อมลัตมิเีดยี 
   5)วดีโีอ (Video) 
 2.3  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ประกอบดว้ย 
  1)การพฒันาเวบ็ไซตแ์หลง่การเรยีนรูอ้อนไลน์ 
   2)แบบประเมนิคณุภาพเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ และแบบประเมนิคณุภาพการพฒันาองคค์วามรูใ้นรปูสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ 
   3)แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ตี่อแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ 
 2.4ระยะเวลาในการวิจยัระหวา่งเดอืน กรกฎาคม 2554 ถงึเดอืนเมษายน 2555 
 2.5ขัน้ตอนการวิจยั 
  การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดพ้ฒันาองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูใ้นรปูสื่ออเิลก็ทรอนกิสบ์นแหลง่การเรยีนรูอ้อนไลน์ กรณีศกึษาหมู
หลุม ตามขัน้ตอนของ ADDIE Model ทีพ่ฒันาขึน้น าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง มรีายละเอยีดของวธิดี าเนินการวจิยั ดงันี้ 
  2.5.1ขัน้วเิคราะห ์ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ การพฒันาเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ การพฒันา
องคค์วามรูใ้นรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์แบบประเมนิความคุณภาพแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ และแบบสอบถามความพงึพอใจ 
  2.5.2ขัน้การออกแบบ ผูว้จิยัไดข้อพืน้ทีเ่วบ็ไซตจ์ากคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม รว่มกบั
ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา เพื่อจดัองคป์ระกอบของเวบ็ไซตท์ีป่ระกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ส่วน ดงันี้ 
   1) ส่วนหวั 
   2) ส่วนรายการ 
   3) ส่วนแสดงรายการ 
   4) ส่วนเชื่อมโยง 
  2.5.3ขัน้การพฒันา พฒันาองคค์วามรูใ้นรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์น าส่งขึน้ไปบนเวบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูต้ามส่วนตา่งๆ ทีไ่ด้
ออกแบบไว ้น าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิผลคุณภาพของเวบ็ไซตแ์หลง่การเรยีนรูอ้อนไลน์ ไดแ้ก่ 
   1) นายวรีะพน ภานุรกัษ ์
   2) นายธวชัชยั สหพงษ ์
   3) นางสาวอภดิา รณุวาทย ์
   3) นายนราธปิ ทองปาน 
   4) นายกรีต ิทองเนตร 
  2.5.4ขัน้น าไปใช ้ ผูว้จิยัไดน้ าไปใชก้บักลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนขีเ้หลก็เขยีวไพรวลัยว์ทิยา 
อ าเภอธวชับุร ีจงัหวดัจ านวน 30 คน โดยการสุม่อย่างงา่ย เพื่อท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูน ามาวเิคราะหค์วามพงึพอใจของนกัเรยีน และสรปุ
ผลการวจิยัหลงัจากทีไ่ดศ้กึษาโดยใชแ้หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ กรณีศกึษาหมหูลมุ 
  2.5.5 ขัน้การสรปุผล น าผลการประเมนิ มาวเิคราะหห์าค่าทางสถติ ิโดยใชค้า่เฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เขยีนรายงานผล
ค่าเฉลีย่คะแนนรวมจากการประเมนิ ตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานไมเ่กนิ 1.00 
 2.6 การวิเคราะหข้์อมลู 
  เมื่อผูว้จิยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามระยะเวลาแลว้ ผูว้จิยัน าขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็และรวบรวมไดม้าวเิคราะหผ์ลดว้ยค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดว้ยระดบัความพงึพอใจ โดยใชส้ถติคิ่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ในการวเิคราะหจ์ะใชค้า่เฉลีย่
เทยีบกบัเกณฑก์ารประเมนิดงันี้ (พสิุทธา  อารรีาษฎร.์  2551:174) 
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   ค่าเฉลีย่เทา่กบั 4.50 – 5.00 หมายความว่า พงึพอใจมากทีสุ่ด 
   ค่าเฉลีย่เทา่กบั 3.50 – 4.49 หมายความว่า พงึพอใจมาก 
   ค่าเฉลีย่เทา่กบั 2.50 – 3.49 หมายความว่า พงึพอใจปานกลาง 
   ค่าเฉลีย่เทา่กบั 1.50 – 2.49 หมายความว่า พงึพอใจน้อย 
   ค่าเฉลีย่เทา่กบั 1.00 – 1.49 หมายความว่า พงึพอใจน้อยทีส่ดุ 
 เกณฑเ์ฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจของนักเรยีนในงานวจิยันี้ ใชค้่าเฉลีย่ของคะแนนตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน
ไมเ่กนิ 1.00   
 

3. RESULTS 
          ผลการวิจยั 

 3.1 ผลการพฒันาแหลง่การเรยีนรูอ้อนไลน์ 
  3.1.1 องคป์ระกอบของเวบ็ไซตพ์ฒันาในส่วนตา่งๆ ส่วนหวั สว่นรายการ สว่นแสดงรายการ สว่นเชื่อมโยง โดยแสดงเป็น
รปูภาพดงันี้ 
  
     ส่วนหวั 
 
 
 

ส่วนรายการ  ส่วนแสดงรายการ 
        
      ส่วนเชื่อมโยง 

 
 

รปูภาพที ่1 
    รปูภาพที ่1 แสดงถงึการจดัองคป์ระกอบของเวบ็ไซตท์ีพ่ฒันาขึน้ ดงันี้ 1. ส่วนหวั เป็นส่วนทีแ่สดงภาพแบนเนอร ์ชื่อ
เรื่องของแหลง่การเรยีนรู ้จะอยู่ทีด่า้นบนสุดของหน้าเวบ็  2. ส่วนรายการ เป็นสว่นทีแ่สดงขอ้มลูต่างๆ ของแหล่งการเรยีนรู ้เชน่ รายการ
เกีย่วกบัแหล่งการเรยีนรู ้รายการทีเ่ป็นองคค์วามรูข้องแหลง่การเรยีนรู ้รายการทีเ่ป็นเครอืขา่ยของแหล่งการเรยีนรู ้รายการทีเ่ป็นวดีทิศัน์ 
รายการทีเ่ป็นหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์และรายการส าหรบัดาวน์โหลดเอกสาร จะอยูท่ีด่า้นซา้ยของหน้าเวบ็ 3. ส่วนแสดงขอ้มลูของแต่ละรายการ 
เป็นพืน้ทีแ่สดงขอ้มลูตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัแหล่งการเรยีนรู ้เชน่ ขอ้ความบรรยาย รปูภาพ วดีทิศัน์ ขา่ว ประกาศ เป็นตน้ ในสว่นนี้จะอยู่ตรงกลาง
ของหน้าเวบ็ 4. ส่วนเชื่อมโยง เป็นส่วนพืน้ทีแ่สดงภาพแบนเนอรข์นาดเลก็ ทีม่คีวามส าคญัเกีย่วขอ้งและสอดคลอ้งกบัแหลง่การเรยีนรู ้ซึง่เป็น
ประโยชน์ในการคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิไดอ้ย่างงา่ยดาย ในสว่นเชื่อมโยงนี้ จะอยู่ดา้นขวาของหน้าเวบ็ 
 
  3.1.2 ผลการประเมินคณุภาพแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ผู้ศึกษาน าแบบประเมินให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน โดยใช้
แบบประเมินดงัตาราง 

ตารางท่ี 1 

รายการประเมิน 
 

ผลการประเมิน 
X S.D ระดบั 

1. คุณภาพแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน ์

4.71 0.49 เหมาะสมมากท่ีสุด 

สรปุ ผลการประเมนิคณุภาพแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ เฉลีย่ 4.71 และคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.49 อยู่ระดบัทีม่คีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด 
ตารางท่ี 2 

รายการประเมิน 
 

ผลการประเมิน 
X S.D ระดบั 

1. คุณภาพองคค์วามรู้ในรูป
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

4.94 0.24 เหมาะสมมากท่ีสุด 
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สรปุ ผลการประเมนิคณุภาพองคค์วามรูใ้นรปูสื่ออเิลก็ทรอนกิส ์เฉลีย่ 4.94 และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.24 อยู่ระดบัทีม่คีวามเหมาะสม
มากทีสุ่ด 
 
 3.2 ผลการน าไปใช้แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
  ผูว้จิยัเปิดเวบ็ไซต ์ใหผู้ส้นใจทัว่ไปเขา้เยีย่มชม โดยคดัเลอืกออกมาเป็นกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 30 คนโดยใชแ้บบสอบถามความ
พงึพอใจ ดงัตาราง  

ตารางท่ี 3 

 
สรปุ ผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ตี่อแหลง่การเรยีนรูอ้อนไลน์ เฉลีย่ 4.86 และคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.35 อยู่ระดบัทีม่ ี
ความพงึพอใจมากทีสุ่ด 

 
4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION  

          สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
 จากการวจิยัการพฒันาองคค์วามรูเ้วบ็ไซตแ์หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์กรณีศกึษาหมหูลุม ทีพ่ฒันาขึน้  และเมื่อน าไปทดลองใช ้ พบว่า
มคีวามพงึพอใจทีร่ะดบัมากเนื่องมาจาก เวบ็ไซตส์ามารถตอบสนองความตอ้งการทางการเรยีนรู ้ท าใหเ้กดิดารเรยีนรูไ้ดท้กุสถานที ่ทกุเวลา 
และยงัสามารถน าความรูจ้ากการเรยีนรูไ้ปใชป้ระโยชน์ไดต้ลอดชวีติสอดคลอ้งกบังานวจิยัทองหยู่ เตยีงสกุล (2550 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาเรื่อง
สภาพและความตอ้งการ 
ใชแ้หล่งเรยีนรูข้องโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครพนม เขต 2 ผลการวจิยัพบว่า 1) สภาพการใชแ้หล่งเรยีนรูข้องโรงเรยีน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครพนมเขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยู่ในระดบัปาน
กลางทกุดา้น 2) ความตอ้งการใชแ้หล่งเรยีนรูข้องโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครพนม เขต 2 โดยรวมและรายดา้นพบว่าอยู่ใน
ระดบัมาก 3) สภาพการใชแ้หล่งเรยีนรูข้องโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ูและ
นกัเรยีน พบวา่ ไมแ่ตกตา่งกนั 4) ความตอ้งการใชแ้หล่งเรยีนรูข้องโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครพนม เขต 2 ตามความ
คดิเหน็ของผูบ้รหิารคร ูและนกัเรยีน พบว่า ดา้นแหล่งเรยีนรูท้ีเ่ป็นธรรมชาต ิมคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05
สมาธ ิพนิิจกจิ (2547 : บทคดัย่อ) ไดท้ าการวจิยัเรื่อง การใชแ้หล่งการเรยีนรูใ้นชมุชนของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส านกังานการ
ประถมศกึษามหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า การใชแ้หล่งเรยีนรูใ้นชมุชนของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส านกังานการประถมศกึษาจงัหวดั
มหาสารคาม โดยรวมและรายดา้นมกีารใชอ้ยู่ในระดบัปานกลาง พจิารณาเป็นรายดา้นเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อยไดด้งันี้ คอื ดา้น
ทรพัยากรธรรมชาต ิและทรพัยากรมนุษยส์รา้งขึน้ ดา้นศลิปวฒันธรรมจารตีประเพณีและวถิกีารด ารงชวีติของชมุชน ดา้นบุคคล ดา้นสื่อ
นวตักรรมและเทคโนโลย ีและดา้นอาคารสถานที ่สว่นปญัหาอปุสรรคในการใชโ้ดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางเชน่กนั เมื่อเรยีงล าดบัปญัหา 
พบว่า ปญัหาอปุสรรคจากโรงเรยีนมมีากทีสุ่ด รองลงมาคอืปญัหาจากนกัเรยีนและผูป้กครอง และปญัหาจากแหล่งการเรยีนรูต้ามล าดบัซึง่อนญั
ชยั จ านงนรนิทรรกัษ์ ( 2547 : บทคดัย่อ) ไดท้ าการวจิยัเรื่อง การด าเนินงานเพื่อพฒันาแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีนชยัภูมภิกัดชีมุพล อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัชยัภูม ิผลการวจิยัพบว่า สภาพการด าเนินงานเพื่อพฒันาแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีนก่อนการพฒันา ทางดา้นกายภาพม ีแหลง่เรยีนรูไ้ม่
เพยีงพอ ไดด้ าเนินการพฒันาโดยจดัท าบรเิวณโรงเรยีนใหเ้ป็นฐานความรูใ้หน้กัเรยีนสามารถศกึษาและพฒันากลุ่มผูร้ว่มศกึษาคน้ควา้โดยใช้
กลยุทธใ์นการพฒันาคอื การศกึษาดงูาน การประชมุ-ปฏบิตักิาร การมอบหมายงาน การประชมุทบทวนประจ าสปัดาห ์การนิเทศและการ
ตดิตามเพื่อพฒันาปรบัปรงุงาน ผลการด าเนินงานเพื่อพฒันาแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีนชยัภมูภิกัดชีมุพล อ าเภอเมอืง จงัหวดัชยัภูม ิส่งผลใหก้ลุม่
ผูร้ว่มศกึษาคน้ควา้มคีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถด าเนินการพฒันาแหลง่เรยีนรูใ้นโรงเรยีน โดยจดัท าเป็นฐานความรูม้ทีกัษะกระบวนการตาม
ขัน้ตอน เป็นผลใหน้กัเรยีนมคีวามพงึพอใจไดร้บัความรูจ้ากแหลง่เรยีนรู ้และเป็นบุคคลแหง่การเรยีนรู้ 
 

5.ACKNOWLEDGEMENTS 
กิตติกรรมประกาศ 

 การคน้ควา้อสิระฉบบันี้ ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความกรณุาและชว่ยเหลอืเป็นอย่างดยีิ่ง จาก ผูช้่วยศาสตราจารย์  ดร.วรปภา  อารรีาษฎร์
อาจารยท์ีป่รกึษาวจิยัหลกั ทีก่รณุาใหข้อ้คดิ ค าแนะน า ตลอดจนการแกไ้ขดว้ยความเอาใจใส่ รวมทัง้คณาจารยท์กุทา่นทีป่ระสาทวชิาความรูใ้ห้
ในระหว่างทีผู่ว้จิยัศกึษาตามหลกัสูตรจนส าเรจ็ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณดว้ยความเคารพอย่างสูง   
 

 

รายการประเมิน 
 

ผลการประเมิน 
X S.D ระดบั 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 4.86 0.35 พึงพอใจมากท่ีสุด 

1157



 

5. REFERENCES 
          เอกสารอ้างอิง 

 
คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต,ิ ส านกังาน. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิม (ฉบบัท่ี 2 )พ.ศ.2545. สบืคน้

เมื่อ 16 มกราคม 2554 จาก http://www.onec.go.th/Act/law2542.pdf 

______________. แนวการจดัการศกึษา.  กรงุเทพฯ : พรกิหวานกราฟฟิค, 2543. 

ถนอมพร  (ตนัพพิฒัน์) เลาหจรสัแสง. Designing  e-Learning : หลกัการออกแบบและการสรา้งเวบ็เพ่ือการเรียนการสอน. เชยีงใหม ่:      

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม,่ 2545. 

ประเวศ วะส.ี ปฏิรปูการเรียนรู้เพ่ือแก้ความทุกขย์ากของคนทัง้แผ่นดิน. วารสารสานปฏริปู3, 2543. 

พสิุทธา อารรีาษฏร.์ (ร่าง) รายงานผลการศึกษาการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ในการใช้ส่ือเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน.มหาสารคาม : เอกสารเสนอต่อส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2554. 

เลขาธกิารสภาการศกึษา, ส านกังาน. การพฒันามาตรฐานแหล่งการเรียนรู.้  กรงุเทพฯ: ชมุนุมสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย จ ากดั, 

2552. 

สภาพปัจจบุนั ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปล่ียนแปลง สงัคมโลกและสงัคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์ ด้านสงัคม. กรงุเทพฯ : 
พรกิหวาน กราฟฟิค, 2551.   
 

1158

http://www.onec.go.th/Act/law2542.pdf


 
  
  

 
  

 

การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต กรณีศึกษา โบราณสถานอ าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม 
The development’s resources of learning through internet study theHistorical  

in Nadoon district mahasarakham province. 
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บทคดัย่อ 

  การวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1) พฒันาแหล่งการเรยีนรูโ้บราณสถานอ าเภอนาดนู      2) หาคุณภาพของแหล่งการ
เรยีนรูโ้บราณสถานอ าเภอนาดนู 3) ศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชง้านแหล่งการเรยีนรูโ้บราณสถานอ าเภอนาดนู กลุ่มตวัอย่างคอื ไดแ้ก่  
ผูส้นใจทัว่ไป ทีเ่ขา้ศกึษาเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูโ้บราณสถานอ าเภอนาดนู  เลอืกจากผูเ้ขา้ เยีย่มชมทัง้หมดแลว้คดัเลอืกมาเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างโดยการสุ่มแบบบงัเอญิ จ านวน 30 คน เครือ่งมอืทีใ่ช ้1) เวบ็ไซตท์ีไ่ดร้บัการจดัสรรจากคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม 2) แบบประเมนิคุณภาพของเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูโ้บราณสถานอ าเภอนาดนู3) แบบประเมนิความพงึพอใจของแหล่งการ
เรยีนรูโ้บราณสถานอ าเภอนาดนู สถติทิีใ่ช ้Mean, S.D. 

ผลการศกึษาพบว่า  1) คุณภาพแหลง่การเรยีนรูโ้บราณสถานอ าเภอนาดนู อยู่ในระดบั มากทีสุ่ด ( x = 4.60 และ S.D. = 
0.49 )  2) คุณภาพองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูโ้บราณสถานอ าเภอนาดนู อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( x = 4.54 และ S.D. = 0.50 ) 3) 
ความพงึพอใจของผูใ้ชง้านแหล่งการเรยีนรูโ้บราณสถานอ าเภอนาดนู อยู่ในระดบัพงึพอใจมาก ( x = 4.36 และ S.D. = 0.65 ) 
 
ค าส าคญั : เวบ็ไซต ์ แหล่งการเรยีนรูโ้บราณสถานอ าเภอนาดนู 

 
 

           ABSTRACT 
 The resource was aimed to : 1) Develop the learning historical sites in Nadoon district. 2) Determining the quality of 
learning of it. 3) Educated the user’s satisfied in the learning historical sites in Nadoon district. The study sites ware learning 
historical sites in Nadoon district. Among all visiors only 30 students were selected by random to use it. 1) The site has been 
allocated from the faculty of Research Technology Information, at Mahasarakham university. 2) An assessment of quality of 
learning historical sites in Nadoon district was satisfactory and were used: S.D., means. 
 The result showed that 1) the quality of learning the no-hunting, reach level ( x = 4.60 and S.D. = 0.49 ) 2) With 
Knowledge of learning resources in no-hunting. The highest level ( x = 4.54 and SD = 0.50 ) 3) the satisfaction of learning 
reach the level of  ( x = 4.36 and SD = 0.65). 
 
KEYWORDS : Website  Learning historical sites in Nadoon district. 

 
       

1. บทน า 

 โลกปจัจุบนัเป็นยุคโลกาภวิตัน์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในหลาย ๆ ดา้น อาทคิวามเจรญิกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ การตดิต่อสือ่สาร การคา้ระหว่างประเทศ รวมถงึการแลกเปลีย่นเรยีนรูว้ฒันธรรมซึง่กนัและกนั จงึจ าเป็นทีแ่ต่ละประเทศ
จะตอ้งปรบัตวัใหเ้ท่าทนักระแสการเปลีย่นแปลง ทีเ่กดิขึน้อยู่ตลอดเวลาและพรอ้มทีจ่ะเผชญิสถานการณ์อนัทา้ทายในทุก ๆ ดา้น 
โดยเฉพาะการด ารงชวีติของคนตอ้งอาศยัการเรยีนรูเ้พือ่ใหส้ามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป ดงันัน้การเรยีนรูจ้งึ
เป็นครรลองของชวีติทีเ่กดิไดทุ้กแห่งทุกเวลา ต่อเนื่องยาวนานตลอดชวีติ ตัง้แต่ปฏสินธจินตาย โดยเริม่จากการเรยีนรูจ้ากครอบครวั 
ชุมชน ศนูยก์ารเรยีน สถาบนัศาสนา แหล่งการเรยีนรูต่้างๆ กวา้งไกล ครอบคลุมสถานการณ์ของสงัคมไทยและสงัคมโลก [1] 
 แหล่งเรยีนรูไ้อซที ี หรอืแหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์  ถอืเป็นแหล่งเรยีนรูป้ระเภทหนึ่งทีส่นองการจดัการศกึษาทุกระบบ  เนื่องจากผล
จากการที ่การพฒันาเทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิง่เทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารสือ่สาร หรอื ไอซที ี
(Information and Communication Technology : ICT)   เป็นไปอย่างรวดเรว็และต่อเนื่อง ซึง่ถอืเป็นเทคโนโลยทีีม่คีวามส าคญัในการ
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ขบัเคลือ่นความรู ้ขอ้มลูขา่วสารในโลกยุคโลกาภวิตัน์ ซึง่เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตจะเป็นตวักลางทีส่ าคญัในการหลอมรวมสือ่โทรคมนาคม 
สารสนเทศ และวทิยุโทรทศัน์เขา้ดว้ยกนัเพื่อสรา้งการบรกิารทีห่ลากหลาย [2] 
 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ตระหนกัถงึความส าคญัของแหล่งการเรยีนรู ้ จงึไดร้่วมกบั
ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา ด าเนินโครงการ “การพฒันาแหล่งการเรยีนรูใ้นการใชส้ือ่เทคโนโลยแีละสารสนเทศเพือ่การเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีน”  โดยด าเนินการพฒันาเวบ็ไซต์เพือ่การน าเสนอองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูต่้าง ๆ ในรปูสือ่อเิลก็ทรอนิกส์  ทัง้ทีเ่ป็นแหล่งการ
เรยีนรูท้ ีเ่ป็นสถานที ่ และแหล่งเรยีนรูท้ ีอ่ยู่ในตวัคน  เช่น ครภูมูปิญัญาไทย หรอื ปราชญ์ชาวบา้น เป็นตน้  ผูเ้ขา้รบัการอบรมเป็นครภูมูิ
ปญัญาไทย  ปราชญ์ชาวบา้นจาภาคต่าง ๆ จ านวน 90 คน ซึง่ผลการด าเนินงานส่งผลใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัการจดัสรรพืน้ทีเ่วบ็ไซต์  และ
เวบ็ไซต์ของแหล่งการเรยีนรูจ้ากโครงการ  และผูเ้ชา้รบัการอบรมด าเนินการพฒันาองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งในรปูสือ่อเิลก็ทรอนิกสน์ าส่งขึน้
เวบ็ไซต์ทีไ่ดร้บัการจดัสรรเพือ่เผยแพร่ต่อไป      นอกจากนี้ในงานวจิยันี้มขีอ้เสนอแนะคอื การอบรมบุคลากรของแหล่งการเรยีนรูแ้กนน า     
เพือ่สรา้งเครอืขา่ยการพฒันาแหล่งการเรยีนรูใ้หก้วา้งขวางมากขึน้โดยใชท้รพัยากรเวบ็ตน้แบบ ภาพตน้แบบ และอื่น ๆ ไปขยายผลอย่าง
ต่อเนื่อง  ขยายการพฒันาเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูใ้หม้ากขึน้  จากผลการศกึษาพบว่า  บุคลากรของแหล่งการเรยีนรูต่้าง ๆ มคีวามตอ้งการ
อบรมเป็นจ านวนมาก  และวจิยัการสรา้งแหล่งการเรยีนรูชุ้มชนโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน  เนื่องจากในชุมชนประกอบดว้ยแหล่งการเรยีนรู้
จ านวนมาก  ทัง้แหล่งการเรยีนรูใ้นตวัคน ทีเ่ป็นปราชญ์ชาวบา้น  ภมูปิญัญาทอ้งถิน่  และแหล่งการเรยีนรูต้ามสถานทีต่่าง ๆ เช่น  ในโรงเรยีน  
ในปา่ชุมชน  วดั  เป็นตน้ และโรงเรยีนต่าง ๆ ไดก้ าหนดแหล่งการเรยีนรูเ้หล่านี้เป็นหลกัสตูรทอ้งถิน่ของสถานศกึษา  ดงันัน้ความร่วมมอืต่าง 
ๆ จากโรงเรยีนเชือ่มไปยงัชุมชน  จะช่วยใหก้ารด าเนินงานประสบผลส าเรจ็  [3] 
จากความส าคญัของแหล่งการเรยีนรู ้ ปญัหาทีแ่หล่งการเรยีนรูย้งัไมม่โีอกาสพฒันาเป็นองคค์วามรูใ้นรปูสือ่อเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่เผยแพร่สู่
สาธารณชน  และคุณค่าแหล่งการเรยีนรูโ้บราณสถาน อ าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม   ผูศ้กึษาจงึสนใจพฒันาองคค์วามรูแ้หล่งการ
เรยีนรูโ้บราณสถาน อ าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เพือ่พฒันาองคค์วามรูเ้ป็นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ น าส่งขึน้
เวบ็ไซต์เพือ่เผยแพรสู่่สาธารณชนไดศ้กึษา  ผูศ้กึษาหวงัว่า ผลจากการด าเนินงาน  จะเกดิประโยชน์ต่อบุคคลทัว่ไปในการน าองคค์วามรู้
ของแหล่งการเรยีนรูไ้ปประยุกต์ใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อไป 
 
วตัถุประสงค ์
 1. เพือ่พฒันาแหล่งการเรยีนรูโ้บราณสถานอ าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  
    2. เพือ่หาคุณภาพของแหล่งการเรยีนรูโ้บราณสถานอ าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  
   3. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชง้านแหล่งการเรยีนรูโ้บราณสถานอ าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม ผ่านเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต  
 

2. วธิกีารด าเนินการวจิยั 

2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ ไดแ้ก่  ผูส้นใจทัว่ไป ทีเ่ขา้มาเยีย่มชมแหล่งการเรยีนรูโ้บราณสถานอ าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม 
ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  
กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ประชากรผูส้นใจทัว่ไป ทีเ่ขา้ศกึษาแหล่งการเรยีนรูโ้บราณสถานอ าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม ผ่านเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต จากผูเ้ขา้เยีย่มชมทัง้หมดแลว้คดัเลอืกมาเป็นกลุม่ตวัอย่าง  โดยการสุ่มแบบบงัเอญิ จ านวน 30 คน  
 
2.2  เนื้อหาองคค์วามรู ้  
 ผูว้จิยัไดพ้ฒันาองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูอ้ าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม ในรปูแบบของสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์เช่น หนงัสอื
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-book)  งานน าเสนอ (Power Point)  เอกสาร PDF และ วดิทีศัน์  ซึง่ประกอบดว้ย จ านวน  5  เรือ่ง คอื 

1. พระบรมธาตุนาดนู 
2. กู่สนัตรตัน์ 
3. กู่น้อย 
4. โบราณสถานศาลานางขาว 
5. บ่อน ้าศกัดิส์ทิธิ ์          
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2.3  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 1.  เวบ็ไซต์ทีไ่ดร้บัการจดัสรรใหจ้ากคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 2.  แบบประเมนิคุณภาพองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูโ้บราณสถานอ าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม ผ่านเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต 
 3.  แบบประเมนิคุณภาพของแหล่งการเรยีนรูโ้บราณสถานอ าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  
         4.  แบบประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชแ้หล่งการเรยีนรูโ้บราณสถานอ าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม ผ่านเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต  
 
2.4  สถติทิีใ่ช ้ 
           สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื วเิคราะหห์าค่าคะแนนเฉลีย่ ( x ) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  
           โดยแบ่งแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) โดยแบ่งระดบัความพงึพอใจเป็น 5 ระดบั คอื มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยทีสุ่ด ก าหนดคะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตามล าดบั เมือ่ตรวจใหค้ะแนนแต่ละขอ้แลว้ น าคะแนนทุกคนมาหาค่าเฉลีย่ และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน แลว้น าค่าเฉลีย่มาเทยีบกบัเกณฑ์ แปลความหมายเป็นระดบั โดยใชเ้กณฑด์งันี้  (บุญชม ศรสีะอาด. 2545) 

ค่าเฉลีย่ 4.50–5.00 หมายถงึ เหมาะสมมากทีสุ่ด  
ค่าเฉลีย่ 3.50–4.49 หมายถงึ เหมาะสมมาก  
ค่าเฉลีย่ 2.50–3.49 หมายถงึ เหมาะสมปานกลาง  
ค่าเฉลีย่ 1.50–2.49 หมายถงึ เหมาะสมน้อย  

ค่าเฉลีย่ 1.00–1.49 หมายถงึ เหมาะสมน้อยทีสุ่ด 
 
2.5  ระยะเวลา กุมภาพนัธ ์– มนีาคม  2555 
 
2.6  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
     2.6.1 ศกึษาเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
 2.6.2 ขอพืน้ทีเ่วบ็ไซต์ทีไ่ดร้บัการจดัสรรใหจ้ากคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
       2.6.3 พฒันาองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูโ้บราณสถานอ าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม เพือ่อพัโหลดขึน้สู่เวบ็ไซต์ทีค่ณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จดัสรรให ้
 2.6.4 น าเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูโ้บราณสถานอ าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ทีไ่ด ้ไปปรกึษา
อาจารยท์ีป่รกึษาและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 2.6.5 ประเมนิคุณภาพของเวบ็ไซต์เวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูโ้บราณสถานอ าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม ผ่านเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต โดยผูเ้ชีย่วชาญ ประกอบดว้ย 5 ท่านดงันี้ 
 อาจารยอ์ภดิา  รุณวาทย ์   ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 อาจารยร์าธปิ  ทองปาน     ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 อาจารยธ์วชัชยั  สหพงษ์      ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 อาจารยก์รีต ิ ทองเนตร        ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 อาจารยว์นิยั  โกหล า           ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 
 2.6.6 ปรบัปรุงแกไ้ขเวบ็ไซต์ ตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ 
2.6.7 ประเมนิองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูโ้บราณสถานอ าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม โดยผูท้รงคุณวุฒใินอ าเภอนาดนู 
ประกอบดว้ย 5 ท่านดงันี้ 
                   1. นายทองสุข  ทุมม ี           ต าแหน่ง ประธานมลูนิธพิระธาตุนาดนู 
                   2. นายวรีะพงษ์  สงิหบ์ญัชา     ต าแหน่ง ขา้ราชการบ านาญ 
                   3. นายวรวทิย ์ ปกักาโล  ต าแหน่ง นายก อบต. กู่สนัตรตัน์ 
                   4. นายบุญเรอืง  ปินะสา       ต าแหน่ง ครชู านาญการพเิศษ  
                   5. นายเถวยีน   ปกักาโล         ต าแหน่ง ปราชญ์ชาวบา้น 
 
 2.6.8 ปรบัปรุงแกไ้ของคค์วามรู ้ตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒ ิ
 2.6.9 ทดลองใชเ้วบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูโ้บราณสถานอ าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต กบักลุ่ม
ตวัอย่าง 
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2.6.10  ประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชเ้วบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูโ้บราณสถานอ าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม ผ่านเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต 
     2.6.11  วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติแิละสรุปผล 
 
3. ผลการวจิยั 

3.1 ผลการพฒันาเวบ็ไซต ์
      3.1.1 ผลการพฒันาแหล่งการเรยีนรูโ้บราณสถานอ าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ซึง่องคป์ระกอบ

ของเวบ็ไซต์ จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน  ดงันี้ 
 

 
      3.1.2 ผลการประเมนิคุณภาพแหล่งการเรยีนรูโ้บราณสถานอ าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคามผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  
 
 
         ตารางที ่1 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของคุณภาพแหล่งการเรยีนรูโ้บราณสถานอ าเภอนาดนู ผ่านเครอืขา่ย

อนิเทอรเ์น็ต  
รายการประเมนิ ผลการประเมนิ 

x  
SD ระดบัคุณภาพ 

1.ดา้นประสทิธภิาพของเวบ็ไซต์    
1.1 การน าเสนอสือ่/สารสนเทศทีห่ลากหลาย 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
1.2 ความถูกตอ้งของระบบเชือ่มโยงแหล่งขอ้มลูภายใน 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
1.3 ความงา่ยในการเรยีกใชข้อ้มลู 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
1.4 ความเรว็ในการน าเสนอสือ่และองคค์วามรู ้ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
1.5 ความเหมาะสมในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู 4.40 0.55 มาก 
เฉลีย่ 4.64 0.49 มากทีสุ่ด 

2.ดา้นประสทิธผิลของเวบ็ไซต์    
2.1 ความถูกตอ้งของขอ้มลูและสารสนเทศทีน่ าเสนอ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
2.2 ความเหมาะสมของสือ่/องคค์วามรูท้ีน่ าเสนอ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
2.3 ความเหมาะสมของภาพ/กจิกรรมทีน่ าเสนอ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
2.4 ความเหมาะสมของวดีทีศัน์ทีน่ าเสนอ 4.20 0.45 มาก 
2.5 ความเหมาะสมของเครอืขา่ยแหลง่การเรยีนรู ้ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
เฉลีย่ 4.56 0.51 มากทีสุ่ด 

3.ดา้นความเหมาะสมต่อการเรยีนรู ้    
3.1 ความเป็นปจัจุบนั/ความทนัของการน าเสนอสารสนเทศ/
องคค์วามรู ้

4.40 0.55 
มาก 
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รายการประเมนิ ผลการประเมนิ 

x  
SD ระดบัคุณภาพ 

3.2 ความน่าสนใจของสารสนเทศ/องคค์วามรูท้ีน่ าเสนอ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
3.3 คุณค่าของสารสนเทศ/องคค์วามรูท้ีน่ าเสนอ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
3.4 ความเหมาะสมขององคค์วามรูต่้อการศกึษาเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีน 

4.60 0.55 
มากทีสุ่ด 

3.5 ความเหมาะสมของเวบ็ไซตต่์อการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
เฉลีย่ 4.60 0.50 มากทีสุ่ด 

เฉลีย่ทัง้หมด 4.60 0.49 มากทีสุ่ด 
 
จากตารางพบว่าการประเมนิคุณภาพของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอ แหล่งการเรยีนรูโ้บราณสถานอ าเภอนาดนู ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต อยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด ( x = 4.60 และ S.D = 0.49 ) 

 
      3.1.3 ผลการประเมนิคุณภาพองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูโ้บราณสถานอ าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม 
          
ตารางที ่2 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของคุณภาพองคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูโ้บราณสถานอ าเภอนาดนู 

จงัหวดัมหาสารคาม 
 

 
รายการประเมนิ ผลการประเมนิ 

x  SD ระดบัคุณภาพ 
ดา้นความถูกตอ้งขององคค์วามรู ้    

   1. ความถูกตอ้งขององคค์วามรู ้ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
   2. ความเหมาะสมของสือ่ Power Point 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
   3. ความเหมาะสมของสือ่ e-book 4.20 0.45 มาก 
   4. ความเหมาะสมของสือ่ pdf 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
   5. ความเหมาะสมของสือ่ วดิทีศัน์ 4.40 0.55 มาก 
   6. ความเหมาะสมของตวัหนงัสอื 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
   7. ความเหมาะสมของรปูภาพ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
   8. ความทนัสมยัของสือ่ทพีฒันาขึน้ 4.20 0.45 มาก 
   9. ความพงึพอใจทีม่ต่ีอสือ่อเิลก็ทรอนิกสท์ีพ่ฒันาขึน้ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
   10. ความสะดวกในการใชอ้งคค์วามรู ้ 4.40 0.55 มาก 

คะแนนเฉลีย่ทัง้หมด 4.54 0.50 มากทีสุ่ด 
  
จากตารางพบว่าการประเมนิคุณภาพของผูท้รงคุณวุฒทิีม่ต่ีอ องคค์วามรูข้องแหล่งการเรยีนรูโ้บราณสถานอ าเภอนาดนู จงัหวดั
มหาสารคาม อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( x = 4.54 และ S.D = 0.50 ) 
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3.2 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชแ้หล่งการเรยีนรูโ้บราณสถานอ าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  
 
 ตารางที ่3 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจต่อการใชแ้หล่งการเรยีนรู้โบราณสถานอ าเภอนาดนู 

จงัหวดัมหาสารคาม ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  
 
รายการประเมนิ ผลการประเมนิ 

x  SD ระดบัความพงึพอใจ 
ดา้นความคดิเหน็ของผูใ้ชท้ีม่ต่ีอคุณภาพของเวบ็ไซต์    

   1 ความสวยงามของเวบ็ไซต ์ 4.43 0.57 มาก 
   2. ความรูท้ีไ่ดร้บั 4.33 0.48 มาก 
   3. ความงา่ยต่อการเขา้ถงึสือ่ต่าง ๆ  4.60 0.50 มากทีสุ่ด 
   4. ความเรว็ของระบบ 4.60 0.50 มากทีสุ่ด 
   5. ความเหมาะสมของปุม่ควบคุม เช่น เมนู สารบญั ปิด 4.63 0.49 มากทีสุ่ด 
   6. รปูแบบตวัหนงัสอืทีใ่ชอ่้านงา่ย 4.60 0.56 มากทีสุ่ด 
   7. ความน่าสนใจ ชวนใหต้ดิตาม 3.73 0.83 มากทีสุ่ด 
   8. ความสะดวกในการเชือ่มโยงโดยการคลกิ 4.20 0.48 มาก 
   9. ความงา่ยในการเปิดอ่านโดยการคลกิ 4.27 0.74 มาก 
   10. การอธบิายเนื้อหาอ่านแลว้เขา้ใจงา่ย 4.23 0.77 มาก 
รวม 4.36 0.65 มาก 

 
 จากตารางพบว่าการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชแ้หล่งการเรยีนรู้โบราณสถานอ าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม ผ่าน
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต อยู่ในระดบั มาก ( x = 4.36 และ S.D = 0.65 ) 
 
4. สรุปและอภปิรายผล  

สรุปผลการศกึษาคน้ควา้ 
จากผลการศกึษาเวบ็ไซต์แหล่งการเรยีนรูโ้บราณสถานอ าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีพ่ฒันาขึน้

ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( x  = 4.61) และเมือ่น าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน มคีวามพงึพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก ( x = 4.37) เหตุทีเ่ป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากการน าเวบ็ไซต์เขา้ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 ท่านอย่างสม ่าเสมอ แลว้น าขอ้เสนอแนะ
มาปรบัปรุงและพฒันาเวบ็ไซต์ใหม้คีณุภาพเพือ่ใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิ เมือ่ไดคุ้ณภาพของเวบ็ไซต์แลว้น าเวบ็ไซต์ใหผู้ใ้ชป้ระเมนิความพงึ
พอใจ พบว่าผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจมาก ผูใ้ชใ้หค้วามสนใจในการเขา้ชมเวบ็ไซต์เป็นจ านวนมาก ผูว้จิยัปฏบิตัติามนโยบายสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ 
   พรหมมาต  ศรแีกว้  รตัตยิา  กลา้หาญ  และศุภเชษฐุ ์ ป ัน้ประเสรฐิ (2551: 133) ไดท้ าการวจิยัการพฒันาแหล่งเรยีนรูเ้สมอืน
บนเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์เขตหา้มล่าสตัวป์า่ถ ้าผาท่าพล ต าบลบา้นมงุ อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก  ผลการวจิยัพบวา่  1) ผล
การประเมนิคุณภาพของแหล่งเรยีนรูเ้สมอืนบนเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์เขตหา้มล่าสตัวป์า่ถ ้าผาท่าพล ต าบลบา้นมงุ อ าเภอเนินมะปราง 
จงัหวดัพษิณุโลก  อยู่ในระดบัมาก ( x = 4.24, S.D. = 0.21) 2) แหล่งเรยีนรูเ้สมอืนบนเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์เขตหา้มล่าสตัวป์า่ถ ้าผาท่า
พล ต าบลบา้นมงุ อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 80.65/82.22 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด 3)  ความพงึพอใจ
ของนกัเรยีนกลุ่มตวัอย่างทีม่ต่ีอแหล่งเรยีนรูเ้สมอืนบนเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์เขตหา้มล่าสตัวป์า่ถ ้าผาท่าพล ต าบลบา้นมงุ อ าเภอเนิน
มะปราง จงัหวดัพษิณุโลก มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ( x = 4.32 และ S.D = 0.11 ) 
 อรชนุ  เณรจบิ (2552:171) ไดท้ าการวจิยั การสรา้งแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต แบบเกมสจ์ าลองสถานการณ์  
กรณศีกึษาธุรกจิการเปิดรา้นเบเกอรี ่ผลการวจิยัพบวา  1)  ผลการประเมนิคุณภาพ การสรา้งแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
แบบเกมสจ์ าลองสถานการณ์  กรณศีกึษาธุรกจิการเปิดรา้นเบเกอรี ่อยู่ในระดบั มาก ( x = 4.33 และ S.D = 0.94 )และ 2) ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของผูเ้รยีนทีเ่กดิขึน้จากการเรยีนดว้ยแหล่งการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต แบบเกมสจ์ าลองสถานการณ์  กรณศีกึษา
ธุรกจิการเปิดรา้นเบเกอรี ่มคีะแนนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 3) ความพงึพอใจต่อแหล่งการเรยีนรูบ้น
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต แบบเกมสจ์ าลองสถานการณ์  กรณศีกึษาธุรกจิการเปิดรา้นเบเกอรี่ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( x = 4.58) 
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       วทิยานิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยความอนุเคราะหข์องบุคคลและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งหลายฝา่ยโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์ดร.วรปภา  อารรีาษฎร ์ประธานกรรมการทีป่รกึษาวทิยานพินธแ์ละ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ธรชั  อารรีาษฎร ์กรรมการที่
ปรกึษาวทิยานิพนธ ์ทีไ่ดก้รุณาใหค้วามช่วยเหลอืเอาใจใส่ ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพรอ่งเพือ่ใหว้ทิยานิพนธส์มบรูณ์ขอขอบพระคุณ 
อาจารยว์รีะพน ภานุรกัษ์ อาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ทีใ่หค้วามอนุเคราะหเ์ป็น
ผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบเครือ่งมอืส าหรบัการวจิยัในครัง้นี้ นอกจากนี้ขอขอบคุณเพือ่น ๆ พี ่ๆ และผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งทีไ่มไ่ดก้ล่าว
นามไว ้ณ โอกาสนี้ ทีใ่หค้วามช่วยเหลอืและเป็นก าลงัใจมาโดยตลอด  คุณค่าและประโยชน์จากการศกึษาและการศกึษาค้นควา้ดว้ย
ตนเองฉบบันี้  ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครือ่งบชูาพระคุณบดิา มารดา และครอูาจารยท์ีใ่หค้วามปรารถนาดแีก่ผูว้จิยัตลอดมา 
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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1)ศกึษาผลสมัฤทธิก์่อนและหลงัการอบรมดว้ยหลกัสตูรการจดัการเรยีนรูด้ว้ยแทบ็เลต็ และ 2)ศกึษา
ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรมดว้ยหลกัสตูรการจดัการเรยีนรูด้ว้ยแทบ็เลต็ของบุคคลทัว่ไปกลุ่มเป้าหมายในการวจิยัครัง้นี้คอื บุคคล
ทัว่ไปในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัมหาสารคามทีส่มคัรใจ จ านวน 120 คน เขา้รบัการอบรมหลกัสตูรการจดัการเรยีนรูด้ว้ยแทบ็เลต็ ในปีพ.ศ. 2555 
เครือ่งมอืทีใ่ช ้ไดแ้ก่ 1)หลกัสตูรการอบรมการจดัการเรยีนรูด้ว้ยแทบ็เลต็  2) แบบทดสอบก่อนและหลงัการอบรม และ 3)แบบสอบถาม
ความพงึพอใจในการอบรมผลการวจิยัพบว่า ผูเ้ขา้อบรมมผีลการเรยีนรูห้ลงัการอบรมสงูกว่าก่อนการอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 และผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามพงึพอใจต่อหลกัสตูรการจดัการเรยีนรูด้ว้ยแทบ็เลต็อยู่ในระดบัพงึพอใจมาก  
 
 

ABSTRACT 
  

The objectives of this research were to compare the achievement of the trainees before and after the professional 
training curriculum in learning management with tablet computer, and survey the satisfaction of the trainees with the training 
curriculum. The target population was 120 people in Maha Sarakham Province who participated in the professional training 
curriculum in 2012.  The instruments were a specific training curriculum in learning management with tablet computer, an 
achievement test and a questionnaire. The statistics used were mean, standard deviation, percentage and t-test. The findings 
indicated that the average posttest score of the trainees was significantly higher than that of the pre-test score at the .05 level. 
The average level of the satisfaction of the trainees with the training curriculum was high. 
 
KEYWORDS: Training, Tablet 
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1.ค าน า 

ปจัจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication Technology หรอื ICT)  ไดม้กีารพฒันาและ

น ามาประยุกต์ใชอ้ย่างกวา้งขวาง ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ อุตสาหกรรม การบรกิารสงัคม สาธารณสุข สิง่แวดลอ้มและการศกึษา ซึ่งการน า ICT 

มาประยุกต์ใชใ้หส้อดคลอ้งกบับรบิทของแต่ละดา้นนัน้ ไดม้กีารใชผ้่านช่องทางการสื่อสารในระบบเครอืข่าย เช่น สญัญาณระบบ Wi-Fi , 

3G และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพวิเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet) อนัที่จะท าให้ผูส้่งสารสามารถส่งขอ้มลูข่าวสารถงึผู้รบัสารไดอ้ย่างสะดวก 

รวดเรว็ และปลอดภยั จากความเจรญิกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยแีละการสื่อสารทีท่นัสมยั ไดม้กีารประดษิฐ์คดิคน้นวตักรรมใหม่ๆเกีย่วกบั

คอมพวิเตอรแ์บบพกพาหรอืคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ค เปลีย่นเป็นแทบ็เลต็รปูแบบใหมไ่ดแ้ก่ Tablet ซึง่เป็นทีน่ิยมใชก้นัอย่างกวา้งขวางทัว่โลก  

นโยบายภาครฐัโดยเฉพาะด้านการจดัการศกึษาของรฐับาลปจัจุบนั โดยเฉพาะนโยบายด้านการพฒันาการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ เพือ่การศกึษาใหท้ดัเทยีมกบันานาชาตนิัน้ เป็นนโยบายทีม่คีวามส าคญัยิง่ โดยรฐับาลไดก้ าหนดแนวนโยบายทีช่ดัเจนเพื่อเร่ง

พฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษาใหเ้ป็นเครื่องมอืยกระดบัคุณภาพและกระจายโอกาสทางการศกึษาให้มรีะบบการเรยีน

แบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ห่งชาตเิป็นกลไกในการปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ 

ของการเรยีนรูโ้ดยเน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลางและเอื้อใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชพี พฒันาเครอืข่ายและพฒันาระบบ “ไซเบอร์โฮม ( Cyber 

Home )” ทีส่ามารถส่งความรูม้ายงัผูเ้รยีนโดยระบบอนิเตอร์เน็ตความเรว็สูง ส่งเสรมิใหน้ักเรยีนทุกระดบัชัน้ใชอุ้ปกรณ์คอมพวิเตอร์แทบ็

เล็ตเพื่อการศึกษา (Tablet ) ขยายระบบโทรทศัน์ เพื่อการศึกษาให้กว้างขวาง ปรบัปรุงห้องเรียนเพื่อให้ได้มาตรฐานห้องเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้เร่งด าเนินการให้กองทุนพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสามารถด าเนินการได้ ดังนัน้จะเห็นได้ชัดเจนว่า

แนวนโยบายของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษาเป็นปจัจยัและเป็นมติสิ าคญัในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์การจดัการศกึษาให้

กา้วสู่ประสทิธภิาพการเรยีนรูข้องสงัคมโดยรวม และจะเป็นมติขิองการสรา้งกระบวนทศัน์เพื่อน าไปสู่การเปลีย่นแปลงของระบบการจดั

การศกึษาทีมุ่ง่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัภายใตก้ารศกึษาในยุคปฏริูปในทศวรรษทีส่องในปจัจุบนั ในขณะเดยีวกนักบัแนวนโยบายของการจดั

การศกึษาโดยภาครฐัทีก่ล่าวในเบือ้งตน้นัน้ “แทบ็เลต็เพือ่การศกึษา ( Tablet for Education )” จงึกลายเป็นเครือ่งมอืดา้นสือ่เทคโนโลยเีพือ่

การศกึษาทีส่ าคญัและมอีทิธพิลค่อนขา้งมากต่อการปรบัใชใ้นการสรา้งมติแิห่งการเปลีย่นแปลงและพฒันาการจดัการศกึษาไทยในปจัจุบนั

ในยุคสงัคมสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตความเรว็สูง ซึ่งแนวนโยบายของรฐับาลมุ่งเน้นที่จะใชส้ื่อแท็บเล็ตให้ผูเ้รยีนทุกคนไดเ้รยีนรูต้าม

ศกัยภาพและความพรอ้มทีม่อียู่ โดยทีน่โยบายของการปฏบิตักิบันกัเรยีนช่วงแรกตามโครงการ One  Tablet PC Per Child จะมุ่งเน้นไปที่

นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 จ านวนประมาณ 539,466 คนเป็นกลุ่มเป้าหมายน าร่องทีส่ าคญัของการน าสื่อแทบ็เลต็สู่การพฒันาการ

เรยีนรูใ้นครัง้นี้ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม เป็นสถาบนัการศกึษาเพื่อพฒันาชุมชนและทอ้งถิน่ หน้าทีห่ลกัของมหาวทิยาลยัในการเขา้

ร่วมโครงการ คอื การส่งเสรมิ และพฒันาเครอืข่ายครูในการจดัการเรยีนการสอน ด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ีให้

โรงเรยีนในพืน้ทีใ่หม้คีวามทนัสมยัและมปีระสทิธภิาพ  พฒันาทกัษะของครูและบุคลากรของโรงเรยีนใหม้คีวามรูแ้ละความสามารถในการ

บรหิารจดัการ ดูแล และบ ารุงรกัษาระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต พฒันาบทเรยีนบนเครอืข่ายของโครงการ เพื่อส่งเสรมิโอกาสการเรยีนรู ้

การรบัรูข้อ้มลู ขา่วสาร ตลอดจนส่งเสรมิการเรยีนรูสู้่ประชาชนเพือ่การประกอบอาชพี โดยใชโ้รงเรยีนและนกัเรยีนในพืน้ทีเ่ป็นศูนยก์ลางใน

การเผยแพร่ขอ้มลูและสารสนเทศ  ผ่านกระบวนการจดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ คร ูบุคลากรทางการศกึษา ผูเ้รยีน เยาวชน

และประชาชน  ร่วมกบัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจงัหวดัมหาสารคาม มหาวทิยาลยัได้พฒันา

หลกัสตูรอบรมและด าเนินการจดัอบรมกลุ่มเป้าหมาย ใหท้ราบและเขา้ใจการใชป้ระโยชน์ของเทคโนโลยสีารสนเทศและเครอืข่าย และได้

พฒันาหลกัสตูรอบรมการจดัการเรยีนรูด้ว้ยแทบ็เลต็(Tablet)  

จากเหตุผลดงักล่าวผู้วิจยัจึงมคีวามสนใจที่อบรมบุคลากรทางการศกึษาและบุคคลทัว่ไปในการจดัการเรยีนรู้ด้วยแท็บเล็ต
(Tablet) โดยมุง่เน้นตอบสนองต่อนโยบายของรฐับาล โดยคาดหวงัว่าผลการวจิยัในครัง้นี้จะเป็นประโยชน์แก่สถานศกึษา บุคลากรทางการ
ศกึษา และบุคคลทัว่ไปทีจ่ะน าความรูไ้ปใชเ้พือ่พฒันาการเรยีนการสอนและยกระดบัตนเองใหท้นัเทคโนโลยทีีท่นัสมยั อย่างมคีุณภาพและ
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
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2.วิธีการด าเนินการวิจยั 
การวจิยัเพือ่ศกึษาผลของการอบรมหลกัสตูรการจดัการเรยีนรูด้ว้ยแทบ็เลต็ส าหรบับุคคลทัว่ไปในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัมหาสารคาม

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยั ดงันี้ 
 1. กลุ่มเป้าหมาย คอื บุคคลทัว่ไปในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัมหาสารคาม จ านวน 120 คน  
 2. ระยะเวลาในการทดลองเพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  2.1  บุคคลทัว่ไปในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัมหาสารคามระหว่างวนัที ่29-30มนีาคม2555 
  2.2  บุคคลทัว่ไปในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัมหาสารคามวนัที ่8-9เมษายน2555 
 3. แบบแผนการทดลอง 

การวจิยัครัง้นี้ มแีบบแผนการทดลอง ดงัตารางที ่1 
 
ตารางที ่1 แบบแผนการทดลอง 
 
 
 
โดยที ่
 E หมายถงึ กลุ่มเป้าหมาย 
 T1 หมายถงึ ทดสอบก่อนการทดลอง 
 T2 หมายถงึ ทดสอบหลงัการทดลอง 
 X หมายถงึ การจดัการอบรมดว้ยหลกัสตูรการจดัการเรยีนรูด้ว้ยแทบ็เลต็ 
 

 4. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ม ี3 ชนดิ ดงันี้ 
 4.1 หลกัสตูรการอบรมการจดัการเรยีนรูด้ว้ยแทบ็เลต็ (Tablet) 
 4.2 แบบทดสอบวดัผลการเรยีนรูข้องผูเ้ขา้รบัการอบรม 
 4.3 แบบสอบถามความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรม แบ่งเป็นจ านวน 3 ตอน คอื ตอนที ่1ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม  ตอนที2่ ความพงึพอใจทีม่ต่ีอกระบวนการอบรมดว้ยหลกัสตูรการจดัการเรยีนรูด้ว้ยแทบ็เลต็(Tablet)ตอนที ่3 ความตอ้งการ
และการน าไปใชเ้ป็นแบบสอบถามปลายเปิด   

 
 5. สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 

 5.1 สถติ ิt-test (dependent) ใชเ้พือ่วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนนก่อนการอบรมและหลงัการอบรมของ
กลุ่มเป้าหมาย [1] 

5.2 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานใชเ้พือ่ประเมนิความคดิเหน็และความพงึพอใจ มเีกณฑด์งันี้ [2] 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.50 – 5.00 หมายถงึ พงึพอใจมากทีสุ่ด 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50 – 4.49 หมายถงึ พงึพอใจมาก 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.50 – 3.49 หมายถงึ พงึพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.50 – 2.49 หมายถงึ พงึพอใจน้อย 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.00 – 1.49 หมายถงึ พงึพอใจน้อยทีสุ่ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E T1 X T2 
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3.ผลการวิจยั 
1. ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์่อนการอบรมและหลงัการอบรมของผูเ้ขา้รบัการอบรมดว้ยหลกัสูตรการอบรมการ

จดัการเรยีนรูด้ว้ยแทบ็เลต็(Tablet)ดงัแสดงในตารางที ่2 
 

ตารางที ่2  ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบผลผลสมัฤทธิก์ารอบรมและหลงัการอบรมของผูเ้ขา้รบัการอบรมดว้ยหลกัสูตรการ
จดัการเรยีนรูด้ว้ยแทบ็เลต็(Tablet) 

 
 

จากตารางที ่2พบว่า คะแนนเฉลีย่หลงัการอบรม ( X =17.00, S.D. = 1.90) ของกลุ่มเป้าหมายสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนการ

อบรม(X =7.97, S.D. =3.01) อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05ค่าสถติ ิt เท่ากบั 9.82 
 
2. ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรมหลงัการอบรมดว้ยหลกัสตูรการจดัการเรยีนรูด้ว้ยแทบ็เลต็(Tablet)   

ดงัแสดงในตารางที ่3 
 
ตารางที ่3  ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรมแทบ็เลต็ส าหรบับุคคลทัว่ไปในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัมหาสารคาม

ระหว่างวนัที ่29-30 มนีาคม 2555 
 

รายการ X  S.D. ความหมาย 

1.  ความรูท้ีไ่ดร้บัจากการถ่ายทอดของวทิยากร 4.22 0.80 พงึพอใจมาก 

2.  ความเหมาะสมดา้นเนื้อหาในการอบรม 4.26 0.81 พงึพอใจมาก 

3.  ความเหมาะสมระยะเวลาในการอบรม 4.26 0.86 พงึพอใจมาก 

4.  ดา้นความพรอ้มของวสัดุ  อุปกรณ์  ในการจดักจิกรรม 4.26 0.86 พงึพอใจมาก 

5.  ความเหมาะสมของสถานทีใ่นการจดัการอบรม 4.78 0.42 พงึพอใจมากทีสุ่ด 

เฉลีย่โดยรวม 4.36 0.97 พงึพอใจมาก 

 
ตารางที ่4 ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรมแทบ็เลต็ส าหรบับุคคลทัว่ไปในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัมหาสารคาม  

ระหว่างวนัที ่8-9 เมษายน2555 
 

รายการ X  S.D. ความหมาย 

1.  ความรูท้ีไ่ดร้บัจากการถ่ายทอดของวทิยากร 4.14 0.60 พงึพอใจมาก 

2.  ความเหมาะสมดา้นเนื้อหาในการอบรม 4.35 0.57 พงึพอใจมาก 

3.  ความเหมาะสมระยะเวลาในการอบรม 3.98 0.83 พงึพอใจมาก 

4.  ดา้นความพรอ้มของวสัดุ  อุปกรณ์  ในการจดักจิกรรม 4.70 0.46 พงึพอใจมากทีสุ่ด 

5.  ความเหมาะสมของสถานทีใ่นการจดัการอบรม 4.79 0.41 พงึพอใจมากทีสุ่ด 

เฉลีย่โดยรวม 4.39 0.67 พงึพอใจมาก 

 

N 
คะแนนเตม็ 

คะแนนกอ่นอบรม 
(N=120) 

คะแนนหลงัอบรม 
(N=120) t Sig. 

X  S.D. X  S.D. 
120 20 7.97 3.01 17.00 1.90 9.82 0.05 
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จากตารางที ่3-4 พบว่า ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรมที่มต่ีอหลกัสูตรการจดัการเรยีนรูด้้วยแท็บเล็ต

(Tablet) ทัง้ 2 รุ่น เฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก (X =4.38, S.D. = 0.70) เมือ่พจิารณารายดา้นพบว่าทุกดา้นมคีวามพงึพอใจอยู่
ในระดบัพงึพอใจมาก 

  4.อภิปรายผล 
สรปุผลการวิจยั 

1. ผูเ้ขา้อบรมมผีลการเรยีนรูห้ลงัการอบรมสงูกว่าก่อนการอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ค่าสถติ ิt เท่ากบั 9.82 

2. กลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้รบัการอบรมหลกัสตูรแทบ็เลต็มคีวามพงึพอใจภาพรวมอยู่ในระดบัมาก(X =4.38, S.D. = 0.70) แบ่งเป็น 
   2.1 ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรมแท็บเลต็ส าหรบับุคคลทัว่ไปในเขตพื้นทีจ่งัหวดัมหาสารคาม  ระหว่างวนัที่29-30 

มนีาคม 2555(X =4.36, S.D. = 0.97) 
   2.2 ความพึงพอใจของผู้เขา้รบัการอบรมแท็บเล็ตส าหรบับุคคลทัว่ไปในเขตพื้นที่จงัหวดัมหาสารคาม  ระหว่างวนัที่8-9

เมษายน2555 (X =4.39, S.D. = 0.67) 
 

อภิปรายผล 
1. ผลการวเิคราะหผ์ลสมัฤทธิท์างการเรยีนกบัเกณฑท์ีก่ าหนด 

             จากผลการวจิยัพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้ขา้รบัการอบรมหลงัอบรมสงูกว่าก่อนอบรมอย่างมนียัส าคญั ทัง้นี้
อาจเนื่องมาจาก ขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามกระบวนการวจิยัและน าไปปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญเป็นระยะ ท าใหห้ลกัสตูร
การอบรมมคีวามสอดคลอ้งระหว่างเนื้อหากบัจุดประสงค์ ซึง่สอดคลอ้งกบัเฉลมิชยั  วโิรจน์วรรณ[3] ทีท่ าการวจิยัเรื่องการพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรมการบ ารุงรกัษาและแกป้ญัหาการใชค้อมพวิเตอรส์ าหรบัหวัหน้างานคอมพวิเตอร์ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา ผลการวจิยัผลสมัฤทธิ ์
ในการฝึกอบรมหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 

2.  ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจ 
           จากผลการวจิยัพบว่า ผูเ้ขา้รบัการอบรบคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็โดยรวมและรายดา้นมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก เมือ่
พจิารณาค่าเฉลี่ยรวมพบว่าอยู่ในระดบัมากทัง้นี้อาจเนื่องมาจากในกระบวนการอบรมมกีารชี้แจงขัน้ตอนการอบรมที่ชดัเจน และการ
น าเสนอเนื้อหาของวทิยากรเป็นล าดบัข ัน้ตอนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยงัมคีู่มอืเป็นเอกสารประกอบการอบรม ท าใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถ
ทบทวนเนื้อหาไดอ้ย่างต่อเนื่อง สอดคลอ้งกบั นงลกัษณ์  หมอยา[4]ไดท้ าการวจิยัเรื่องการพฒันาชุดฝึกอบรมคอมพวิเตอร์เรื่องการเรยีนรู้
ตามรอยพระยุคลบาทหลกัสูตรส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (กพ.) ผลการวจิยัพบว่า ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจในการอบรม
ดว้ยชุดฝึกอบรมคอมพวิเตอรภ์าพรวมในระดบัมาก   
 

5.กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณส านกัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา มหาสารคาม เขต1 เขต2 และ เขต3 ส านกัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
รอ้ยเอด็ เขต1 และ เขต3 ทีป่ระชาสมัพนัธโ์ครงการอบรมใหก้บับุคลากรทางการศกึษาและบุคคลทัว่ไป เขา้รบัการอบรมในครัง้นี้ 
 ขอขอบคุณ ผศ.ดร.วรปภา  อารรีาษฎร ์ ผศ.ดร.ธรชั  อารรีาษฎรแ์ละอาจารยค์ณะเทคโนโลยสีารสนเทศทุกท่านทีใ่หค้วาม
ช่วยเหลอืในงานวจิยัจนเป็นผลใหง้านวจิยันี้ส าเรจ็ลุล่วง 
 ขอขอบคุณ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ทีอ่ านวยความสะดวก ดา้นสือ่และอุปกรณ์ รวมทัง้
หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ในงานวจิยัครัง้นี้จนเกดิผลส าเรจ็ลุล่วง  
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ABSTRACT    

This study aimed to 1) investigate the student’s participation and interaction in learning activities; 2) 
develop the learning activities for the course: Fundamentals of Multimedia and Animation: Elements of 
Multimedia; 3) conduct a comparative study on pre- and post- learning outcomes; and 4) investigate the 
satisfaction of the students and the sample group toward the leaning activities including 36 of the first-year 
undergraduate students majoring in Multimedia and Animation Technology, Faculty of Information 
Technology. The research tools consisted of learning activities, the learning outcome assessment form, and 
student’s satisfaction evaluation form. The statistical approaches applied in this study were t - test (One-
Group) and t - test (Dependent Samples) 

The research outcome found that 1) 100% of the students practically participated in the learning 
activities through the social network; meanwhile, the student’s interaction was 56 time; 2) the effectiveness 
of the learning activities was 80.07/81.94, which was met  80/80 criteria; 3) the post learning outcome was 
higher than the pre- outcome with a significance of .05’ and 4) the student’s overall satisfaction was from 
satisfied to very satisfied. 

 
 

KEYWORDS: Animation, Multimedia, Student-Centered learning, Social Network 
 

1. INTRODUCTION 

 Nowadays, the advanced sciences and technology are playing an remarkable role in the management 
system in an educational organization. In particular, computer and internet is mostly needed in all kinds of 
educational organizations in order to empower the educational management to move faster, be more 
effective, as well as be harmonized with the global changes. Hence, both teachers and students are 
required to be capable in using the computer and internet, and be able to apply them to create an effective 
educational management system and classroom management.  
 Computer becomes important after it has been introduced to the educational system e.g. a study of 
computer software, electronic circuit designing, development of communication via the computer network, 
Computer Assisted Instruction (CAI), and eBook. Unfortunately, the problem in using computer is that it did 
not gain the students' intention as much as expected since computer will be extremely useful only when it 
works on the internet. Thus, this instructional media requires to be developed to be more approachable for 
the students to use for their learning from any places. Indeed, this instructional media becomes popular 
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and easily available when it is provided through the Social Network.In this regard, the research aims to 
create the classroom management that is subjected to the objectives determined in a Bachelor of Science 
in Multimedia Technology and Animation, Faculty of Informatics. This study focuses on the course Basic 
Multimedia and Animation. Formerly, the classroom management for the mentioned course was managed 
only by lecturing and giving examples in the class. 
 The classroom management on the social network will promote the student to learn at any moment, 
participate in all learning activities, instantly interact with the teacher, and be able to search for useful 
information e.g. the samples of multimedia offered on the internet. Namely, this information can be shared 
among the students through the social network as the knowledge expansion, so that the students will 
understand more about the Elements of Multimedia and showed positive attitudes toward the provided 
learning activities. After all, the students' learning achievement toward the components of multimedia will be 
highly increased. 
 

2.  MATERIALS AND METHODS 
2.1 Research Instruments 
 The instruments applied in this study included: 
 2.1.1 The learning activity on the Elements of Multimedia, Basic Multimeida and Animation. The 
instrument was developed through the following steps. 
 1) Study on the instrument for classroom management that encourage the student's interation and on 
the student-centered classroom management.  
 2) Create the learning activity in classroom by using Ning Social Network on the components of 
multimedia, Basic Multimedia and Animation. 
 3) Create the learning activity and Q/A (Question/Answer) issues regarding 2 dimensions as follows. 
 3.1) Definition and property of multimedia. 
 3.2) The multimedia application. 
 4) Create the student's group and the learning activity on Ning Social Network. The group was named 
'Basic Multimedia and Animation'. 
 5) Evaluate the student's participation and interaction toward the learning activity. 
 2.1.2 Student's learning achievement test was developed as follows. 
 1) Gathering the information 
 1.1) Study on the creation of effective test and its validity and reliability [1]. 
 1.2) Study and analyze the course's content from its description and objectives thoroughly.     
 2) The Test Development and Evaluation 
 The test was developed as the multiple-choice examination test with 4 choces. The test contains 20 
items. 10 students were randomly selected to take the test in order to find its errors.   
 3) Conclusion 
 The examination test was revised and developed before being printed as the complete manuscript.    
 4)  The sample group complete the test. 
 2.1.3 The questionnaire for the student's satisfaction toward the classroom management was 
developed as follows. 
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 1) Study on the creation of the questionnaire for the students' satisfaction toward the learning process 
through the network focusing on the student's participation and apply it to build the questionnaire for the 
classroom management on Ning Social Network. The source of the questionnaire creation was applied 
from the questionnaire for the student's satisaction toward the classroom management with eBook (Tele-
Center for Education and Development in Rural Area, 2009).   
 2) Create the questionnaire for the student's satisfaction that contained 13 items covering 3 
dimensions. The questionnaire was rating scale applied from Likert's. 
 3) Prepare 36 copies of the questionnair for the sample group. 
2.2 Research Methodology  
 The research methodology was illustrated as the followings. 
 2.2.1 Pre-Stage 
 This study was conducted in a classroom as an experimental research using one group pres-test and 
post-test design as presented below. 
 
 
 
   

Figure 1: One Group Pre-test and Post-test Design 
     X = Treatment (Classroom management) 
    T1 = Pre-test 
    T2 = Post-test 
  

2.2.2  Steps of an experimental research were explained as below. 
1)  The sample group was selected by purposive sampling. The sample group consisted of 36 freshmen 

students majoring in Multimedia Technology. 
2)  Conduct the pre-test. 
3)  Conduct the classroom by Ning Social Network 
4)  Evaluate the capability in creating an innovative knowledge for each learning unit. 
5)  Conduct the post-test 
6)  Allow the sample group to complete the questionnaire 

 2.2.3 Post-stage 
 1) Evaluate the student’s learning achievement and compare the post-test and the pre-test scores to 
see the difference. T-test was applied. 
 2) Evaluate the student’s satisfaction toward the learning activity on Ning social network. 
 

3.  RESULTS 
3.1 Student’s Participation and Interaction 
 The researcher created the Q/Q issues on the Elements of Multimedia regarding 2 dimensions on the 
website: http://orapida.ning.com, which was accessible for all students to learn. The student’s overall 
participation was conclusively discussed after the activities had been completed. 
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Table 1: Student’s Participation and Interaction 

Q/A issues 
Number of the participants Interaction 

Number of 
student 

Participation Participation (%) Number of 
participation 

% 

1. Definition and property of 
multimedia 

36  36  100.00  58  161.24  

2. Multimedia application 36  36  100.00  54  150.12  
Average of student’s participation (%) 100.00  155.68 

 
 According to Table 1, it was indicated that the student’s participation in the learning activity on the 
social network was 100%, as it was expected to exceed 80%. After participating the activity, an average of 
the student’s interacrtion was 155.68%.     
3.2 An analysis of the Student’s Learing Performance on the social network 
 The student’s learning performance on the social network was analyzed based on the 80/80 criteria to 
find the average scores of the test in each unit (E1) and of the post-test (E2) on the Elements of 
Multimedia.    
 
Table 2: Student’s Learning Performance on the Social Network based on E1/E2 Criteria 

Activity 
Classroom management performance 

Evaluation criteria 
(E1) (E2) 

Activity offered during the 
class 80.07 - 

80 

Post-test - 81.94 80 
  
 According to Table 2, it was indicated that the classroom management on the Elements of Multimedia 
on the social network was considered effective. An average score of the student’s participation during the 
class (E1) was 80.07%. Meanwhile, an average score of the student’s post-test (E2) was 81.94%. 
3.3 The student’s learning achievement comparison 
 The researcher compared the learning achievement from the score of the 20-item test. 
 
Table3 : Student’s Learning Achievement 

Test Number (person) X  S.D. t-test 
Pre-test 36 9.50 2.10 

18.56 ** 
Post-test 36 16.39 1.71 

** Statistical significance = .05   
    t (.05, 35) =  2.0301 
 According to Table 3, the post-test score of the student who participated in the Elements of Multimedia 
on the social network was higher than the pre-test, indicating a significance of .05. 
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3.4 The student’s satisfaction analysis 
 The researcher inquired the student’s for their satisfaction toward the activity and the result was 
presented in Table 4.  
 
Table 4: Student’s Satisfaction Analysis 

Topics X  SD Satisfaction levels 
1. Content      
1.1  Appropriate content 4.64 0.59 Very satisfied 
1.2  Clarity of the content 4.53 0.77 Very satisfied 
1.3  Knowledge body for the practical use 4.64 0.64 Very satisfied 
Average 4.60 0.67 Very satisfied 
2. Learning Activity      
2.1  The student’s collaboration and assistance shared within a 
group 4.50 0.70 

Satisfied 

2.2  Student’s confidence to question and show personal opinion 4.44 0.69 Satisfied 
2.3  Student’s confidence to learn 4.56 0.88 Very satisfied 
2.4  Student’s participation in sharing and discussing within the 
group  4.58 0.65 

Very satisfied 

2.5  Better understanding toward the content 4.92 0.28 Very satisfied 
2.6  Student’s satisfaction for an opportunity to share personal 
opinion 4.61 0.90 

Very satisfied 

Average 4.61 0.68  
3. Convenience for Use      
3.1 All-time availability of the website’ 5.00 0.00 Very satisfied 
3.2 Equality in receiving services on the website 4.67 0.63 Very satisfied 
3.3  Capability in work individually and as a team 4.33 0.83 Satisfied 
3.4  Convinience for learning 4.92 0.37 Very satisfied 
Average 4.73 0.46 Very satisfied 
Total average 4.64 0.61 Very satisfied 

 
 From Table 4, the student’s satisfaction toward the Elements of Multimedia, Basic Multimedia and 

Animation course, on the social network was showed as Very Satisfied  ( X  = 4.65, SD = 0.61). When 
considering the topics, the satisfaction was showed as Very Satisficed for all topics i.e. Convenience for 
Use, Learning Activity, and Content. When considering the sub-topics, it was found that a sub-topic with 

highest average was ‘All-time Availability of the Website’ ( X  = 5.00, SD = 0.00). Next was ‘Better 

Understanding toward the Content’ ( X  = 4.92, SD = 0.28), and ‘Convinience for Learning’ ( X  = 4.92, 
SD) 
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4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION  
 The research outcome revealed that the student’s participation in the learning activity on the social 
network was 100% as it was expected to exceed 80%.  Participating the learning activity, an average of the 
student’s interacrtion was 155.68%.  In the same vein, Pisuttha Areerat [2] noted that the social network is 
an social approach that encourage the individuals or a group members to work as a team in which the 
learning process and knowledge body can be exchanged through the information technology. This 
technology aids building the knowledge, skills, and effective learning process, whilst the knowledge source 
and information can be shared over the society.   
 Studying on the effectiveness of the learning activity on the social network with E1/E2 criteria, the 
researcher found that the effectiveness was increased for 80.07/81.94%. This is similar to Darunnapa 
Nachairit’s study [3] stating that the effectiveness of the well-developed multimedia lesson provided on the 
internet was 81.0/80.94% which was higher than expected. This implied that the lesson on the network 
providing both pictures and description for each learning unit can promote the student’s learning by 
providing the useful information on the internet which is available at any place and time. Through this 
network,  the student can focus more on their self-learning and review the lessons any time they want. 
Similarly, Pisuttha Areerat supported that implementing the social network to promote the student’s learning  
will promote teamworking among the individuals or a group members, in which the learning process and 
knowledge body can be exchanged through the information technology system. Therefore, this technology 
apparently aids building the knowledge, skills, and effective learning process for the students, whilst the 
knowledge sources and information can be shared over the society.   
 Based on the result of the study on the student’s learning performance on the social network, the 
research discovered that the post-test score was higher than the pre-test, indicating significance of .05. In 
particular, the learning collaboration encouraged the students to help each other ; menawhile, all students 
had a chance to show their personal opinions, knowledge, and to discuss many issues with other 
members. Besides, the knowledge body shared and exchanged through Ning social network can be 
applied for further learning and increases the student’s post-test score. This outcome is similar to Rasarin 
senarodrattapong’s [4] and Wittaya Areerat’s [5] study on the learning collaboration which noted the 
student’s learning achievement with a significant implication. 
 The result of the study on the student’s satisfaction toward the learning activity on  the social network 
was showed as Very satisfied. It indicated that the students noticed the benefits from the lessons offered 
and showed positive attitude for learning through the network. The students gained excitement and 
motivation to learn, whilst they could review the lessons any time they wish. Finally, the students will gain 
knowledge and ahchieve the learning objectives. In the same vein, Manvika Nacnok[6] and Pisuttha 
Areerat claimed that the student showed high satisfaction when the lesson was provided on the social 
network. 
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The development of Information Systems for web based training  

การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการฝึกอบรมผา่นเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต 
 

Winai Kolam , Worapapha  Arreerard, Netchanok Jansawang 
Maha sarakham University. 

(winaiko@hotmail.com Fax : 043-721919) 
 

ABSTRACT 
This research purpose 1) To study the suitability of the information system training through the Internet. 2) To 

development of information technology training through the Internet network quality.  3) To study the use of the site, information 
systems training through the Internet was developed. Tools used were. 1) The evaluation of the training system through the 
Internet.  2) Website Information technology training through the Internet. 3) Evaluation of the Website Information technology 
training through the Internet. 4) Questionnaire for users of the site, information systems training through the Internet. 
 Results of the study was    

1) Information technology training through the Internet as a component of the whole was at a high level  

( X  =  4.40, SD = 0.82). 
2) Information technology training through the Internet was developed. The overall quality is average quality 

for the highest level ( X  =  4.58 ,SD = 0.80). 

3) User of information systems training through the Internet Satisfaction at the highest level (X  = 4.62, 
SD = 0.71). 

  
KEYWORDS: Information System, Training, Internet  
 

บทคดัย่อ 
งานวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่  1) เพือ่ศกึษาความเหมาะสมขององคป์ระกอบระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผา่นเครอืขา่ย

อนิเทอรเ์น็ต 2) เพือ่พฒันาระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตใหม้คีุณภาพ 3) เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของผูใ้ชง้านทีม่ ี
ต่อเวบ็ไซต์ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีพ่ฒันาขึน้ เครือ่งมอืทีใ่ช ้ไดแ้ก่ 1) แบบประเมนิองคป์ระกอบของ
เวบ็ไซต์ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 2) เวบ็ไซต์ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 3) 
แบบประเมนิคุณภาพเวบ็ไซต์ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 4) แบบสอบถามความคดิเหน็ผูใ้ชง้านทีม่ต่ีอเวบ็ไซต์
ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต   

ผลการวจิยัพบว่า   
   1) ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตมคีวามเหมาะสมขององคป์ระกอบภาพภาพรวมอยูใ่นอยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด 
   2) ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีพ่ฒันาขึน้  มคีุณภาพโดยภาพรวมมคี่าเฉลีย่การประเมนิคุณภาพ
จากผูเ้ชีย่วชาญอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  
   3) ผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศการฝึกอบรม  ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
 
KEYWORDS:รปูแบบระบบสารสนเทศ,ระบบสารสนเทศ,การฝึกอบรม,เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
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บทน า 

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม เป็นมหาวทิยาลยัที่จดัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา  ประกอบด้วยคณะ และหน่วยงาน

เทยีบเท่าคณะจ านวน  8  หน่วยงาน โดยทีค่ณะเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นคณะหนึ่ง ที่เป็นคณะจดัตัง้ขึน้โดยสภามหาวทิยาลยัราชภฏั

มหาสารคาม  เมือ่วนัที ่23  ธนัวาคม  2551  ดว้ยเหตุผลและความจ าเป็นในภารกจิของมหาวทิยาลยั เพื่อเป็นหน่วยงานผลติบณัฑติดา้น

คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นหน่วยงานทีเ่ป็นศนูยก์ลางในการบรกิารวชิาการดา้นไอซที ี(Information and Communication 

Technology : ICT) ภายใต้ภารกจิการบรกิารวชิาการและการวจิยั เพื่อพฒันาศกัยภาพของชุมชนในทอ้งถิ่น ในการน าคอมพวิเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพ อีกทัง้ยงัเป็นหน่วยงานที่รองรบัความร่วมมอืกบั

หน่วยงานภายในและภายนอก ในการพฒันาเครอืข่ายการใหบ้รกิารคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวทิยาลยั เพื่อพฒันา

คุณภาพการศกึษา 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดก้ าหนดอตัลกัษณ์ของคณะตามแนวทางการพฒันามหาวทิยาลยั กลุ่ม ข.  ทีม่อีตัลกัษณ์ในดา้น

การพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปญัญาท้องถิ่น และการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้

คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  คณะมเีป้าหมายในการด าเนินงาน ให้

บุคลากรทุกคนได้ร ับการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการน าไอซีที บูรณาการสู่การวิจัย  บริการวิชาการ  และ

ศลิปวฒันธรรม  สู่การเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั  และเป็นต้นแบบแหล่งเรยีนรูไ้อซีทขีองชุมชน เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน และ

ยกระดบัการเรยีนรูข้องชุมชนดว้ยคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมกบัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนในการให้บรกิารวิชาการ โดยใช้คอมพวิเตอร์และ

เครอืขา่ย  เพือ่ใหค้ณะเป็นหน่วยงานหลกัในการบรกิารดา้นไอซทีแีก่ชุมชน เพื่อยกระดบัเป็นแหล่งการเรยีนรูไ้อซทีขีองชุมชน โดยเฉพาะ

การจดัท าดา้นการใหบ้รกิารวชิาการเป็นภารกจิที่ส าคญัทีค่ณะจะต้องด าเนินการใหม้ปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล สอดคลอ้งกบัความ

ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น จากการส ารวจขอ้มูลที่กล่าวมาขา้งต้น บุคลากรในชุมชนและท้องถิ่น ยงัมคีวามต้องการและมุ่งหวงัให้

มหาวทิยาลยั ใหบ้รกิารวชิาการแก่ทอ้งถิน่ โดยการน าคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อพฒันาการบรหิารงานและการเรยีนการ

สอน ใหแ้ก่บุคลากรในทอ้งถิน่ คณะไดแ้สวงหาความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอก สรา้งเครอืข่ายทัง้ภาครฐัและเอกชน เพื่อส่งเสรมิการ

เรยีนรูใ้ห้แก่ชุมชนและทอ้งถิน่ใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูองค์ความรู้ต่าง ๆ ผ่านเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ ท าใหก้ารพฒันาคุณภาพการศกึษา

ด าเนินไปอย่างเป็นระบบมากยิง่ขึน้  การด าเนินงานดา้นการบรกิารวชิาการแก่ชุมชนทีผ่่านมา  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดด้ าเนินการ

อบรมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศกึษา และผู้สนใจทัว่ไป  จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม วนัที่ 25 ตุลาคม 2554  การ

ประชาสมัพนัธแ์ละการรบัสมคัรการอบรม ด าเนินการโดยท าการส่งเอกสารหลกัสูตรการอบรมเพื่อการประชาสมัพนัธ์ไปยงัหน่วยงานและ

สถานศกึษา เพือ่ส่งขอ้มลูไปยงัผูท้ีส่นใจเขา้รบัการอบรม  และการรบัสมคัรการอบรมโดยผูส้นใจเขา้รบัการอบรมส่งขอ้มลูผ่านยงัอเีมล์และ

ส่งโทรสาร ไปยงัส านกังานคณะ ส าหรบัการช าระค่าลงทะเบยีนการอบรมในแต่ละหลกัสูตรจะท าการช าระ ในวนัทีผู่ส้นใจเขา้รบัการอบรม  

ในการด าเนินงานปญัหาทีพ่บคอื ผูท้ีส่มคัรอบรมไมเ่ขา้รบัการอบรมตามจ าวนทีส่มคัร การส่งเอกสารการอบรม ล่าชา้ ไม่ถงึกลุ่มเป้าหมาย 

และมคี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จ านวนมาก อกีทัง้การประชาสมัพนัธ์ไม่ทัว่ถงึและล่าชา้ ท าใหก้ารอบรมบางรุ่นมคีนสมคัรน้อย ต้องปิดการอบรมใน

รุ่นนัน้  ตลอดจนการท ารายงานการอบรมเพื่อน าเสนอต่อผูบ้รหิาร ในเรื่องหลกัสูตรอบรม จ านวนผูเ้ขา้รบัการอบรม กท็ าไดไ้ม่สะดวกและ

ล่าชา้ 

ระบบสารสนเทศประกอบการฝึกอบรมผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต เป็นโปรแกรมการน าเสนอขอ้มลูทีม่คีวามส าคญัเนื่องจาก 

ผูใ้ชท้ีเ่ขา้มาศกึษาขอ้มลูจะท าการศกึษาขอ้มลูจากเวบ็ไซต์ที่น าเสนอสารสนเทศ ดงันัน้ การน าเสนอสารสนเทศ จงึต้องเป็นสารสนเทศที่

ถูกตอ้ง ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้กะทดัรดั และเป็นปจัจุบนั ระบบสารสนเทศมคีวามส าคญัต่อการบรหิารงานของผูบ้รหิาร จากความ

เจรญิกา้วหน้าทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีท าใหก้ารเปลีย่นแปลงทางสงัคมเป็นยุคของสังคมข่าวสารสารสนเทศจงึยิง่มคีวามส าคญัต่อ

การบรหิารองค์การ และมคีวามจ าเป็นต่อการบรหิารงานของผู้บรหิารเป็นอย่างยิง่  ผู้บรหิารมคีวามจ าเป็นจะต้องมกีารตดัสนิใจเพื่อใช้

ทรพัยากรทีม่อียู่จ ากดัใหเ้กดิประสทิธภิาพและ ประสทิธผิลสูงสุด ขอ้มลูจงึมคีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ต่อการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร ขอ้มลูที่

จะช่วยในการแกป้ญัหาและตดัสนิใจจงึจ าเป็นจะต้องด าเนินงาน รวบรวม วเิคราะห์ เกบ็รกัษาและน าเสนอใหถู้กต้องตรงกบัความต้องการ

และจะตอ้งเตรยีมใหพ้รอ้มส าหรบั ผูบ้รหิารทุกองคก์าร  
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เวบ็ไซต์การอบรม (Web-based Training :WBT) เป็นรปูแบบหนึ่งของการประยุกต์ใชบ้รกิารเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ทีม่นีกัการ

ศกึษาและหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนใหค้วามสนใจเป็นอย่างมาก ซึง่เป็นการอบรมโดยใชเ้วบ็ไซต์ฝึกอบรมเป็นความพยายามในการใช้

คุณสมบตัต่ิางๆ ของอนิเทอรเ์น็ตมาใชเ้พือ่สนบัสนุนการจดัการอบรมและแกป้ญัหาทีเ่กดิจากการอบรม เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุด และ

คุม้ค่ามากทีสุ่ด  การจดัท าเวบ็ไซต์การฝึกอบรม เป็นการน ากระบวนการฝึกอบรม ดว้ยการน าเสนอผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต ผูฝึ้กอบรม

สามารถเขา้ฝึกอบรมไดทุ้กทีทุ่กเวลาทีต่นเองตอ้งการ ซึง่เป็นการสนบัสนุนและส่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ช่วยประหยดั

ค่าใชจ่้าย เพิม่ทกัษะในการท างานและยงัช่วยขจดัอุปสรรคและปญัหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการฝึกอบรมแบบเดมิ  

 จากบรบิทการด าเนินงานด้านการอบรมของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีก่ล่าวมาขา้งต้น ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจในการพฒันา

ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต เพื่อใหเ้ป็นแหล่งบรกิารวชิาการในการฝึกอบรม ทัง้ด้านหลกัสูตร การรบัสมคัร 

การน าเสนอสารสนเทศ แก่ผูใ้ชท้ ัว่ไป เจา้หน้าที ่และผูบ้รหิาร  อนัจะส่งผลให ้คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

มรีะบบสารสนเทศทีเ่ป็นแหล่งบรกิารสารสนเทศดา้นการอบรมทางคอมพวิเตอร์ ทีผู่ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึไดทุ้กเวลาและทุกสถานที ่และเป็น

ระบบงานทีม่คีุณภาพสอดคลอ้งกบัภารกจิของมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม   

 

วตัถปุระสงค ์
1) เพือ่ศกึษาความเหมาะสมขององคป์ระกอบระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  
2) เพือ่พฒันาระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตใหม้คีุณภาพ  
3) เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของผูใ้ชง้านทีม่ต่ีอเวบ็ไซต์ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีพ่ฒันาขึน้ 

 
วิธีการด าเนินการ 

การวจิยัเพือ่เพือ่ศกึษารปูแบบการพฒันาระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตและเพือ่พฒันาระบบ
สารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตตามรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ใหม้คีุณภาพผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยั ดงันี้ 

 1. ครแูละบุคลากรทางการศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม  กาฬสนิธุ ์ขอนแก่น และ
รอ้ยเอด็ จ านวน 30 คน คดัเลอืกเป็นกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  โดยเป็นผูท้ีส่มคัรเขา้รบัการอบรมหลกัสตูรอบรมของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  2.1 เวบ็ไซต์ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
  2.2 แบบประเมนิองคป์ระกอบของเวบ็ไซต์ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
  2.3  แบบประเมนิคุณภาพเวบ็ไซต์ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยอนิเทอร์เน็ต 
  2.4 แบบสอบถามความคดิเหน็ผูใ้ชง้านทีม่ต่ีอเวบ็ไซต์ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
 3. สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ในงานวจิยันี้  ใชค้่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานใชเ้พือ่ประเมนิความคดิเหน็และความ

พงึพอใจ มเีกณฑด์งันี้  
    ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.51 – 5.00 หมายความว่า พงึพอใจมากทีสุ่ด 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.51 – 4.50 หมายความว่า พงึพอใจมาก 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.51 – 3.50 หมายความว่า พงึพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.51 – 2.50 หมายความว่า พงึพอใจน้อย 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.00 – 1.50 หมายความว่า พงึพอใจน้อยทีสุ่ด 

 
 
 
 
 
 
 
 

1180



ผลการวิจยั 
ผลการศกึษาความเหมาะสมขององคป์ระกอบระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
องคป์ระกอบระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตมอีงคป์ระกอบดงัต่อไปนี้   
Community Module ประกอบดว้ยระบบต่าง ๆ ดงันี้   1) ระบบจดัการเนื้อหาเวบ็ ท าหน้าทีใ่นการเพิม่/ปรบัปรุงและแสดง

เนื้อหาของเวบ็ไซต์ ไดแ้ก่ ชือ่เรือ่ง เนื้อหาและก าหนดคุณสมบตัใินการแสดง(แสดง/ไมแ่สดง) 2) ระบบจดัการผลการอบรม ท าหน้าทีใ่นการ
ปรบัปรุงขอ้มลูผลการอบรมของผูล้งทะเบยีนและรายงานผลการอบรม ไดแ้ก่  รายงานจ านวนผูอ้บรม รายชือ่ผูอ้บรม  

Members module ประกอบดว้ยระบบต่าง ๆ ดงันี้   1) ระบบสมาชกิ ท าหน้าที่ในการรบัสมคัรสมาชกิ ปรบัปรุงขอ้มูล
สมาชกิไดแ้ก่ เลขบตัรประชาชน ชื่อ นามสกุล ทีอ่ยู่ อเีมล์ เบอร์โทรศพัท์และรหสัผ่านเขา้สู่ระบบ  2) ระบบจดัการขอ้มลูการลงทะเบยีน  
ท าหน้าที่ในการเพิม่/ปรบัปรุงขอ้มูลการลงทะเบยีนอบรมต่าง ๆ ได้แก่ การตอบรบัลงทะเบยีน หลกัสูตรที่ลงทะเบยีน และยนืยนัการ
ลงทะเบยีน 3)  ระบบจดัการขอ้มลูผูส้มคัรอบรม ท าหน้าทีใ่นการปรบัปรุงและลบขอ้มลูผูส้มคัร  

Training Module ประกอบดว้ยระบบ ระบบลงทะเบยีนอบรม ท าหน้าทีใ่นการลงทะเบยีนอบรมของสมาชกิตามหลกัสูตรที่
เลอืก ส่งไฟลป์ระกอบการอบรมต่าง ๆ ไดแ้ก่ หนงัสอืรบัรอง หนงัสอือนุญาตจากผูบ้รหิาร/หน่วยงาน รายงานผลการลงทะเบยีนและผลการ
อบรม 

Course Module ประกอบด้วย ระบบจดัการหลกัสูตร  ท าหน้าทีใ่นการเพิม่/ปรบัปรุงขอ้มลูและรายละเอียดต่างๆ ของ
หลกัสตูร ไดแ้ก่ ชือ่หลกัสตูร ชือ่วทิยากร ระยะเวลาในการอบรม จ านวนที่รบั ค่าใชจ้่ายในการอบรมและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น  

ความเหมาะสมขององคป์ระกอบระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต จากการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญได้ผล
การประเมนิความเหมาะสมขององคป์ระกอบดงันี้ 

ตาราง 1 ผลวเิคราะหก์ารประเมนิความเหมาะสมขององคป์ระกอบระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
รายการ ค่าเฉล่ีย SD 

ความเหมาะสมของจ านวนองคป์ระกอบระบบสารสนเทศ 4.0 1.00 
ความเหมาะสมขององคป์ระกอบกบัขอบเขตของระบบสารสนเทศ 3.8 0.84 
ความเหมาะสมของระบบจดัการหลกัสตูร 4.6 0.98 
ความเหมาะสมของระบบจดัการขอ้มลูการลงทะเบยีน 4.0 1.00 
ความเหมาะสมของระบบจดัการขอ้มลูผูส้มคัรอบรม 4.2 0.84 
ความเหมาะสมของระบบจดัการผลการอบรม 5.0 0.00 
ความเหมาะสมของระบบจดัการเนื้อหาเวบ็ 4.6 0.50 
ความเหมาะสมของระบบสมาชกิ 4.8 0.50 
ความเหมาะสมของระบบลงทะเบยีนอบรม 4.6 0.90 
รวม  4.40 0.82 

Members 

module 

Training Module 

Course Module 

Community 

 Module 

   Use Admin 
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 จากตาราง 1 พบว่าผลประเมนิความเหมาะสมขององคป์ระกอบระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X  =  4.40, SD = 0.82)  
  

 
 

 ผลการพฒันาระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตใหม้คีุณภาพ 
 เวบ็ไซต์ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ทีพ่ฒันาขึน้ตามองคป์ระกอบระบบสารสนเทศการฝึกอบรม
ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต จากการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญไดผ้ลการประเมนิคุณภาพของระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต ดงันี้ 
ตาราง 2 ผลวเิคราะหค์ุณภาพระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตจากผูเ้ชีย่วชาญ 

รายการ ค่าเฉล่ีย SD 
1. ดา้นรูปแบบการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ 4.47 0.84 

2. ดา้นเทคนิค 4.67 0.71 

3. ดา้นการออกแบบ 4.31 0.95 

4. ส่วนของการน าทาง 4.42 0.94 

5. การควบคุม 4.85 0.60 

6. ภาษา 4.61 0.61 

7. ความเขา้กนัได ้ 5.00 0.00 

8. การป้องกนัและแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 4.48 0.94 

9. ดา้นความปลอดภยั 4.67 0.68 

รวม 4.58 0.80 
 จากตาราง 2 พบว่าผลประเมนิคุณภาพของเวบ็ไซต์ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมากทีสุ่ด (X  =  4.58, SD = 0.80) 
 

ผลการศกึษาความคดิเหน็ของผูใ้ชง้านทีม่ต่ีอเวบ็ไซต์ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตทีพ่ฒันาขึน้  โดย
สอบถามจากผูส้มคัรเขา้รบัการอบรมผ่านระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต จ านวน 30 คนไดด้งันี้ 
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ตาราง  3 ผลวเิคราะหค์วามพงึพอใจของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
รายการ ค่าเฉล่ีย SD 

ขอบเขตของเนื้อหาขอ้มลูสารสนเทศ 4.86 0.35 
ความถูกตอ้งของเนื้อหาทีน่ าเสนอแต่ล่ะรายการ 4.66 0.72 
แหล่งทีม่าของขอ้มลูสารสนเทศ 4.79 0.49 
ความครอบคลุมประเดน็ทีส่ าคญั 4.41 0.82 
ความสะดวกในการสบืคน้ 4.69 0.66 
ความเหมาะสมของรปูแบบการสบืคน้ในแต่ละรายการ 4.31 0.76 
ล าดบัขัน้ตอนในการสบืคน้มคีวามเหมาะสมและสะดวก 5.00 0.00 
ความรวดเรว็ของเวลาทีใ่ชใ้นการสบืคน้ 4.59 0.68 
สามารถน าไปใชป้ระกอบการเรยีนการสอนรายวชิารายสาระได ้ 4.72 0.70 
เนื้อหาน่าสนใจในการเรยีนรู ้ 4.72 0.70 
สามารถน าไปใชอ้า้งองิ 4.10 1.01 
รวม 4.62 0.71 
 จากตาราง 3 พบว่าความพงึพอใจของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ภาพรวมอยู่ในระดบั

มากทีสุ่ด (X  =  4.62, SD = 0.71) 
 

การอภิปรายและสรปุผล 
สรุปผลการวจิยั 
    1) ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตมคีวามเหมาะสมขององคป์ระกอบภาพภาพรวมอยูใ่นอยู่ในระดบั

มากทีสุ่ด (X  =  4.40, SD = 0.82) 
   2) ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีพ่ฒันาขึน้  มคีุณภาพโดยภาพรวมมคี่าเฉลีย่การประเมนิคุณภาพ

จากผูเ้ชีย่วชาญอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (X  =  4.58 ,SD = 0.80) 

  3) ผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศการฝึกอบรม  ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (X  = 4.62,SD = 
0.71) 
 
อภปิรายผล 
 วตัถุประสงค์ของการพฒันาระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต ให้มรีูปแบบที่เหมาะสมต่อการใช้งานผ่าน
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต รวมทัง้แกไ้ขปญัหาระบบสารสนเทศเดมิซึ่งอาจท าใหก้ารจดัการอบรมมกีารบรหิารจดัการล่าชา้ เกดิความผดิพลาด 
และจดัการอบรมได้ไม่เต็มประสิทธภิาพ ปญัหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยการพฒันาระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย
อนิเทอรเ์น็ตซึง่จะช่วยใหผู้บ้รหิารและทมีฝึกอบรมน าไปใชใ้นการจดักจิกรรมฝึกอบรมต่างๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 ผูว้จิยัจงึมุง่อภปิรายผลการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดร้บัจากการวจิยัการพฒันาระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยอนิเทอร์เน็ต ใน
ประเดน็ทีน่่าสนใจดงันี้ 

1) ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยอนิเทอร์เน็ต ช่วยแกป้ญัหาระบบสารสนเทศเดมิทีไ่ม่ตรงกบัความต้องการของ
ผูใ้ช้และไม่ทนัต่อการน าไปใช้ ซึ่งมกีารพฒันาระบบสารสนเทศโดยความร่วมมอืจากผูเ้ชี่ยวชาญด้านความเหมาะสมของ
องค์ประกอบระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้ความอนุเคราะห์พจิารณาความเหมาะสมและ
ค าแนะน าเพื่อให้ปรบัปรุงระบบ เป็นลกัษณะของระบบสารสนเทศที่เหมาะสมสามารถน ามาใช้ในการบรหิารจดัการ วาง
แผนการปฏบิตังิานการจดักจิกรรมฝึกอบรมได ้

2) ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครอืขา่ยอนิเทอร์เน็ต มกีารตรวจวเิคราะห์คุณภาพจากผูเ้ชีย่วชาญ พบว่าเป็นระบบทีม่ ี
คุณภาพอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศริพิร พมิพะนิตย์ [3] ซึ่งกล่าวว่า การพฒันาการจดัระบบฐานขอ้มลู
เพื่อการประกนัคุณภาพการศกึษาเกี่ยวกบัมาตรฐานการศกึษา มคีุณภาพโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มปีระโยชน์ต่อการ
บรหิารงานเป็นอย่างมาก และสามารถน าไปใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้  เป็นการพฒันาหลกัสูตรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ เรื่อง คอมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค
เพื่อนคู่คดิส าหรบัคร ู ภายใต้วตัถุประสงคข์องการศกึษาดงันี้ 1. เพื่อพฒันาหลกัสตูรอบรม  เรื่อง  คอมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้  โดยใชเ้ทคนิคเพื่อน
คู่คดิส าหรบัครสู านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม  เขต  2   ใหม้คีุณภาพใหม้คีุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน  2.  เพื่อหาประสทิธภิาพของ
หลกัสตูรอบรมทีพ่ฒันาขึน้  ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80  3.  เพื่อศกึษาผลการเรยีนรูห้ลกัสตูรอบรมทีพ่ฒันาขึน้  4.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบั
การอบรมทีม่ต่ีอหลกัสูตรอบรมทีพ่ฒันาขึน้  กลุ่มตวัอย่างในการวจิยั คอืครสู านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 ทีส่มคัรเขา้อบรม
ในรุ่นทีก่ าหนด จ านวน 30 คน คดัเลอืกแบบเจาะจง จากความรูพ้ืน้ฐานของผูส้มคัรเขา้อบรม  เครื่องมอืทีใ่ชไ้ด้แก่ 1) หลกัสตูรการอบรม  2) แบบประเมนิ
คุณภาพหลกัสูตร  3) แบบวดัความรู้ และ 4) แบบสอบถามความพงึพอใจ สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลูเป็นสถติพื้นฐานไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน คอื t-test  แบบ dependent samples 
 ผลการวจิยัจากการอบรมผูเ้ขา้รบัการอบรม จ านวน 30 คน พบว่า  1) หลกัสตูรอบรมที่พฒันาขึน้มคีุณภาพในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ = 4.39, และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.31)  2) ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรู้และความเขา้ใจในกระบวนการสร้างงานน าเสนอ  ของการศกึษาในหลกัสตูรอบรมโดยมคีะแนนหลงัการ
อบรมสงูกวา่กอ่นการอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  และ  3) ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามพงึพอใจต่อหลกัสูตรอบรมระดบัมากที่สุด  (ค่าเฉลีย่ = 4.63, 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45) 
KEYWORDS: คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็, Samsungs  Galaxy  Tab  10.1, การพฒันาหลกัสูตรอบรม 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were. 1. To develop a computer curriculum to learn the tablet. The technical partner for the Office of. 

To determine the effectiveness of training programs developed. The performance criterion of 80/80 3. To study learning courses developed 4. 
To the satisfaction of the participants have developed training courses. The sample in this study. The Office of Elementary Teachers Welcome 
to the second entry in the training set of 30 specific selections. A basic knowledge of the candidate's training. Tools used: 1) training, 2) an 
assessment of the quality of curriculum, 3) measure knowledge and 4) were satisfied. Based upon statistical analysis of data, including average 
and standard deviation. The statistics used in hypothesis testing.  The t-test for dependent samples. 

The results of the training participants were 30 found that 1) training courses to develop a high level (mean = 4.39, and standard 
deviation = 0.31), 2) Participants in the training. Knowledge and understanding of the process of creating presentations. In the course of the 
study participants with high scores after the training than before training, there were statistically significant at the .05 level, and 3) the 
participants were satisfied with the training (mean = 4.63. , and standard deviation = 0.45). 
KEYWORDS: Tablet PC, Samsungs Galaxy Tab 10.1, and training 
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1. บทน า 
 นโยบายของคณะรฐัมนตรรีฐับาลชดุนายกรฐัมนตรยีิง่ลกัษณ์  ชนิวตัร  มจีุดมุ่งหมายเพื่อน าประเทศไทยพฒันาดา้นเศรษฐกจิ น าประเทศไทยสู่
ความปรองดองสมานฉนัท ์น าประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซยีนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์  โดยก าหนดนโยบายเป็น 2ระยะ  คอื ระยะเร่งด่วนทีจ่ะ
ด าเนินการในปีแรก และระยะการบรหิารราชการ 4 ปี  นโยบายเร่งด่วนอย่างหนึ่งของรฐับาลทีม่คีวามส าคญัต่อการศกึษากค็อื การจดัหาเครื่องคอมพวิเตอร์
แทบ็เลต็ใหแ้ก่โรงเรยีน เริม่ในโรงเรยีนน าร่องแก่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 ปีการศกึษา 2555  ทัง้ยงัสอดคลอ้งกบันโยบายการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารมาใชใ้นการศกึษา โดยจะพฒันาคุณภาพการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการทางการศกึษา  ทัง้ยงัพฒันาบุคลากรดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อน าไปพฒันาการศกึษาดว้ย [5] 
 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  เป็นสถาบนัอุดมศกึษาทีส่่งเสรมิการพฒันาเทคโนโลย ี โดยการน าเทคโนโลยี
สมยัใหม่มาประยุกตใ์ชเ้พื่อยกระดบัการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  ตลอดจนเป็นศนูยก์ลางการผลติ เผยแพร่ความรูแ้ละทกัษะ  นอกจากนัน้ยงั
ด าเนินการพฒันาคุณภาพการศกึษาใหแ้ก่โรงเรยีนในทอ้งถิน่ควบคู่กนัไปดว้ย โดยน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใ์ชใ้นการศกึษาในปจัจุบนั เพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบายรฐับาลในการแจกแทบ็เลต็ใหแ้ก่นกัเรยีน ทางคณะเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัวา่ บุคลากรทางการศกึษาจ าเป็นตอ้งมี
ความรูด้ว้ย จงึไดม้กีารใหบ้รกิารจดัอบรมแทบ็เลต็เพื่อการศกึษาใหก้บัทัง้ครแูละนกัเรยีนด้วย [2] 
 ปจัจุบนัซึง่เป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้( Learning Society ) นัน้ สื่อและเทคโนโลยเีพื่อการศกึษาจะมบีทบาทส าคญัค่อนขา้งมากต่อการน ามาใชใ้น
การพฒันาใหเ้กดิประสทิธภิาพทางการเรยีนในสงัคมยุคใหม่ในปจัจุบนัทีส่ื่อการศกึษาประเภท “คอมพวิเตอร์ ( Computer )”จะมอีทิธพิลค่อนขา้งสงูใน
ศกัยภาพการปรบัใชด้งักล่าว และโดยเฉพาะอย่างยิง่การศกึษาไทยตามนโยบายการแจกแทบ็เลต็เพื่อเดก็นกัเรยีนในปจัจุบนัโดยมุ่งเน้นใหก้ลุ่มนกัเรยีน
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 ตามโครงการ One Tablet PC Per Child ซึง่เป็นไปตามนโยบายรฐับาลทีแ่ถลงไวน้ัน้ เป็นการสรา้งมติใิหม่ของการศกึษาไทยใน
การเขา้ถงึการปรบัใชส้ื่อเทคโนโลยเีพื่อการศกึษาในยุคปฏริปูการศกึษาทศวรรษทีส่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่การขบัเคลื่อนนโยบายสู่การปฏบิตัทิี่
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร [1] 
 ในขณะเดียวกนั  คณะกรรมมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคมสภาผู้แทนราษฎร  ได้จดัสมัมนาศกัยภาพด้านไอซีทีของผู้น าท้องถิ่นให้กับ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  และครูในจงัหวดัมหาสารคาม  ที่มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ในวนัที่ 1-2 เมษายน 2555  รวมจ านวน 180 คน  จากการ
สอบถามขอ้คดิเหน็ในดา้นสภาพปญัหาและความห่วงใยต่อการน าคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ไปใชใ้นการจดัการเรยีนรู้กบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 ผูบ้รหิาร
และครทูีเ่ขา้ร่วมสมัมนาเหน็วา่ครผููส้อนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1  ยงัขาดความรู้และทกัษะในด้านไอซที ี ไม่มปีระสบการณ์ในการออกแบบการเรยีนรู้  โดยใช้
คอมพิวเตอร์แทบ็เลต็เป็นสื่อ  ไม่มคีวามรู้และทกัษะในการดูแลรกัษาคอมพิวเตอร์แทบ็เลต็  โดยได้ข้อเสนอแนะส าหรบัด าเนินการ  คอื  จดัอบรมให้ครูมี
ความรูแ้ละทกัษะในการออกแบบการเรยีนรู ้ และดูแลรกัษาคอมพวิเตอร์แทบ็เลต็  จากเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น ผูว้จิยัจงึสนใจที่จะพฒันาหลกัสูตรอบรมการใช้
คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้ เรื่อง  การสรา้งงานน าเสนอดว้ย Samsung  Galaxy Tab 10.1    โดยผูว้จิยัคาดหวงัวา่หลกัสตูรอบรมนี้จะสามารถน ามาใชเ้ป็น
เครื่องมอืในการพฒันาครเูพื่อน าไปประยุกตใ์ชก้บันกัเรยีนและเกดิประสทิธภิาพในการเรยีนการสอนต่อไป 
 
วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อพฒันาหลกัสูตรอบรม  เรื่อง  คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้  โดยใชเ้ทคนิคเพื่อนคู่คดิส าหรบัครสู านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษามหาสารคาม  เขต  2   ใหม้คีุณภาพใหม้คีุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 
 2.  เพื่อหาประสทิธภิาพของหลกัสตูรอบรมทีพ่ฒันาขึน้  ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
 3.  เพื่อศกึษาผลการเรยีนรูห้ลกัสูตรอบรมที่พฒันาขึน้ 
 4.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรมทีม่ต่ีอหลกัสูตรอบรมทีพ่ฒันาขึน้ 
 

2. วิธีด าเนินการวิจยั 
 1. ประชากร ไดแ้ก่ ครสูงักดัส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม  เขต  2 ทีส่มคัรเขา้อบรม ในวนัที่ 19-20 เมษายน 2555  
คดัเลอืกเป็นกลุ่มตวัอย่างแบบวธิเีฉพาะเจาะจง  โดยมเีกณฑค์อื เป็นผูส้มคัรเขา้ร่วมการอบรมทีม่พีืน้ฐานการใชค้อมพวิเตอร์ จ านวน 30 คน    
 2. เครื่องมอืทีใ่ชไ้ดแ้ก่ 1) หลกัสูตรอบรม  2) แบบประเมนิคุณภาพหลกัสตูรอบรม  3) แบบวดัความรู ้และ 4) แบบสอบถามความพงึพอใจ  
 3. สถติทิีใ่ชไ้ด้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test  และไดก้ าหนดการประเมนิคุณภาพหลกัสูตร ระดบัความพงึพอใจของผูเ้ขา้อบรม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามวธิขีองลเิคริท์ ดงันี้ 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั    4.50 – 5.00   หมายความวา่ พงึพอใจมากทีสุ่ด 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั    3.50 – 4.49   หมายความวา่ พงึพอใจมาก 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั    2.50 – 3.49   หมายความวา่ พงึพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั    1.50 – 2.49   หมายความวา่ พงึพอใจน้อย 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั    1.00 – 1.49   หมายความวา่ พงึพอใจน้อยทีสุ่ด 
 เกณฑเ์ฉลีย่ของคุณภาพหลกัสตูรและระดบัความพงึพอใจของผูเ้ขา้อบรม ในงานศกึษานี้ ใชค้่าเฉลีย่ของคะแนนตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกนิ 1.00 
 4. ขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั 
  4.1  ขัน้วเิคราะห ์ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงันี้ 
   4.1.1  ศกึษาหลกัสตูรอบรมรปูแบบต่างๆ 
   4.1.2  ศกึษาคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ Samsung  Galaxy Tab 10.1  วเิคราะหเ์นื้อหาการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการใช ้ Samsung  Galaxy Tab 10.1   
   4.1.3  วเิคราะหแ์หล่งขอ้มูล ก าหนดแหล่งขอ้มลูทีจ่ะน ามาใชใ้นการออกแบบหลกัสูตรอบรม แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู้ แบบ
ประเมนิคุณภาพหลกัสูตรอบรม แบบประเมนิความพงึพอใจ 
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   4.1.4  ศกึษาความต้องการของผูเ้ขา้อบรม ปญัหาหรอืความรู้พืน้ฐานของผูเ้ขา้อบรมเพื่อน ามาประกอบกบัการพฒันาหลกัสตูรอบรม 
  4.2 ข ัน้การออกแบบ  ด าเนินการออกแบบเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัซึง่ประกอบไปด้วย หลกัสตูรอบรม  แบบประเมนิประสทิธภิาพหลกัสตูร
อบรม  แบบประเมนิความพงึพอใจผูเ้ขา้รบัการอบรม แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู ้พรอ้มทัง้ 
  4.3  ขัน้การพฒันา  ด าเนินการพฒันาเครื่องมอืตามทีไ่ดอ้อกแบบไว ้ 
  4.4  ขัน้การทดลองใช ้ น าเครื่องมอืทีไ่ด้พฒันาขึน้ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างตามแบบแผนการทดลอง  เกบ็รวบรวมขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งที่
ไดจ้ากการทดลอง 
  4.5  ขัน้ประเมนิผล น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองไปวเิคราะหค์่าทางสถติแิละสรุปผลการทดลอง  เขยีนรายงานผลการวจิยั 

 

3. ผลการวิจยั  
 1. ผลการพฒันาหลกัสูตร 
  1.1  จุดประสงคห์ลกัสตูร  
   เพื่อพฒันาครทูีส่มคัรเขา้รบัการอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้ เรื่อง  แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคเพื่อนคู่คดิส าหรบัคร ู 
ใหม้คีุณภาพ  และสามารถน าไปใชใ้นการเรยีนการสอนกบันกัเรยีนต่อไปได้ 
  1.2 การด าเนินการพฒันาหลกัสูตร 
   เนื้อหาหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้ เรื่อง  คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคเพื่อนคู่คดิส าหรบัคร ู 
ผูว้จิยัไดอ้อกแบบเป็นคู่มอืประกอบการอบรม โดยมเีนื้อหา จ านวน 4 หน่วย ดงันี้ 
    หน่วยที่ 1  ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัแทบ็เลต็ 
    หน่วยที่ 2  ส่วนประกอบของแทบ็เลต็  
    หน่วยที่ 3  วธิกีารใชง้าน 
    หน่วยที่ 4  การใชง้านแอพพลเิคชัน่ 
   
 

 
 

ภาพท่ี 1 : โครงสรา้งของหลกัสตูรอบรม 
 

 
 

ภาพท่ี 2 : องคป์ระกอบของหลกัสตูรอบรม 
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   ประชากรในการวจิยัครัง้นี้ เป็นครสูงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา มหาสารคาม เขต 2  กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ เป็น
ครสูงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา มหาสารคาม เขต 2  ทีส่มคัรเขา้รบัการอบรมตามความพงึพอใจในรุ่นทีเ่ปิดรบัสมคัร ในระยะเวลาที่
ก าหนด  โดยสมคัรผา่นเวบ็ไซต์ http://www.cedrmu.com คดัเลอืกเป็นกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง  โดยคดัเลอืกตามล าดบัผูส้มคัรทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามที่
ก าหนด จ านวน 30 คน   
   การด าเนินการวจิยัไดด้ าเนินการโดยการจดัอบรมตามหลกัสตูรทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ตามกระบวนการของ ADDIE Model  ในวนัที ่19-20 
เมษายน 2555 เป็นจ านวน 2 วนั โดยใชเ้วลาในการอบรม 12 ชัว่โมง  
   กระบวนการวเิคราะหข์อ้มลู ด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูหลงัจากสิน้สุดการทดลอง โดยวเิคราะหค์วามรูแ้ละความเขา้ใจของผูเ้ขา้รบัการอบรม 
ดว้ยสถติ ิt-test แบบ dependent sample เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนการอบรมและคะแนนจากการท า
แบบทดสอบหลงัการอบรมของผูเ้ขา้รบัการอบรม  วเิคราะหค์ุณภาพของหลกัสตูรอบรมทีพ่ฒันาขึน้จากแบบประเมนิผูเ้ชีย่วชาญ และวเิคราะหค์วามพงึพอใจของ
ผูเ้ขา้รบัการอบรมทีม่ต่ีอกระบวนการฝึกอบรม 
  1.3  ผลการประเมนิคุณภาพหลกัสตูร 
   ผูว้จิยัน าแบบประเมนิคุณภาพหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู ้ เรื่อง  คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคเพื่อน
คู่คดิส าหรบัคร ู ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา  มหาสารคาม  เขต  2  เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ  5 คน  เพื่อประเมนิคุณภาพ  ผลการประเมนิแสดงใน
ตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1  ผลการประเมนิคุณภาพหลกัสูตร 

รายการประเมิน X  S.D. ระดบั 
ประเดน็การประเมิน : ด้านการจดัการฝึกอบรม 3.63 0.55 มาก 
  1. การอบรมมกีารจดัสถานทีไ่ดเ้หมาะสมกบัหลกัสตูร 3.81 0.71 มาก 
  2. การอบรมมกีารก าหนดเวลาไดเ้หมาะสมกบัหลกัสตูร 3.73 0.84 มาก 
  3. การอบรมมกีารจดัใหม้อีุปกรณ์ / เครื่องมอืใหเ้หมาะสม 3.69 0.28 มาก 
  4. ในการอบรมมเีอกสารประกอบการอบรมทีม่เีนื้อหาครบถว้นสอดคลอ้งกบัการบรรยาย 3.81 0.55 มาก 
ประเดน็การประเมิน : ด้านหลกัสูตรอบรม 4.29 0.55 มาก 
  1. เนื้อหาของหลกัสตูรอบรมในหวัขอ้ต่างๆ มคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 4.63 0.38 มากทีสุ่ด 
  2. ในหลกัสตูรอบรมไดน้ าหลกัทฤษฎมีาใช้ 3.69 0.39 มาก 
  3. เนื้อหาการอบรมชว่ยท าใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเหน็ความส าคญัของ การสรา้งงานน าเสนอ   4.39 0.42 มาก 
  4. เนื้อหาการฝึกอบรมชว่ยท าให้ผูเ้ขา้รบัการอบรมมทีกัษะทางดา้นการสรา้งงานน าเสนอ 4.40 0.46 มาก 
ประเดน็การประเมิน : ด้านรปูแบบการอบรม 4.20 0.42 มาก 
  1. การอบรมไดน้ ารปูแบบทฤษฎต่ีางๆมาใช้ 3.71 0.36 มาก 
  2. การอบรมวทิยากรใชส้ื่อการสอนสอดคล้องกบัเนื้อหาในหลกัสตูร 3.92 0.35 มาก 
  3. การอบรมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรอบรม 4.51 0.44 มาก 
  4. การอบรมมเีนื้อหาหลกัสตูรอบรมและการบรรยายสมัพนัธก์บัเวลาการอบรม 4.49 0.58 มาก 
ประเดน็การประเมิน : ด้านวดัประเมินผลการอบรม 4.14 0.51 มาก 
  1. การประเมนิผลการอบรมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 3.83 0.39 มาก 
  2. การประเมนิผลสอดคลอ้งกบัเนื้อหาของหลกัสตูรอบรม 4.73 0.44 มากทีสุ่ด 
  3. ขัน้ตอนของเกณฑใ์นการประเมนิผลมคีวามชดัเจน 3.81 0.36 มาก 
  4. การประเมนิผลทีม่แีบบทดสอบทีส่อดคล้องกบัหลกัสตูร 3.72 0.46 มาก 

เฉล่ียรวม 4.11 0.38 มาก 
 จากตารางที ่ 1 ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ต่อคุณภาพหลกัสูตรในระดบัมาก (X  = 4.11, S.D.  = 0.38)  เมื่อพจิารณารายขอ้พบวา่อยู่ในระดบัมากถงึ
ระดบัมากทีสุ่ดโดยค่าเฉลีย่อยู่ระหวา่ง  3.69 - 4.73  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหวา่ง 0.28 – 0.58) 
 
 2. ผลการศึกษาการทดลองใช้หลกัสูตร 
  2.1 ดา้นความรู้ 
   ผูว้จิยัทดสอบความรูผู้เ้ขา้รบัการอบรมทัง้ก่อนและหลงัการอบรม  โดยทดสอบดว้ยแบบทดสอบวดัความรู ้ จ านวน 30 ขอ้  ผลการวเิคราะห์
แสดงในตารางที่ 2 
ตารางท่ี  2  ผลการวเิคราะหค์่าเฉลีย่คะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของครู 

เวลา จ านวน X  S.D. ค่า t Sig. 
ก่อนอบรม 30 14.28 4.38 

9.72* .0000 
หลงัอบรม 30 22.21 4.09 

 จากตารางที ่ 2  คะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัเรยีนของครทูีเ่ขา้รบัการอบรม  มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 
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  2.2 ดา้นความพงึพอใจ 
   ผูว้จิยัไดส้อบถามความพงึพอใจของครทูีเ่ขา้รบัการอบรม  โดยใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจหลงัการอบรม 
ผลการวเิคราะห์แสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี  3  ผลความพงึพอใจของครทูีเ่ขา้ร่วมอบรม 

รายการประเมิน X  SD. ระดบั 
ประเดน็การประเมิน : ด้านวิทยากร 4.62 0.38 มากท่ีสุด 
  1. การถ่ายทอดความรูข้องวทิยากรมคีวามชดัเจน 4.73 0.85 มากทีสุ่ด 
  2. ความสามารถในการอธบิายเนื้อหาอบรม 4.80 0.31 มากทีสุ่ด 
  3. มคีวามครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.31 0.75 มาก 
  4. การใชเ้วลาตามทีก่ าหนดไว ้ 4.26 0.66 มาก 
  5. ความเป็นกนัเองของวทิยากร 4.71 0.34 มากทีสุ่ด 
ประเดน็การประเมิน : ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.42 0.13 มาก 
  1. ความเหมาะสมของเนื้อหาในการอบรม 4.38 0.56 มาก 
  2. การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 4.52 0.57 มากทีสุ่ด 
  3. ความเรว็ในการประมวลผลขอ้มลูของ Samsung GalaxyTab10.1 4.29 0.51 มาก 
  4. ความง่ายต่อการใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ  ของ  Samsung GalaxyTab 10.1 4.51 0.38 มากทีสุ่ด 
ประเดน็การประเมิน : ด้านสถานท่ี/ระยะเวลา 4.43 0.45 มาก 
  1. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม 3.99 0.82 มาก 
  2. ดา้นความพรอ้มของวสัดุ  อุปกรณ์  ในการอบรม 4.71 0.51 มากทีสุ่ด 
  3. ความเหมาะสมของสถานทีใ่นการจดัการอบรม 4.69 0.71 มากทีสุ่ด 

รวมเฉล่ีย 4.52 0.29 มากท่ีสุด 
จากตาราง  3  ครทูีเ่ขา้รบัการอบรมมคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพการอบรมในระดบัมากทีสุ่ด (X  = 4.52, S.D. = 0.29) เมื่อพจิารณารายขอ้

พบวา่อยู่ในระดบัมากถงึระดบัมากทีสุ่ดโดยค่าเฉลีย่อยู่ระหวา่ง  3.99 - 4.80  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหวา่ง 0.13 – 0.85 
 

4. สรปุและอภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัพบวา่  การอบรมการพฒันาหลกัสตูรอบรมเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู้ ผูว้จิยัด าเนินการพฒันาตามกระบวนการของ  ADDIE Model  
โดยก าหนดระยะเวลาอบรม 2 วนั  ทัง้หมด 30 คน มผีูเ้ขา้รบัการอบรมทีส่มคัรผา่นเวบ็ไซต ์http://www.cedrmu.com จากผลการอบรมพบวา่ ผูเ้ขา้รบัการ
อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถใชง้าน  Samsung  Galaxy Tab  10.1  ไดอ้ย่างมคีุณภาพ และมคีวามพงึพอใจต่อหลกัสตูรอบรม  ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก
ผูว้จิยัไดเ้น้นกระบวนการดูแลและใหค้ าปรกึษาอย่างใกลช้ดิ 
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ภาพท่ี 3 : ภาพการใหค้ าแนะน าระหวา่งการอบรม 
 
 เมื่อน าไปทดลองใชพ้บวา่  ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการอบรมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และมคีวามพงึ
พอใจในระดบัมากทีสุ่ด  ทีเ่ป็นเชน่นี้เพราะในการด าเนินการพฒันาผูว้จิยัไดศ้กึษาสภาพปญัหาและความตอ้งการในการจดัการอบรมส่งเสรมิจากสภาพจรงิ
และในการจดัท าหลกัสตูรผูว้จิยัได้ไห้ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเพื่อใหห้ลกัสตูรตรงตามความต้องการและสอดคลอ้งกบับรบิทของคร ู จงึส่งผลให้ผลการวจิยั
เป็นไปตามจุดประสงคท์ีก่ าหนด  สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ ประมุข  กอปรสริพิฒัน์  (2550 : บทคดัย่อ)  ไดใ้หท้ าการวจิยัเพื่อสรา้งหลกัสตูรการฝึกอบรมครู
ตามหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  พุทธศกัราช 2546  การทดลองใชห้ลกัสตูรกบัครจู านวน 40 คน  เป็นเวลา 4 วนั  ผลการศกึษา พบวา่ มกีารใชห้ลกัสตูรที่
เหมาะสม  จากผลการวเิคราะหค์วามเหมาะสมทัง้ 4 ดา้นของหลกัสตูร  ได้แก่  ดา้นเอกสาร  ดา้นเครื่องมอืผูใ้หก้ารฝึกอบรม  ดา้นแผนการฝึกอบรม  
ภาคปฏบิตั ิ และดา้นรายละเอยีดของคู่มอืการฝึกอบรม  มภีาพรวมอยู่ในระดบัสงู   
 ส่วนผลการน าหลกัสูตรไปใช ้ พบวา่ ผลสมัฤทธิข์องการฝึกอบรมผา่นเกณฑท์ีก่ าหนด  ความคดิเหน็จากวทิยากรและผูเ้ขา้รบัการอบรมอยู่ใน
ระดบัสงู  และผลประเมนิความคดิเหน็ของผูเ้ขา้อบรมทีม่ต่ีอหลกัสตูรฝึกอบรมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ วรีะศกัดิ ์ บุญอนิทร ์ 
(2552 : บทคดัย่อ) ไดใ้หท้ าการวจิยัพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมอาชพีอสิระเรื่อง การท าผลติภณัฑจ์ากปนูปลาสเตอร์ และทดสอบประสทิธภิาพของหลกัสตูร
ฝึกอบรม  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคอืบุคคลทัว่ไปทีส่นใจฝึกอบรมอาชพีอสิระเรื่อง การท าผลติภณัฑจ์ากปนูปลาสเตอร์ จ านวน 15 คน  ผลการวจิยั
พบวา่หลกัสตูรฝึกอบรมอาชพีอสิระเรื่อง การท าผลติภณัฑจ์ากปนูปลาสเตอรท์ีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ 85.30/81.78 โดยค่าประสทิธภิาพ (E1) เท่ากบั 
85.30 ซึง่แบ่งเป็นการทดสอบความรู ้ความเขา้ใจ และการปฏบิตัขิณะฝึกอบรมในแต่ละหน่วยดงันี้ ในหน่วยที่ 1 ไดค้่าประสทิธภิาพเท่ากบั 84.67 ในหน่วยที่ 
2 ไดป้ระสทิธภิาพทางทฤษฎเีท่ากบั 86.67 และทางปฏบิตัเิท่ากบั 85.83 ในหน่วยที่ 3 ได้ค่าประสทิธภิาพทางทฤษฎเีท่ากบั 84.00 และทางปฏบิตัเิท่ากบั 
85.00 ในหน่วยที่ 4 ไดค้่าประสทิธภิาพเท่ากบั 85.33 ภายหลงัเสรจ็สิน้การฝึกอบรมไดค้่าประสทิธภิาพ (E2) เท่ากบั 81.78 และการศกึษาความคดิเหน็
เกีย่วกบัหลกัสตูรหลงัการฝึกอบรม  พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจต่อการฝึกอบรมในระดบัมาก(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.31) สรุปไดว้า่หลกัสตูรฝึกอบรม
อาชพีอสิระเรื่อง การท า ผลติภณัฑจ์ากปนูปลาสเตอรท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มปีระสทิธภิาพและสามารถน าไปใชฝึ้กอบรมบุคคลทัว่ไปทีส่นใจฝึกอบรมอาชพีอสิระ
เรื่อง การท าผลติภณัฑจ์ากปนูปลาสเตอรใ์หเ้ป็นผูม้คีวามรู้ ความเขา้ใจ ดยีิง่ขึน้ 
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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้  มวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1)พฒันาหลกัสตูรอบรม การใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู้โดยใชเ้ทคนิคการอบรม

กลุ่มร่วมมอื  รูปแบบ  STAD เรื่อง การสรา้งสเปรดชตีดว้ยแทบ็เลต็  2)ศกึษาผลการเรยีนรูข้องผูเ้ขา้อบรมระหว่างก่อนและหลงั
การใชห้ลกัสตูร และ 3)ศกึษาความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรมทีม่ต่ีอหลกัสตูรอบรม การใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้โดย
ใช้เทคนิคการอบรมกลุ่มร่วมมอื  รูปแบบ  STAD เรื่อง การสร้างสเปรดชตีด้วยแท็บเลต็    ทีพ่ฒันาขึ้น ประชากร ได้แก่ คร ู
บุคคลากรทาการศกึษาและบุคคลทัว่ไปทีส่นใจเขา้รบัการอบรมหลกัสตูรการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรู้ จ านวน 5,095 
คน คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบวธิเีจาะจง จ านวน 30 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูได้แก่ 1)หลกัสูตรอบรม การใช้
คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคการอบรมกลุ่มร่วมมอื  รปูแบบ  STAD เรือ่ง การสรา้งสเปรดชตีดว้ยแทบ็เลต็  2)แบบ
ประเมนิคุณภาพหลกัสตูร 3)แบบทดสอบวดัการเรยีนรูท้างการอบรม และ 4)แบบสอบถามความพงึพอใจ สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์
ขอ้มลูไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและ t-test   
 ผลการวจิยั พบว่าหลกัสตูรทีพ่ฒันาขึน้ประกอบดว้ย จุดประสงคก์ารฝึกอบรม  แนวทางการด าเนินการอบรมโดยใช้
เทคนิคการอบรมกลุ่มร่วมมอื  รปูแบบ  STAD  สือ่และคู่มอื   การวดัและประเมนิผล  ผลการประเมนิคุณภาพหลกัสตูรโดย
ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 คน พบว่า  หลกัสตูรมคีุณภาพโดยรวมในระดบัมากทีสุ่ด ( x = 4.52  , S.D. = 0.10) 
 ผลการทดลองใช้หลกัสูตร พบว่าครูมคีะแนนเฉลี่ยหลงัการอบรม แตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  และครมูคีวามพงึพอใจต่อหลกัสตูรในระดบัมากทีสุ่ด  ( x  = 4.55, S.D. = 0.25) 
 
KEYWORDS: คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็, การอบรม, เทคนิคการอบรมกลุ่มร่วมมอื  รปูแบบ  STAD, การพฒันาหลกัสตูร 
 

ABSTRACT 
 

 The objectives of the research were to develop a table computer training curriculum through STAD training 
technique entitled “ Spread Sheet Design with tablet Computer”, 2 compare the achievement of the trainees after and 
before using the training curriculum, and survey the satisfaction of the trainees with the training curriculum. The 
population was 5095 educational personnel and people who participated in the tablet computer training project 
in…….year. Thirty samples were selected by the purposive random sampling technique. The instruments were a table 
computer training curriculum, an assessment form, an achievement test and a questionnaire. The statistics used were 
mean, standard deviation and t-test. 
Results of the research were as follows> 
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The training curriculum was composed of learning objectives, instructions for STAD-based training 
management, teaching material, evaluation, results of curriculum assessment by five experts. The finding showed that 
the average level of the curriculum quality was very high (X = 4.52, S.D. = .10). 

The finding indicated that the average pos-test score of the students was significantly higher than that of the 
pre-test score at the .05 level. The average level of the satisfaction of the trainees with the curriculum was very high (X 
= 4.55, S.D. = .25). 
Keywords: Tablet Computer, Training Curriculum, STAD Training Technique, Curriculum Development 
 
 
บทน า 

 
นโยบายการศกึษาของคณะรฐัมนตร ีนางสาวยิ่งลกัษณ์  ชนิวตัร นายกรฐัมนตรี แถลงต่อรฐัสภา วนัอังคาร ที่ 23 

สงิหาคม 2554 [1] ไดก้ล่าวไวว้่าการจดัหาเครื่องคอมพวิเตอร์แทบ็เลต็ใหแ้ก่โรงเรยีนโดยเริม่ด าเนินการในโรงเรยีนน าร่องส าหรบั
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ปีการศกึษา 2555 ควบคู่กบัการพฒันาเนื้อหาสาระทีเ่หมาะสมตามหลกัสตูรบรรจุลงในคอมพวิเตอร์
แทบ็เลต็ รวมทัง้จดัระบบอนิเทอร์เน็ตไรส้ายตามมาตรฐานการใหบ้รกิารในสถานศกึษาทีก่ าหนดโดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย ซึ่งรฐับาลมี
กลยุทธว์ธิดี าเนินการ[2] ดงันี้ พฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูรการเรยีนการสอนใหม้เีนื้อหาเหมาะสมเพื่อรองรบัการเรยีนการสอนโดย
ใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ พฒันาทกัษะครแูละนกัเรยีนใหส้ามารถใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ในการจดัการเรยีนการสอนได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ  เกดิการแบ่งปนัประสบการณ์  มกีารออบแบบหน่วยการเรยีนรูท้ ีช่ดัเจนและยดืหยุ่น  ใหก้ารสะทอ้นผลต่อ
ผูเ้รยีนไดด้ ี  

การจดัการเรยีนรู้แบบร่วมมอืเทคนิค  STAD สุวทิย์ มลูค า และอรทยั มลูค า กล่าวว่าเทคนิค STAD เป็นกระบวนการ
เรยีนรูท้ีจ่ดัใหผู้เ้รยีนไดร้่วมมอืและช่วยเหลอืกนัในการเรยีนรูโ้ดยแบ่งกลุ่มผู้เรยีนทีม่คีวามสามารถต่างกนัออกเป็นกลุ่มเลก็ๆ ซึ่ง
เป็นลกัษณะการรวมกลุ่มอย่างมโีครงสรา้งทีช่ดัเจน  มกีารท างานร่วมกนั  มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็  มกีารช่วยเหลอืพึง่พา
อาศัยซึ่งกันและกัน  มีความรับผิดชอบร่วมกันทัง้ในส่วนตัวและส่วนรวม  เพื่อให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบ
ความส าเรจ็ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้     
  คอมพวิเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้  นับว่าเป็นเทคโนโลยใีหม่กบัสงัคมไทย  เพื่อการจดัการเรยีนการสอน  เป็น
อุปกรณ์ทีส่ามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนไดใ้นหลายลกัษณะ โดยสุรศกัดิ ์ปาเฮ [3] กล่าวว่าการประยุกต์ใช้
คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็สามารถช่วยส่งเสรมิการเรยีนรูใ้น 6 ลกัษณะไดแ้ก่ 1)สนองต่อความเป็นเอกตับุคคล (Individualization )  2)
เป็นสื่อทีก่่อใหเ้กดิการสรา้งปฏสิมัพนัธ์อย่างมคีวามหมาย (Meaningful Interactivity)  3)  เกดิการแบ่งปนัประสบการณ์(Shared 
Experience)  4)มกีารออกแบบหน่วยการเรยีนรูท้ีช่ดัเจนและยดืหยุ่น(Flexible and Clear Course Design)  5)ใหก้ารสะทอ้นผล
ต่อผูเ้รยีน/ผูใ้ชไ้ดด้(ีLearner Reflection)  6)สนองต่อคุณภาพดา้นขอ้มลูสารสนเทศ(Quality Information)  และยงัสอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของ Becta ICT Research ทีพ่บว่าการน าคอมพวิเตอร์แทบ็เลต็มาช่วยส่งเสรมิการเรยีนรูจ้ะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการ
เรยีนและผูเ้รยีนใน 6 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1)เพิม่แรงจงูใจของผูเ้รยีน  2)มผีลกระทบในทางบวกต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  3)สนบัสนุน
ใหเ้กดิการเรยีนรูด้ว้ยตวัเอง  4)ส่งเสรมิใหเ้กดิการคน้ควา้  5)มกีารเขา้ถงึองคค์วามรูน้อกหอ้งเรยีนอย่างกวา้งขวาง  6)ส่งเสรมิการ
เรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วมของผูเ้รยีน ซึง่เหมาะอย่างยิง่กบัสงัคมปจัจุบนัเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูอ้กีดว้ยโดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันา
ทกัษะครูใหม้ทีกัษะด้านการใช้คอมพวิเตอร์แทบ็เลต็นับเป็นปจัจยัทีส่ าคญัในการจดัการเรยีนการสอน เพราะครูต้องมกีารศกึษา
คน้คว้าถ่ายทอดความรู้ไปยงันักเรยีน คอมพวิเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศกึษาอาจจะเป็นเรื่องใหม่ในสงัคมไทย เป็นเรื่องใหม่ของ
โรงเรยีนและครู  ดงันัน้ความวติกกงัวลต่างๆ จากครูผู้สอนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1  ในด้านความรู้และทกัษะของครูในการใช้
คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การศกึษา  ทัง้ในการประยุกต์ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน  การบ ารุงรกัษา ซึ่งขอ้กงัวลเหล่านี้อาจเกดิ
จากการทีค่อมพวิเตอร์แท็บเลต็เป็นสิง่ที่ใหม่  ครูขาดความมัน่ใจในการใชง้าน  ขาดการบูรณาการร่วมกบัเนื้อหาสาระวชิาอื่นๆ   
เนื่องจากขาดองค์ความรู้เรื่องดงักล่าว ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะพฒันาหลกัสูตรอบรมการใชค้อมพวิเตอร์แทบ็เลต็เพื่อการเรยีนรูโ้ดยใช้
เทคนิคการอบรมกลุ่มร่วมมอื  รปูแบบ  STAD  เพือ่ความหลากหลายและการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่ เสรมิสรา้งมนุษยสมัพนัธ์ใหก้บั
ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดเ้กดิการเรยีนรูท้ีไ่ม่น่าเบื่อ  ทัง้นี้ผูว้จิยัหวงัว่า ผลจากการพฒันาหลกัสูตรอบรมนี้จะช่วยใหค้รูมคีวามรู ้มทีกัษะ
การใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ในการจดัการเรยีนรู ้เพือ่น าไปประยุกต์ใชก้บันกัเรยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  และเป็นแนวทางในการ
พฒันาหลกัสตูรอบรมเรือ่งอื่นต่อไป 
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วตัถปุระสงค ์
  

1.เพือ่พฒันาหลกัสตูรอบรม การใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคการอบรมกลุ่มรว่มมอื  รปูแบบ  

STAD  เรือ่ง การสรา้งสเปรดชตีดว้ยแทบ็เลต็   ใหม้คีุณภาพ 

 2. เพือ่ศกึษาผลการเรยีนรูข้องผูเ้ขา้อบรมระหว่างก่อนและหลงัการใชห้ลกัสตูรอบรม การใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่

การเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคการอบรมกลุม่ร่วมมอื  รปูแบบ  STAD เรือ่ง การสรา้งสเปรดชตีดว้ยแทบ็เลต็   

 3.เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรมทีม่ต่ีอหลกัสตูรอบรม การใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรูโ้ดยใช้
เทคนิคการอบรมการอบรมกลุ่มรว่มมอื  รปูแบบ  STAD  เรือ่ง การสรา้งสเปรดชตีดว้ยแทบ็เลต็  ทีพ่ฒันาขึน้  
   
วิธีด าเนินการวิจยั 
 

1) ประชากร ไดแ้ก่ คร ูบุคลากรทาการศกึษา ทีส่นใจเขา้รบัการอบรมหลกัสตูรการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การ
เรยีนรู ้จ านวน 5,095 คน คดัเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบวธิเีจาะจง จ านวน 30 คน    

2) เครือ่งมอืทีใ่ชไ้ดแ้ก่ 1)หลกัสตูรอบรม การใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู ้ เรือ่ง การสรา้งงานสเปรดชตีดว้ยแทบ็เลต็  
โดยใชเ้ทคนิคการอบรมแบบกลุ่มรว่มมอื รปูแบบ STAD เรือ่ง การสรา้งสเปรดชตีดว้ยแทบ็เลต็  2)แบบประเมนิคุณภาพหลกัสตูร 3)
แบบทดสอบวดัการเรยีนรูท้างการอบรม และ 4)แบบสอบถามความพงึพอใจ  

3) สถติทิีใ่ชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ t-test  
ในการวจิยัไดก้ าหนดการประเมนิแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดบั  (Rating Scale) ตามวธิขีองลเิคริท์ ดงันี้  
   ค่าเฉลีย่     4.50 – 5.00 หมายความว่า เหมาะสมมากทีสุ่ด 
   ค่าเฉลีย่     3.50 – 4.49 หมายความว่า เหมาะสมมาก 
   ค่าเฉลีย่     2.50 – 3.49 หมายความว่า เหมาะสมปานกลาง 
   ค่าเฉลีย่     1.50 – 2.49 หมายความว่า เหมาะสมน้อย 
   ค่าเฉลีย่     1.00 – 1.49 หมายความว่า เหมาะสมน้อยทีสุ่ด 
เกณฑเ์ฉลีย่ของระดบัความคดิเหน็ในงานวจิยัในครัง้นี้ ใชค้่าเฉลีย่ของคะแนนตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานไมเ่กนิ 
1.00 

 4) ขัน้ตอนการด าเนินการ 
  4.1) ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและศกึษาความตอ้งการของผูเ้ขา้อบรม ปญัหาหรอืศกัยภาพทางการ
เรยีนของผูเ้ขา้อบรม ก าหนดวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม ก าหนดแหล่งขอ้มลูทีจ่ะน ามาใชใ้นการออกแบบ หลกัสตูรอบรมการใช้
คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคการอบรมกลุ่มรว่มมอื  รปูแบบ  STAD เรือ่ง การสรา้งสเปรดชตีดว้ยแทบ็เลต็   

 4.2) พฒันาหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคการอบรมกลุ่มรว่มมอื  
รปูแบบ  STAD  เรือ่ง การสรา้งสเปรดชตีดว้ยแทบ็เลต็  พรอ้มกบัพฒันาเครือ่งมอืต่าง ๆ ไดแ้ก่ 1) แบบประเมนิคุณภาพหลกัสตูร 
2) แบบทดสอบวดัการเรยีนรูท้างการอบรม และ 3) แบบสอบถามความพงึพอใจ  

 4.3) น าหลกัสตูรฝึกอบรมทีพ่ฒันา แลว้ไปปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 ท่าน เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้ง
และน ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 

 4.4) หาคุณภาพเครือ่งมอืต่าง ๆ ไดแ้ก่ 1) แบบประเมนิคุณภาพหลกัสตูร 2) แบบทดสอบวดัการเรยีนรู้
ทางการอบรม และ 3) แบบสอบถามความพงึพอใจ โดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 คน  

 4.5) ปรบัปรุงแกไ้ขเครือ่งมอืตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ 
 4.6) ทดลองน าร่อง (try-out) อบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคการอบรมกลุ่ม

ร่วมมอื รปูแบบ STAD   
4.7) ประเมนิคุณภาพหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคการอบรมกลุ่ม 

ร่วมมอื  รปูแบบ  STAD  เรือ่ง การสรา้งสเปรดชตีดว้ยแทบ็เลต็  ทีพ่ฒันาขึน้ โดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 คน  
 4.8) ปรบัปรุงแกไ้ขเหลกัสตูรการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคการอบรมกลุ่มรว่มมอื  

รปูแบบ  STAD  เรือ่ง การสรา้งสเปรดชตีดว้ยแทบ็เลต็  ตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ 
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 4.9) ทดลองใชจ้รงิกบักลุ่มตวัอย่าง   
 4.10) วเิคราะหข์อ้มลู  และสรุปผล 
 

ผลการวิจยั  
 
 1) ผลการพฒันาหลกัสตูร 
 1.1 จุดประสงคห์ลกัสตูร  
  เพือ่ใหค้รมูคีวามรูค้วามเขา้ใจ ทกัษะในการใชง้านคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู้  ผูเ้ขา้อบรมสามารถ
สรา้งงานสเปรดชตีดว้ยคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็  และสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยุกต์ใชใ้นการเรยีนการสอนได ้
 1.2 จ านวนผูเ้ขา้อบรม 30 คน 
 1.3 ระยะเวลาในการอบรม 6 ชัว่โมง 
 1.4 เนื้อหาการอบรม 
  หน่วยที ่1 ความรูพ้ ืน้ฐานเกีย่วกบัแทบ็เลต็  
  หน่วยที ่2 พืน้ฐานการใชง้านแทบ็เลต็ 
  หน่วยที ่3 การใชง้านแอพพลเิคชนั 
  หน่วยที ่4 การสรา้งงานสเปรดชตี   
 หลกัสตูรมรีะยะเวลา  6 ชัว่โมง ประกอบไปดว้ย 4 หน่วย ไดแ้ก ่ หน่วยที ่1 ความรูพ้ ืน้ฐานเกีย่วกบัแทบ็เลต็ 
ระบบปฏบิตักิาร  ประเภทววิฒันาการของแทบ็เลต็ หน่วยที ่2 พืน้ฐานการใชง้านแทบ็เลต็เบือ้งตน้ ส่วนประกอบ หน่วยที ่3 แอพ
พลเิคชนัดา้นสือ่การเรยีนการสอน  การใชง้านกลอ้ง   และหน่วยที ่4 การสรา้งงานสเปรดชตี  การสรา้งเอกสารชตี  การใชส้ตูร
ค านวณ การจดัรปูแบบเอกสาร และการสรา้งกราฟ  โดยในหน่วยที ่4 ด าเนินการอบรมโดยใชเ้ทคนิคการจดักจิกรรมาการอบรม
แบบกลุ่มร่วมมอื  รปูแบบ  STAD เรือ่ง การสรา้งสเปรดชตีดว้ยแทบ็เลต็   
 1.5 ผลการประเมนิคุณภาพหลกัสตูร   
 ผูว้จิยัน าแบบประเมนิคุณภาพหลกัสตูรอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู้ เรือ่ง การสรา้งงานสเปรดชตี 
โดยใชเ้ทคนิคการอบรมแบบแบบกลุ่มร่วมมอื  รปูแบบ  STAD เรือ่ง การสรา้งสเปรดชตีดว้ยแทบ็เลต็  เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ 5  คน  
เพือ่ประเมนิคุณภาพ  ผลการประเมนิแสดงในตารางที ่1 
  
ตารางท่ี 1  ผลการประเมนิคุณภาพหลกัสตูร 

 
รายการประเมิน X  S.D. ระดบั 

ประเดน็การประเมิน : ด้านการจดัการฝึกอบรม 4.50 0.12 มาก 
1. การอบรมมกีารจดัสถานทีไ่ดเ้หมาะสมกบัหลกัสตูร 4.40 0.58 มากทีสุ่ด 
2. การอบรมมกีารก าหนดเวลาไดเ้หมาะสมกบัหลกัสตูร 4.60 0.55 มาก 
3. การอบรมมกีารจดัใหม้อุีปกรณ์ / เครือ่งมอืใหเ้หมาะสม 4.40 0.55 มาก 
4. ในการอบรมมเีอกสารประกอบการอบรมทีม่เีนื้อหาครบถว้นสอดคลอ้ง

กบัการบรรยาย 4.40 0.55 

มากทีสุ่ด 

ประเดน็การประเมิน : ด้านความเหมาะสมของเน้ือหาหลกัสตูร
อบรม 4.55 0.10 

มากท่ีสดุ 

1. เนื้อหาของหลกัสตูรอบรมในหวัขอ้ต่างๆ มคีวามสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 4.40 0.55 

มากทีสุ่ด 

2. ในหลกัสตูรอบรมไดน้ าหลกัทฤษฎมีาใช ้ 4.40 0.55 มากทีสุ่ด 
3. เนื้อหาการอบรมช่วยท าใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเหน็ความส าคญัของ การ
ใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู ้

4.40 0.55 มาก 

4. เนื้อหาการฝึกอบรมช่วยท าใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมทีกัษะการใช้ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
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รายการประเมิน X  S.D. ระดบั 

คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู ้

ประเดน็การประเมิน : ด้านรปูแบบการอบรม 4.55 0.19 มากท่ีสดุ 
1. การอบรมไดน้ ารปูแบบเทคนิคการอบรมมาใช ้ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
2. การอบรมวทิยากรใชส้ือ่การสอนสอดคลอ้งกบัเนื้อหาในหลกัสตูร 4.60 0.55 มาก 
3. การอบรมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรอบรม 4.40 0.55 มาก 
4. การอบรมมเีนื้อหาหลกัสตูรอบรมและการบรรยายสมัพนัธก์บัเวลาการ

อบรม 4.60 0.55 

มากทีสุ่ด 

ประเดน็การประเมิน : ด้านวดัประเมินผลการอบรม 4.50 0.12 มาก 
1. การประเมนิผลการอบรมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 

2. การประเมนิผลสอดคลอ้งกบัเนื้อหาของหลกัสตูรอบรม 4.40 0.55 มาก 

3. ขัน้ตอนของเกณฑใ์นการประเมนิผลมคีวามชดัเจน 4.60 0.55 มาก 

4. การประเมนิผลทีม่แีบบทดสอบทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสตูร 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 

เฉล่ียรวม 4.52 0.10 มากท่ีสดุ 
  
 จากตารางที ่1 ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ต่อคุณภาพหลกัสูตรในระดบัมากทีสุ่ด (X  = 4.52, S.D.  = 0.10) เมือ่
พจิารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากถงึระดบัมากทีสุ่ดโดยค่าเฉลีย่อยู่ระหว่าง  4.40 - 4.80  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 
0.45 – 0.58 
 
 2) ผลการศึกษาการทดลองใช้หลกัสตูร 
 2.1) ดา้นความรู ้
  ผูว้จิยัทดสอบความรูผู้เ้ขา้รบัการอบรมทัง้ก่อนและหลงัการอบรม  โดยทดสอบดว้ยแบบสอบวดัความรู ้ 
จ านวน 30 ขอ้  ผลการวเิคราะหแ์สดงในตารางที ่ 2 
 
ตารางท่ี  2  ผลการวเิคราะหค์่าเฉลีย่คะแนนกอ่นเรยีนและหลงัเรยีนของครทูีเ่ขา้รบัการอบรม 

เวลา จ านวน X  S.D. ค่า t Sig. 
ก่อนเรยีน 30 15.80 2.12 

26.15* .000 
หลงัเรยีน 30 25.60 1.25 

 จากตารางที ่ 2  จากการทดสอบคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัของครทูีเ่ขา้รบัการอบรม พบว่า คะแนนทดสอบหลงัการ
อบรมสงูกว่าคะแนนก่อนการอบรมอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 
 
 2.2) ดา้นความพงึพอใจ 
  ผูว้จิยัไดส้อบถามความพงึพอใจของครทูีเ่ขา้รบัการอบรม  โดยใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจหลงัการอบรม 
ผลการวเิคราะหแ์สดงในตารางที ่3 
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ตารางท่ี  3  ผลความพงึพอใจของครทูีเ่ขา้รบัการอบรม 
รายการประเมิน X  SD. ระดบั 

ด้านวิทยากร 4.62 0.28 มากท่ีสดุ 
1. การถ่ายทอดความรูข้องวทิยากรมคีวามชดัเจน 4.90 0.32 มากทีสุ่ด 

2. ความสามารถในการอธบิายเนื้อหา 4.63 0.52 มากทีสุ่ด 

3. มคีวามครบถว้นของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.33 0.71 มาก 

4. การใชเ้วลาตามทีก่ าหนดไว ้ 4.50 0.65 มาก 

5. การตอบค าถามของวทิยากร 4.82 0.38 มากทีสุ่ด 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.50 0.16 มากท่ีสดุ 
1. ความเหมาะสมของเนื้อหาในการอบรม 4.50 0.73 มาก 

2. ความรูพ้ ืน้ฐานเกีย่วกบัแทบ็เลต็ 4.50 0.57 มากทีสุ่ด 

3. การปรบัแต่งและการใชง้านทัว่ไป 4.50 0.51 มากทีสุ่ด 

4. การใชง้านกลอ้งถ่ายภาพ 4.27 0.60 มาก 

5. การใชแ้อพพลเิคชัน่ดา้นการเรยีนการสอน 4.57 0.57 มากทีสุ่ด 

6. การใชง้านสเปรดชตีจดัการเอกสาร 4.60 0.62 มาก 

7. การใชฟ้งัชัน่ในการสรา้งเอกสารสเปรดชตี 4.47 0.50 มาก 

8. การสรา้งสรา้งกราฟและการตกแต่งเอกสารสเปรดชตี 4.63 0.35 มากทีสุ่ด 

ด้านสถานท่ีระยะเวลา 4.53 0.38 มากท่ีสดุ 
1. ความเหมาะสมระยะเวลาในการอบรม 4.10 0.80 มาก 

2. ดา้นความพรอ้มของวสัดุ  อุปกรณ์  ในการอบรม 4.67 0.55 มากทีสุ่ด 

3. ความเหมาะสมของสถานทีใ่นการจดัการอบรม 4.70 0.58 มากทีสุ่ด 

รวมเฉล่ีย 4.50 0.57 มากท่ีสดุ 

 
จากตาราง  3  ครทูีเ่ขา้รบัการอบรมมคีวามพงึพอใจต่อการอบรมในระดบัมากทีสุ่ด (X  = 4.50, S.D. = 0.57) เมือ่

พจิารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากถงึระดบัมากทีสุ่ดโดยค่าเฉลีย่อยู่ระหว่าง  4.10 - 4.80  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 
0.31 – 0.71 
 

อภิปรายผลการวิจยั 
  

จากผลการวจิยัพบว่า  หลกัสตูรอบรม การใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคการอบรมกลุ่มรว่มมอื  

รปูแบบ  STAD เรือ่ง การสรา้งสเปรดชตีดว้ยแทบ็เลต็  เป็นหลกัสตูรทีม่คีณุภาพ เมือ่น าไปทดลองใชพ้บว่า  ครผููเ้ขา้รบัการอบรมมี

คะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการอบรมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัและมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด  ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก

ขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรผูว้จิยัไดพ้ฒันาตามรปูแบบ ADDIE Model ซึง่เป็นแนวคดิทีใ่ชใ้นการพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมที่

สามารถน ามาด าเนินการไดเ้ป็นอย่างดเีพราะมขี ัน้ตอนการด าเนินการทีแ่น่ชดัและเป็นล าดบัการด าเนินการทีน่ ามาปฏบิตัไิดจ้รงิ

ดงันี้ ข ัน้วเิคราะห ์(Analysis)  ข ัน้การออกแบบ (Design)  ข ัน้การพฒันา  (Development)  ข ัน้การทดลองใช ้ (Implementation)  

และขัน้การประเมนิผล  (Evaluation) สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ เดอืนเพญ็ ภานุรกัษณ์(2553 : 81-83) ซึง่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช ้คอืครู

โรงเรยีนตน้แบบทีผ่่านการอบรมคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐานในปีที ่1 ของโครงการศนูยท์างไกล ทีน่ าเอารปูแบบ ADDIE Model ไปใชใ้น

การ 1)พฒันาหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์พบว่าช่วยใหเ้กดิ หนงัสอือเิลก็ทรอนกิสท์ีม่คีุณภาพมากทีสุ่ด และผูเ้ขา้อบรมมคีวามพงึพอใจ

ต่อหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสใ์นระดบัมากทีสุ่ด อกีทัง้ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ทคนคิการอบรมกลุ่มร่วมมอื  รปูแบบ  STAD  ช่วยใหผู้อ้บรมเกดิ
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ทกัษะในการคดิวเิคราะห ์คดิแกป้ญัหา และคดิอย่างสรา้งสรรค ์ โดยมกีารจดักจิกรรมแบบกลุ่มร่วมมอื  ใหทุ้กคนไดม้สี่วนร่วมใน

กจิกรรมกลุ่ม  สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ   สนิท  ตเีมอืงซา้ย(2552) การเรยีนรูร้ว่มกนัผ่านเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ โดยใช้

เทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสมัฤทธิ ์ (STAD) บนระบบมเูดลิ (Moodle)  ด าเนินการวจิยัตามรปูแบบ  ADDIE  ประกอบดว้ย  5  

ขัน้ตอนคอื  การวเิคราะห ์ การออกแบบ  การพฒันา  การทดลองใชง้าน  และการประเมนิผล  โดยทีโ่มดลูการเรยีนรูร้่วมกนัทีส่รา้ง

ขึน้ประกอบดว้ย  การจดัการขอ้มลูผูเ้รยีน  การจดักลุ่มผูเ้รยีน  การตดิต่อสือ่สาร  การช่วยเหลอืผูเ้รยีน  การจดักจิกรรมการเรยีนรู้  

การรายงานความคบืหน้า  แฟ้มสะสมงาน  แหล่งเรยีนรู ้ การทดสอบ  การประเมนิผลการเรยีนและการรายงานผลการเรยีน  

ผลการวจิยัปรากฏว่า  ผลการประเมนิความพงึพอใจจากผูเ้ชีย่วชาญอยู่ในเกณฑร์ะดบัเหมาะสมมาก  และความพงึพอใจของ

ผูเ้รยีนอยูร่ะดบัพงึพอใจมากทีสุ่ด 

  ดงันัน้จากผลการวจิยัและผลทีไ่ดอ้ภปิรายแสดงใหเ้หน็ว่า การพฒันาหลกัสตูรอบรมทีใ่ช้ข ัน้ตอนการพฒันาตามรปูแบบ 

ADDIE Model และการใชเ้ทคนิคการอบรมแบบสถานการณ์ปญัหานัน้สามารถกระตุน้ใหผู้อ้บรมไดเ้กดิการเรยีนรู ้เกดิทกัษะและ

เจตคตอิย่างแทจ้รงิ 
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ผลการจดัการเรียนรู้รายวิชาหลกัส าคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยใช้เครือข่าย Ning Social Network 
The Effects of  Interactive Entitled  Introduction  Information  Technology 

by  Ning  Social  Network. 
 

ชเนตต ี  พมิพส์วรรค*์*  
Chanettee  Pimsawan 

Faculty of Information Technology, Rajabhat Maha Sara Kham University 
 

บทคดัย่อ 
 

  การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  นัน้สามารถส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนม ี
ความรู ้ ความสามารถ  มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ และพฒันาทกัษะทางวชิาชพีอยา่งต่อเนื่อง  ในปจัจบุนั
นกัศกึษาจ าเป็นตอ้งรอบรู ้ และทนัต่อการเปลีย่นแปลงของสงัคมและเทคโนโลย ี ดงันัน้จงึมกีารพฒันาและ
เลอืกใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ   มาใชใ้นการผลติสื่อการเรยีนการสอน   เพื่อช่วยเพิม่ศกัยภาพการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองของนกัศกึษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
โปรแกรม Ning Social Network  เป็นสื่อการเรยีนประเภทหนึ่งทีใ่ชเ้พิม่ความสามารถในการเรยีนรู ้ 
งานวจิยัครัง้นี้จงึมจีดุมุง่หมายเพื่อ  1)  พฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้รายวชิาหลกัส าคญัของเทคโนโลยี
สารสนเทศ  หน่วยที ่1 เรือ่ง ระบบสารสนเทศในองคก์ร โดยใชเ้ครอืข่าย Ning  Social  Network  ทีม่ ี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์75/75  2)  เพื่อศกึษาดชันีประสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรู ้รายวชิาหลกั
ส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ หน่วยที ่1 เรือ่ง ระบบสารสนเทศในองคก์ร โดยใชเ้ครอืขา่ย Ning Social 
Network  3)  เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 4)  
เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาจากการเรยีนโดยใชเ้ครอืขา่ย  Ning  Social  Network  รายวชิาหลกั
ส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ หน่วยที ่1 เรือ่ง ระบบสารสนเทศในองคก์ร การวจิยัครัง้นี้ไดด้ าเนินการ
จดัการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนของ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 30 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื 
แผนการจดัการแผนการจดัการเรยีนรู ้รายวชิาหลกัส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ  หน่วยที ่1  เรือ่งระบบ
สารสนเทศในองคก์ร,  กจิกรรมการเรยีนรู ้ Ning  Social  Network,  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน  เป็นแบบปรนัยเลอืกตอบ ม ี4 ตวัเลอืก จ านวน 20 ขอ้  และ  แบบสอบถามความพงึพอใจของผูเ้รยีน
ทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรู ้ สถติทิีใ่ชไ้ดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ สถติ ิt-test   
 ผลการวจิยัพบว่า  

1. แผนการจดัการเรยีนรู ้รายวชิาหลกัส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ หน่วยที ่ 1 เรือ่ง 
ระบบสารสนเทศในองคก์ร มปีระสทิธภิาพ  เท่ากบั  77.69/76.54 

     2.  ดชันีประสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิาหลกัส าคญัของเทคโนโลย ี
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สารสนเทศ หน่วยที ่1 เรือ่ง ระบบสารสนเทศในองคก์ร โดยใชเ้ครอืขา่ย Ning Social Network  มคี่าเท่ากบั  
0.6247   

        3.  นกัศกึษาทีเ่รยีนโดยใชเ้ครอืขา่ย  Ning  Social  Network  รายวชิาหลกัส าคญั 
ของเทคโนโลยสีารสนเทศ หน่วยที ่1 เรือ่ง ระบบสารสนเทศในองคก์ร  มคีะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าก่อน
เรยีน  อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

        4.  นกัศกึษาทีเ่รยีนโดยใชเ้ครอืขา่ย  Ning Social Network  ในรายวชิาหลกัส าคญั 
ของเทคโนโลยสีารสนเทศ หน่วยที ่1 เรือ่ง ระบบสารสนเทศในองคก์ร  มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก   
 
**  อาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
  โดยสรุป  การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ปรแกรม  Ning  Social  Network   เรือ่งระบบสารสนเทศ
ในองคก์ร  มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเหมาะสม  ท าใหน้กัศกึษามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตกต่างกนั
และมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  ดงันัน้จงึสมควรสนับสนุนใหน้ าโปรแกรมดงักล่าวไปใชจ้ดัการเรยีนการ
สอนเพื่อใหผู้เ้รยีนบรรลุตามจดุประสงคข์องรายวชิาต่อไป   
 
ค าส าคญั  :  Ning  Social  Network 

ABSTRACT 
 

This  study  The Effects of  Interactive Entitled  Introduction  Information  Technology 
by  Ning  Social  Network.  with  a  required  efficiency  of  75/75,  to  find  out  an  effectiveness  
index  of  the  learning  by ning social network , to  compare  students learning  achievement  
entitled  Introduction  Introduction  Information  Technology,  and  to  compare  students’ 
satisfaction  with  learning  by  ning  social  network.  The  sample  used  in  the  study  consisted  
of  30  first  year  IT  students  of  the  Faculty  of  Information  Technology  at  Rajabaht  
Mahasarakham  University  in  the  frist  semester  of  the  academic  year  2011,  obtained  using  
the  purposive  sampling  echnique.  Four  types  of  the  instruments  used  in  the  study  were  
ning  social  network, Test  was  a  20 – item  4-choice  achievement  and a 10-item  5-rating-
scale inventory  on  student  satisfaction  with  learning  by  using  the  ning  social  network.  The  
statistics  used  for  analyzing  the  collected  data  were  mean,  standard  deviation ;  and t-test 
(dependent samples)  was  employed  for  testing  hypotheses. 
 The  results  of  the  study  were  as  follows  : 

1. The Effects of  Interactive Entitled  Introduction  Information  Technology 
by  Ning  Social  Network  had  an  efficiency  of  77.69/76.54  which  was  met  the  established  
requirement. 

2. The Effects of  Interactive Entitled  Introduction  Information  Technology 
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by  Ning  Social  Network  had  an  effectiveness  index  of  0.6247. 
      3.    The  student  show  learning  achievement  on  Entiled  Introduction  Information  
Technology  by  Ning  Social  Network. 
  4.   The  students  show  in  satisfaction  with  learning  by  ning  social  network  had  
satisfaction  at  a  high  level. 
 
บทน า 

การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  ตามแนวทางการปฎริปูการศกึษาและแนวการจดัการศกึษาใน
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พุทธศกัราช 2542  แกไ้ขเพิม่เตมิ  พุทธศกัราช 2545  ระบุว่า การ
จดัการศกึษาตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้ และถอืว่าผูเ้รยีนมี
ความส าคญัทีสุ่ด  กระบวนการจดัการศกึษาตอ้งส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดร้บัการพฒันาตามศกัยภาพ  อยา่งเตม็
ความสามารถ  การจดักระบวนการเรยีนรูต้อ้งจดัใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รยีน  การ
ประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม  การจดักจิกรรมและกระบวนการเพื่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่น
ความรู ้ การวเิคราะห ์ สงัเคราะหเ์พื่อยกระดบัความรู ้ การสรา้งความรูใ้หม่  การประยกุตใ์ชค้วามรู ้ เป็น
วธิกีารหนึ่งในการเพิม่ศกัยภาพของการเรยีนรูด้ว้ยตนเองไดม้ากขึน้  ดงันัน้การจดัการความรูจ้ะประสบ
ผลส าเรจ็ไดจ้ะตอ้งใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมเป็นเครือ่งมอืช่วยในการจดัการความรู้  เทคโนโลยเีวบ็  2.0  นบั
ไดว้่าสามารถเป็นเครือ่งมอืทีส่ าคญัของการสื่อสารในยุคปจัจบุนั ซึง่ก าลงัเป็นทีน่ิยมมากส าหรบัผูเ้รยีนใน
ระดบัอุดมศกึษา  การใช ้ Social  Network  จงึสามารถช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถแบ่งปนัประสบการณ์  การ
น าเสนอผลงานไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม  ตลอดจนเป็นช่องทางในการเผยแพรผ่ลงานและการพฒันาองคค์วามรู้
ผ่านรปูแบบสงัคมออนไลน์  จากหลกัการดงักล่าว  ผูว้จิยัจงึเหน็ว่า  Ning  Social  Network  จะช่วยเป็น
เครือ่งมอืในการเผยแพรอ่งคค์วามรูข้องแต่ละบุคคล  และสามารถน ามาจดัการความรูข้องตนเองไดเ้ป็น
อยา่งด ี ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจท าการวจิยัเรือ่งผลการจดัการเรยีนรูร้ายวชิาหลกัส าคญัทางเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยอาศยัเครอืข่าย  Ning  Social  Network  เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะทางสงัคม  ช่วยเหลอื
กนัและกนัในการจดัการเรยีนรู ้ และส่งผลใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์ีส่งูขึน้ อกีทัง้ผลของการวจิยัในครัง้นี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาดา้นการเรยีนการสอนอกีแนวทางหนึ่งในการใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาเป็น
เครือ่งมอืในการพฒันาการเรยีนการสอนต่อไป 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1.  เพื่อพฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้รายวชิาหลกัส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ  
หน่วยที ่1  เรือ่ง ระบบสารสนเทศในองคก์ร โดยใชเ้ครอืขา่ย    Ning Social Network ทีม่ปีระสทิธภิาพตาม
เกณฑ ์75/75 

2.  เพื่อศกึษาดชันีประสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรู ้รายวชิาหลกัส าคญัของเทคโนโลยี
สารสนเทศ หน่วยที ่1 เรือ่ง ระบบสารสนเทศในองคก์ร โดยใชเ้ครอืขา่ย Ning Social Network   

3.  เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาก่อนเรยีนและหลงัเรยีน  

1201



 

 
4.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนจากการเรยีน รายวชิาหลกัส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วยที ่1  เรือ่ง ระบบสารสนเทศในองคก์รโดยใชเ้ครอืขา่ย  Ning Social Network 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

1.  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  คอื  นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่ 1  คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม  ทีล่งทะเบยีนเรยีนในรายวชิาหลกัส าคญัของเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ในภาคเรยีนที ่1/2554  จ านวน 86  คน   

2.  กลุ่มตวัอยา่งประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  คอื นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่ 1 คณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ทีล่งทะเบยีนเรยีนในรายวชิาหลกัส าคญัของ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  ในภาคเรยีนที ่1/2554  จ านวน 30 คน ซึง่ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  

3.  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
3.1  แผนการจดัการแผนการจดัการเรยีนรู ้รายวชิาหลกัส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ   

หน่วยที ่1  เรือ่งระบบสารสนเทศในองคก์ร  
3.2  กจิกรรมการเรยีนรู ้Ning Social Network  

  3.3   แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  รายวชิาหลกัส าคญัของเทคโนโลยี
สารสนเทศหน่วยที ่1 เรือ่งระบบสารสนเทศในองคก์ร  เป็นแบบปรนยัเลอืกตอบ ม ี4 ตวัเลอืก จ านวน 20 
ขอ้  

     3.4   แบบสอบถามความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรู้ 
 4.  สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
  4.1  สถติพิืน้ฐาน  ไดแ้ก่  รอ้ยละ  ค่าเฉลีย่  และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  4.2  สถติทิีใ่ชท้ดสอบผลสมัฤทธิไ์ดแ้ก่  t-test  (แบบ  Dependent  Samples) 

4.3  การหาค่าประสทิธภิาพ  (E1/E2) 
 
ผลการวิจยั 

1.  ผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาทีเ่รยีนดว้ยผลการเรยีนรูด้ว้ยแผนการจดัการเรยีนรู้ รายวชิาหลกั
ส าคญั 

ของเทคโนโลยสีารสนเทศ หน่วยที ่1 เรือ่ง ระบบสารสนเทศในองคก์ร ทีม่ปีระสทิธภิาพ  เท่ากบั  
77.69/76.54 
 2.  ดชันีประสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิาหลกัส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ หน่วย
ที ่1 เรือ่ง ระบบสารสนเทศในองคก์ร โดยใชเ้ครอืข่าย Ning Social Network  มคี่าเท่ากบั 0.6247  
หมายความว่า แผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิาหลกัส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ หน่วยที ่1 เรือ่ง ระบบ
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สารสนเทศในองคก์ร  โดยใชเ้ครอืขา่ย Ning Social Network ท าใหน้กัศกึษามคีวามกา้วหน้าทางการเรยีน
เพิม่ขึน้หลงัจากเรยีนรู ้รอ้ยละ  62.47 
 3.  นกัศกึษาทีเ่รยีนดว้ยโดยใชเ้ครอืขา่ย Ning Social Network  รายวชิาหลกัส าคญัของเทคโนโลยี
สารสนเทศ หน่วยที ่1 เรือ่ง ระบบสารสนเทศในองคก์ร มคีะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน  อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

4.  นกัศกึษาทีเ่รยีนโดยใชเ้ครอืขา่ย Ning Social Network  ในรายวชิาหลกัส าคญัของเทคโนโลยี
สารสนเทศ หน่วยที ่1 เรือ่ง ระบบสารสนเทศในองคก์ร มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  
4.25 คะแนน  
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 1.  จากผลการทดลองพบว่า แผนการจดัการเรยีนรู้รายวชิาหลกัส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หน่วยที่ 1 เรื่อง ระบบสารสนเทศในองค์กร มปีระสทิธเิท่ากบั  77.69/76.54  สูงกว่าเกณฑท์ี่ตัง้ไว้  คอื  
75/75  ทัง้นี้เนื่องมาจาก  การเรยีนรู่รวมกนัจะช่วยใหผู้เ้รยีนช่วยเหลอืกนั  เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดร้่วมกบั
กลุ่ม  และร่วมกนัแสดงความคดิเหน็  การอภปิราย  ท าให้การเรยีนมคีวามสนุก  ได้รบัความรูโ้ดยทัว่กนั  
เนื่องจากเทคนิคที่ใช้ได้แก่ ร่วมกันคิด  ผู้เรยีนในกลุ่มอาจเป็นผู้แทนของกลุ่มในการตอบค าถาม  และ
ค าตอบที่ตอบนัน้จะเป็นค าตอบของกลุ่ม  ดงันัน้จงึสมาชกิในกลุ่มจงึต้องรู้ค าตอบของงานที่รบัมอบหมาย
ร่วมกนั  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วทิยา อารรีาษฎร์  (2549 : บทคดัย่อ) ทีศ่กึษาวจิยัในดา้นการเรยีนรู้
รว่มกนั  ผลพบว่า  ค่าประสทิธภิาพตามเกณฑ ์E1/E2  มคี่าสงูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้
 2.  ดชันีประสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิาหลกัส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ  หน่วย 
ที ่1 เรือ่ง ระบบสารสนเทศในองคก์ร โดยใชเ้ครอืข่าย Ning Social Network  มคี่าเท่ากบั  0.6247  หรอืคดิ 
เป็นรอ้ยละ  62.47  แสดงว่าแผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิาหลกัส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศหน่วยที ่1  
เรือ่ง ระบบสารสนเทศในองคก์ร  ทีพ่ฒันาขึน้ท าใหน้กัศกึษามคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้จากก่อน 
เรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ  62.47  ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ  ศรสีมพร  จนัทะเพญ็  (2549)  พบว่าดชันี 
ประสทิธผิลของบทเรยีนคอมพวิเตอรท์ีพ่ฒันาขึน้ ท าใหน้กัเรยีนมคีวามก้าวหน้าเพิม่ขึน้  เท่ากบั 0.73  ทัง้นี้ 
อาจเป็นเพราะการน า  Ning  Social  Network  มาประกอบการสอนนัน้  ท าใหน้กัศกึษาเกดิความรูส้กึ

แปลก 
ใหมแ่ละเกดิความสนใจประกอบกบันกัศกึษาสามารถทดลองและฝึกปฏบิตัไิปพรอ้มกบัตวัอยา่งทีป่ระกอบ 
ให ้ เป็นรายบุคคล  และสามารถควบคุมการเรยีนไดด้ว้ยตนเอง  ท าใหค้ะแนนหลงัเรยีนเพิม่ขึน้มากกว่า 
ก่อนเรยีนค่อนขา้งสูง  แสดงว่าแผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิาหลกัส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ   
หน่วยที ่1 เรือ่ง ระบบสารสนเทศในองคก์ร โดยใชเ้ครอืขา่ย  Ning Social Network  มปีระสทิธภิาพเป็นที่ 
น่าพอใจ 
 3.  นกัศกึษาทีม่เีรยีนโดยใช ้ Ning  Social  Network  เรือ่งระบบสารสนเทศในองคก์ร  แลว้ท า
ใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึน้กว่าก่อนเรยีน  ทัง้น้ีเน่ืองมา จาก การเรยีนรูร้วมกนัจะช่วยใหผู้เ้รยีน
ช่วยเหลอืกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่การจดักลุ่มแบบคละความสามารถจะท าใหผู้เ้รยีนทีเ่รยีนอ่อนไดร้บัความรู้
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จากเพื่อนมากขึน้  นอกจากนี้การน าโปรแกรม  Ning  Social  Network  มาเป็นเครื่องมอื  ส่งผลใหผู้เ้รยีน
ทุกคนไดม้โีอกาสรว่มแสดงความคดิเหน็  แสดงความรูข้องตนเอง หรอืการอภปิรายในประเดน็ต่าง ๆ  อกี
ทัง้น าความรูท้ีเ่พื่อนๆ อภปิราย  มาใชต่้อยอด  กส็่งผลใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่าเกณฑท์ี่
ก าหนด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วทิยา อารรีาษฎร ์(2549) ทีศ่กึษาวจิยัในดา้นการเรยีนรูร้ว่มกนั  ผล
พบว่า  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนสงูขึน้อยา่งมนียัส าคญั       

4.  นกัศกึษามคีวามพงึพอใจเมือ่เรยีนโดยใช ้Ning  Social  Network  อยูใ่นระดบัมาก  ทัง้นี้
เนื่องมาจาก  การทีไ่ดเ้รยีนรูร้ว่มกนั เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดร้ว่มกบักลุ่ม  และรว่มกนัแสดงความ
คดิเหน็ การอภปิราย  ท าใหก้ารเรยีนมคีวามสนุก  ไดร้บัความรูโ้ดยทัว่กนั  เนื่องจากเทคนิคทีใ่ช ้ ไดแ้ก่  
รว่มกนัคดิ  ผูเ้รยีนในกลุ่มอาจเป็นผูแ้ทนของกลุ่มในการตอบค าถาม  และค าตอบทีต่อบนัน้จะเป็นค าตอบ
ของกลุ่ม  ดงันัน้สมาชกิในกลุ่มจงึตอ้งรูค้ าตอบของงานทีร่บัมอบหมายรว่มกนั  นอกจากนี้ กจิกรรมยงัเปิด
โอกาสใหผู้เ้รยีนทุกๆ คน ไดม้โีอกาสรว่มแสดงความคดิเหน็  แสดงความรูข้องตนเอง หรอืการอภปิรายใน
ประเดน็ต่างๆ ผ่าน  Ning  Social  Network  เป็นการส่งเสรมิการอภปิรายของผูเ้รยีน ท าใหผู้เ้รยีนรูส้กึว่า
ตนเองมคีุณค่า  วทิยา อารรีาษฎร ์(2549) ทีศ่กึษาวจิยัในดา้นการเรยีนรูร้ว่มกนั  ผลพบว่า  ผูเ้รยีนมคีวาม
พงึพอใจในระดบัมาก 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
 จากการศกึษา  เรือ่งผลการจดัการเรยีนรูร้ายวชิาหลกัส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ   
หน่วยที ่1 เรือ่ง ระบบสารสนเทศในองคก์ร โดยใชเ้ครอืขา่ย Ning Social Network  ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ 
ดงันี้ 
 1.  ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
        ก่อนการจดัการเรยีนรู ้จะตอ้งอธบิายใหผู้เ้รยีนทุกๆ คน เขา้ใจในกระบวนการการเรยีนรู้
รว่มกนั  เขา้ใจบทบาทในกลุ่ม เพื่อสรา้งจติส านึกและ/หรอืความตระหนกัในหน้าทีภ่ายในกลุ่ม   นอกจากนี้
ควรอธบิายขัน้ตอน วธิกีารในกจิกรรมใหผู้เ้รยีนเขา้ในอยา่งละเอยีด  
 

2.  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
การเรยีนรว่มกนัมเีทคนิคหลายวธิ ีควรมกีารวจิยัหาเทคนิคทีเ่หมาะสมกบั 

นกัศกึษาในแต่ละสาขาวชิา  เนื่องจากนกัศกึษาในแต่ละสาขามคีวามชอบ สไตล ์และมคีุณลกัษณะที่
แตกต่างกนั 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to 1) develop cromonym practice drills 

with picture of the rhyme to developed speaking skills for kindergarten grade II 
and efficiency from 3.51 up, 2) effectiveness index, 3) compare speaking skills 
of students before and after learning using the cromonym practice drills with 
picture of the rhyme, and 4) students’ satisfaction to cromonym practice drills 
with picture of the rhyme. The samples used in this research were 18 
kindergarten grade II in the first semester of academic year 2009 of 
Banplengnonkayom School, Thambol Wangdong, Amphor Yangsisurat, Maha 
Sarakham Province under the Maha Sarakham Educational Service Area Zone 
2 got from purposive sampling. The instruments used were 10 experience plans, 
10 cromonym practice drills with picture of the rhyme, evaluation form for 
speaking skills, and students’ satisfaction form. Data were analyzed by used of 
percentage, mean, and standard deviation and t-test was employed for 
hypothesis.   The research findings were as follow: 1) The cromonym practice 
drills with picture of the rhyme were consistent and appropriate at the highest 
level ( =4.55) 2) The effectiveness index of speaking skills preparation by  
using the cromonym practice drills with picture of the rhyme for kindergarten 
grade II was 0.6111, students have had speaking skills increase 61.11 
percentage 3) Students’ speaking skills after learning using the cromonym 
practice drills with picture of the rhyme were significantly higher than before 
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learning at the .05 level and 4) All students satisfied with cromonym practice 
drills with picture of the rhyme (100 percentage) 

 
 
KEYWORDS: Cromonym practice drills with picture of the rhyme, Speaking 

skills 
 
 

1. INTRODUCTION  

Early Childhood Education Act BE 2546 is curriculum for children aged 3-5 
years with the aim of providing children with physical, emotional, mental, social 
and intellectual development for the elderly, according to ability and individual 
differences. As the National Education Act BE 2542, and pre-primary education 
or early childhood programs, the purpose is to develop students' consistent with 
the 4 aims for children to be good people and have fun in their life.  

Children from birth to 6 years, the child will recognize and understand the 
speech of hearing before they can speak. Listening skill, recognize and 
understand the speech of children born before the skills of speech 
communication. The development of language and speech development was 
perceived by the listener through the auditory nerve to the brain for interpret and 
understand the words that the children began talking later.[1] 

The children are learning and speaking from personal interaction with the 
surrounding environment with the use of language and speech to communicate 
meaning. [2] The early childhood education at the age of 3-5 years based on 
parenting and promote the process of learning the nature and development of 
each child in terms of physical, emotional, mental, social and intellectual. So 
that each child can develop the full potential of the social context in which 
children live with love and kindness, and understanding of everyone. To build a 
foundation of quality of life for children to develop into a complete human being. 
The quality of self and society. This is preparation of development for the 
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children to attend schools where the curriculum in early childhood education has 
been defined as a standard feature to ensure the 12 aspects of a healthy mind 
and body that have a large muscle and strong. Available to coordinate with 
relevant ethical, moral and artistic expression, music appreciation and 
movement. The childrens love the natural environment, can co-exist happily with 
other age appropriate skills and knowledge. [3]  

Language development of children from the start children are encouraged to 
listen to the lullaby, to hear a lullaby make soothe infant sleep. The children are 
very familiar with the poem and the rhyme in the first place. Children start 
learning and listening skills of the mother or grandmother lullaby lull it to sleep 
before learning. Raraby and Nursery Rhymes are poem that flows from it 
without even thinking decorated with elaborate either. They are word that 
rhymes with it and so do not look deeper into the complex. Poem lullaby have 
on all nations. In Thailand, There are cultures and traditions, along with good 
thai language and thai musical character and Thais have a habit that I have my 
fun-loving lullaby since ancient times. The study of language development by  
Vygotsky consistent with the suitability of the lullaby, poem and rhymes to use 
of the child. The period from birth to 2 years in a manner of speaking, the 
children will not understand the voice which pain or frustration, or do nothing do 
with satisfaction. By children go to school, they will learn and develop the skills 
of speaking and vocabulary. Therefore the child to practice saying the poem and 
the rhyme were studied. [4]  

The survey said about that many Thais have a habit of not learning as they 
should. This may be caused by not cultivate the habit of learning from the age 
of the study or may be due to other causes combined. So, parents, teachers, 
parents should find a way to encourage children and parents interested in 
learning in order to have the habit to remember when growing up. Person to do 
this was teacher who is close to children.[5]   

cromonym practice drills with picture of the rhyme is media that promotes 
learning and practice speaking. Students can learn by recited as the teacher or 
listened story by pictures. Children this age can not read the book but can see 

1208



and listen, have an interest in their children the same age and like to listen to 
the words that rhyme. The children may say a word and remember new words, 
like color and a fresh color. The cromonym practice drills with picture of the 
rhyme is practicing that includes content and images that appeal to children, 
allows students to receive content and speaking skills with clear eloquence and 
assertive. The cromonym practice drills with picture of the rhyme train and 
discipline to the next activity, moving into a rhythm consonance in order to 
understand the lessons better.  

The researcher’s experience, who taught kindergarten for two years to 15 
years, keeping in mind that speaking of children, which is one of the early 
childhood education programs in the year 2546 with many problems for home 
school students would be non-emitting. The problems are children speak fluent, 
gibberish and not assertive. The researcher Interested in creating quality 
learning and teaching can be a solution to have better verbal skills by develop 
cromonym practice drills with picture of the rhyme. The cromonym practice drills 
with picture of the rhyme will enable students to enjoy learning and speaking 
skills in higher education and guidelines for improve teaching and learning in 
early childhood memorizing words that rhyme with the next. 

 
 
 

2. MATERIALS AND METHODS 

Target group  
 The 18 kindergartens, grade II in the first semester of academic year 2009 

of Banplengnonkayom School, Thambol Wangdong, Amphor Yangsisurat, Maha 
Sarakham Province under the Maha Sarakham Educational Service Area Zone 
2. 

Contents 
 The cromonym practice drills with picture of the rhyme consists of 10 

books: 1) Our school, 2) Livable home, 3) My family, 4) Safety first, 5) I am Thai 
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children, 6) Blue icy rain, 7) Mother's Day, 8) Fruits and vegetables, 9) Eat well, 
be happy and 10) Trees are useful.   

Variables  
 The variables were used in this study are as follows. 
 1) Independent variables include activities to the cromonym practice drills 

with picture of the rhyme 
 2)  dependent variables 
  2.1) speaking skills of students. 
  2.2) students’ satisfaction to cromonym practice drills with picture of 

the rhyme 
Instruments 
 The instruments were 10 experience plans, 10 cromonym practice drills 

with picture of the rhyme, evaluation form for speaking skills, and students’ 
satisfaction form  

Experimental procedures 
 This researh, researchers collected data. The steps are as follows.  
  1. Assessed speaking skills by using the speech skills assessment.  
  2. Conducted experiments by 10 experience plans to using 

cromonym practice drills with picture of the rhyme. 
  3. After all of experience plans completed, assessed speaking skills 

by using the same speech skills assessment. 
  4. Gathered the students’ satisfaction to cromonym practice drills with 

picture of the rhyme. 
Analytics 
 1. The quality of cromonym practice drills with picture of the rhyme were 

analyzed by used of percentage, mean, and standard deviation. 
 2. The effectiveness index of cromonym practice drills with picture of the 

rhyme were analyzed by used the formula by the method of Goodman and 
Fletcher in Snyder. 

 3. The before and after speaking skills score were analyzed by t-test 
(dependent samples).  
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 2. The students’ satisfaction to cromonym practice drills with picture of the 
rhyme 

 
3. RESULTS 

The research findings were as follow:  
1) The cromonym practice drills with picture of the rhyme were consistent 

and appropriate at the highest level ( =4.55). 
2) The effectiveness index of speaking skills preparation by using the 

cromonym practice drills with picture of the rhyme for kindergarten grade II was 
0.6111, students have had speaking skills increase 61.11 percentage.  

3) Students’ speaking skills after learning using the cromonym practice drills 
with picture of the rhyme were significantly higher than before learning at the .05 
level. 

4) All students satisfied with cromonym practice drills with picture of the 
rhyme (100 percentage)  
 

4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION  

The development of cromonym practice drills with picture of the rhyme to 
developed speaking skills for kindergarten grade II, The results showed that 
they are speaking up can be discussed as follows.  

1) The cromonym practice drills with picture of the rhyme to developed 
speaking skills for kindergarten grade II were developed through a systematic 
process and appropriate method. The cromonym practice drills were constructed  
and developed with funny content and moral principle that relevant to everyday 
life. It is a story about animals, circumstances surrounding the child, lullaby, 
rhyme and poetry. 

 2) The effectiveness index of speaking skills preparation by using the 
cromonym practice drills with picture of the rhyme for kindergarten grade II was 
0.6111, students have had speaking skills increase 61.11 percentage. Due to 
the cromonym practice drills were developed through the procedures and 
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processes in a systematic way. When used in the experience, it can be 
motivating and inspiring children to learn the interests of the child. The 
experience were developed for your child to promote speaking skills and to 
availability at every stage. And using the cromonym practice drills with picture of 
the rhyme throughout the year was preparation skills to children more 
effectively, the verbal skills continuous development.   

3) The speaking skill scores after learning were higher than before learning  
at the .05 level of signifiance. Due to learning by the cromonym practice drills 
with picture of the rhyme, students cloud learn and practice by themselves while 
teacher was monitor closely. This results for students with higher verbal skills.  
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บทคดัย่อ 

  
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันากจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STAD ประกอบ
บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน เรือ่งวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 กลุ่มสาระการ
เรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 2)เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา  ปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใช้
เทคนิค STAD ประกอบบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน เรือ่งวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา 3) ศกึษา
ดชันีประสทิธผิลของการเรยีนรูโ้ดยใช ้เทคนิค STAD   และ 4) ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อ
กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STAประกอบบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน เรือ่งวนัส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 กลุ่มตวัอยา่งคอื  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ภาคเรยีนที ่2 
ปีการศกึษา 2552  โรงเรยีนบา้นกุดรงั อ าเภอกุดรงั จงัหวดัมหาสารคาม  จ านวน 1 หอ้งเรยีน นกัเรยีน 
20 คน ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึง่ภายในหอ้งเรยีนมนีกัเรยีนทุกระดบั
สตปิญัญา ใชเ้วลาในการทดลอง 10 ชัว่โมง สปัดาหล์ะ 2 ชัว่โมง  เครือ่งมอืทีใ่ช ้คอื แผนการจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STAD  เรือ่ง วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา จ านวน 10  แผน  บทเรยีน
คอมพวิเตอรช์่วยสอนเรือ่ง วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา จ านวน 5  ตอน  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน เรือ่ง วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา  เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั ชนิดเลอืกตอบ 3 
ตวัเลอืก จ านวน 40 ขอ้ ซึง่มคี่าอ านาจจ าแนก (B) ตัง้แต่  .20 ถงึ 1.00  มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 
0.98   และแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STAD  เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 20  ขอ้ มคี่าอ านาจจ าแนก รายขอ้ (rxy) ตัง้แต่ .37  ถงึ .72  
และมคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั (α) เท่ากบั .83  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื รอ้ยละ  ค่าเฉลีย่ และ
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ผลการวจิยัพบว่า 1) กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STAD ประกอบบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอน เรือ่งวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ 

 
 
1นกัศกึษาปรญิญาโท, สาขาวชิาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2,3อาจารย,์  สาขาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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เท่ากบั 83.18/82.67  ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้2)  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน สงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 3) ดชันี
ประสทิธผิลของการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STAD ประกอบบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน เรือ่งวนัส าคญั
ทางพระพุทธศาสนา  มคี่าดชันีประสทิธผิลในการเรยีนรูเ้ท่ากบั 0.5873  หมายความว่า ผูเ้รยีนมคีวาม 
กา้วหน้าในการเรยีนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 58.73  และ 4) นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3  มคีวามพงึพอใจต่อ
การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STAD ประกอบบทเรยีนคอมพวิเตอร ์   ช่วยสอน เรือ่งวนั
ส าคญัทางพระพุทธศาสนา โดยรวมทัง้ 4 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นเน้ือหา และดา้นการจดักจิกรรม
การเรยีนรูอ้ยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  ดา้นสื่อและอุปกรณ์การเรยีนการสอน และดา้นการวดัผลและประเมนิผล
อยูใ่นระดบัมาก  ความพงึพอใจสงูสุด 3 อนัดบัแรก คอื ความรูท้ีไ่ดร้บัจากการเรยีนการสอนสามารถ
น าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้  การไดท้ างานเป็นกลุ่มและรายบุคคล  ชอบวางแผนในการท างานรว่มกบั
เพื่อน  เนื้อหาทีเ่รยีนไม่ยากเกนิไป และการมโีอกาสตรวจสอบผลงานของตนเองและเพื่อน 
 
ค าส าคญั  :  การพฒันากจิกรรมการเรยีนรู,้ เทคนิค STAD, บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน, 
      วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา, ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 
 

Abstract 
This research aimed to 1) develop learning activities by STAD technique with computer 

assistant instruction in Social Science, Religion, and Culture Strands on Buddhism’s Special 
Days for Prathomsueksa 3 students to meet the standard criteria set 80/80, 2) compare 
learning achievement of  Prathomsueksa 3 students before and after using STAD technique 
with computer assistant instruction in Social Science, Religion, and Culture Strands on 
Buddhism’s Special Days, 3) study effectiveness index of learning with STAD technique, and 4) 
study students’ satisfaction towards learning activities by STAD technique with computer 
assistant instruction in Social Science, Religion, and Culture Strands on Buddhism’s Special 
Days for Prathomsueksa 3 students. By purposive sampling, the samples were a class of 20 
Prathomsueksa 3 students studying in the second semester of the academic year 2009 in Ban 
Koodrang School, Koodrang District, Maha Sarakham Province. The research instruments were 
lesson plans employing STAD technique, computer assistant instruction, an achievement test, 
and satisfaction questionnaire. The stats for data analysis were percentage, mean, and 
standard deviation. 
 The research revealed: 
 1) The developed learning activities by STAD technique with computer assistant 
instruction in Social Science, Religion, and Culture Strands on Buddhism’s Special Days for 
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Prathomsueksa 3 students to meet the criteria of 83.18/82.67, based on the criteria set of 
80/80. 
 2) The Prayhomsueksa 3 students’ learning achievement after using the activities was 
significantly higher than that before the activities at the .05 level.   
 3) The effectiveness index of learning by STAD technique with computer assistant 
instruction on Buddhism’s Special Days was at 0.5873, which could be concluded that students’ 
learning progression increase at 58.73 per cent. 
 4) Prathomsueksa 3 students’ holistic satisfaction from the 4 aspects towards learning 
activities by STAD technique with computer assistant instruction on Buddhism’s Special Days 
the satisfied level. For the content and learning activity aspect was at the very satisfied level. 
For the media and teaching aids aspect and assessment and evaluation was at the satisfied 
level. The first three aspects which were most satisfied were the knowledge from the lessons 
could be able to use in daily life, group and individual working, the pleasure of planning and 
working with friends, the appropriate contents, and the opportunity of monitoring their 
assignments and their friends’ assignments. 
  
Keyword :  The Development of Learning Activities, STAD technique,  Computer Assistant  
 Instruction,  Buddhism’s Special Days,  Prathomsueksa 3 Students 
 

บทน า 
 ความเจรญิกา้วหน้าในดา้นต่าง ๆ ของโลกยคุโลกาภวิตัน์  มผีลต่อการเปลีย่นแปลงทางสงัคม
และเศรษฐกจิในหลาย ๆ ประเทศ รวมทัง้ประเทศไทยดว้ย  จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งปรบัปรงุหลกัสตูร
การศกึษาของชาต ิซึง่ถอืเป็นกลไกส าคญัในการพฒันาคุณภาพการศกึษาของชาตใิหท้ดัเทยีมกบันานา
ประเทศ จงึท าใหป้ระเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงหลกัสตูร เช่น หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2544 ทีมุ่ง่เน้นความส าคญัทัง้ดา้นความรู้ ความคดิ ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการ
เรยีนรู ้และความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อพฒันาคนใหม้คีวามสมดุล โดยยดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั ทุกคนมี
ความสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้ ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพ ให้
ความส าคญัต่อความรูเ้กีย่วกบัตนเอง ความสมัพนัธข์องตนเองกบัสงัคม  ไดแ้ก่ ครอบครวั ชุมชน ชาติ
และสงัคมโลก  รวมทัง้ ความรูเ้กีย่วกบัประวตัศิาสตร ์ความเป็นมาของสงัคมไทยและระบบการเมอืงการ
ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ  แต่ปจัจบุนัเหตุการณ์โลก และ
สงัคมเปลีย่นแปลงไปท าใหต้อ้ง  ปรบัปรงุหลกัสตูรขึน้มาใหม ่เป็นหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551  ทีมุ่ง่พฒันาผูเ้รยีนทุกคน ซึง่เป็นก าลงัส าคญัของชาตใิหเ้ป็นมนุษยท์ีม่คีวาม
สมดุลทัง้ดา้นรา่งกาย ความรู ้คุณธรรม มจีติส านึกในความเป็นพลเมอืงไทย และเป็นพลโลก  มคีวามรู้
และทกัษะพืน้ฐาน รวมทัง้เจตคตทิีจ่ าเป็นต่อการศกึษาต่อการประกอบอาชพี และการศกึษาตลอดชวีติ 
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โดยมุง่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญับนพืน้ฐานความเชื่อว่า  ทุกคนสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตาม
ศกัยภาพ (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 2552 : 3) 
 กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคม ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ทีผู่เ้รยีนทุก
คนในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาตอ้งเรยีน เพราะกลุ่มสาระการเรยีนรูน้ี้ ว่าดว้ยการอยู่รว่มกนั
บนโลกทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ตลอดเวลา การเชื่อมโยงทางเศรษฐกจิ ซึง่แตกต่างกนัอยา่ง
หลากหลาย  การปรบัตนเองกบับรบิทสภาพแวดลอ้ม ท าใหเ้ป็นพลเมอืงทีร่บัผดิชอบ มคีวามสามารถ
ทางสงัคม มคีวามรู ้ทกัษะ คุณธรรม และค่านิยมทีเ่หมาะสม โดยใหผู้เ้รยีนเกดิความเจรญิงอกงามในแต่
ละดา้น คอืดา้นความรู ้จะใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้รยีนในเน้ือหาสาระ ความคดิรวบยอด และหลกัการส าคญั ๆ ใน
สาขาวชิาต่าง ๆ ทางสงัคมศาสตร ์ ดา้นทกัษะ และกระบวนการ ผูเ้รยีนจะไดพ้ฒันากระบวนการต่าง ๆ 
จนเกดิทกัษะ กระบวนการ  ทกัษะการคดิ ทกัษะการแก้ปญัหา ทกัษะการเรยีนรู ้ทกัษะกระบวนการกลุ่ม 
ดา้นเจตคต ิและค่านิยมจะช่วยพฒันาเจตคตแิละค่านิยมเกีย่วกบัประชาธปิไตยและความเป็นมนุษย์ 
(กรมวชิาการ. 2545 ข : 1-2)จะเหน็ไดจ้ากการทีไ่ดก้ าหนดมาตรฐานการเรยีนรู ้สาระที ่1 ศาสนา 
ศลีธรรม จรยิธรรม ประกอบดว้ย มาตรฐาน 3 ขอ้  คอื  มาตรฐาน ส 1.1 เน้นใหผู้เ้รยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบั
ศาสนา (Knowledge) มาตรฐาน ส 1.2 เน้นใหผู้เ้รยีนมคี่านิยมทีด่งีาม และมคีวามศรทัธาใน
พระพุทธศาสนา (Attitude) และมาตรฐาน ส 1.3 เน้นใหผู้เ้รยีนประพฤตปิฏบิตัติามหลกัธรรม และศาสน
พธิ ี ทัง้สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชวีติ (Process) (สคุนธ ์ สนิธุพานนท.์ 2547 : 2) 
 ธรรมชาตขิองกลุ่มสาระสงัคมศกึษา  ศาสนา และวฒันธรรม จะเป็นกลุ่มทีม่เีนื้อหามาก ท าให้
นกัเรยีนเกดิความเบื่อหน่ายไมส่นใจการเรยีนส่งผลใหน้ักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่าประกอบกบั
กระบวนการเรยีนรูข้องคนไทยเน้นหนกัในเน้ือหา และการท่องจ ามากกว่าการสรา้งพืน้ฐานการคดิ ส่งผล
ใหเ้ดก็เกดิความเครยีดและคดิไมเ่ป็น ไมฝึ่กใหเ้ดก็รูจ้กัคดิคน้หาความรูแ้ละเรยีนตามความถนดั ความ
สนใจของตนเอง การจดัการเรยีนรูข้องครผููส้อนและผูจ้ดัการศกึษาแบบเดมินัน้มลีกัษณะทีย่ดึครเูป็น
ศูนยก์ลาง (ทศินา แขมมณี. 2546 : 113)  ดงันัน้ครผููส้อนตอ้งเปลีย่นแปลงบทบาทของตน จากการเป็น
ผูช้ีน้ าและถ่ายทอดความรูไ้ปเป็นผูช้่วยเหลอืส่งเสรมิ และสนบัสนุนผูเ้รยีนในการแสวงหาความรูจ้ากสื่อ
และแหล่งเรยีนรูต่้าง ๆ และใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้งแก่ผูเ้รยีน เพื่อน าขอ้มลูเหล่านัน้ไปใชส้รา้งสรรคค์วามรู้
ของตนเอง (กรมวชิาการ. 2545 ก : 3) ซึง่หวน พนิธุพนัธ ์(2546 : 36) ไดก้ล่าวว่าการพฒันาผูเ้รยีนนัน้ 
ควรมกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีต่อ้งค านึงถงึ  หลกัทีส่ าคญัประกอบดว้ย ความตอ้งการหรอืความสนใจ
ของผูเ้รยีน โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในการเรยีนมากทีสุ่ด เน้นใหผู้เ้รยีนสามารถสรา้งองค์
ความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง หมายความว่าใหส้ามารถเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ในสภาพความเป็นจรงิ สามารถ
วจิยัเชงิปฏบิตักิารและสบืคน้ หาความรูด้ว้ยตนเอง เป็นการพึง่พาตนเอง เพื่อใหเ้กดิทกัษะทีจ่ะน าสิง่ที่
เรยีนรูไ้ปใชไ้ดจ้รงิในชวีติประจ าวนั และสามารถสรา้งการเรยีนรูข้องตนได้ คอื รูว้ธิคีดิของตนเองและ
พรอ้มทีจ่ะปรบัเปลีย่นวธิคีดิอยา่งเหมาะสม ไมเ่น้นทีก่ารเรยีนเพยีงอย่างเดยีวเน้นการประเมนิตนเอง
เดมิผูส้อนเป็นผูป้ระเมนิ การเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนประเมนิตนอยา่งสม ่าเสมอต่อเนื่อง จะช่วยใหผู้เ้รยีน
เขา้ใจตนเองไดช้ดัเจนขึน้ รูจ้ดุเด่น จดุดอ้ยและพรอ้มทีจ่ะปรบัปรงุหรอืพฒันาใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ เน้น
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ความรว่มมอื ซึง่เป็นทกัษะทีส่ าคญัในการด าเนินชวีติประจ าวนั เน้นรปูแบบการเรยีนรู ้ ซึง่อาจจดัไดท้ัง้
รปูเป็นกลุ่มหรอืเป็นรายบุคคล   
 การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื (Cooperative Learning)  เป็นนวตักรรมรปูแบบหนึ่งทีไ่ดร้บัการ
กล่าวถงึ และเป็นทีน่ิยมอยา่งมาก เพราะเป็นวธิกีารสอนทีจ่ะกระตุน้ความคดิซึง่กนัและกนัใหน้กัเรยีน
ท างานเป็นกลุ่มเลก็ ๆ เพื่อช่วยกนัเรยีนรู ้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัเรยีนเกดิความรูค้วามคดิรวบยอด 
ทกัษะและความเขา้ใจ มคีวามสุขในการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั (Slavin. 1995 : 54)  วธิกีารเรยีนแบบ
กลุ่มรว่มมอื (STAD) ของสลาวนิ (Slavin. 1995 : 519) เป็นการเรยีนทีเ่ปิดโอกาส ใหผู้เ้รยีนทีม่ ี
ความสามารถในการเรยีนแตกต่างกนั มาท างานรว่มกนัเป็นกลุ่มยอ่ยโดยมเีป้าหมายของกลุ่มรว่มกนั 
ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในภาระการงานทีแ่ต่ละคนไดร้บัมอบหมาย เพื่อความส าเรจ็ของกลุ่ม กลุ่มเพื่อน
ยงัมผีลต่อการพฒันาความเขา้ใจในการอ่านทัง้ทางบวกและทางลบ กลุ่มเพื่อนจะมสี่วนกระตุน้ใหเ้กดิผล
สมัฤทธิท์างการเรยีน ครคูวรฝึกใหท้ างานรว่มกนั โดยใหน้กัเรยีนทีม่คีวามสามารถในการอ่านสงูช่วย
นกัเรยีนทีม่ปีญัหาในการอ่านบา้ง หรอืเป็นการใหน้กัเรยีนเก่งช่วยเหลอืนกัเรยีนอ่อนได้ การจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STAD เป็นการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืทีแ่บ่งผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถแตกต่างกนั
ออกเป็นกลุ่มเพื่อท างานรว่มกนักลุ่มละประมาณ 4-5 คน โดยก าหนดใหส้มาชกิของกลุ่มไดเ้รยีนรูใ้น
เนื้อหาสาระทีผู่ส้อนจดัเตรยีมไว ้ แลว้ท าการทดลองความรู ้คะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบของสมาชกิแต่
ละคนน าเอามาบวกเป็นคะแนนรวมของกลุ่ม ผูส้อนจะต้องใชเ้ทคนิคการเสรมิแรง เช่น ใหร้างวลั ค า
ชมเชย เป็นตน้ (พมิพนัธ ์ เดชะคุปต.์ 2544 : 2)  
 ปจัจบุนัสื่อการสอน และเทคโนโลยกีารศกึษาไดพ้ฒันามากขึน้ มกีารน าเทคโนโลยี
คอมพวิเตอรเ์ขา้มาช่วยในการเรยีนการสอนทีเ่รยีกว่า คอมพวิเตอรช์่วยสอน (Computer-Assisted  
Instruction : CAI) ซึง่ความสามารถของคอมพวิเตอรไ์ดร้วบรวมคุณสมบตัเิด่น และขอ้ดขีอง                  
สื่อต่าง ๆ ไวภ้ายในเครือ่งคอมพวิเตอรเ์พยีงเครือ่งเดยีวเท่านัน้ กดิานนัท ์มลทิอง(2543 : 41-42) 
นอกจากนี้ บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนยงัสามารถตอบสนองการเรยีนรูใ้นลกัษณะต่าง ๆ ทีจ่ะน าไปสู่
การพฒันาความสามารถทางดา้นสตปิญัญาของแต่ละคนไดอ้ยา่งเตม็ที ่อตัราการใชง้านของบทเรยีน
คอมพวิเตอรช์่วยสอนจงึมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ในยคุเทคโนโลยสีารสนเทศทีย่ดึผูเ้รยีนเป็น
ศูนยก์ลางเช่นปจัจุบนั (มนต์ชยั  เทยีนทอง. 2545 : 10)  เมือ่น าบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนมาใช้
รว่มกบัวธิกีารเรยีนแบบรว่มมอืจะช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกิดความตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูย้ ิง่ขึน้ มกีารโตต้อบ
กนัระหว่างผูเ้รยีนกบัคอมพวิเตอรแ์ละภายในกลุ่มผูเ้รยีนอกีดว้ย (ทศินา แขมมณี. 2547 : 151) 
 การจดัการเรยีนการสอนสาระการเรยีนรูศ้าสนา ศลีธรรม จรยิธรรม ของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนบา้นกุดรงั  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม เขต 3  ปีการศกึษา 
2551 พบว่ามคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 64.87 (โรงเรยีนบา้นกุดรงั. 2551 : 6)  ซึง่นบัว่ายงัไม่ประสบ
ความส าเรจ็ตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไวร้อ้ยละ 75.00  (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 2549 ข : 1) 
จ าเป็นตอ้งไดร้บัการแกไ้ขเพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน จากรายงานผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
พบว่า การจดัการเรยีนการสอนกลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  ยงัขาดการเน้นทกัษะ
กระบวนการใหผู้เ้รยีนไดม้สี่วนรว่มในการเรยีนรู้ ขาดการแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหว่างผูเ้รยีน นกัเรยีน
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เป็นผูป้ฏบิตัติามค าสัง่ โดยเฉพาะการจดักจิกรรมการเรยีนรูส้าระศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม ซึง่เป็นสาระ
หน่ึงในกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ทีผ่่านมาประสบปญัหามากโดยเฉพาะดา้น
เนื้อหา พบว่าเนื้อหาทีก่ าหนดในหลกัสตูรมรีายละเอยีดมากเกนิไป  ครผููส้อนจงึจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้
นกัเรยีนเรยีนตามหนงัสอื หรอืเอกสารประกอบการเรยีน ครบูรรยายนกัเรยีนจดตามหนงัสอื ท าให้
นกัเรยีนเบื่อหน่าย  ขาดความกระตอืรอืรน้ และขาดความสนใจในการเรยีน จงึส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนต ่า ดงันัน้จากสภาพปญัหาดงักล่าว ครจูงึเป็นบุคคลทีส่ าคญัทีสุ่ดในการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้
สอดคลอ้งกบัความสามารถของนกัเรยีน โดยการเปลีย่นวธิกีารเรยีนจากกลุ่มใหญ่มาเป็นการเรยีนกลุ่ม
ยอ่ย และการจดักลุ่มนกัเรยีนสมาชกิกลุ่มควรมคีวามสามารถแตกต่างกนั จะไดช้่วยกนัเรยีนรูเ้พื่อน าไปสู่
เป้าหมายของกลุ่ม  ซึง่จะช่วยส่งเสรมิพฒันาการของนักเรยีนใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะทางสงัคม
และการท างานรว่มกบัผูอ้ื่น เพื่อใหส้ามารถด ารงชวีติอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข (ทศินา แขมมณี. 
2550 : 99 ;  อา้งองิจาก Johnson. 1994 : 31-32)  วธิกีารเรยีนรูแ้บบรว่มมอืเทคนิค STAD เป็นวธิกีาร
เรยีนรูท้ีน่กัเรยีนไดล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมเป็นกลุ่มยอ่ย ๆ สมาชกิทุกคนมคีวามส าคญัและความส าเรจ็ของ
กลุ่มขึน้อยูก่บัสมาชกิทุกคน เพื่อส่งเสรมิสมรรถภาพการเรยีนรูข้องนกัเรยีนแต่ละคนสนบัสนุนใหม้กีาร
ช่วยเหลอืกนัจนบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนส่งเสรมิใหท้ างานรว่มกนัเป็นหมูค่ณะ (จนัทรา  ตนัตพิงศานุ
รกัษ์. 2543 : 36) นกัเรยีนแต่ละคนมคีวามสามารถในการเรยีนรูแ้ตกต่างกนัมบีทบาทชดัเจนในการปฏบิตัิ
ภารกจิทีซ่บัซอ้น เน้นคุณธรรม จรยิธรรม (วฒันาพร  ระงบัทุกข.์ 2542 : 34)  และช่วยพฒันาทกัษะ
กระบวนการคดิ ทกัษะในการสื่อสาร ทกัษะทางสงัคม รวมทัง้การจดัการซึง่จะท าใหผ้ลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของนกัเรยีนทุกคนพฒันาขึน้  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชวูฒันะ ไชยมิง่ (2547 : 83) พบว่า  ผล
การเรยีนรูข้องนกัเรยีนโดยใชร้ปูแบบการสอนแบบรว่มมอืกนัเรยีนรูแ้บบ STAD  นกัเรยีนรอ้ยละ 100  มี
ค่าคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดา้นความรู ้ ดา้นทกัษะ และดา้นเจตคตสิงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ 
ตามล าดบัคอืรอ้ยละ 85.22, 85.83 70 และ 91.25  ของคะแนนเตม็ สอดคลอ้งกบัเบญจพรรณ ดษิฐเนตร 
(2547 : 102-103) พบว่า กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุ่มร่วมมอื ทีป่ระสบความส าเรจ็เป็นทมีมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนสงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้พฤตกิรรมการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืของนกัเรยีนท าใหน้กัเรยีนเกดิ
ความสนุกสนานและมคีวามสุขในการเรยีน ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ มทีกัษะในการท างาน
กลุ่มมากขึน้  มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและกลุ่ม ซึง่เป็นทกัษะส าคญัต่อการด ารงชวีติในอนาคต 
 ผูว้จิยั ในฐานะเป็นครสูอนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมจงึมคีวาม
สนใจ และแนวคดิว่าวธิกีารเรยีนรูแ้บบรว่มมอืโดยใชเ้ทคนิค STAD จะช่วยพฒันาและแกป้ญัหาหลาย ๆ 
ดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูข้องนกัเรยีน โดยเฉพาะเรื่องผลสมัฤทธิท์างการเรยีนความสมัพนัธภ์ายใน
กลุ่ม และบรรยากาศในการแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั มกีารช่วยเหลอืกนั เป็นการส่งเสรมิใหน้กัเรยีน
ท างานเป็นกลุ่ม ฝึกใหเ้ป็นผูน้ าที่ด ีเป็นผลท าใหส้มาชกิของกลุ่มมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีส่งูขึน้ ผูว้จิยั
จงึมคีวามสนใจทีจ่ะพฒันากจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STAD เรือ่ง วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา 
กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางส าหรบัครผููส้อนในการพฒันา
กจิกรรมการเรยีนรูใ้หม้ปีระสทิธภิาพต่อไป 
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วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพื่อพฒันากจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STAD ประกอบบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน 
เรือ่ง วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3 ทีเ่รยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STADประกอบบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน เรือ่งวนัส าคญั
ทางพระพุทธศาสนา 
 3. เพื่อศกึษาดชันีประสทิธผิลของกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STADประกอบบทเรยีน
คอมพวิเตอรช์่วยสอน  เรือ่งวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3   
 4. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอกจิกรรมการเรยีนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD                 
ประกอบบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน เรือ่งวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3   
 

สมมติฐานการวิจยั 
                นกัเรยีนทีเ่รยีนจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STADประกอบบทเรยีน
คอมพวิเตอรช์่วยสอน  เรือ่ง วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนหลงัเรยีน สงูกว่าก่อนเรยีน 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
                1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  ไดแ้ก่ นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่3                           
ภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา 2552 โรงเรยีนในศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศกึษากุดรงัหว้ยเตย อ าเภอกุดรงั  
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 7 โรง ซึง่มบีรบิทเหมอืนกนัและใกลเ้คยีงกนั ไดแ้ก่ 1.โรงเรยีนบา้นหวัชา้ง  
2. โรงเรยีนบา้นกุดเมก็ 3. โรงเรยีนบา้นกุดรงั 4. โรงเรยีนบา้นหนองแสง  5. โรงเรยีนบา้นส าโรง  6. 
โรงเรยีนบา้นหนองแคน 7. โรงเรยีนบา้นหนองคลองหวัขวั 
  1.2 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2552 
โรงเรยีนบา้นกุดรงั อ าเภอกุดรงั จงัหวดัมหาสารคาม  จ านวน 1 หอ้งเรยีน นกัเรยีน 20 คน ไดม้าโดย
การเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   
 2. ตวัแปรทีศ่กึษา 
  2.1 ตวัแปรอสิระ คอื กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STADประกอบบทเรยีน
คอมพวิเตอรช์่วยสอน เรือ่งวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3                  
  2.2  ตวัแปรตาม ม ี2 ตวัแปร คอื  
   2.2.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนจากการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน โดยใช้
เทคนิคSTAD ประกอบบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน เรือ่งวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3    
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   2.2.2 ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STAD  
ประกอบบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน เรือ่งวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3                  
    3. เนื้อหาทีใ่ชใ้นการวจิยั  เป็นเน้ือหากลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
เรือ่ง วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544  แบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 5 ตอน คอื   
  3.1 วนัมาฆบชูา  
  3.2 วนัวสิาขบชูา   
  3.3 วนัอาสาฬหบชูา  
  3.4 วนัเขา้พรรษา  
  3.5 วนัออกพรรษา 
  4. ระยะเวลาและสถานทีว่จิยั 
  4.1 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทดลอง  การทดลองครัง้นี้กลุ่มตวัอยา่งใชเ้วลาในการทดลอง 10 
ชัว่โมง สปัดาหล์ะ  2 ชัว่โมง  รวม 5 สปัดาห ์(ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน) 
  4.2 สถานทีว่จิยั ท าการวจิยัทีโ่รงเรยีนบา้นกุดรงั อ าเภอกุดรงั  ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 3 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2552   
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิทดลอง (Experimental Research) ซึง่ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ 
ทดลองตามแบบวจิยัแบบ One Group Pre-test Post-test Design เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ม ี5 
ชนิด  ไดแ้ก่   
  1.  แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STADประกอบบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน 
เรือ่ง วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา   กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3  ไดก้ าหนดแผนการเรยีนจดัการเรยีนรู ้จ านวน 10 แผน รวม 10 ชัว่โมง   
  2. บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน เรือ่ง วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระ                   
การเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 เรือ่ง คอื วนัมาฆบชูา  
วนัวสิาขบชูา วนัอาสาฬหบูชา วนัเขา้พรรษา  และวนัออกพรรษา   
  3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา                      
เพื่อใชท้ดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน แบบปรนัย 3 ตวัเลอืก จ านวน 40 ขอ้ ซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้ 
ตามแนวการสรา้งและหาคุณภาพแบบองิเกณฑ ์ 

4. แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
 ดว้ยแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STAD ประกอบบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน เรือ่งวนัส าคญั
ทางพระพุทธศาสนา  แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 20 ขอ้ 
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                      5. แบบประเมนิการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STAD ประกอบบทเรยีน
คอมพวิเตอรช์่วยสอน เรือ่ง วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม ส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญ  

 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STAD เรือ่ง วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนาผูว้จิยั 
มขีัน้ตอนในการด าเนินการดงันี้ 
  1. ทดสอบก่อนเรยีน เพื่อวดัความรูค้วามเขา้ใจพืน้ฐานของนกัเรยีน โดยใชแ้บบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ แบบ 3 ตวัเลอืก จ านวน 40 ขอ้ 
  2. ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค STAD ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ จ านวน 
10 แผน โดยทดสอบยอ่ย และประเมนิพฤตกิรรมการเรยีนหลงัเรยีนจบแต่ละแผน 
  3. ทดสอบหลงัเรยีน โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนฉบบัเดมิทีใ่ชใ้นการ
ทดสอบก่อนเรยีน จ านวน 40 ขอ้ ใชเ้วลาท าการทดสอบหลงัเรยีน 1 ชัว่โมง เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ป
วเิคราะหต่์อไป 
  4. ประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอกจิกรรมการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช ้              
เทคนิค STAD  หลงัจากทีน่ักเรยีนท าแบบทดสอบหลงัเรยีนเสรจ็ทนัท ีเพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปวเิคราะห์
ขอ้มลูต่อไป 
 

การวิเคราะหข้์อมลู 
1. การหาคุณภาพของเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  1.1 การหาดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจดุประสงคข์องการประเมนิ (IOC)   
ส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญ (สุรวาท  ทองบุ. 2550 : 105-106) โดยพจิารณาคดัเลอืกเฉพาะขอ้สอบทีม่คี่าดชันี                 
ตัง้แต่ .50 ถงึ 1.00 
  1.2  การหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  วเิคราะหด์งันี้ 
   1) ค่าความยาก (P) รายขอ้ 
   2) ค่าอ านาจจ าแนก (B-Index) รายขอ้ 
   3) ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) รายฉบบั ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์                    
ทางการเรยีน โดยวธิกีารของโลเวท (Lovett) 
  1.3 แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STAD เรือ่ง 
วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา  
   1) ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ โดยวธิกีารหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ระหว่างขอ้              
กบัคะแนนรวม (Item-Total Correlation) 
   2) ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยวธิกีารหาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟา  (Alpha-
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
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 2. การหาประสทิธภิาพของกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STAD  เรือ่ง วนัส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา โดยการหาค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ(E1) และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2)     
 3. การหาดชันีประสทิธผิล (The Effectiveness Index : E.I.) ของกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค 
STAD  เรือ่ง วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา โดยวธิขีองกูดแมน เฟรทเชอร ์และชไนเดอร ์ 
(Goodman, Fretcher and Schneider. 1980 : 30-40) 
 4. การวเิคราะหร์ะดบัพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STAD                    
เรือ่ง วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา โดยการหาค่าเฉลีย่และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน  

 
สรปุผลการวิจยั 

 1. กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STAD เรือ่ง วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา   กลุม่สาระ
การเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  ทีพ่ฒันาขึน้ 
มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 82.25/82.13  เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้
 2. นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทีไ่ดร้บัการสอนแบบรว่มมอืโดยใช้
บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน เรือ่งวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา สงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05     
 3. ดชันีประสทิธผิลของการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STAD เรือ่ง วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา  มี
ค่าดชันีประสทิธผิลในการเรยีนรูเ้ท่ากบั 0.6787  หมายความว่า ผูเ้รยีนมคีวามก้าวหน้าในการเรยีน
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 67.87 
 4. นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3  มคีวามพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค 
STAD  เรือ่ง วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา  โดยรวมทัง้ 4 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.40  
ดา้นเนื้อหา และดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  ดา้นสื่อและอุปกรณ์การเรยีนการ
สอน และดา้นการวดัผลและประเมนิผลอยูใ่นระดบัมาก  ความพงึพอใจ 
สงูสุด  3  อนัดบัแรก คอื ความรูท้ีไ่ดร้บัจากการเรยีนการสอนสามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้   
การไดท้ างานเป็นกลุ่มและรายบุคคล และชอบทีจ่ะวางแผนในการท างานรว่มกบัเพื่อน  เนื้อหา 
ทีเ่รยีนไม่ยากเกนิไป  และการมโีอกาสตรวจผลงานของตนเองและเพื่อน    
 

อภิปรายผล 
 จากผลการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STAD  เรือ่ง วนัส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  
สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
  1. การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STAD เรือ่ง วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา   
กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  ทีพ่ฒันาขึน้                   
มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 82.25/82.13  เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะการจดั 
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืโดยใชเ้ทคนิค STAD เป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีน่กัเรยีน 
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ไดล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมเป็นกลุ่มยอ่ย ๆ แบ่งผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถแตกต่างกนัออกเป็นกลุ่ม 
เพื่อท างานรว่มกนักลุ่มละประมาณ 4-5 คน โดยก าหนดใหส้มาชกิของกลุ่มไดเ้รยีนรูใ้นเนื้อหาสาระที่
ผูส้อนจดัเตรยีมไว ้ แลว้ท าการทดลองความรู ้สมาชกิทุกคนมคีวามส าคญัและความส าเรจ็ 
ของกลุ่มขึน้อยูก่บัสมาชกิทุกคน นอกจากกระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีด่แีลว้ ยงัประกอบดว้ย
แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STAD เรือ่ง วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา ทีผู่ว้จิยั 
ไดเ้ริม่จากการศกึษาปญัหาของนกัเรยีนแลว้จงึศกึษาเอกสารเกีย่วกบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2544  หลกัสตูรสถานศกึษา หนงัสอืแบบเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา 
และวฒันธรรม ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  การวเิคราะหส์าระการเรยีนรูก้บัผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัจดัท า
แผนการเรยีนรู ้ ศกึษาเรือ่งวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา  ศกึษากจิกรรมการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืเทคนิค 
STAD ก าหนดจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้และการประเมนิผลการเรยีนรู ้สรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนซึง่ไดส้รา้งตามขัน้ตอนทีจ่ดัไวอ้ยา่งเป็นระบบ และแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้
เทคนิค STAD  ไดผ้่านกระบวนการสรา้งและหาคุณภาพตามขัน้ตอนของการศกึษาคน้ควา้ท าใหม้ี
ประสทิธภิาพทีด่แีละสามารถน าไปพฒันาในการเรยีนการสอนได้  ประกอบกบัการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้
ผูว้จิยัไดจ้ดัสรา้งบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน เรือ่ง วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา เพื่อใชเ้ป็นสื่อ
ประกอบ ทัง้นี้ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญ แลว้ปรบัปรงุแกไ้ข ท าใหบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วย
สอนทีพ่ฒันาขึน้มคีุณภาพและความเชื่อมัน่ในระดบัทีย่อมรบั รวมทัง้ไดน้ าไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง
เพื่อหาขอ้บกพรอ่งของบทเรยีนและปรบัปรงุแกไ้ขใหส้มบรูณ์มากทีสุ่ดก่อนน าไปใชท้ดลองกบักลุ่ม
ตวัอยา่งจรงิ  ซึง่เป็นวธิกีารด าเนินการผลติสื่อตามกระบวนการของการวจิยัและพฒันา (Research and 
Development) จงึเป็นสิง่เชื่อถอืไดว้่ากจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STAD ทีพ่ฒันาขึน้นี้มคีุณภาพ
น าไปใชใ้นการเรยีนไดส้อดคลอ้งกบัเบญจพรรณ  ดษิฐเนตร (2547 : 102-103) ไดว้จิยัการพฒันา
กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยการเรยีนแบบรว่มมอื พบว่า คะแนนเฉลีย่ทัง้ 4 วงจร รอ้ยละ 90.65  ค่าคะแนน
เฉลีย่ทัง้หมดจากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเท่ากบั 35.46  คดิเป็นรอ้ยละ 88.65 
ผ่านเกณฑร์อบรู ้23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 95.83  ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้และในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
แบบรว่มมอื ท าใหน้กัเรยีนเกดิความสนุกสนานและมคีวามสุขในการเรยีน เขา้ใจบทบาทและหน้าทีข่อง
ตนในการท างานรว่มกนัเป็นกลุ่ม กลา้แสดงความคดิเหน็ และยอมรบัฟงัความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั 
นกัเรยีนกลุ่มเก่งใหค้วามช่วยเหลอืนกัเรยีนกลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อนอย่างเตม็ที ่ เพื่อใหต้นเองและ
กลุ่มประสบความส าเรจ็ นกัเรยีนกลุ่มยอ่ยกลา้แสดงออก กลา้ซกัถาม และสนใจส่งผลใหน้กัเรยีนมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ มทีกัษะในการท างานกลุ่มมากขึน้มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและกลุ่ม 
ซึง่เป็นทกัษะส าคญัต่อการด ารงชวีติในอนาคต สอดคลอ้งกบักาญจนา อุปสาร (2547 : 77-78) ไดศ้กึษา
การพฒันาแผนการเรยีนรูแ้บบกลุ่มรว่มมอื (STAD) เรือ่ง ศาสนากบัการด าเนินชวีติ กลุ่มวชิาสงัคม
ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 83.25/83.75  สอดคลอ้งกบัสุรเิยส กิง่มณี (2547 : 
92 - 98)  ไดศ้กึษาการพฒันาแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืดว้ยเทคนิค STAD  พบว่า แผนการ
จดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื ดว้ยเทคนิค STAD มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 80.96/80.90  นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการ
สอนโดยการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืดว้ยเทคนิค STAD  มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ทีร่ะดบั 70.96  
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สอดคลอ้งกบันิภาจติร บวัรอด (2551 : 92-93) ไดศ้กึษาผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืเรือ่ง 
ความเป็นมาของชาตไิทย ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
พบว่า  แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืเรือ่งความเป็นมาของชาตไิทย ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 85.57/ 82.58  ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้สอดคลอ้งกบันิภาพร  ศรสีุภาพ (2550 : 
70-71) ไดศ้กึษาการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื  เรือ่ง พลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตย กลุ่ม
สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3  พบว่า  การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
รว่มมอื(Cooperative Learning)  ทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 85.31/83.40  ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์
80/80 ทีต่ัง้ไว ้และสอดคลอ้งกบัฉลอง  มเีนียม (2549 : 92) ไดท้ าการศกึษาเรือ่ง ผลการเรยีนรูจ้ากการ
เรยีนแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มรว่มมอืโดยใชบ้ทเรยีนบนเครอืขา่ย เรือ่ง ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
ส าหรบันกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  พบว่า ประสทิธภิาพของบทเรยีนบนเครอืข่าย รายวชิา
เทคโนโลยสีารสนเทศของนักเรยีนทีเ่รยีนแบบรายบุคคลมปีระสทิธภิาพ 92.13/89.85  แบบกลุ่มรว่มมอื  
มปีระสทิธภิาพ 94.05/93.25 และประสทิธภิาพรวม 93.11/91.46  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน
ทีเ่รยีนแบบกลุ่มรว่มมอื มคีะแนนเฉลีย่สงูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนแบบรายบุคคล อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01  
 2. นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบรว่มมอื
โดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน เรือ่ง วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา   กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคม
ศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  สงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไว ้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า  บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน เรือ่ง วนัส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา   กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มานัน้เป็น
สื่อการสอนทีน่่าสนใจ เพราะมทีัง้เสยีงบรรยาย  มภีาพประกอบ ทีม่สีสีนัสดสวย  น่าสนใจ  ท าให้
นกัเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีน นอกจากนัน้เสยีงบรรยายในบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน ท า
ใหน้กัเรยีนทีอ่่านหนงัสอืไม่คล่องสามารถทีจ่ะเรยีนรูไ้ดพ้รอ้มกบัเพื่อน ๆ  และสามารถทีจ่ะเรยีนรูซ้ ้า ๆ  
กีค่ร ัง้กไ็ด ้ จากขอ้ดดีงักล่าวของ บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน เรือ่ง วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา   
กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ท าใหน้กัเรยีนมคี่าเฉลีย่ของคะแนนผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ เดชพล  ใจปนัทา (2550 : 
100 - 101) ไดศ้กึษาการเปรยีบเทยีบการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่ง หนิและแรข่องนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2 ดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนแบบรว่มมอืทีม่ขีนาดกลุ่มต่างกนั พบว่า บทเรยีน
คอมพวิเตอรช์่วยสอน เรือ่ง หนิและแร ่มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 81.26/80.02 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นกัเรยีน เรือ่ง หนิและแร ่ทีเ่รยีนดว้ยคอมพวิเตอรช์่วยสอนระหว่างกลุ่มทีเ่รยีนแบบรว่มมอืทีม่ขีนาดกลุ่ม
ต่างกนั พบว่า กลุ่มทดลองทัง้ 4 กลุ่ม ไมแ่ตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ สมศกัดิ ์     
ศรรีุง่เรอืง (2552 : 118) ผลการศกึษาการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นเครอืข่าย กลุ่มสาระการเรยีนรู้
การงานอาชพีและเทคโนโลย ีชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีม่กีารเรยีนรูแ้บบรว่มมอื พบว่า บทเรยีน
คอมพวิเตอรบ์นเครอืขา่ย กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีม่ี
การเรยีนรูแ้บบรว่มมอืทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 84.83/86.29  ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้

1225



ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นเครอืขา่ย กลุ่มสาระการเรยีนรู้
การงานอาชพีและเทคโนโลย ีชัน้ประถมศกึษาป่ี 6 ทีม่กีารเรยีนรูแ้บบรว่มมอื หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
อยา่งมนียัส าคญัทาสถติ ิ.05  
  3. ดชันีประสทิธผิลของการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STAD  เรือ่ง  
วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา  มคี่าดชันีประสทิธผิลในการเรยีนรูเ้ท่ากบั 0.6787  หมายความว่า ผูเ้รยีน
มคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึน้รอ้ยละหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 67.87  ทัง้นี้เพราะผูว้จิยัไดจ้ดั
กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STAD  ซึง่วธิกีารเรยีนแบบ STAD  เป็นการเรยีนรูท้ีมุ่ง่เน้นใหผู้เ้รยีน
ไดท้ างานกนัเป็นทมี สรา้งความสามคัคภีายในกลุ่มเกดิการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัเพื่อใหท้มีประสบ
ความส าเรจ็ ผูเ้รยีนไดแ้ลกเปลีย่นความรูแ้ละรว่มอภปิรายผลจงึท าใหน้กัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมการ
เรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STAD  มผีลการเรยีนทีด่ขี ึน้ สอดคลอ้งกบักาญจนา อุปสาร (2547 : 77-78)  ได้
ศกึษาการพฒันาแผนการเรยีนรูแ้บบกลุ่มรว่มมอื (STAD) เรือ่ง ศาสนากบัการด าเนินชวีติ กลุ่มวชิา
สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม พบว่า  ดชันีประสทิธผิลของแผนการเรยีนรูด้ว้ยการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูแ้บบกลุ่มรว่มมอื (STAD) เท่ากบั 0.6285 แสดงว่านกัเรยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 62.85 
สอดคลอ้งกบัชวูฒันะ ไชยมิง่ (2547 : 83) ท าการศกึษาผลการเรยีนรูใ้นกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษา
และพลศกึษาโดยใชร้ปูแบบการสอนแบบรว่มมอืกนัเรยีนรูแ้บบ STAD  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีน
บา้นน ้าพุหนิลาด อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูม ิ พบว่า  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดา้นความรู ้นกัเรยีนมี
คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดา้นความรู ้ตัง้แต่ รอ้ยละ 70  ขึน้ไป มจี านวนนกัเรยีน 16 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 100 โดยมคี่าคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดา้นความรูเ้ท่ากบั 51.13 จากคะแนนเตม็ 60 
คะแนน หรอืมคี่าคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรอ้ยละ 85.22 ของคะแนนเตม็  ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนดา้นทกัษะ นกัเรยีนมคีะแนนสมัฤทธิท์างการเรยีน ดา้นทกัษะพสิยัตัง้แต่รอ้ยละ 70 ขึน้ไป 
มจี านวนนกัเรยีน 16 คน คดิเป็น รอ้ยละ 100 โดยมคี่าคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดา้นทกัษะ 
เท่ากบั 51.50  จากคะแนน  เตม็ 60  คะแนนหรอืมคีะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเท่ากบัรอ้ยละ 
85.83 ของคะแนนเตม็  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดา้นเจตคต ินกัเรยีนมคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ตัง้แต่รอ้ยละ 70  ขึน้ไปมจี านวนนกัเรยีน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 โดยมคี่าคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนเท่ากบั 91.25  จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน หรอืมคี่าคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่
รอ้ยละ 91.25 ของคะแนนเตม็ สอดคลอ้งกบัสุรเิยส กิง่มณี (2547 : 92 - 98)  ไดศ้กึษาพบว่า นกัเรยีนที่
ไดร้บัการสอนโดยการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืดว้ยเทคนิค STAD  เรือ่งบรรยากาศ  วชิาวทิยาศาสตร ์ 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ทีร่ะดบั 70.96  สอดคลอ้งกบัฉลอง  มเีนียม (2549 
: 92) ศกึษาเรือ่ง ผลการเรยีนรูจ้ากการเรยีนแบบรายบุคคลและ แบบกลุ่มรว่มมอืโดยใชบ้ทเรยีนบน
เครอืขา่ย เรือ่ง ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  พบว่า  ดชันี
ประสทิธผิลของบทเรยีนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เมือ่จดัการเรยีนแบบรายบุคคล มคี่าเท่ากบั 0.8180 หรอืรอ้ยละ 
81.80 เมือ่จดัการเรยีนแบบกลุ่มรว่มมอื มคี่าเท่ากบั 0.8765 หรอืรอ้ยละ 87.65 และดชันีประสทิธผิล
โดยรวมเท่ากบั 0.8473 หรอืรอ้ยละ 84.73  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนแบบกลุ่มรว่มมอื 
มคีะแนนเฉลีย่สงูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนแบบรายบุคคล อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01  สอดคลอ้งกบั
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นิภาพร  ศรสีุภาพ (2550 : 70-71) ศกึษาการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื  เรือ่ง พลเมอืงดี
ตามวถิปีระชาธปิไตย กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3  พบว่า  ดชันี
ประสทิธผิลของการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื (Cooperative Learning)  เรื่อง พลเมอืงดตีามวถิี
ประชาธปิไตย เท่ากบั 0.6145 หมายความว่า ผูเ้รยีนมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรอ้ยละ 61.45  
สอดคลอ้งกบันิภาจติร บวัรอด (2551 : 92-93) ศกึษาผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื  เรือ่ง 
ความเป็นมาของชาตไิทย ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
พบว่า ดชันีประสทิธผิลของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื เรือ่ง ความเป็นมาของชาตไิทย มี
ค่าเท่ากบั 0.6974 หมายความว่า ผูเ้รยีนมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากเรยีนดว้ยแผนการ
จดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืเรื่อง  ความเป็นมาของชาตไิทย ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 รอ้ยละ 69.74   
  4. นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3  มคีวามพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค 
STAD  เรือ่ง  วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา  โดยรวมทัง้  4 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นเน้ือหา และ
ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  ดา้นสื่อและอุปกรณ์การเรยีนการสอน และดา้นการ
วดัผลและประเมนิผลอยูใ่นระดบัมาก  ขอ้ทีม่คีวามพงึพอใจสงูสุด 3 อนัดบัแรก คอื ความรูท้ีไ่ดร้บัจาก
การเรยีนการสอนสามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้  การไดท้ างานเป็นกลุ่มและรายบุคคล  และชอบที่
จะวางแผนในการท างานรว่มกบัเพื่อน  เนื้อหาทีเ่รยีนไมย่ากเกนิไป และการมโีอกาสตรวจผลงานของ
ตนเองและเพื่อน ทัง้นี้อาจเป็นเพราะวจิยัไดมุ้ง่เน้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  
นกัเรยีนสามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้ท าใหน้กัเรยีนเกดิความชอบทีจ่ะวางแผนใน
การเรยีน เกดิความสนุกสนาน ไดแ้สดงความคดิเหน็อย่างอสิระ ท าใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่อง 
และนกัเรยีนมคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง สอดคลอ้งกบักาญจนา อุปสาร (2547 : 77-78)  ไดศ้กึษาการ
พฒันาแผนการเรยีนรูแ้บบกลุ่มรว่มมอื (STAD) เรือ่ง ศาสนากบัการด าเนินชวีติ กลุ่มวชิาสงัคมศกึษา 
ศาสนาและวฒันธรรม พบว่า  นกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่1 มคีวามพงึพอใจในการ
เรยีนอยูใ่นระดบัมาก  สอดคลอ้งกบัฉลอง  มเีนียม (2549 : 92) ศกึษาเรือ่ง ผลการเรยีนรูจ้ากการเรยีน
แบบรายบุคคลและ แบบกลุ่มรว่มมอืโดยใชบ้ทเรยีนบนเครอืขา่ย เรือ่ง ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  พบว่า  นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนบนเครอืข่าย รายวชิา
เทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่รยีนแบบรายบุคคล แบบกลุ่มร่วมมอืและโดยรวม มคีวามพงึพอใจต่อบทเรยีน
อยูใ่นระดบัมาก นกัเรยีนทีเ่รยีนแบบกลุ่มรว่มมอื มคีะแนนเฉลีย่ของความคงทนในการเรยีนรูส้งูกว่า
นกัเรยีนทีเ่รยีนแบบรายบุคคล อยา่งมนีัยส าคญั ทางสถติทิีร่ะดบั .01  สอดคลอ้งกบันิภาพร  ศรสีุภาพ 
(2550 : 70-71) ศกึษาการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื  เรือ่ง พลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตย 
กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3  พบว่า  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 
3 มคีวามพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื เรือ่งพลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตย 
โดยรวมและรายดา้น 4 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นเนื้อหา ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ดา้นสื่อและอุปกรณ์การ
เรยีนการสอน และดา้นการวดัผลประเมนิผล อยูใ่นระดบัมาก และนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจเป็นรายขอ้ทุก
ขอ้อยูใ่นระดบัมาก  สอดคลอ้งกบันิภาจติร บวัรอด (2551 : 92-93) ศกึษาผลการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
แบบรว่มมอื  เรือ่ง ความเป็นมาของชาตไิทย ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 
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ศาสนา และวฒันธรรม พบว่า  นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเทคนิค STAD เรือ่ง 
ความเป็นมาของชาตไิทย ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ซึง่มคี่าเฉลีย่ของความพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเทคนิค 
STAD เท่ากบั 4.40   
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลไปใช้ 

เนื่องจากการจดัการเรยีนการสอนแบบรว่มมอืรปูแบบ STAD เป็นกจิกรรมทีเ่ปิด 
โอกาสใหผู้เ้รยีนไดท้ ากจิกรรมอย่างอสิระ ซึง่อาจท าใหน้กัเรยีนมพีฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงค์ ดงันัน้ 
ครผููส้อนตอ้งคอยดแูลอยา่งใกลช้ดิและคอยกระตุน้ใหน้ักเรยีนรบัผดิชอบต่อการเรยีนของตนเองว่า 
ความส าเรจ็ของกลุ่มขึน้อยูก่บัสมาชกิทุกคนในกลุ่ม ดงันี้ 

1.1 ครผููส้อน ผูบ้รหิารสถานศกึษาตลอดจนผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในการจดั
การศกึษาควรใหก้ารสนับสนุนและส่งเสรมิการจดัท าแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STAD 
ประกอบบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน ทีเ่ป็นแนวทางออกแบบการจดัการเรยีนรู ้ประเภทวธิกีารสอน
และสื่อเทคโนโลยทีางการศกึษา เพื่อใชจ้ดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นกลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ื่น ๆ 

1.2 การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STAD ครผููส้อนจะตอ้งค านึงถงึ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล สภาพความพรอ้มในทุก ๆ ดา้นของผูเ้รยีน เพราะผูเ้รยีนทุกคนตอ้งระดม
ความคดิ ความสามารถของตนต่อกลุ่ม ครผููส้อนจงึควรระมดัระวงัเรือ่งการจดักลุ่มนักเรยีน 

1.3 ดว้ยบทเรยีนส าเรจ็รปูเป็นสื่อและเทคโนโลยทีางการศกึษามปีระโยชน์และ
มปีระสทิธภิาพ และมผีลต่อการจดัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ดงันัน้ ผูบ้รหิารสถานศกึษา ควรใหค้วามสนใจ
ในการฝึกอบรมและพฒันาคร ูเพื่อเผยแพรค่วามรูใ้นการจดัท าบทเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 2. ข้อเสนอแนะการวิจยั 
  2.1 ควรมกีารศกึษาเพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความพงึพอใจใน 
การเรยีนรูร้ะหว่างการสอนดว้ยแผนการกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STAD กบัการสอนดว้ยวธิอีื่น 
ๆ เช่น แบบโครงงาน แบบวทิยาศาสตร ์แบบอรยิสจัสี ่เป็นตน้ ในเนื้อหาและสื่อเดยีวกนั 
เพื่อน าผลมาปรบัปรงุและพฒันาการเรยีนกานสอนใหม้ปีระสทิธภิาพต่อไป 

2.2 ควรมกีารจดัท าแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STAD 
ประกอบบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน ในระดบัชัน้ต่าง ๆ และกลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ื่น ๆ 
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บทคดัย่อ 
 

 กำรวจิยัครัง้นี้  มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เปรยีบเทยีบทกัษะกำรเขยีนและกำรอ่ำนของเดก็ปฐมวยั
ก่อนและหลงักำรจดัประสบกำรณ์กำรศกึษำแหล่งเรยีนรู ้ 2) ศกึษำควำมพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอกำร
จดัประสบกำรณ์กำรศกึษำแหล่งเรยีนรู ้ กลุ่มเป้ำหมำย    ทีใ่ชใ้นกำรวจิยั  คอื นักเรยีนชัน้อนุบำลปีที ่2  
โรงเรยีนบำ้นหว้ยสนุกสะพำนทอง  อ ำเภอทุ่งเขำหลวง  จงัหวดัรอ้ยเอด็ ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำ รอ้ยเอด็  เขต 1  ภำคเรยีนที ่ 1  ปีกำรศกึษำ  2554 จ ำนวน  9  คน  เครือ่งมอืทีใ่ช ้ ใน
กำรวจิยั  ไดแ้ก่ 1) แผนกำรจดัประสบกำรณ์กำรศกึษำแหล่งเรยีนรู ้ จ ำนวน  21 แผน  2) แบบประเมนิ
ทกัษะกำรอ่ำน  3)  แบบประเมนิทกัษะกำรเขยีน  และ 4)  แบบประเมนิควำมพงึพอใจของนกัเรยีนต่อ
กำรจดัประสบกำรณ์กำรศกึษำแหล่งเรยีนรู ้สถติทิีใ่ชใ้นกำรวเิครำะหข์อ้มลู ไดแ้ก่  รอ้ยละ  ค่ำเฉลีย่  
ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนและสถติทิดสอบ  t – test  (Dependent  Samples) 
 

          ผลการวิจยัพบว่า 
1.  คะแนนเฉลีย่ทกัษะกำรเขยีนและกำรอ่ำนหลงักำรจดัประสบกำรณ์กำรศกึษำแหล่งเรยีนรูข้อง

นกัเรยีนชัน้อนุบำลปีที ่ 2  สงูกว่ำก่อนกำรจดัประสบกำรณ์กำรศกึษำแหล่งเรยีนรูอ้ย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติิ
ทีร่ะดบั  .01      
 2.  นกัเรยีนชัน้อนุบำลปีที ่ 2  มคีวำมพงึพอใจต่อกำรจดัประสบกำรณ์กำรดว้ยกำรศกึษำแหล่ง
เรยีนรูโ้ดยรวม  มคี่ำเฉลีย่  2.76  อยูใ่นระดบัมำก  
 

ค าส าคญั : ทกัษะกำรเขยีน, กำรอ่ำน, ปฐมวยั, แหล่งเรยีนรู ้

 

 

 

Abstract 

1 นิสติปรญิญำโท  สำขำหลกัสตูรและกำรเรยีนกำรสอน  คณะครุศำสตร ์ มหำวทิยำลยัรำชภฎัมหำสำรคำม 
2 ค.อ.ด. (วจิยัและพฒันำหลกัสตูร) ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ คณะครุศำสตร ์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 
3 ปร.ด. (ไทศกึษำ) อำจำรย ์คณะครุศำสตร ์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

 

1231



 
 

 The purposes of this research were 1) to compare preschool children’s writing and 
reading skill between before and after provision of experiences by learning  resources study, 
and 2) to investigate the students’ satisfaction toward provision of experiences by learning  
resources study. The subjects used in this research consisted of  9 students in the second year 
kindergarten studying in the first semester of academic year 2011 at Huaysanook Saparntong 
school under the office of  Roi-Et primary educational service area 1. The research instruments 
were 21 plans for provision of experiences by learning  resources study, the writing test, the 
reading test and the students’ satisfaction questionnaire. The data were analyzed by using 
percentage , mean , standard deviation  , and t-test (dependent sample). 
 The research results were as follows: 
  1. The mean scores of writing and reading skill of the second year kindergarten 
students after provision of experiences by learning  resources study was significantly higher 
than that before at the level of .01. 
  2.The second year kindergarten students’ level of  satisfaction toward provision of 
experiences by learning  resources study was at means score was 2.76 a high level.  
 

Keyword : Writing and Reading Skill, Preschool Children,  Learning  Resources Study 
 

บทน า 
กำรจดักำรศกึษำในระดบัปฐมวยัเป็นกำรจดักำรศกึษำโดยอำศยัแนวคดิและหลกักำร 

จดักำรศกึษำทีจ่ะพฒันำใหเ้ดก็มพีฒันำกำรทำงดำ้นร่ำงกำย อำรมณ์ จติใจ สงัคม และสตปิญัญำ 
 อยำ่งสมัพนัธแ์ละพฒันำอย่ำงต่อเนื่องไปพรอ้มกนัทุกดำ้น (กระทรวงศกึษำธกิำร. 2546 : 3)  
 แนวทำงจดักำรศกึษำตำมพระรำชบญัญตักิำรศกึษำแห่งชำต ิ พ.ศ. 2542  ในมำตรำ  24  ขอ้  3  กล่ำว
ว่ำ  กำรจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ำกประสบกำรณ์จรงิ  ฝึกกำรปฏบิตัใิหท้ ำได ้ คดิเป็น  ท ำเป็น  
รกักำรอ่ำนและเกดิกำรใฝ่รูอ้ยำ่งต่อเน่ือง  ขอ้  5  กล่ำววำ่  ส่งเสรมิสนบัสนุนใหผู้ส้อนสำมำรถจดั
บรรยำกำศ  สภำพแวดลอ้ม  สื่อกำรเรยีน  กำรอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิกำรเรยีนรูแ้ละมี
ควำมรอบรูร้วมทัง้สำมำรถใชก้ำรวจิยัเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรเรยีนรู ้ทัง้ทีผู่เ้รยีนกบัผูส้อนอำจ
เรยีนรูไ้ปพรอ้มกนัจำกสื่อกำรสอนและแหล่งวทิยำกำรประเภทต่ำงๆ  ประกอบกบัมำตรำ  25 ทีก่ล่ำวว่ำ
รฐัตอ้งส่งเสรมิกำรด ำเนินงำนและกำรจดัตัง้แหล่งกำรเรยีนรูต้ลอดชวีติทุกรปูแบบ  (ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรศกึษำแห่งชำต.ิ 2542 : 12)   

กำรจดักำรศกึษำในระดบัเดก็ปฐมวยัจงึมคีวำมส ำคญัและจ ำเป็นอย่ำงยิง่ทีจ่ะมผีลต่อพฒันำกำร
ของเดก็เพรำะเดก็ปฐมวยันับไดว้่ำเป็นทรพัยำกรและเป็นอนำคตของชำต ิซึง่มคีวำมส ำคญัต่อครอบครวั 
สงัคม และประเทศชำต ิกำรจดักำรศกึษำใหแ้ก่เดก็จงึมจีุดมุง่หมำยเพื่อสรำ้งเสรมิและพฒันำเดก็ให้
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เจรญิเตบิโตตำมวยัและเตม็ศกัยภำพทัง้ 4 ดำ้น อนัไดแ้ก่ ดำ้นร่ำงกำย  อำรมณ์-จติใจ สงัคม สตปิญัญำ 
อกีทัง้ยงัเป็นกำรเตรยีมควำมพรอ้มในกำรเรยีนรูส้ ิง่ต่ำงๆ ใหแ้ก่เดก็ ซึง่กำรเรยีนรูภ้ำษำของเดก็เกดิจำก
กำรทีเ่ดก็ไดฟ้งัและมโีอกำสไดพ้ดูคุยกบัผูอ้ื่นโดยมสีิง่เรำ้ เช่น ดภูำพ ฟงัเพลง ดภูำพจำกนิทำน เดก็จะ
สนใจและกระตุน้ควำมอยำกรูอ้ยำกเหน็ อยำกซกัถำม นับไดว้่ำมบีทบำทส ำคญัอย่ำงยิง่ต่อกำรด ำรงชวีติ
ของมนุษย ์เนื่องจำกภำษำเป็นเครือ่งมอื ชนิดหนึ่งทีม่นุษยส์ำมำรถใชต้ดิต่อสื่อสำรไดร้วดเรว็เขำ้ใจงำ่ย  
นอกจำกนัน้ภำษำกเ็ป็นเครื่องมอืส ำคญั ในกำรตดิต่อกบัผูอ้ื่นเพื่อแลกเปลีย่นควำมคดิและควำมรูส้กึทีม่ ี
ต่อกนักำรตดิต่อแลกเปลีย่นควำมคดิควำมรูส้กึน้ีอำจจะสื่อออกมำไดห้ลำยรปูแบบ  เช่น  ในกำรฟงั กำร
พดู  กำรอ่ำน  กำรเขยีน  กำรเรยีนรูภ้ำษำของเดก็จงึเป็นไปตำมพฒันำกำรเช่นเดยีวกบัควำมสำมำรถ
ในกำรใชก้ลำ้มเน้ือเพื่อท ำกจิกรรมต่ำงๆ กำรแสดงอำรมณ์ ควำมสำมำรถทำงสตปิญัญำ ควำมพรอ้ม
ทำงกำรเรยีนรูข้องเดก็นัน้เป็นสิง่ทีส่ำมำรถพฒันำไดโ้ดยกำรจดักจิกรรมทีเ่หมำะสมใหแ้ก่เดก็โดย
ค ำนึงถงึควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล เพศ วยั  ควำมตอ้งกำรและควำมสนใจของเดก็ ซึง่เดก็ในวยัน้ี
สมองก ำลงัพฒันำอยำ่งรวดเรว็ จงึสมควรทีจ่ะไดร้บักำรสรำ้งเสรมิใหเ้จรญิงอกงำมในดำ้นควำมคดิ กำร
เรยีนรูอ้ยำ่งเหมำะสมทัง้นี้เดก็ปฐมวยัอกีจ ำนวนมำกทีไ่ม่ไดร้บักำรเตรยีมควำมพรอ้มโดยเฉพำะเดก็ทีอ่ยู่
ตำมชนบทเป็นเดก็ทีไ่มค่่อยพดูภำษำไทยแต่จะพดู ภำษำทอ้งถิน่ของตนตำมผูป้กครอง จงึท ำใหเ้ป็น
ปญัหำหน่ึงในกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนกำรสอนในระดบัชัน้เดก็ปฐมวยั เน่ืองจำกขำดควำมพรอ้มทำง
ภำษำนอกจำกนัน้ปญัหำน้ีอำจจะส่งผลระยะยำวต่อคุณภำพทำงกำรศกึษำและคุณภำพชวีติของ
ประชำกรซึง่เดก็ในวยัน้ีจงึควรเรยีนรูภ้ำษำจำกประสบกำรณ์ตรงโดยยดึเดก็เป็นศูนยก์ลำงเปิดโอกำสให้
เดก็มอีสิระในกำรคดิกำรแสดงออก และกำรสนทนำระหว่ำงเดก็ดว้ยกนัจงึจะท ำใหเ้กดิกำรเรยีนรูแ้ละ
พฒันำกำรสื่อควำมหมำย  ซึง่สอดคลอ้งกบัค ำกล่ำวของ  เพยีรเ์จท ์ ทีว่่ำกำรจดัประสบกำรณ์ตรงโดยให้
เดก็มอีสิระในกำรคดิกำรแสดงออกและกำรสนทนำระหว่ำงเดก็ดว้ยกนั จะท ำใหเ้ดก็สำมำรถเขำ้ใจกนัได้
เรว็กว่ำครเูป็นผูอ้ธบิำยหรอืเล่ำใหฟ้งั (ศรยีำ  นิยมธรรม.  2541  :  45)   
 ปญัหำในกำรอ่ำนและกำรเขยีนของเดก็ปฐมวยัคอืเดก็ส่วนมำกมกัจะค่อย ๆ พดูสื่อสำรหรอื
เขำ้ใจสิง่ต่ำง ๆ ไดแ้ต่จะยงัอ่ำนและเขยีนยงัไมไ่ด้ ซึง่จำกผลกำรศกึษำตดิตำมเดก็ในระยะยำวจำกช่วง
ปฐมวยัจนเขำ้สู่วยัเรยีนพบว่ำ แมเ้ดก็ส่วนหน่ึงจะมพีฒันำกำรทีด่ขี ึน้จนไมต่่ำงจำกเดก็วยัเดยีวกนั แต่มี
เดก็จ ำนวนครึง่หนึ่งหรอื 2 ใน 3 ทีย่งัคงมพีฒันำกำรทำงภำษำล่ำชำ้เมือ่เขำ้สู่วยัเรยีน และมกัจะมี
ผลกระทบต่อกำรเรยีน หรอืมคีวำมบกพรอ่งของทกัษะทำงสงัคม เนื่องจำกไมส่ำมำรถใชภ้ำษำเพื่อ
สื่อสำรกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงเป็นปกต ิเน่ืองดว้ยพฒันำกำรทำงภำษำล่ำชำ้ซึง่เป็นปญัหำของเดก็ปฐมวยัทีพ่่อ
แมม่กัน ำมำปรกึษำแพทย ์จงึท ำใหม้กีำรศกึษำวจิยัอย่ำงกวำ้งขวำงทัง้ในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ 
จงึเป็นปจัจยัทีส่่งผลต่อกำรพฒันำกำรเตรยีมควำมพรอ้มเรือ่งกำรอ่ำนและเขยีนของเดก็ปฐมวยั (ส ำนกั
ประชำสมัพนัธเ์ขต 4. 2554 : 1) 
 กำรเรยีนรูภ้ำษำของเดก็เกดิจำกกำรทีเ่ดก็ไดฟ้งัและมโีอกำสไดพ้ดูคุยกบัผูอ้ื่นโดยมสีิง่เรำ้  เช่น 
ดภูำพ ฟงัเพลง ดภูำพจำกนิทำน เดก็จะสนใจและกระตุน้กำรอยำกรูอ้ยำกเหน็ อยำกซกัถำมดว้ยค ำถำม
แบบเดก็ ๆ ท ำใหเ้ดก็มพีฒันำกำรทำงภำษำดขีึน้ (ฉนัทนำ  ภำคบงกช. 2539 : 49 - 51) ดงัผลกำรวจิยั
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ของกุลยำ  ตนัตผิลำชวีะ  (2542 : 112) ทีก่ล่ำวไวว้่ำ เดก็ปฐมวยัเป็นวยัทีม่จีนิตนำกำรสงู  สำมำรถเล่ำ
เรือ่งรำวต่ำงๆ ตำมควำมคดิของตนได ้ ควรเปิดโอกำสใหเ้ดก็เล่ำเรือ่งทีเ่ดก็เหน็  เดก็รู ้ กำรพดู  กำร
สนทนำจะท ำใหเ้ดก็พฒันำภำษำไดด้ ี ดงันัน้แนวทำงในกำรส่งเสรมิภำษำส ำหรบัเดก็ใหเ้ดก็ไดฝึ้กกำร
พดู  ฝึกกำรฟงั  ฝึกกำรอ่ำน  และฝึกกำรเขยีน  ตลอดจนกำรฝึกใหเ้ดก็ไดล้ ำดบัเรือ่งรำวทีไ่ดฟ้งั  เช่น  
เดก็ไดฟ้งันิทำนทีค่รเูล่ำ  แลว้ฝึกใหเ้ดก็เล่ำเรือ่งรำวทีฟ่งั  เปิดโอกำสใหเ้ดก็พดู  สนทนำ  ซกัถำม  
แสดงควำมคดิเหน็รว่มกนัหรอืจดักจิกรรมใหเ้ดก็ไดแ้สดงพฤตกิรรมบทบำทสมมตปิระกอบกำรเล่ำนิทำน  
กำรจดัสภำพแวดลอ้ม  กำรสนบัสนุน  กำรสรำ้งแรงจงูใจทีเ่อือ้ต่อกำรเรยีนรูภ้ำษำของเดก็ สิง่ต่ำงๆ
เหล่ำนี้จะช่วยใหเ้ดก็เกดิประสบกำรณ์ในกำรเรยีนรู ้ ค ำ  ควำมหมำยของค ำ  เรือ่งรำวนัน้ ๆ และ
สำมำรถพฒันำภำษำในกำรพดู สื่อควำมหมำยกบัผูอ้ื่นไดด้ขีึน้ (กระทรวงศกึษำธกิำร. 2539 : 17-21)  
  กำรเขยีนเป็นทกัษะทีต่อ้งผ่ำนกระบวนกำรทำงควำมคดิหลำยขัน้ตอน ตัง้แต่กำรรวบรวม
ควำมคดิ กำรล ำดบัเรือ่ง และเลอืกสรรถอ้ยค ำในกำรถ่ำยทอดออกมำเป็นขอ้ควำมทีส่ำมำรถสื่อควำม 
หมำยไดต้รงควำมตอ้งกำรทกัษะกำรเขยีนจะตอ้งอำศยัควำมเขำ้ใจโครงสรำ้งภำษำอยำ่งถูกตอ้ง รูศ้พัท ์
ส ำนวน รปูแบบ ประโยค ไวยำกรณ์ และเช่นเดยีวกบัทกัษะอื่น ๆ ผูเ้รยีนจะตอ้งหมัน่ฝึกฝนและหดัเขยีน
อยูเ่สมอ นอกจำกนัน้กำรเขยีนและกำรอ่ำนเป็นทกัษะทีเ่ชื่อมโยงกนั หำกผูเ้รยีนมปีระสบกำรณ์ในกำร
อ่ำนมำก กจ็ะไดเ้หน็รปูแบบวธิเีขยีน แนวคดิในกำรสื่อสำรของผูเ้ขยีน ซึง่จะช่วยท ำใหม้แีบบอย่ำง
ส ำหรบักำรเขยีน ส ำหรบัตนเองมำกขึน้ดว้ย (โรงเรยีนวฒันียว์ทิยำ 7. 2553 : 1)  

กำรอ่ำนเป็นพฤตกิรรมกำรรบัสำรทีส่ ำคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกว่ำกำรฟงั ปจัจบุนัมผีูรู้น้กัวชิำกำรและ
นกัเขยีนน ำเสนอควำมรู ้ขอ้มลู ขำ่วสำรและงำนสรำ้งสรรค ์ตพีมิพ ์ในหนงัสอืและสิง่พมิพอ์ื่น ๆ มำก 
นอกจำกนี้แลว้ขำ่วสำรส ำคญั ๆ หลงัจำกน ำเสนอดว้ยกำรพดู หรอือ่ำนใหฟ้งัผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ส่วนใหญ่จะ
ตพีมิพร์กัษำไวเ้ป็นหลกัฐำนแก่ผูอ่้ำนในชัน้หลงั ๆควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจงึส ำคญัและจ ำเป็นยิง่ต่อกำร
เป็นพลเมอืงทีม่คีุณภำพในสงัคมปจัจบุนักำรอ่ำนเป็นหน่ึงในสีท่กัษะทำงภำษำทีจ่ ำเป็นตอ้งฝึกฝนอยู่
เสมอ และไมม่วีนัสิน้สุดสำมำรถฝึกไดเ้รือ่ย ๆ ตำมวยัและประสบกำรณ์ของผูอ่้ำน เพรำะกำรอ่ำนนัน้จะ
เกีย่วขอ้งกบัชวีติประจ ำวนัของมนุษย ์เป็นเครือ่งมอืส ำคญัทีจ่ะช่วยใหม้นุษยไ์ดร้บัควำมรู ้ควำมคดิ และ
ควำมบนัเทงิใจ ช่วยปรบัปรุงชวีติใหส้ดใสสมบรูณ์ ดงัค ำกล่ำวของ เซอร ์ฟรำนซสิ เบคอน นกัปรชัญำ
เมธชีำวองักฤษทีว่่ำ “กำรอ่ำนท ำคนใหเ้ป็นคนโดยสมบูรณ์” กำรสอนแบบยดึผูเ้รยีนเป็นส ำคญัผูเ้รยีน
ตอ้งไดป้ฏบิตัจิรงิอยำ่งถูกต้องในกำรอ่ำนจงึจะตดิเป็นนิสยั สำมำรถบนัทกึจำกกำรอ่ำนในใจได ้จบั
ใจควำมได ้แยกแยะวเิครำะห ์เมือ่มขีอ้สงสยักส็ำมำรถศกึษำหำควำมรูด้ว้ยตนเองจำกแหล่งควำมรู้ โดย
ไมต่อ้งใหผู้อ้ื่นมำคอยบอกหรอือธบิำย ช่วยตวัเองไดต้ลอดเวลำ อ่ำนแลว้ตอ้งรูแ้นวคดิขอ้คตเิตอืนใจของ
เรือ่งทีอ่่ำน  (โรงเรยีนวฒันียว์ทิยำ 7. 2553 : 2) 
 จำกพระรำชบญัญตักิำรศกึษำแห่งชำต ิ พ.ศ. 2542 ครผููส้อนจงึมหีน้ำทีส่ ำคญัในกำรจดักำร
เรยีนรูใ้หเ้ดก็ในวยันี้เรยีนรูจ้ำกประสบกำรณ์ตรงและทีส่ ำคญัตอ้งจดัหำแหล่งเรยีนรูใ้หเ้ดก็ไดศ้กึษำตลอด
ชวีติ โดยยดึเดก็เป็นศูนยก์ลำงเปิดโอกำสใหเ้ดก็มอีสิระในกำรคดิกำรแสดงออก กำรสนทนำระหว่ำงเดก็
ดว้ยกนัจงึจะท ำใหเ้กดิกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำกำรสื่อควำมหมำย  ซึง่สอดคลอ้งกบัค ำกล่ำวของเพยีเจท ์
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(Piaget)  ทีก่ล่ำวว่ำกำรเรยีนรูส้ ิง่ทีเ่ป็นนำม ธรรมของเดก็จะเกดิขึน้เองอยำ่งง่ำยดำยหำกเดก็ไดม้โีอกำส
สมัผสัหรอืพบเหน็สิง่เหล่ำนัน้จรงิ กำรท่องเทีย่วทศันศกึษำจงึเป็นกจิกรรมหนึ่งทีเ่ดก็จะมโีอกำสไดเ้รยีนรู้
จำกกำรสมัผสัและสมัพนัธ ์เป็นบทเรยีนทีส่นุก  แปลกใหม ่จูงใจใหต้ดิตำม และเรำ้ใจใหอ้ยำกคน้ควำ้
ศกึษำหำควำมรูเ้พิม่เตมิจำกสิง่ใหม่ๆ  ทีน่่ำสนใจ รูจ้กัคดิและพฒันำควำมคดิจำกควำมรูท้ีไ่ดร้บัสำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรูใ้หผู้อ้ ื่นไดร้บัทรำบ  เดก็จะไดพ้ฒันำควำมสำมำรถของตนเองตำมศกัยภำพพฒันำองค์
รวมของควำมเป็นมนุษยท์ุกดำ้น ไดแ้ก่  สตปิญัญำ  รำ่งกำย  อำรมณ์ จติใจ  สงัคมตลอดจนบุคลกิภำพ 
(กระทรวงศกึษำธกิำร.  2545  :  32-34)  

กำรจดัประสบกำรณ์ศกึษำแหล่งเรยีนรูเ้ป็นกำรสอนภำษำแบบธรรมชำตวิธิหีนึ่ง  ทัง้ยงัเป็น
กจิกรรมทีส่ำมำรถพฒันำทกัษะทำงภำษำทัง้กำรฟงั กำรพดู กำรอ่ำน และกำรเขยีน  ครสูำมำรถทีจ่ะ
ปรบัใหเ้หมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มและควำมพรอ้มของเดก็ได ้กจิกรรมทีน่่ำสนใจจะท ำใหเ้ดก็มแีรงจงูใจ
ในกำรอ่ำนและกำรเขยีนสงูขึน้  กู๊ดแมน (Goodman) เชื่อว่ำระบบควำมหมำยเป็นหวัใจส ำคญัของภำษำ 
กำรสอนอ่ำนและเขยีนเพื่อศกึษำสิง่ทีเ่ขำส ำรวจ  เรยีนในสิง่ทีม่คีวำมหมำยต่อผู้เรยีน  ภำษำเป็นวธิกีำร
หนึ่งทีใ่ชถ่้ำยทอดควำมคดิเดก็ไมจ่ ำเป็นจะตอ้งถ่ำยทอดควำมคดิ  ดว้ยภำพเพยีงอยำ่งเดยีว จงึควรเปิด
โอกำสใหเ้ดก็ไดถ่้ำยทอดควำมคดิดว้ยวธิทีีส่มคัรใจ  เช่นสนทนำ วำดภำพ (ศลิปะ) ดนตร ีท่ำทำง เดก็
เรยีนรูภ้ำษำพดูและภำษำเขยีนจำกกำรลองผดิลองถูกในกำรปฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มรอบตวั และ
ประสบกำรณ์กำรอ่ำนและกำรเขยีน (บุษบง  ตนัตวิงค.์ 2535 : 44-48)  

กำรจดัประสบกำรณ์กำรศกึษำแหล่งเรยีนรูเ้ป็นกจิกรรมทีส่ำมำรถจดัใหเ้ดก็ปฐมวยัได ้และ
เหมำะกบัเดก็เพรำะเดก็จะไดข้อ้มลูปฐมภูมทิีส่อดคลอ้งกบัวยัเดก็เพรำะเดก็ปฐมวยัไม่ใช่นกัฟงั ดงันัน้
กำรสมัผสัของจรงิไดไ้ปเยีย่มชมจะเหมอืนกบัว่ำเดก็ไดไ้ปหอ้งปฏบิตักิำร ประโยชน์ทีไ่ดจ้ำกกำรศกึษำ
แหล่งเรยีนรูค้อื เดก็จะเกดิประสบกำรณ์เป็นรปูธรรม และจำกกำรไดส้มัผสับุคคลและชวีติจรงิ ซึง่
ประสบกำรณ์นี้จะช่วยขยำยมโนทศัน์เดมิและเพิม่มโนทศัน์ใหมใ่ห้กบัเดก็ซึง่แหล่งเรยีนรูค้วรจะมทีัง้
แหล่งเรยีนรูภ้ำยในโรงเรยีนและนอกโรงเรยีน  เพื่อใหก้ำรศกึษำของเดก็มคีวำมหลำกหลำยและ
ครอบคลุมในหลกัสตูรกำรเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยัดว้ย  ยกตวัอยำ่งเช่น แหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีน ไดแ้ก่  
หอ้งสมดุ  สวนผกัในโรงเรยีน  สวนดอกไม ้ อำคำรเรยีน  แหล่งเรยีนรูใ้นชุมชน  ไดแ้ก่ บำ้น วดั  ตลำด  
อนำมยั  โรงพยำบำล  สถำนีต ำรวจ  องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  ทีว่่ำกำรอ ำเภอ ฯ  เป็นตน้  ดงันัน้
ทกัษะกำรอ่ำนและกำรเขยีนจงึมคีวำมส ำคญัและเป็นองคป์ระกอบพืน้ฐำนทีจ่ะท ำใหเ้ด็กไดเ้รยีนรูแ้ละ
พฒันำในทกัษะอื่นๆ  ดว้ย เนื่องจำกผลกำรประเมนิของบุคคลภำยนอกครัง้ที ่2  ของเดก็ปฐมวยัในดำ้น
สตปิญัญำดำ้นกำรอ่ำน และกำรเขยีนของโรงเรยีนบำ้นหว้ยสนุกสะพำนทองไดร้บักำรประเมนิพบว่ำอยู่
ในระดบัรอ้ยละ  50  อยูใ่นระดบัผ่ำน  (รำยงำนผลกำรศกึษำโรงเรยีนหว้ยสนุกสะพำนทอง.  2552 : 10)  

จำกหลกักำรและเหตุผลขำ้งตน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษำกำรจดัประสบกำรณ์กำรศกึษำแหล่ง
เรยีนรูเ้พื่อพฒันำทกัษะทำงกำรเขยีนและกำรอ่ำนของนักเรยีนชัน้อนุบำล 2 โรงเรยีนบำ้นหว้ยสนุก
สะพำนทอง  ทัง้นี้ผลจำกกำรศกึษำจะเป็นแนวทำงใหค้รแูละผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดักำรศกึษำน ำไปเป็น
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แนวทำงในจดัประสบกำรณ์เพื่อพฒันำทกัษะทำงกำรอ่ำนและกำรเขยีนของนกัเรยีนใหม้คีวำมพรอ้ม
ยิง่ขึน้ต่อไป 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.  เพื่อเปรยีบเทยีบทกัษะกำรเขยีนและกำรอ่ำนของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงักำรจดั
ประสบกำรณ์กำรศกึษำแหล่งเรยีนรู ้
 2.  เพื่อศกึษำควำมพงึพอใจของนกัเรยีนที่มต่ีอกำรจดัประสบกำรณ์กำรศกึษำแหล่งเรยีนรูข้อง
เดก็ปฐมวยั  
 

สมมติฐานการวิจยั 
 ทกัษะกำรเขยีนและกำรอ่ำนของนกัเรยีนทีไ่ดร้บักำรจดัประสบกำรณ์กำรศกึษำแหล่งเรยีนรูข้อง
เดก็ปฐมวยัหลงัเรยีนสงูกว่ำก่อนเรยีน 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
1. กลุ่มเป้าหมาย 

  กลุ่มเป้ำหมำยทีใ่ชใ้นกำรวจิยั  คอื  นกัเรยีนชำย-หญงิ  อำย ุ 5-6  ปี  ทีก่ ำลงัศกึษำอยูช่ ัน้
อนุบำลปีที ่2   โรงเรยีนบำ้นหว้ยสนุกสะพำนทอง  อ ำเภอ ทุ่งเขำหลวง  จงัหวดัรอ้ยเอด็  ส ำนกังำนเขต
พืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำรอ้ยเอด็  เขต1  ภำคเรยีนที ่1 ปีกำรศกึษำ  2554  จ ำนวน  9  คน   
จ ำนวน  1  หอ้งเรยีนซึง่เป็นหอ้งเรยีนทีผู่ว้จิยัปฏบิตักิำรสอน 

2. ตวัแปรในการวิจยั 

   2.1 ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  กำรจดัประสบกำรณ์กำรศกึษำแหล่งเรยีนรู ้  
    2.2 ตวัแปรตำม ไดแ้ก่  ทกัษะทำงดำ้นกำรเขยีนกำรอ่ำน  และควำมพงึพอใจ 

3. เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั 
 กำรวจิยัครัง้นี้เป็นกำรพฒันำทกัษะกำรเขยีนและกำรอ่ำนของเดก็ปฐมวยันกัเรยีน 

ชัน้อนุบำลปีที ่2  โดยใชก้ำรจดัประสบกำรณ์กำรศกึษำแหล่งเรยีนรูใ้ชเ้นื้อหำในกำรจดัประสบกำรณ์
ทัง้หมด  7 หน่วย  1. หน่วยโรงเรยีนของเรำ 2. หน่วยดอกไมแ้สนสวย  3. หน่วยบำ้นทีน่่ำอยู ่ 4.   
หน่วยสตัวเ์ลีย้งของหนู  5. หน่วยวดับำ้นหว้ยสนุก 6. หน่วยผกัสดสะอำด  7. หน่วยอำชพีในฝนั 
 

4. ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั  
 ระยะเวลำทีใ่ชใ้นกำรวจิยัคอื ภำคเรยีนที ่1 ปีกำรศกึษำ 2554   
 
 
 

1236



 
 

ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการวิจยั 
1. นกัเรยีนทีไ่ดร้บักำรจดัประสบกำรณ์กำรศกึษำแหล่งเรยีนรูม้พีฒันำกำรดำ้นรำ่งกำย  สงัคม  

อำรมณ์  จติใจ  และสตปิญัญำ เพิม่ขึน้ 
 2. เป็นแนวทำงส ำหรบัคร ูผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งและผูส้นใจกำรใช้ประสบกำรณ์กำรศกึษำแหล่ง
เรยีนรูใ้นกำรเรยีนกำรสอนเดก็ปฐมวยัพรอ้มทัง้ น ำไปใชเ้พื่อช่วยพฒันำทกัษะกำรอ่ำนและกำรเขยีนของ
นกัเรยีนใหม้ปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้ำหมำยทีใ่ชใ้นกำรวจิยั  คอื  นกัเรยีนชำย-หญงิ  อำย ุ 5-6  ปี  ทีก่ ำลงัศกึษำอยูช่ ัน้
อนุบำลปีที ่2   ภำคเรยีนที ่1   ปีกำรศกึษำ  2554   โรงเรยีนบำ้นหว้ยสนุกสะพำนทอง  อ ำเภอทุ่งเขำ
หลวง  จงัหวดัรอ้ยเอด็   ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำ รอ้ยเอด็  เขต 1  จ ำนวน  9  คน  
ซึง่ไดม้ำแบบเจำะจง  เนื่องจำกเป็นหอ้งเรยีนทีผู่ว้จิยัปฏบิตักิำรสอน 
 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 
   ภำคเรยีนที ่1 ปีกำรศกึษำ 2554   
 

การสร้างและการหาคณุภาพของเครื่องมือ 
 ในกำรวจิยัครัง้นี้  ผูว้จิยัไดด้ ำเนินกำรตำมล ำดบัขัน้ในกำรสรำ้งเครือ่งมอื  ดงัมรีำยละเอยีด
ดงัต่อไปนี้ 

1. แผนการจดัประสบการณ์ 
ด ำเนินกำรสรำ้งตำมล ำดบัขัน้ตอนดงันี้ 

  1.1  ศกึษำเอกสำรงำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดัประสบกำรณ์กำรศกึษำแหล่งเรยีนรู ้
จำกคู่มอืกำรจดักำรท่องเทีย่วทศันศกึษำเพื่อพฒันำกำรเรยีนรูส้ ำหรบัเดก็และเยำวชนของศูนยพ์ทิกัษ์
สทิธเิดก็และครอบครวั  และกำรพฒันำรปูแบบกำรจดักำรศกึษำนอกสถำนทีส่ ำหรบัเดก็อนุบำล  

1.2 ศกึษำทฤษฏ ีหลกักำรและรปูแบบกำรจดัประสบกำรณ์  กำรเรยีนกำรสอน และ
งำนวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรจดัประสบกำรณ์  กำรศกึษำแหล่งเรยีนรู ้เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรจดั
กจิกรรม  
   1.3 น ำเนื้อหำกำรเรยีนรูโ้ดยกำรจดัประสบกำรณ์กำรศกึษำแหล่งเรยีนรูม้ำวเิครำะห์
ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงเนื้อหำ จดุประสงคก์ำรเรยีนรู ้และประสบกำรณ์ส ำคญัของหลกัสตูร   
   1.4  วเิครำะหค์วำมส ำคญัระหว่ำงเนื้อหำ  สำระกำรเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัโดยแบ่งเนื้อหำที่
จะเขยีนแผนกำรเรยีนรูโ้ดยใชก้ำรจดัประสบกำรณ์กำรศกึษำแหล่งเรยีนรูข้องนกัเรยีนชัน้อนุบำลปีที่ 2    
    1.5 ด ำเนินกำรเขยีนแผนกำรเรยีนรูเ้พื่อประเมนิผลกำรเรยีนของนกัเรยีน เมือ่เรยีนรูโ้ดย
กำรจดัประสบกำรณ์กำรศกึษำแหล่งเรยีนรู ้ 
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       1.6  ด ำเนินกำรเขยีนแผนกำรเรยีนรูช้ ัน้อนุบำลปีที ่2 โดยใชก้ำรจดัประสบกำรณ์
กำรศกึษำแหล่งเรยีนรู ้ตำมองคป์ระกอบทีอ่อกแบบไว้ 
   1.7  น ำแผนกำรจดัประสบกำรณ์กำรเรยีนรู ้ ทีผู่ว้จิยัสรำ้งขึน้เสรจ็แลว้เสนอต่ออำจำรย์
ทีป่รกึษำ   เพื่อพจิำรณำตรวจสอบควำมถูกตอ้งของเนื้อหำ  จดุประสงคต์ำมตวัชีว้ดั  กจิกรรมและกำร
ประเมนิผล  ควำมเหมำะสม  ควำมสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรเรยีนรู้ 
   1.8  น ำแผนกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูม้ำปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บกพรอ่งตำมทีอ่ำจำรยท์ี่
ปรกึษำไดเ้สนอแนะไว ้
   1.9 สรำ้งแบบประเมนิแผนกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้เสรจ็แลว้น ำไปใหอ้ำจำรยท์ี่
ปรกึษำเพื่อพจิำรณำตรวจสอบควำมถูกตอ้ง เหมำะสมของแบบประเมนิแผนกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู้
และน ำไปปรบัปรงุแกไ้ขตำมขอ้เสนอแนะของอำจำรยท์ีป่รกึษำเสนอผูเ้ชีย่วชำญ  เพื่อตรวจสอบควำม
ถูกตอ้งของเนื้อหำ  จดุประสงคต์ำมตวัชีว้ดั  กจิกรรมกำรประเมนิผล  ควำมเหมำะสม  ควำมสอดคลอ้ง
ของมำตรฐำนกำรเรยีนรู ้ จ ำนวน  3  ท่ำน   
  1.10 น ำแบบประเมนิแผนกำรจดัประสบกำรณ์  กำรเรยีนรูท้ีผู่ศ้กึษำคน้ควำ้มำปรบัปรงุ
แกไ้ขตำมทีผู่เ้ชีย่วชำญไดเ้สนอแนะไว้ 
  1.11  ปรบัปรงุแกไ้ขแผนกำรจดัประสบกำรณ์  เรยีนรูต้ำมขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชำญและ
น ำผลกำรประเมนิแผนกำรสอนของผูเ้ชี่ยวชำญแลว้มำหำค่ำเฉลีย่เทยีบกบัเกณฑ ์ ซึง่เป็นคะแนนที่
ค ำนวณจำกแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ  โดยระดบัควำมคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชำญในกำรประเมนิแผนกำร
จดัประสบกำรณ์เรยีนรูท้ ัง้  3 ท่ำนมคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั  4.50  อยูใ่นระดบัเหมำะสมมำกทีสุ่ด   
  1.12 น ำแผนทีผ่่ำนกำรประเมนิจำกผูเ้ชีย่วชำญมำปรบัปรงุแกไ้ขแลว้น ำมำเสนอต่ออำจำรย์
ทีป่รกึษำเพื่อตรวจสอบแกไ้ข 
  1.13 น ำแผนกำรสอนทีผ่่ำนกำรตรวจสอบแกไ้ขจำกอำจำรยท์ีป่รกึษำแลว้มำปรบัปรุงแกไ้ข
เพื่อน ำไปทดลองใชก้บันกัเรยีนกลุ่มเป้ำหมำยโดยน ำแผนกำรสอนไปทดลองกบันกัเรยีนชัน้อนุบำลปีที ่2  
ปีกำรศกึษำ 2554 โรงเรยีนบำ้นหว้ยสนุกสะพำนทอง  อ ำเภอทุ่งเขำหลวง  จงัหวดัรอ้ยเอด็  ส ำนกังำน
เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำ รอ้ยเอด็  เขต 1    จ ำนวน  9  คน 
 2. แบบประเมินทกัษะการอ่าน 

ในกำรจดัท ำแบบประเมนิทกัษะกำรอ่ำนนกัเรยีนชัน้อนุบำลปีที ่2 โรงเรยีนบำ้นหว้ยสนุก
สะพำนทอง มขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
   2.1  ศกึษำหลกัสตูร  คู่มอืคร ู คู่มอืกำรประเมนิผลกำรเรยีนหลกัสตูรกำรศกึษำปฐมวยั  
พุทธศกัรำช  2546 และวธิกีำรสรำ้งแบบทดสอบวดัและประเมนิผลจำกหนงัสอืกำรวดัผลกำรศกึษำ 

2.2  วเิครำะหค์วำมสมัพนัธร์ะหว่ำงสำระกำรเรยีนรูแ้ละจดุประสงคต์ำมตำมตวัชีว้ดักำร
เรยีนของนกัเรยีนชัน้อนุบำลปีที ่ 2   เพื่อก ำหนดแบบประเมนิใหส้อดคลอ้งกบัเนื้อหำและจดุประสงค์
ตำมตวัชีว้ดัทีต่ ัง้ไว ้
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2.3  ศกึษำวธิสีรำ้งแบบประเมนิโดยก ำหนดแนวทำงกำรสรำ้ง  ตำมศกึษำหลกัสตูร  คู่มอื
คร ู คู่มอืกำรประเมนิผลกำรเรยีนและวธิกีำรสรำ้งแบบทดสอบวดัและประเมนิผลจำกหนงัสอืกำรวดัผล
กำรศกึษำ 

2.4  สรำ้งแบบประเมนิทกัษะกำรอ่ำนของเดก็นกัเรยีนชัน้อนุบำลปีที ่ 2  ทีส่อดคลอ้งกบั
เนื้อหำและจุดประสงคต์ำมตวัชีว้ดัทีต่ ัง้ไว ้  

2.5  น ำแบบประเมนิทกัษะกำรอ่ำน  ทีส่รำ้งขึน้เสรจ็แลว้เสนอต่ออำจำรย ์ทีป่รกึษำเพื่อ
พจิำรณำตรวจสอบควำมถูกตอ้งใหค้ ำแนะน ำและปรบัปรุงแกไ้ข 

2.6  น ำแบบประเมนิทกัษะกำรอ่ำนทีป่รบัปรงุแกไ้ขแลว้พรอ้มแบบประเมนิเสนอต่อ
ผูเ้ชีย่วชำญ  เพื่อประเมนิหำค่ำดชันีควำมสอดคลอ้งระหว่ำงขอ้สอบกบัจดุประสงค ์ (IOC)  ซึง่เป็นกำร
ตรวจสอบควำมเทีย่งตรงของเนื้อหำแบบประเมนิ  
          2.7  น ำผลกำรประเมนิทีไ่ดจ้ำกผูเ้ชีย่วชำญมำวเิครำะหเ์พื่อหำควำมสอดคลอ้งระหว่ำง
ขอ้สอบแต่ละขอ้กบัจดุประสงคต์ำมตวัชีว้ดัโดยหำดชันีควำมสอดคลอ้ง 
                  2.8 จดัพมิพข์อ้สอบเพื่อน ำไปทดลองใช ้(Try out)  กบันกัเรยีนชัน้อนุบำล ปีที ่ 2   
โรงเรยีนบำ้นบวัหลวง  อ ำเภอทุ่งเขำหลวง  จงัหวดัรอ้ยเอด็  ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำ
รอ้ยเอด็  เขต 1     
                  2.9  จดัพมิพข์อ้สอบทีผ่่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพแลว้เป็นแบบทดสอบฉบบัจรงิเพื่อ
น ำไปใชเ้ป็นเครือ่งมอืในกำรวจิยัและเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่อไป              
    3. แบบประเมินทกัษะการเขียน 

    ในกำรจดัท ำแบบประเมนิทกัษะกำรเขยีนนกัเรยีนชัน้อนุบำลปีที ่2 โรงเรยีนบำ้นหว้ยสนุก 
สะพำนทอง มขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
      3.1  ศกึษำหลกัสตูร  คู่มอืคร ู คู่มอืกำรประเมนิผลกำรเรยีนหลกัสตูรกำรศกึษำปฐมวยั  
พุทธศกัรำช  2546   และวธิกีำรสรำ้งแบบทดสอบวดัและประเมนิผลจำกหนงัสอืกำรวดัผลกำรศกึษำ 
      3.2  วเิครำะหค์วำมสมัพนัธร์ะหว่ำงสำระกำรเรยีนรูแ้ละจดุประสงคต์ำมตำมตวัชีว้ดักำรเรยีน
ของนกัเรยีนชัน้อนุบำลปีที ่ 2   เพื่อก ำหนดแบบประเมนิใหส้อดคลอ้งกบัเนื้อหำและจดุประสงคต์ำม
ตวัชีว้ดัทีต่ ัง้ไว ้

   3.3  ศกึษำวธิสีรำ้งแบบประเมนิโดยก ำหนดแนวทำงกำรสรำ้ง  ตำมศกึษำหลกัสูตร  คู่มอืคร ู 
คู่มอืกำรประเมนิผลกำรเรยีนและวธิกีำรสรำ้งแบบทดสอบวดัและประเมนิผลจำกหนงัสอืกำรวดัผล
กำรศกึษำ 

   3.4  สรำ้งแบบประเมนิทกัษะกำรเขยีนของเดก็นกัเรยีนชัน้อนุบำลปีที ่ 2 ทีส่อดคลอ้งกบั
เนื้อหำและจุดประสงคต์ำมตวัชีว้ดัทีต่ ัง้ไว ้  

   3.5  น ำแบบประเมนิทกัษะกำรเขยีน ทีส่รำ้งขึน้เสรจ็แลว้เสนอต่ออำจำรยท์ีป่รกึษำเพื่อ
พจิำรณำตรวจสอบควำมถูกตอ้งใหค้ ำแนะน ำและปรบัปรุงแกไ้ข 
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   3.6  น ำแบบประเมนิทกัษะกำรเขยีนทีป่รบัปรงุแกไ้ขแลว้พรอ้มแบบประเมนิเสนอต่อ
ผูเ้ชีย่วชำญ  เพื่อประเมนิหำค่ำดชันีควำมสอดคลอ้งระหว่ำงขอ้ประเมนิกบัจดุประสงค ์ (IOC)  ซึง่เป็น
กำรตรวจสอบควำมเทีย่งตรงของเนื้อหำแบบประเมนิ  
    3.7  น ำผลกำรประเมนิทีไ่ดจ้ำกผูเ้ชีย่วชำญมำวเิครำะหเ์พื่อหำควำมสอดคลอ้งระหว่ำงขอ้
ประเมนิแต่ละขอ้กบัจดุประสงคต์ำมตวัชีว้ดัโดยหำดชันีควำมสอดคลอ้งโดยใชส้ตูร  IOC แบบประเมนิแต่
ละขอ้กบัจดุประสงคต์ำมตวัชีว้ดั  มคี่ำดชันีควำมสอดคลอ้งจำกผูเ้ชีย่วชำญทัง้ 3 ท่ำน  
     3.8  จดัพมิพข์อ้ประเมนิเพื่อน ำไปทดลองใช ้(Try out)  กบันกัเรยีนชัน้อนุบำลปีที ่ 2   
โรงเรยีนบำ้นบวัหลวง  อ ำเภอทุ่งเขำหลวง  จงัหวดัรอ้ยเอด็  ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำ
รอ้ยเอด็  เขต 1     
             3.9  จดัพมิพข์อ้ประเมนิทีผ่่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพแลว้เป็นแบบประเมนิฉบบัจรงิเพื่อ
น ำไปใชเ้ป็นเครือ่งมอืในกำรวจิยัและเกบ็รวบรวมขอ้มูลต่อไป     
            4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจดัประสบการณ์การศึกษาแหล่งเรียนรู้ของ
นักเรียน 

    เป็นแบบสอบถำมควำมพงึพอใจเกีย่วกบักำรจดัประสบกำรณ์กำรศกึษำแหล่งเรยีนรูส้ำมำรถ
พฒันำทกัษะกำรเขยีนละกำรอ่ำนเป็นเครือ่งมอืทีแ่สดงถงึควำมรูส้กึของนกัเรยีนชัน้อนุบำลปีที ่ 2  
โรงเรยีนบำ้นหว้ยสนุกสะพำนทอง  ว่ำมคีวำมคดิเหน็ในภำพรวมเป็นอยำ่งไรซึง่มขี ัน้ตอน ในกำรสรำ้ง
ดงันี้ 
    4.1 ศกึษำเอกสำรต ำรำ แนวคดิ ทฤษฎแีละงำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมพงึพอใจ 
              4.2 ศกึษำเทคนิคกำรสรำ้งแบบวดัควำมพงึพอใจจำกหนังสอื เอกสำรต ำรำต่ำง ๆ 

   4.3 ศกึษำวธิกีำรสรำ้งแบบวดัควำมพงึพอใจชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ ม ี 3  ระดบั เพื่อให้
ทรำบหลกักำรสรำ้งแบบวดัควำมพงึพอใจชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ  

   4.4 สรำ้งแบบวดัควำมพงึพอใจชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ ม ี3 ระดบั จ ำนวน 1 ฉบบั รวม
ทัง้หมดจ ำนวน   15  ขอ้  น ำมำใชจ้รงิ  10  ขอ้ 

   4.5 น ำแบบวดัควำมพงึพอใจในกำรเรยีนรูเ้สนอต่ออำจำรยท์ีป่รกึษำเพื่อตรวจสอบควำม
ถูกตอ้งเหมำะสมของขอ้ควำม ภำษำทีใ่ช ้

   4.6 น ำแบบวดัควำมพงึพอใจในกำรเรยีนรูม้ำปรบัปรงุแกไ้ขตำมขอ้เสนอแนะของอำจำรยท์ี่
ปรกึษำใหม้คีวำมเหมำะสมมำกขึน้ 

   4.7 น ำแบบวดัควำมพงึพอใจในกำรเรยีนรูเ้สนอต่อผูเ้ชีย่วชำญชุดเดมิเพื่อตรวจสอบควำม
เหมำะสมของขอ้ควำม ภำษำและควำมเทีย่งตรงของขอ้ค ำถำมในแบบวดัควำมพงึพอใจ 

   4.8   ปรบัปรงุแบบวดัควำมพงึพอใจตำมทีผู่เ้ชีย่วชำญเสนอแนะและน ำผลกำรประเมนิของผูเ้ชีย่วชำญ มำ
วเิครำะหเ์พื่อหำดชันีควำมสอดคลอ้งหรอืค่ำ IOC ผลกำรวเิครำะหจ์ำกผูเ้ชีย่วชำญทัง้ 3 ท่ำน ปรำกฏว่ำ แบบวดั
ควำมพงึพอใจมคี่ำ   IOC   ผ่ำนเกณฑ ์ โดยมคี่ำเฉลีย่อยูร่ะหว่ำง ระหว่ำง 0. 67 – 1.00    

   4.9   จดัพมิพแ์บบวดัควำมพงึพอใจเป็นฉบบัจรงิ เพื่อน ำไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มเป้ำหมำยต่อไป 
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แบบแผนการทดลองและวิธีด าเนินการทดลอง  

           ผูว้จิยัใชแ้บบแผนกำรทดลองแบบ  One Group  Pre-test  Post-test  Design 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

เมือ่ผูว้จิยัสรำ้งแผนกำรจดัประสบกำรณ์กำรศกึษำแหล่งเรยีนรูท้ีผ่่ำนเกณฑป์ระเมนิจำก
ผูเ้ชีย่วชำญไปทดลองกบักลุ่มเป้ำหมำย  คอื นกัเรยีนชำย-หญงิ  อำย ุ 5-6  ปี  ทีก่ ำลงัศกึษำอยูช่ ัน้
อนุบำลปีที ่2   ภำคเรยีนที ่1   ปีกำรศกึษำ  2554   โรงเรยีนบำ้นหว้ยสนุกสะพำนทอง  อ ำเภอทุ่งเขำ
หลวงส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำ รอ้ยเอด็  เขต 1  จงัหวดัรอ้ยเอด็  จ ำนวน  9  คน   
โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 
      1.  ประเมนิทกัษะกำรเขยีนละกำรอ่ำนก่อนกำรจดัประสบกำรณ์กำรเรยีนรู ้ (Pre-test)  จำก
แบบประเมนิทกัษะกำรอ่ำนและกำรเขยีนทีส่รำ้งขึน้   
             2.  ใชแ้ผนกำรจดัประสบกำรณ์กำรเรยีนรูท้ีส่รำ้งไวท้ดลองสอนกบัเดก็นักเรยีนจนครบทัง้  21  
แผนกำรเรยีนรู ้  

  3.  ประเมนิทกัษะกำรเขยีนละกำรอ่ำนหลงักำรจดัประสบกำรณ์กำรเรยีนรู ้ (Post-test)  จำก
แบบประเมนิทกัษะกำรเขยีนละกำรอ่ำนชุดเดมิกบัประเมนิก่อนจดัประสบกำรณ์พรอ้มทัง้วดัควำมพงึ
พอใจหลงัจำกจดัประสบกำรณ์กำรศกึษำแหล่งเรยีนรู ้
 

การจดัท าและการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัท ำกำรวเิครำะหห์ำคุณภำพของเครือ่งมอืในส่วนทีเ่ป็นแผนกำรจดัประสบกำรณ์กำรเรยีนรู้
แบบประเมนิและแบบประเมนิควำมพงึพอใจแลว้น ำขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกกำรเกบ็รวบรวมมำวเิครำะหด์ว้ย
โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ ำเรจ็รปู  ดงันี้ 

1.  กำรจดักระท ำขอ้มลู 
  กำรวจิยัครัง้นี้  ผูว้จิยัไดจ้ดักระท ำและวเิครำะหข์อ้มลูโดยใชข้ ัน้ตอนในกำรด ำเนินกำร

วเิครำะหข์อ้มลู  ดงันี้ 
   1.1  วเิครำะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนประเมนิระหว่ำงก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีน
ทีเ่รยีนดว้ยแผนกำรจดัประสบกำรณ์กำรศกึษำแหล่งเรยีนรูข้องนกัเรยีนชัน้อนุบำลปีที ่ 2  จำกกำร
ประเมนิก่อนเรยีนและหลงัเรยีน โดยใช ้ t-test   (Dependent  samples) 
        1.2  วเิครำะหห์ำค่ำควำมพงึพอใจในกำรเรยีนรูต่้อกำรจดักจิกรรมกำรศกึษำแหล่ง
เรยีนรูส้ำมำรถพฒันำทกัษะกำรอ่ำนและกำรเขยีนของนักเรยีนชัน้อนุบำล  2  โดยกำรหำค่ำเฉลีย่และส่วน
เบีย่งเบนมำตรฐำน 
       2. กำรวเิครำะหข์อ้มลู 
  กำรวเิครำะหข์อ้มลูด ำเนินกำรดงันี้ 
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   2.1  วเิครำะหค์ุณภำพเครือ่งมอื   
    2.1.1  หำดชันีควำมสอดคลอ้งระหว่ำงขอ้ค ำถำมของแบบประเมนิกบัจุดประสงคเ์ชงิ
พฤตกิรรม โดยใชส้ตูร IOC (Index of  item  objective  congruence)    
        2.1.2 หำดชันีควำมสอดคลอ้งระหว่ำงขอ้ค ำถำมในแบบสอบถำมควำม พงึพอใจ โดย
ใชส้ตูร IOC (Index of  item  objective  congruence)   
   2.2  วเิครำะหเ์ปรยีบเทยีบผล  กำรจดัประสบกำรณ์กำรศกึษำแหล่งเรยีนรูข้องนกัเรยีน
ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน โดยใชแ้บบประเมนิทกัษะกำรเขยีนละกำรอ่ำนดว้ย t – test (Dependent  
samples) 
   2.3  วเิครำะหค์วำมพงึพอใจของนกัเรยีนต่อกำรจดัประสบกำรณ์กำรศกึษำ 
แหล่งเรยีนรูส้ำมำรถพฒันำทกัษะกำรเขยีนละกำรอ่ำนของนกัเรยีนชัน้อนุบำลปีที ่ 2    
    

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 1. สถติทิีใ่ชใ้นกำรหำคุณภำพเครือ่งมอื   ไดแ้ก่  กำรหำค่ำควำมเทีย่งตรงแบบประเมนิผลทกัษะ
กำรเขยีนละกำรอ่ำนโดยสตูรค่ำดชันีควำมสอดคลอ้ง  IOC   
           2. สถติพิืน้ฐำน 
  2.1  รอ้ยละ   
               2.2  ค่ำเฉลีย่ 
                 2.3   ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน   
            3.   สถติทิีใ่ชใ้นกำรทดสอบสมมตุฐิำน ร t – test dependent  
 

สรปุผลการวิจยั 

  กำรวจิยั  เรือ่ง   กำรพฒันำทกัษะกำรเขยีนและกำรอ่ำนของเดก็ปฐมวยัดว้ยกำรจดั
ประสบกำรณ์กำรศกึษำแหล่งเรยีนรู ้ สรปุผลไดด้งันี้ 
 1.  ผลกำรประเมนิทกัษะกำรเขยีนและกำรอ่ำนหลงักำรจดัประสบกำรณ์ดว้ยกำรศกึษำแหล่ง
เรยีนรูข้องนกัเรยีนชัน้อนุบำลปีที ่ 2  สงูกว่ำก่อนเรยีนอยำ่งมนีัยส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั  .01 
 2.  ควำมพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้อนุบำลปีที ่ 2  ทีม่ต่ีอกำรจดัประสบกำรณ์ดว้ยกำรศกึษำ
แหล่งเรยีนรูโ้ดยรวมมคี่ำเฉลีย่  2.76  อยูใ่นระดบัมำก  
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อภิปรายผล 

   ผลกำรจดัประสบกำรณ์ดว้ยกำรศกึษำแหล่งเรยีนรูข้องนกัเรยีนชัน้อนุบำลปีที ่ 2  อภปิรำย
ผลไดด้งันี้ 
     1.  ผลกำรประเมนิทกัษะกำรเขยีนและกำรอ่ำนหลงักำรจดัประสบกำรณ์ดว้ยกำรศกึษำแหล่ง
เรยีนรูข้องนกัเรยีนชัน้อนุบำลปีที ่ 2  สงูกว่ำก่อนเรยีนอยำ่งมนีัยส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .01  ทัง้นี้อำจ
เนื่องมำจำกกำรศกึษำแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนท ำใหน้ักเรยีนมคีวำมสนใจและมพีฒันำกำรอ่ำนและกำร
เขยีนทีด่ขี ึน้ซึง่สอดคลอ้งกบัศริกิำญจน์  โกสุมภ ์และดำรณี  ค ำวจันงั (2545 :18) ทีไ่ดก้ล่ำวว่ำสภำพ 
แวดลอ้มทัง้ในโรงเรยีนและนอกโรงเรยีนทีจ่ะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิกำรเรยีนรู ้และเป็นแหล่งทีจ่ะท ำใหผู้ส้อน
สำมำรถออกแบบกำรเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนฝึกปฏบิตัิ หรอืไดศ้กึษำคน้ควำ้ดว้ยตนเองเพื่อใหเ้กดิกำรเรยีนรู ้
และแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัระหว่ำงกลุ่มเพื่อน ระหว่ำงครกูบันกัเรยีน ระหว่ำงวทิยำกรประจ ำ
แหล่งเรยีนรูก้บัครแูละนกัเรยีน รวมทัง้เป็นแหล่งทีผู่เ้รยีนอำจอำศยักำรสบืคน้ของตนเองอยำ่งเตม็ทีซ่ึง่
แหล่งเรยีนรูจ้ะท ำใหเ้กดิกำรเรยีนรูข้ ึน้ได ้ไมว่่ำกำรเรยีนรูน้ัน้จะเกดิจำกกำรศกึษำ ในโรงเรยีนหรอืนอก
โรงเรยีนหรอืตำมอธัยำศยัซึง่จะช่วยใหค้รแูละผูเ้รยีนตระหนกัในควำมส ำคญัและภูมใิจในทอ้งถิน่ของตน 
มโีอกำสสมัผสั เรยีนรูด้ว้ยตนเอง ผูท้ีใ่ฝเ่รยีน ใฝรู่ก้จ็ะประสบควำมส ำเรจ็ และไดป้ระสบกำรณ์ตรงและท ำ
ใหป้ระชำชนมสี่วนรว่มจดักำรศกึษำของลกูหลำนสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดรีะหว่ำงโรงเรยีนกบัชุมชน ซึง่
เป็นกำรพฒันำไปสู่สงัคมแห่งกำรเรยีนรู ้สอดคลอ้งกบัผลกำรวจิยัของ บุษผำ  เรอืงศลิป์ (2553 : 47-48) 
ไดก้ำรวจิยัเรือ่งผลของ กำรจดักจิกรรมศลิปะสรำ้งสรรคท์ีม่ ีต่อทกัษะกำรเขยีนของเดก็ ปฐมวยัมี
วตัถุประสงค ์ เพื่อเปรยีบเทยีบทกัษะกำรเขยีนของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงักำรทดลองกำรจดักจิกรรม
ศลิปะสรำ้งสรรค ์ พบว่ำผลกำรจดักจิกรรมศลิปะสรำ้งสรรค ์ของเดก็ปฐมวยัหลงักำรทดลองเป็นเวลำ  5 
สปัดำห ์พบว่ำก่อนกำรทดลองจดักจิกรรมศลิปะสรำ้งสรรคไ์ดค้่ำเฉลีย่ทกัษะกำรเขยีน โดยรวมเท่ำกบั  
27.70  และหลงักำรทดลอง ไดค้่ำเฉลีย่เท่ำกบั 46.40  และเมือ่เปรยีบเทยีบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลีย่
โดยใช ้ t-test พบว่ำทกัษะกำรเขยีนโดยรวมของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงักำรทดลองม ีควำมแตกต่ำงกนั
อยำ่งมนียัส ำคญัทำงสถติทีร่ะดบั  0.01  สอดคลอ้งกบัผลกำรวจิยัของรญัทม  สงัขท์ตินุ (2552 : 48) ได้
ศกึษำเรือ่งรำยงำนผลกำรใชห้นงัสอืค ำคลอ้งจองประกอบภำพ พฒันำทกัษะทำงภำษำ ดำ้นกำรฟงัและ
กำรพดู ของเดก็ปฐมวยั ชัน้อนุบำลปีที ่2  ผลกำรศกึษำพบว่ำ  ผลกำรเปรยีบเทยีบควำมแตกต่ำงของ
คะแนนกำรพฒันำทกัษะทำงภำษำดำ้นกำรฟงัและกำรพดูของนกัเรยีน คะแนนทกัษะทำงกำรภำษำดำ้น
กำรฟงัและกำรพดูของนกัเรยีนชัน้อนุบำลปีที ่2 โรงเรยีนวดัยำงหกั อ ำเภอบำ้นโปง่ จงัหวดัรำชบุร ีหลงั
ทดลอง โดยใชห้นงัสอืค ำคลอ้งจองประกอบภำพพฒันำทกัษะทำงภำษำเพิม่ขึน้ทุกคน  สอดคลอ้งกบั
ผลกำรวจิยัของมนตกรำน  คุม้รกัษำ  (2551 : 53)  ไดศ้กึษำเรือ่งผลกำรจดักจิกรรมทศันศกึษำ
ประกอบกำรบนัทกึขอ้มลูทีม่ต่ีอกำรสื่อควำมหมำยดำ้นกำรเขยีนของเดก็ปฐมวยั  ผลกำรวจิยัพบว่ำเดก็
ปฐมวยั   ทีไ่ดร้บักำรจดักจิกรรมทศันศกึษำประกอบกำรบนัทกึขอ้มลู  มกีำรสื่อควำมหมำยดำ้นกำรเขยีน
ทัง้ 6  ขัน้ในแต่ละช่วงสปัดำหแ์ตกต่ำงกนัอยำ่งมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .01  สอดคลอ้งกบัผลกำรวจิยั 
ของขนิษฐำ  รุง่กจิเลศิสกุล (2546 : 67)  ไดศ้กึษำเรือ่ง กำรใชแ้หล่งวทิยำกำรในชุมชนเพื่อพฒันำกำร
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เขยีน  เล่ำเรือ่ง  ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่ 3  จำกกำรวจิยัพบว่ำ ผลกำรเขยีนเล่ำเรือ่งโดยใช้
วทิยำกรในชุมชน เมือ่วเิครำะหค์วำมสำรถในกำรเขยีนเล่ำเรือ่งของนกัเรยีนหลงัเรยีน สงูกว่ำก่อนเรยีน  
อยำ่งมนียัส ำคญัทีร่ะดบั .01  ซึง่แสดงว่ำแผนกำรสอนเขยีนเล่ำเรือ่งโดยใชแ้หล่งวทิยำกำรในชุมชน
สำมำรถพฒันำควำมสำมำรถในกำรเขยีนของนกัเรยีนได ้ และสอดคลอ้งกบัผลกำรวจิยัของศุภวรรณ   
จนัต๊ะยอด (2545 : 52)  ไดศ้กึษำเรือ่งกำรพฒันำหน่วยบรูณำกำรกำรเรยีนกำรสอน  เรือ่งบ่อเกลอืน่ำอยู ่ 
ส ำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่ 5  อ ำเภอบ่อเกลอื  จงัหวดัน่ำน  ผลกำรวจิยัพบว่ำ สภำพทัว่ไปทำง
ภมูศิำสตรข์องอ ำเภอบ่อเกลอื  ประวตัคิวำมเป็นมำของอ ำเภอบ่อเกลอื เศรษฐกจิชุมชน บุคคลส ำคญัใน
ทอ้งถิน่  วถิชีวีติของบุคคลในทอ้งถิน่  ผลสมัฤทธิข์องนักเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนโดยใชห้น่วยบรูณำ
กำรกำรเรยีนกำรสอนแตกต่ำงกนัอย่ำงมนียัส ำคญัที ่ .01 

2.  ควำมพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้อนุบำลปีที ่ 2  ทีม่ต่ีอกำรจดัประสบกำรณ์ดว้ยกำรศกึษำ
แหล่งเรยีนรู ้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมำกมคี่ำเฉลีย่  (X )  เทำ่กบั  2.76  ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน  (S.D.)  
เท่ำกบั  0.39  แสดงว่ำนกัเรยีนมคีวำมพงึพอใจต่อกำรดว้ยกำรศกึษำแหล่งเรยีนรูอ้ยูใ่นระดบัมำก  ซึง่
อำจเกดิจำกกำรเรยีนกำรสอนดว้ยชุดฝึกทกัษะเป็นกำรเรยีนทีไ่ม่น่ำเบื่อ สรำ้งควำมสนใจใหก้บันกัเรยีนได้
เป็นอยำ่งดซีึง่สอดคลอ้งกบัผลกำรวจิยัของรญัทม  สงัขท์ตินุ ( 2552 :  43) ไดศ้กึษำเรือ่งรำยงำนผลกำร
ใชห้นงัสอืค ำคลอ้งจองประกอบภำพ พฒันำทกัษะ  ทำงภำษำ ดำ้นกำรฟงัและกำรพูด ของเดก็ปฐมวยั 
ชัน้อนุบำลปีที ่2  ผลกำรศกึษำพบว่ำควำมพงึพอใจในกำรใชห้นงัค ำคลอ้งจองประกอบภำพพฒันำทกัษะ
ทำงภำษำดำ้นกำรฟงัและกำรพดูของนกัเรยีน ชัน้อนุบำลปีที ่2 โรงเรยีนวดัยำงหกั อ ำเภอบำ้นโปง่ 
จงัหวดัรำชบุร ีนกัเรยีนมคีวำมสนุกสนำน สนใจและตัง้ใจฟงัอยำ่งมำกนกัเรยีนมกัจะขอใหค้รเูล่ำเรือ่ง 
จำกหนงัสอืค ำคลอ้งจองประกอบภำพใหฟ้งัอกีเป็นประจ ำโดยนกัเรยีนทุกคนใหค้วำมรว่มมอืในกจิกรรม
กำรเล่ำเรือ่งจำกหนงัสอืค ำคลอ้งจองประกอบภำพเป็นอยำ่งดี  

    จำกผลกำรวจิยัในครัง้นี้พบว่ำกำรจดัประสบกำรณ์กำรเรยีนรูด้ว้ยกำรศกึษำแหล่งเรยีนรูข้อง

นกัเรยีนชัน้อนุบำลปีที ่ 2  เป็นกำรพฒันำกำรเขยีนและกำรอ่ำนซึง่เปิดโอกำสใหผู้เ้รยีนแสดงออกทำง

ควำมคดิอยำ่งอสิระเน้นใหผู้เ้รยีนเรยีนรูจ้ำกประสบกำรณ์ตรง  จำกของจรงิท ำใหเ้กดิกำรเชื่อมโยง

ระหว่ำงควำมคดิใหม่ๆ ทีแ่ก้ปญัหำและเอือ้ประโยชน์ต่อตนเอง  ชุมชนและเรยีนรูจ้ำกกำรมปีฏสิมัพนัธก์บั

เพื่อนๆ  คร ู หรอืสิง่ต่ำงๆ  รอบตวัของเดก็นกัเรยีนอนัจะท ำใหผู้เ้รยีนมคีวำมคดิสรำ้งสรรคซ์ึง่เป็น

พืน้ฐำนส ำคญัในกำรเขยีน ประกอบกบักำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูด้ว้ยกำรศกึษำแหล่งเรยีนรูข้องนกัเรยีน

ชัน้อนุบำลปีที ่ 2  ทีผู่ว้จิยัสรำ้งขึน้เป็นกจิกรรมทีม่ปีระสทิธภิำพ  ไดผ้่ำนกระบวนกำรและขัน้ตอนในกำร

จดักจิกรรมอย่ำงเป็นระบบ มคีวำมละเอยีดชดัเจน  จงึท ำใหน้กัเรยีนมผีลกำรประเมนิทำงกำรเรยีน

เพิม่ขึน้ดว้ยเช่นกนั 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  จำกกำรวจิยัครัง้นี้พบว่ำกำรจดัประสบกำรณ์ดว้ยกำรศกึษำแหล่งเรยีนรูข้องนกัเรยีนชัน้
อนุบำลปีที ่ 2  ท ำใหผ้ลกำรประเมนิทกัษะกำรเขยีนและกำรอ่ำนสงูขึน้  ผูว้จิยัจงึมคีวำมคดิเหน็ว่ำกำร
จดัประสบกำรณ์ดว้ยกำรศกึษำแหล่งเรยีนรูเ้ป็นเครือ่งมอือย่ำงหนึ่งของครทูีจ่ะน ำมำใชพ้ฒันำกำรเรยีน
กำรสอนและผูศ้กึษำมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
   1.1  ครเูป็นผูม้บีทบำทส ำคญัมำกในกำรจดัประสบกำรณ์รว่มกบัเดก็ปฐมวยัเพรำะจะตอ้ง
อำศยัระยะเวลำ  ควำมใกลช้ดิ  และกระตุน้ใหเ้ดก็ใชป้ระสำทสมัผสัทัง้ 5 เพื่อจะไดพ้ฒันำทกัษะ 
กำรเขยีนและกำรอ่ำน 

  1.2  ในกำรจดัประสบกำรณ์ควรมกีำรจดัเตรยีมอุปกรณ์ใหพ้รอ้มและเพยีงพอกบัจ ำนวนเดก็  
เช่น  กระดำนรองวำดภำพ /จดบนัทกึ กระดำษส ำหรบัวำดภำพ/จดบนัทกึ สนี ้ำ พู่กนั สเีทยีน ดนิสอส ี
และดนิสอด ำ 
  1.3  กำรเรยีนจะตอ้งเน้นเดก็เป็นศูนยก์ลำงในกำรด ำเนินกจิกรรมทุกขัน้ตอน ครเูป็นผู้
ช่วยเหลอืและใหค้ ำแนะน ำ  เพรำะจะเป็นกำรพฒันำเดก็ในทุกๆดำ้นทัง้ดำ้นรำ่งกำย อำรมณ์ จติใจ  
สงัคมและสตปิญัญำ 
  1.4  ระยะเวลำในกำรด ำเนินกจิกรรมควรมกีำรยดืหยุ่นไดต้ำมควำมเหมำะสมของกจิกรรม  
ซึง่ในกำรจดักจิกรรมนัน้จ ำนวนครแูละเดก็จะตอ้งสอดคลอ้งกนั  ควรมคีรผููช้่วยเดนิทำงไปศกึษำแหล่ง
เรยีนรูน้อกสถำนทีเ่พื่อเป็นกำรดแูลรกัษำควำมปลอดภยัใหก้บัเดก็อยำ่งใกลช้ดิ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรมกีำรจดัประสบกำรณ์ดว้ยกำรศกึษำแหล่งเรยีนรูใ้หก้บันกัเรยีนในระดบัอื่นๆหรอืจดั
กจิกรรมในสถำนทีอ่ื่นๆดว้ย 
  2.2 ควรมกีำรน ำแนวกำรจดัประสบกำรณ์ดว้ยกำรศกึษำแหล่งเรยีนรูไ้ปประยกุต ์ใชคู้่กบั
รปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูแ้ละเทคนิคกำรสอนอื่นๆเพื่อใหก้ำรศกึษำคน้ควำ้มขีอ้มลูทำงเลอืกทีห่ลำก 
หลำยและมปีระสทิธภิำพมำกขึน้ 
   2.3  ควรมกีำรศกึษำปจัจยัทีส่่งผลต่อกำรเขยีนและกำรอ่ำนของเดก็ปฐมวยั 
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การพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยวิธีการ 
ทางวิทยาศาสตรโ์ดยภมิูปัญญาสมุนไพรในท้องถ่ิน 

The Development of Critical Thinking of Prathom Suksa 4 Students by Using Wisdom of 
LocalHerbs Through Scientific Method. 

 
ณฐักานต ์  ไหวดี1  ดร.ประสพสุข  ฤทธเิดช2 และดร.ภูษติ  บุญทองเถงิ3 

Nuttakan  Widee1   Prasopsuk  Ritidet2  Dr.Poosit Boontongtherng3 
Najarn9@gmail.com 

 
บทคดัย่อ 

  การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อ 1) ศกึษาความตอ้งการในการน าภูมปิญัญาสมุนไพรใน
ทอ้งถิน่ มาพฒันาการคดิอย่างมวีจิารณญาณของนกัเรยีน 2) ศกึษาผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อ
พฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนดว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตรโ์ดยภูมปิญัญาสมนุไพรใน
ทอ้งถิน่ 3) เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ดา้นการคดิอย่างมวีจิารณญาณของนกัเรยีนระหว่างก่อนและหลงั
จดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตรโ์ดยภูมปิญัญาสมุนไพรในทอ้งถิน่ กลุ่มเป้าหมาย 
ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 จ านวน 16 คน ทีก่ าลงัศกึษาในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554 
โรงเรยีนบา้นเครอืซดู สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 เครือ่งมอืที่
ใชใ้นการวจิยั คอื  แบบส ารวจความตอ้งการในการพฒันาการคดิอย่างมวีจิารณญาณของนกัเรยีนโดยใช้
ภมูปิญัญาสมนุไพรในทอ้งถิน่ แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตรโ์ดยภูมปิญัญา
สมนุไพรในทอ้งถิน่ แบบประเมนิผลการพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนดว้ยวธิกีารทาง
วทิยาศาสตรโ์ดยภมูปิญัญาสมนุไพรในทอ้งถิน่ และ แบบทดสอบวดัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  สถติทิี่
ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื รอ้ยละ  ค่าเฉลีย่  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติทิดสอบ t – test 
(Dependent Samples)  
 ผลจากการวจิยัพบว่า 

1. ผลการศกึษาความตอ้งการในการน าภูมปิญัญาสมุนไพรในทอ้งถิน่ มาพฒันาการคดิ 
อยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีน พบว่า โดยรวมมคีวามตอ้งการในการน าภูมปิญัญาสมนุไพรในทอ้งถิน่ 
มาพฒันาการคดิอย่างมวีจิารณญาณของนกัเรยีนอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
 2.  นกัเรยีน คณะคร ูผูป้กครอง และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ มคีวามคดิเหน็ต่อผลการจดักจิกรรม
การเรยีนรูเ้พื่อพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนดว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตรโ์ดยภูมปิญัญา
สมนุไพรในทอ้งถิน่มคี่าเฉลีย่โดยรวม  4.66  อยูใ่นระดบัดมีาก 

  
 1นกัศกึษาปรญิญาโท, สาขาวชิาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2,3อาจารย,์  สาขาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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 3. นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ดา้นการคดิอย่างมวีจิารณญาณหลงัจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีาร
ทางวทิยาศาสตรโ์ดยภมูปิญัญาสมุนไพรในทอ้งถิน่สงูกว่าก่อนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
ค าส าคญั  :  การพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ, นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4, ดว้ยวธิกีาร 
               ทางวทิยาศาสตร,์โดยภูมปิญัญาสมนุไพรในทอ้งถิน่ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to examine the needs for developing of 
students’ critical thinking by using wisdom of local herbs through scientific method, 2) to 
evaluate the results of learning activity for developing of students’ critical thinking by using 
wisdom of local herbs through scientific method, 3) to compare the mean scores of students’ 
critical thinking between before and after learning activity for developing of students’ critical 
thinking by using wisdom of local herbs through scientific method. The subjects used in this 
research consisted of  16 Prathom Suksa 4 students studying in the second semester of 
academic year 2011 at Ban Kruea Sood school under the office of  Maha Srakham primary 
educational service area 2. The research instruments were the survey form for examining the 
needs for developing of students’ critical thinking by using wisdom of local herbs through 
scientific method,the lesson plans for using wisdom of local herbs through scientific method,  
the form for evaluating the results of learning activity , and the critical thinking test. The data 
were analyzed by using percentage , mean , standard deviation  , and t-test (dependent 
sample). 
 The research results were as follows: 

1. The results found the highest level of the needs for developing of students’ 
critical  

thinking by using wisdom of local herbs through scientific method. 
       2.   The opinion of students ,teachers, parents, and local wisdom regarding the 
results of learning activity to develop students’ critical thinking by using wisdom of local herbs 
through scientific method was very satisfactory. 
 3. The mean scores of students’ critical thinking after learning by using wisdom of 
local herbs through scientific method was significantly higher than that before at the level of .05.
   
Keyword :  The Development of Critical Thinking, Prathom Suksa 4 Students, Using Wisdom of  
  LocalHerbs,Through Scientific Method. 
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บทน า 
 ความเจรญิกา้วหน้าทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีดม้บีทบาทส าคญัในการ

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมและการด าเนินชวีติของมนุษย ์มสีิง่อ านวยความสะดวกสบายมากขึน้มคีวาม
รวดเรว็ในการรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร การสื่อสารทีไ่รข้อบเขตท าใหโ้ลกเขา้สู่กระแสโลกาภวิฒัน์ ประเทศไทย
เป็นอกีประเทศหนึ่งทีไ่มอ่าจพน้กระแสการเปลีย่นแปลงอยา่งรุนแรงในยคุโลกาภวิฒัน์  การเปลีย่นแปลง
ทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็นี้ท าใหค้นเราตอ้งพฒันาความคดิ รูจ้กัคดิอยา่งมวีจิารณญาณเพื่อใชใ้นการ
ตดัสนิใจและแกไ้ขปญัหาอย่างถูกตอ้ง เพื่อใหด้ ารงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและมคีวามสุข  

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์
การพฒันาคุณภาพคนและสงัคมไทยสู่สงัคมแห่งภมูปิญัญาและการเรยีนรู ้จงึไดเ้น้นถงึการพฒันา
คุณภาพของคนในทุกมติอิย่างสมดุล ทัง้จติใจ รา่งกาย ความรูแ้ละทกัษะดา้นความสามารถเพื่อให้
เพยีบพรอ้มดา้น “คุณธรรม” และ “ความรู”้ ซึง่จะน าไปสู่การคดิอย่างมวีจิารณญาณควบคู่กบัการต่อยอด
และใชป้ระโยชน์จากภมูปิญัญาทอ้งถิน่ โดยจดัการองคค์วามรูทุ้กดา้นตัง้แต่ระดบัชุมชนถงึประเทศอยา่ง
เป็นระบบ รวมทัง้สรา้งความมัน่คงในชวีติแก่คนทัง้ประเทศ  (ส านกังานพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต.ิ 2550 : 94)  

การปฏริปูการศกึษาจงึเกดิขึน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
ฉบบัที ่10 การจดัการศกึษามเีป้าหมายเพื่อปฏริปูการเรยีนรู ้ตามแนวพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2542แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545 ซึง่ไดใ้หค้วามหมายของการศกึษาว่าเป็นกระบวนการ
เรยีนรูเ้พื่อความเจรญิงอกงามของบุคคลและสงัคมโดยการถ่ายทอดความรู ้การฝึก การอบรม การสบื
สานทางวฒันธรรม การสรา้งความจรรโลงความก้าวหน้าทางวชิาการ การสรา้งองคค์วามรูอ้นัเกดิจาก
การจดัสภาพแวดลอ้ม สงัคมการเรยีนรู ้และปจัจยัเกือ้หนุนใหบุ้คคลเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชวีติ การ
ปฏริปูการเรยีนรูจ้งึเกดิขึน้เพื่อให ้ผูเ้รยีนไดพ้ฒันากระบวนการคดิ รูจ้กัคดิอย่างมวีจิารณญาณ และ
พฒันาศกัยภาพของตนอย่างเตม็ทีแ่ละจากสาระพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ มาตราที ่22 กล่าวว่า 
การจดัการศกึษาตอ้งยดึหลกัใหผู้เ้รยีนทุกคนสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดแ้ละถอืว่าผูเ้รยีนมี
ความส าคญัทีสุ่ด กระบวนการจดัการศกึษาตอ้งส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพ 
และมาตราที ่24 ไดก้ล่าวว่า การจดักระบวนการเรยีนรูต้อ้งจดัเนื้อหาสาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบั
ความสนใจของผูเ้รยีนและความถนดัของผูเ้รยีนโดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะ
กระบวนการคดิ การจดัการการเผชญิสถานการณ์และการประยกุตค์วามรูม้าใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหา จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกปฏบิตัใิหท้ าได้ คดิเป็น ท าเป็น รกัการ
อ่านและเกดิการใฝรู่อ้ย่างต่อเน่ือง  (ส านกัคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ 2545 : 13-15) ส่งผลให้
สถาบนัส่งเสรมิการประเมนิคุณภาพ และมาตรฐานการศกึษาแห่งชาต ิไดก้ าหนดมาตรฐานดา้นผูเ้รยีน 
ในมาตรฐานที ่4 ความว่า มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิสงัเคราะห ์มวีจิารณญาณ มคีวามคดิ
สรา้งสรรค ์คดิไตรต่รอง และมวีสิยัทศัน์ (สถาบนัส่งเสรมิการประเมนิคุณภาพ และมาตรฐานการศกึษา
แห่งชาต.ิ 2543 : 23) แสดงใหเ้หน็ไดว้่า การจดัการเรยีนการสอนในปจัจบุนัมุง่เน้นการส่งเสรมิ และ
พฒันากระบวนการคดิทีส่ามารถน าความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 
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 ปจัจบุนัเรือ่งของการคดิและการสอนคดิเป็นเรือ่งทีน่บัว่าส าคญัยิง่ในการจดัการศกึษา 
เพื่อใหเ้กดิคุณภาพ เพราะการคดิเป็นการแสดงออกของความเจรญิของมนุษยเ์ป็นสิง่ส าคญัในการ
ด ารงชวีติ ท าใหเ้กดิวทิยาการและเทคโนโลยใีหม่ๆ ขึน้ เนื่องจากมนุษยร์ูจ้กัคดิและน าสิง่ทีค่ดิมาใชใ้นการ
ประดษิฐ ์ดดัแปลงเปลีย่นแปลงใหก้า้วหน้า ท าให้โลกเจรญิรดุหน้าไปอยา่งรวดเรว็ ในศตวรรษที ่21 เป็น
การศกึษาทีเ่น้นใหค้นมปีญัญา เพราะปญัญาส าคญัยิง่กว่าทรพัยากรแรธ่าตุ(พมิพนัธ ์เดชะคุปต์. 2547 : 
6) จงึตอ้งพฒันาบุคคลในดา้นกระบวนการคดิ และความสามารถในการแกไ้ขปญัหา และการจดัการ
ทกัษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตดัสนิใจ การสอนการคดิเป็นเรือ่งทีส่ าคญัยิง่ในการจดั
การศกึษา ปจัจุบนัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนมุง่เน้นดา้นเน้ือหามากกว่ากระบวนการพฒันา
กระบวนการคดิเพื่อสรา้งความรู ้ครตูอ้งด าเนินการปรบัเปลีย่นบทบาทหน้าทีต่นเอง จากการท าหน้าที่
ผูส้อนผูใ้หค้วามรูจ้ดัการเรยีนการสอนโดยใชต้นเองเป็นแหล่งเรยีนรู ้สอนเน้นเนื้อหา ยดึต าราและ
แบบฝึกหดัเป็นหลกั มาเป็นบทบาทของผูอ้ านวยความสะดวก ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเรยีนรูจ้ากประสบการณ์
จรงิ ฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิปญัหา การประยกุตน์ าความรูม้าใชเ้พื่อป้องกนัและ
แกป้ญัหา จดักจิกรรมกลุ่มในรปูแบบทีห่ลากหลาย ไมซ่ ้าซากใหเ้หมาะกบัความตอ้งการ ความถนดัใน
การเรยีนรู ้และพฒันาการของผูเ้รยีนแต่ละคน ทัง้รปูแบบการเรยีนรูด้ว้ยการดู การฟงั การสมัผสัและ
การเคลื่อนไหว และเสรมิสรา้งความส าเรจ็ของผูเ้รยีนแต่ละคน ทีส่ าคญัคอื ครตูอ้งกระตุน้ใหผู้เ้รยีนคดิ
ถาม กระตุน้ผูเ้รยีนใหเ้กดิความสนใจใฝรู่ต้อ้งการคดิหาค าตอบทีถู่กตอ้งโดยการเสาะแสวงหาขอ้มลู
รวบรวมขอ้เทจ็จรงิ ตรวจสอบขอ้มลู วเิคราะห ์ตคีวาม และหาขอ้สรุปเพื่อใชใ้นการตดัสนิ รวมทัง้ตอ้งให้
โอกาสผูเ้รยีนไดพ้ดูถงึความคดิและลงมอืกระท าตามความคดิของตนเอง สิง่เหล่านี้จะเป็นการเสรมิและ
พฒันาทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณของผูเ้รยีน (พจมาน ทรพัยส์มาน. 2549 : 4) 

การคดิอย่างมวีจิารณญาณ (Critical thinking) เป็นการคดิพจิารณา ไตรต่รองอย่างรอบคอบ 
เกีย่วกบัขอ้มลูหรอืสภาพการณ์ ทีป่รากฏ โดยอาศยัความรูค้วามคดิ และประสบการณ์ ของตนเอง 
ในการส ารวจหลกัฐานอยา่งรอบคอบ เพื่อน าไปสู่ขอ้สรุปทีส่มเหตุสมผล (Norris. 1985 : 40-45) 
การคดิอย่างมวีจิารณญาณ นี้ยงัเป็นการคดิเพื่อประเมนิ หรอืท าใหค้วามคดิกระจา่งชดัเจน โดยมุง่เน้น
เพื่อการตดัสนิว่า สิง่ใดควรท าหรอืควรเชื่อ (ทศินา แขมมณ.ี 2544 : 58-60) นอกจากนี้ การคดิอย่างมี
วจิารณญาณ ยงัเป็นรปูแบบการคดิประเภทหน่ึงทีก่ าลงักล่าวถงึในปจัจบุนัอยา่งกวา้งขวางโดยเฉพาะ
การเรยีนการสอนวชิาวทิยาศาสตร ์เน่ืองจากมคีวามเกีย่วพนักบัการเรยีนรูว้ธิคีดิในการแกป้ญัหา ของ
นกัเรยีน และยงัเกีย่วขอ้งกบัการรวบรวมขอ้มลู การตคีวามหมายของขอ้มลู การสรุปหรอืการแกป้ญัหา
โดยใชข้อ้มลูประกอบการพจิารณา โดยไมบ่ดิเบอืนไปจากขอ้มลูที่มอียู ่รวมทัง้การน าขอ้สรุป หลกัการ
การลงความเหน็ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม ่ๆ และสามารถประเมนิการอภปิรายได ้ (ศนัสนีย ์ฉตัรคุปต ์
และอุษา ชชูาต.ิ 2545 : 31-33) 

จากความหมายขา้งต้นสะทอ้นใหเ้หน็ไดว้่า การคดิอยา่งมวีจิารณญาณมคีวามส าคญักบั 
สงัคมไทยในปจัจุบนั และอนาคต โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทางดา้นวทิยาศาสตรท์ีม่คีวามเจรญิกา้วหน้า 
เปลีย่นแปลงอย่างต่อเนื่อง และรวดเรว็ อาจกล่าวไดว้่า วทิยาศาสตรม์คีวามเกีย่วขอ้งกบัทุกคน ทุก 
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คนควรรูว้ทิยาศาสตร ์โดยเฉพาะกบันกัเรยีนทีเ่ป็นอนาคตของประเทศ ดงันัน้การเรยีนการสอน
วทิยาศาสตรจ์งึมสี่วนช่วยใหน้กัเรยีนสามารถส่งเสรมิ และพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ เนื่องจาก
การเรยีนการสอนวชิาวทิยาศาสตรต์อ้งอาศยัการการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  ซึง่จากผลการวจิยัทีผ่่าน
มาแสดงใหเ้หน็ว่า การคดิอยา่งมวีจิารณญาณมคีวามสมัพนัธก์บัความสามารถในการแกป้ญัหา ทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์ซึง่สอดคลอ้งกบัพรศร ีดาวรุง่
สวรรค ์(2548 : 53-57) ทีไ่ดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์และความสามารถในการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนราชนิีบนทีไ่ดร้บัการสอนโดยชุดกจิกรรม
แกป้ญัหาทางวทิยาศาสตร ์พบว่า นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยชุดกจิกรรมแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตรม์ี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
และมคีวามสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณหลงัเรยีนสงูกว่าอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .01 
และสอดคลอ้งกบั เนาวรตัน์ จนัทรววิฒัน์ (2551 : 94-102) ทีไ่ดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน การคดิอย่างมวีจิารณญาณ และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ระหว่างการจดัการเรยีนรู้
แบบวฎัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ กบัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้5 ขัน้ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนบา้นหนองหวา้ (ประชาสรรค)์ พบว่าการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 
สามารถน าไปใชพ้ฒันาผูเ้รยีนในดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ จากผลการวจิยัทีป่รากฏแสดงใหเ้หน็ว่า
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์มสี่วนช่วยใหน้กัเรยีนสามารถแกไ้ขปญัหา
และพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณได้ 
 จากการประเมนิคุณภาพภายนอกสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ส านกังานรบัรอง
มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน.  2550 : 32) ของโรงเรยีนบา้นเครอืซดู 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม เขต 2 พบว่ามาตรฐานดา้นผูเ้รยีน  มาตรฐานที ่4 : ผูเ้รยีนมี
ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิสงัเคราะห ์ มวีจิารณญาณ  มคีวามคดิสรา้งสรรค ์ คดิไตรต่รองและ
มวีสิยัทศัน์  ซึง่มตีวับ่งชีค้อื  ผูเ้รยีนมทีกัษะการคดิวเิคราะห ์ คดิสงัเคราะห ์ สรุปความคดิอย่างเป็น
ระบบและมกีารคดิแบบองคร์วม  มทีกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ และคดิไตรต่รองและผูเ้รยีนมทีกัษะ
การคดิสรา้งสรรค ์และจนิตนาการ  ผลการประเมนิแบบองิเกณฑแ์ละองิสถานศกึษามคี่าการประเมนิ
เท่ากบั 2.5  ซึง่ต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานคุณภาพ โดยจะตอ้งมคี่าเฉลีย่ของผลการประเมนิตัง้แต่  2.75  
ขึน้ไป ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา ไดร้ะบุเหตุปจัจยัทีท่ าใหโ้รงเรยีนบา้น
เครอืซดูไมไ่ดร้บัการรบัรองในมาตรฐานที ่4 เนื่องจากขาดสื่อ นวตักรรมและกระบวนการทีเ่หมาะสมทีจ่ะ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะความสามารถดา้นการคดิ และไดใ้หข้อ้เสนอแนะไวว้่า 
ควรจดัท าสื่อนวตักรรมและกระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการ
ส่งเสรมิความสามารถในการคดิ  การจดักจิกรรมการเรยีนรูค้วรส่งเสรมิใหเ้กดิทกัษะการคดิจากการ
ปฏบิตัจิรงิและใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง  
 กลวธิหีน่ึงทีจ่ะน าไปสู่เป้าหมายการพฒันาทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ โรงเรยีนสามารถ
น าทรพัยากรทอ้งถิน่เขา้มาเป็นกลไกการจดัการเรยีนรูใ้หก้บันกัเรยีน เพื่อเสรมิสรา้งความรกัความ
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ผกูพนักบัทอ้งถิน่ของตน และใหผู้เ้รยีนรูจ้กัและเขา้ใจทอ้งถิน่ของตนเอง สามารถน าเอามรดก 
วฒันธรรม สิง่ทีม่ใีนทอ้งถิน่ มาใชเ้ป็นสิง่อ านวยประโยชน์ต่อผูเ้รยีนในการพฒันาคุณภาพชวีติ เปิด
โอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้ชวีติจรงิ ในทอ้งถิน่เพื่อใหป้ระสบการณ์ตรง ไดส้มัผสั ไดก้ระท าจรงิ และ
สามารถน าไปใชแ้กไ้ขปญัหาได ้โดยจดักระบวนการเรยีนรู ้ผ่านบุคคลผูรู้ท้ ีไ่ดร้บัการยกยอ่งเป็นภมูิ
ปญัญา (นิคม ชมภหูลง. 2544 : 13) ซึง่โรงเรยีนบา้นเครอืซดู มแีหล่งเรยีนรูภู้มปิญัญาในชุมชน และเป็น
พืน้ทีท่ีม่สีมุนไพรในทอ้งถิน่เป็นจ านวนมาก เหมาะในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  
 จากเหตุผลดงักล่าวมาผูว้จิยั จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาการพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ดว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตรโ์ดยภูมปิญัญาสมุนไพรในทอ้งถิน่ เพื่อ
ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ และตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง พฒันา
นกัเรยีนใหเ้ป็นผูม้คีวามสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ แสวงหาความรู ้และสรา้งความรูด้ว้ย
ตนเอง น าความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจ าวนั และช่วยพฒันาใหผู้เ้รยีนมคีวามสมดุลทัง้ทางรา่งกาย จติใจ 
สตปิญัญาและอารมณ์ สามารถคดิเป็น ท าเป็น แกป้ญัหาเป็นและมคีวามสามารถในการแกป้ญัหาอย่าง
เป็นระบบ โดยมคีร ูเป็นผูอ้ านวยความสะดวก ใหค้ าแนะน า และใหค้ าปรกึษาอยา่งใกลช้ดิ อนัจะน าไปสู่ 
การพฒันากระบวนการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ใหส้ามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพ
ต่อไป 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาความตอ้งการในการน าภูมปิญัญาสมุนไพรในทอ้งถิน่ มาพฒันาการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรยีนบา้นเครอืซดู 
 2. เพื่อศกึษาการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีน 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบา้นเครอืซดู ดว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตรโ์ดยภมูปิญัญาสมุนไพร 
ในทอ้งถิน่  
 3. เพื่อเปรยีบเทยีบผลของการจดักจิกรรมพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบา้นเครอืซดู ดว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตรโ์ดยภมูปิญัญาสมุนไพร 
ในทอ้งถิน่ 
 

ขอบเขตการวิจยั 
 1. กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบา้นเครอืซูด 
ภาคเรยีนที ่2ปีการศกึษา 2554 อ าเภอนาดูน ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม 
เขต 2 จ านวน 16 คน 

2. กลุ่มผูใ้ห้ข้อมลู  กลุ่มผูใ้หข้อ้มลู ประกอบไปดว้ย 
   2.1 นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นเครอืซดู อ าเภอนาดนู ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

มหาสารคาม เขต 2  
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   2.2 คณะคร ูโรงเรยีนบา้นเครอืซดู อ าเภอนาดนู ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
มหาสารคาม เขต 2 

   2.3 ตวัแทนผูป้กครองนกัเรยีน โรงเรยีนบา้นเครอืซดู อ าเภอนาดนู ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 

   2.4 ครภูมูปิญัญาทอ้งถิน่จากหมูบ่า้นในเขตบรกิารโรงเรยีนบา้นเครอืซดู อ าเภอนาดูน 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 

3. กรอบเน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั การพฒันาการคดิอย่างมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่4 ดว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตรโ์ดยภมูปิญัญาสมุนไพรในทอ้งถิน่ ผูว้จิยัใชเ้นื้อหาดงันี้ 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้วทิยาศาสตร ์
สาระที ่2 ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม มาตรฐาน ว 2.1 เขา้ใจสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ ความสมัพนัธร์ะหว่าง
สิง่แวดลอ้มกบัสิง่มชีวีติ   ความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่มชีวีติต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มกีระบวนการสบืเสาะ หา
ความรูแ้ละจติวทิยาศาสตรส์ื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ ซึง่ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัได้
บรูณาการใชอ้งคค์วามรูด้า้นสมุนไพรในทอ้งถิน่โดยมคีรภููมปิญัญาเป็นผูถ่้ายทอด 

 4. ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั  ระยะเวลาในการวจิยั ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554  
 5. พื้นท่ีด าเนินการวิจยั  โรงเรยีนบา้นเครอืซดู อ าเภอนาดูน ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 และหมูบ่า้นในเขตบรกิารซึง่ม ี2 หมูบ่า้น คอื หมูท่ี ่5 บา้นโคกเครอื
และหมูท่ี ่9 บา้นเครอืซดู 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

เครือ่งมอืในการวจิยัครัง้นี้ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ประกอบไปดว้ย 
1.1 ระยะที ่1 เครือ่งมอืในการส ารวจขอ้มลู   
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการส ารวจขอ้มลู คอื แบบส ารวจความต้องการในการพฒันาการคดิอยา่ง 

มวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4โดยใชภู้มปิญัญาสมนุไพรในทอ้งถิน่ 
 1.2 ระยะที ่2 เครือ่งมอืในการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ดว้ยวธิกีารทาง
วทิยาศาสตรโ์ดยภมูปิญัญาสมนุไพรในทอ้งถิน่ประกอบไปดว้ย  
  1.2.1 แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตรโ์ดยภมูปิญัญา
สมนุไพรในทอ้งถิน่ จ านวน 6 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวม 12 ชัว่โมง  

1.2.2 แบบประเมนิโครงงาน จากการพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีน 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ดว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตรโ์ดยภมูปิญัญาสมนุไพรในทอ้งถิน่  
 1.3 ระยะที ่3 เครือ่งมอืในการประเมนิผลการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิผลการกจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตรโ์ดยภูมิ
ปญัญาสมุนไพรในทอ้งถิน่ คอื แบบทดสอบวดัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ทีผู่ว้จิยัเป็นผูส้รา้งขึน้ 
ตามแนวทางแบบทดสอบวดัการคดิอย่างมวีจิารณญาณของเอนนิส จ านวน 32 ขอ้ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ผูว้จิยัไดศ้กึษาการพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 
 ดว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตรโ์ดยภมูปิญัญาสมนุไพรในทอ้งถิน่ โดยกลุ่มเป้าหมายคอื นกัเรยีน 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4โรงเรยีนบา้นเครอืซดู ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554 อ าเภอนาดนู  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 จ านวน 16 คน กลุ่มผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก่  
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 จ านวน 16 คน คณะครจู านวน 7 คน กลุ่มที ่3 ผูป้กครองและ 
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ จ านวน 16 คน ซึง่ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองโดยแบ่งออกเป็น 3 
ระยะดงันี้ 

3.1 ระยะที ่1 การส ารวจขอ้มลู เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู จากแบบส ารวจความตอ้งการในการ
พฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนโดยใชภู้มปิญัญาสมุนไพรในทอ้งถิน่ ทีผ่่านการตรวจสอบ
ตามขัน้ตอนเรยีบรอ้ยแลว้  โดยผูว้จิยัน าแบบส ารวจไปเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม (Field Studies) ในพืน้ทีจ่รงิ  
แลว้น าแบบส ารวจมาใหค้ะแนนตามเกณฑใ์นการตรวจใหค้ะแนน 

3.2 ระยะที ่2 จดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่4 ดว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตรโ์ดยภมูปิญัญาสมุนไพรในทอ้งถิน่ซึง่ด าเนินการจดั
กจิกรรมการเรยีนการเรยีนรูด้งันี้ 
            3.2.1 ก าหนดจดุประสงค ์การจดักจิกรรมการเรยีนการเรยีนรูค้ร ัง้นี้เพื่อพฒันาการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ดว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตรโ์ดยภูมปิญัญา
สมนุไพรในทอ้งถิน่ 
          3.2.2 เริม่ดว้ยการสนทนาซกัถามผูเ้รยีนเกี่ยวกบัพืน้ฐานความรู ้ความสนใจเกีย่วกบั 
ภมูปิญัญาสมนุไพรในทอ้งถิน่ 
  3.2.3 จดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาการคดิอย่างมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่4 โดยน าภมูปิญัญาสมนุไพรในทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากชาวบา้นมารว่มจดั
กจิกรรมการเรยีนรู ้โดยถ่ายทอดความรู ้ความช านาญ และประสบการณ์เกีย่วกบัสมุนไพรในทอ้งถิน่
ใหแ้ก่นกัเรยีน รว่มกบัการใชแ้ผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตรโ์ดยภูมปิญัญา
สมนุไพรในทอ้งถิน่ ทีส่รา้งขึน้จ านวน 6 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง โดยเรยีงตามล าดบัตามหน่วยใน
แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้งันี้ 1) พชืสมนุไพรในทอ้งถิน่ 2) ประโยชน์และวธิกีารใชพ้ชืสมุนไพรใน
ทอ้งถิน่ 3) ลกูประคบสมนุไพร 4) น ้ายาลา้งจานสมนุไพร 5) น ้าสมนุไพร 6) ไขเ่คม็สมนุไพร รวมทัง้สิน้ 
12 ชัว่โมง 
  3.2.4. เมือ่ภมูปิญัญาสมุนไพรในทอ้งถิน่ไดถ่้ายทอดความรู ้ความช านาญ และ
ประสบการณ์เกีย่วกบัสมุนไพรในทอ้งถิน่ใหแ้ก่นกัเรยีนตามแผนการจดัการเรยีนรูค้รบทุกหน่วยการ
เรยีนรูแ้ลว้ จากนัน้ใหน้กัเรยีนแบ่งกลุ่มท าโครงงานโดยใชล้ าดบัวธิกีารทางวทิยาศาสตร์ ทัง้ 5 ขัน้ตอน 
ดงันี้1) การก าหนดปญัหา 2) การตัง้สมมตุฐิาน 3) การทดลองและการสงัเกต 4) การรวบรวมขอ้มลู และ
5) การสรุปผลขอ้มลู  

1255



                 3.2.5 ประเมนิผลการด าเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยแบบประเมนิโครงงานทีผ่่าน
การตรวจสอบเรยีบรอ้ยแลว้ จากกลุ่มผูเ้ขา้รว่มชมนิทรรศการโครงงาน คอื นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่
4 คณะคร ูผูป้กครองและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ โดยน าแบบประเมนิโครงงานมาใหค้ะแนนตามเกณฑใ์นการ
ตรวจใหค้ะแนน 

3.3 ระยะที ่3 เปรยีบเทยีบผลของการจดักจิกรรมพฒันาการคดิอย่างมวีจิารณญาณของนกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบา้นเครอืซดู ดว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตรโ์ดยภูมปิญัญาสมนุไพรใน
ทอ้งถิน่ 

 3.3.1 ท าการทดสอบวดัคะแนนการคดิอย่างมวีจิารณญาณของนกัเรยีนโดยใช้
แบบทดสอบวดัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ จ านวน 32 ขอ้ ก่อนการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูเ้พื่อการพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 

 3.3.2 จดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อการพฒันาการคดิอย่างมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่4 ดว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตรโ์ดยภมูปิญัญาสมุนไพรในทอ้งถิน่ จากนัน้ท าการ
ทดสอบวดัคะแนนการคดิอย่างมวีจิารณญาณดว้ยแบบทดสอบฉบบัเดมิ 
  3.3.3 ประเมนิผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นการพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
ของนกัเรยีน โดยท าการเปรยีบเทยีบคะแนนการคดิอย่างมวีจิารณญาณของนกัเรยีน ก่อนจดักจิกรรม
การเรยีนรูแ้ละหลงัจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตรโ์ดยภมูปิญัญาสมุนไพรในทอ้งถิน่  
 

สรปุผลการวิจยั 
   การวจิยัเรือ่งการพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 
 ดว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตรโ์ดยภมูปิญัญาสมนุไพรในทอ้งถิน่ สรปุผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
  1. การศกึษาความตอ้งการน าภมูปิญัญาสมนุไพรในทอ้งถิน่ มาพฒันาการคดิอย่างมี
วจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบา้นเครอืซดู จากแบบส ารวจ พบว่า นกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบา้นเครอืซดู มคี่าเฉลีย่โดยรวมเท่ากบั 4.63 อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  คณะ
ครโูรงเรยีน บา้นเครอืซดู มคี่าเฉลีย่โดยรวมเท่ากบั 4.59 อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ผูป้กครองและภมูปิญัญา
ทอ้งถิน่ มคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 4.60 อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด และผลการส ารวจระดบัความตอ้งการในการ
พฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โดยใชภู้มปิญัญาสมุนไพรใน
ทอ้งถิน่ จากกลุ่มผูต้อบแบบส ารวจทัง้ 3 กลุ่มมคี่าเฉลีย่โดยรวมเท่ากบั 4.61 อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
 2.  การจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีน 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบา้นเครอืซดู ดว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตรโ์ดยภมูปิญัญาสมุนไพร 
ในทอ้งถิน่ จากผลการประเมนิโครงงานนกัเรยีน พบว่า นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบา้น
เครอืซดู มคี่าเฉลีย่โดยรวมเท่ากบั 4.70 อยูใ่นระดบัดมีาก คณะครโูรงเรยีนบา้นเครอืซดู มคี่าเฉลีย่
โดยรวมเท่ากบั 4.66 อยูใ่นระดบัดมีาก ผูป้กครองและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ มคี่าเฉลีย่โดยรวมเท่ากบั 4.68 
อยูใ่นระดบัดมีาก และผลการประเมนิโครงงานจากกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูทัง้ 3 กลุ่ม มคี่าเฉลีย่โดยรวมเท่ากบั 
4.67 อยูใ่นระดบัดมีาก 
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 3. การเปรยีบเทยีบผลของการจดักจิกรรมพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบา้นเครอืซดู ดว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตรโ์ดยภมูปิญัญาสมุนไพร 
ในทอ้งถิน่ พบว่า มคี่าเฉลีย่คะแนนจากแบบทดสอบวดัการคดิอย่างมวีจิารณญาณก่อนและหลงั 
จดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตรโ์ดยภูมปิญัญาสมุนไพรในทอ้งถิน่ เท่ากบั 13.88 และ 
25.50 ตามล าดบั เมือ่เปรยีบเทยีบ คะแนนระหว่างก่อนและหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้พบว่า
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบา้นเครอืซูด มคี่าเฉลีย่คะแนนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณหลงั
การจดักจิกรรมการเรยีนรูสู้งกว่าก่อนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05
  

อภิปรายผล 
 1. ศกึษาความตอ้งการในการพฒันาการคดิอย่างมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่
4 โดยใชภู้มปิญัญาสมุนไพรในทอ้งถิน่ จากผลส ารวจความตอ้งการพบว่า นกัเรยีน คร ูและผูป้กครอง มี
ความตอ้งการในระดบัมากทีสุ่ด เพราะตอ้งการทีจ่ะให้ภูมปิญัญาในทอ้งถิน่เขา้มามสี่วนรว่มในการจดั
กจิกรรมการเรยีนรู ้ผลจากการการน าภมูปิญัญาสมนุไพรในทอ้งถิน่มารว่มในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ท าใหน้กัเรยีนกระตอืรอืรน้ในการเรยีน สนุกสนาน มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็กลา้แสดงความคดิเหน็ 
เกดิการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข ครภูมูปิญัญาไดถ่้ายทอดความรูท้ีม่ปีระโยชน์แก่เยาวชนรุ่นหลงั ซึง่เป็น
การสบืทอดความรูด้า้นสมุนไพรในทอ้งถิน่ของตนใหค้งอยูต่่อไป ครภูมูปิญัญาไดม้ปีฏสิมัพนัธก์บั
เยาวชนในชุมชนท าใหเ้กดิความภาคภูมใิจในตนเอง นอกจากนี้การจดักจิกรรมการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน
เป็นกจิกรรมทีน่กัเรยีนชอบมากทีสุ่ด  นกัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากภมูปิญัญาสมนุไพรในทอ้งถิน่ ไดเ้รยีนไดล้ง
มอืปฏบิตัแิละสมัผสัของจรงิ ท าใหน้กัเรยีนรูส้กึแปลกใหม ่ตื่นเตน้และกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรู ้นกัเรยีน
เกดิความรู ้เหน็คุณค่าของแหล่งเรยีนรูแ้ละภูมปิญัญาในทอ้งถิน่ ท าใหน้กัเรยีน เรยีนเกดิความประทบัใจ  
เกดิการอนุรกัษ์และหวงแหนสมุนไพรในทอ้งถิน่ของตน และมคีวามภาคภมูใิจในทอ้งถิน่ตนเองมากขึน้ 
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สมใจ แซ่โงว้ (2541 : 101) ซึง่ไดท้ าการวจิยัเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบั
การศกึษานอกสถานทีส่ าหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษา โดยศกึษาความพงึพอใจในแหล่งความรูจ้าก
การไปศกึษานอกสถานทีข่องนกัเรยีน พบว่าช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิความเพลดิเพลนิ ไม่ตงึเครยีดขณะเรยีน
และนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจมากถงึรอ้ยละ 93.65 เพราะผูเ้รยีนไดส้มัผสัของจรงิ ไดเ้ปลีย่นบรรยากาศ
ส่งผลใหน้กัเรยีนมคีวามคดิเหน็ทีด่ต่ีอการเรยีนการสอนทีใ่ชแ้หล่งทรพัยากรชุมชน 
  2.  การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นการพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่4 ดว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตรโ์ดยภมูปิญัญาสมุนไพรในทอ้งถิน่ผลจากกการประเมนิ
ชิน้งานโครงงานนกัเรยีนโดยรวมอยูใ่นระดบัดมีาก ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากนกัเรยีนไดฝึ้กทกัษะการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณ จากการใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ัง้ 5 ขัน้ตอน คอื 1) การก าหนด
ปญัหา 2) การตัง้สมมตุฐิาน 3) การทดลองและการสงัเกต 4) การรวบรวมขอ้มลู และ 5) การสรุปผล
ขอ้มลู และชิน้โครงงานทีไ่ดจ้ากการจดักจิกรรมนัน้ นับว่าเป็นรปูแบบหน่ึงของการท าวจิยัโดยเดก็ ๆ 
เพราะนกัเรยีนเป็นผูล้งมอืปฏบิตั ิเพื่อทีจ่ะพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ จากการศกึษา คน้ควา้ หา
ความรู ้จนไดข้อ้สรุปเป็นองคค์วามรูห้รอืความรูใ้หม่ๆ ดว้ยตวัเอง การเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดม้สี่วนรว่ม
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ในการจดันิทรรศการโครงงาน โดยไดค้ดิ  ไดล้งมอืปฏบิตั ิในลกัษณะทีแ่ตกต่างไปจากการเรยีนการสอน
ในหอ้งเรยีน ท าใหน้กัเรยีน กระตอืรอืรน้และแสดงความคดิ ความสามารถ อย่างเตม็ที ่ ซึง่ผูว้จิยัสงัเกต
จากการเตรยีมตวั เตรยีมวสัดุ อุปกรณ์ และการทุ่มเทใหก้บัการท างาน อกีทัง้ ผลการจดันิทรรศการ
โครงงานทีห่ลากหลาย กเ็ป็นทีส่นใจของผูเ้ขา้ชมดว้ย นอกจากการจดักจิกรรมดงักล่าวแลว้  การให้
นกัเรยีนทราบเกณฑก์ารประเมนิโครงงานกเ็ป็นตวักระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิแรงจงูใจในการน าเสนอชิน้
โครงงานเป็นอยา่งด ี สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของเบญญา ศรดีารา (2545 : 118-119) ซึง่ไดศ้กึษา
เปรยีบเทยีบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละเจตคตทิางวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่5 ทีเ่รยีนโดยการท ากจิกรรมโครงงานวทิยาศาสตรแ์ละการเรยีนตามคู่มอืครพูบว่า
นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการท ากจิกรรมโครงงานวทิยาศาสตรม์คีะแนนเฉลีย่ทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานและมเีจตคตเิชงิวทิยาศาสตรส์งูกว่าก่อนเรยีน และสงูกว่านักเรยีนทีเ่รยีนตาม
คู่มอืครอูยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 3. การศกึษาผลของการจดักจิกรรมการพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบา้นเครอืซดูดว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตรโ์ดยภมูปิญัญาสมนุไพรในทอ้งถิน่
พบว่า นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการคดิอย่างมวีจิารณญาณหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรูส้งูกว่าก่อน
การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากการน าเอาภูมปิญัญาในทอ้งถิน่ทีน่กัเรยีนเคยไดพ้บและ
รูจ้กัมาก่อน  มารว่มจดักจิกรรมการการเรยีนรูท้ าใหน้กัเรยีนรูส้กึคุน้เคย และมคีวามยนิดทีีจ่ะไดเ้รยีนรู้
จากภมูปิญัญาในทอ้งถิน่ตนเอง นกัเรยีนมคีวามสุขกบัการเรยีน นกัเรยีนกลา้คดิ  กลา้แสดงออกมากขึน้
ท าใหน้กัเรยีนเขา้ใจและเกดิการเชื่อมโยงความรูน้อกจากนี้จากการจดักจิกรรมการการเรยีนรู ้ดว้ย
วธิกีารทางวทิยาศาสตร ์เป็นการจดัประสบการณ์ตรง ทีช่่วยเรา้ความสนใจ ของนักเรยีนท าใหน้กัเรยีน
เกดิการพฒันาดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณนกัเรยีนมคีวามสามารถในการพจิารณา จ าแนกขอ้มลู 
หรอืสถานการณ์ และลงขอ้สรปุทีส่งูขึน้ กว่าการไดร้บัความรูใ้นหอ้งเรยีนเพยีงอย่างเดยีว จงึกล่าวไดว้่า 
การน าภมูปิญัญาสมนุไพรในทอ้งถิน่รว่มกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์ตาม
การวจิยัครัง้น้ี ส่งผลใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิด์า้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณทีส่งูขึน้ สอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของอรสา เอีย่มสะอาด (2548 : 74-80) ซึง่ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์
และความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีไ่ดร้บัการสอน  
โดยใชโ้ครงงานวทิยาศาสตรเ์พื่อส่งเสรมิการคดิอย่างมวีจิารณญาณ ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนทีไ่ดร้บั
การสอนโดยใชโ้ครงงานวทิยาศาสตร ์เพื่อส่งเสรมิการคดิอยา่งมวีจิารณญาณมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู้
วทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และมคีวามสามารถในการ
คดิอยา่งมวีจิารณญาณหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
 1.1 ควรมกีารศกึษาวธิกีารจดัการเรยีนการสอนของครวู่ามคีวามสอดคลอ้งกบัการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณของนกัเรยีน  
 1.2 ควรมกีารศกึษาระดบัการคดิอย่างมวีจิารณญาณทางวทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีน  
โดยใชร้ปูแบบการประเมนิผลระดบัการคดิอย่างมวีจิารณญาณ ทีห่ลากหลาย เช่น การสมัภาษณ์  
การใชแ้บบวดัแบบอตันัย เป็นตน้ 
 1.3 การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นการพฒันาการคดิอย่างมวีจิารณญาณของนกัเรยีน 
ดว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตรโ์ดยภูมปิญัญาสมุนไพรในทอ้งถิน่ ผูว้จิยัควรค านึงถงึสภาพความเหมาะสม
ของสภาพโรงเรยีนและชุมชนทอ้งถิน่เป็นส าคญั 
 1.4 การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นการพฒันาการคดิอย่างมวีจิารณญาณของนกัเรยีน 
ผูว้จิยั ควรสอดแทรกประวตัคิวามเป็นมาของภูมปิญัญาทอ้งถิน่เหล่านัน้ เพื่อใหน้กัเรยีนเกดิความรูส้กึ
ชื่นชม ยกยอ่ง และเหน็คุณค่าภูมปิญัญาในทอ้งถิน่ 
 2.ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัครัง้ต่อไป 
 2.1 ควรท าการศกึษาเกีย่วกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ประเภทอื่นๆทีส่ามารถน ามารว่มจดักจิกรรม
การเรยีนรูใ้นการพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนได ้
 2.2 ควรท าการศกึษาเกีย่วกบัการจดักจิกรรมการพฒันาการคดิอย่างมวีจิารณญาณของนกัเรยีน
โดยใชก้ารจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบอื่นๆ รว่มกบัภูมปิญัญาสมนุไพรในทอ้งถิน่ 
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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาและพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูโ้ดยใช้
การบูรณาการแนวคดิการสบืสอบและการรูค้ดิเพื่อส่งเสรมิผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์และความสามารถ
การก ากบัตนเองในการเรยีนรู ้ส าหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษา และ  2) ศกึษาผลของการใช้
ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารบูรณาการแนวคดิการสบืสอบและการรูค้ดิเพื่อส่งเสรมิผล
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละความสามารถการก ากบัตนเองในการเรยีนรู ้ส าหรบันกัเรยีนระดบั
ประถมศกึษา  โดยพจิารณาจาก (1) การศกึษาและเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์
ของนกัเรยีน ก่อนและหลงัการเรยีนดว้ยยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารบรูณาการแนวคดิ
การสบืสอบและการรูค้ดิ (2) การศกึษาและเปรยีบเทยีบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน 
ก่อนและหลงัการเรยีนดว้ยยุทธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้โดยใชก้ารบูรณาการแนวคดิการสบืสอบ
และการรูค้ดิ (3) การศกึษาและเปรยีบเทยีบเจตคตต่ิอการเรยีนวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนก่อนและหลงั
การเรยีนดว้ยยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารบรูณาการแนวคดิการสบืสอบและการรูค้ดิ  
(4) การเปรยีบเทยีบความสามารถการก ากบัตนเองในการเรยีนรูข้องนกัเรยีนก่อนและหลงัเรยีนดว้ย
ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารบูรณาการแนวคดิการสบืสอบและการรูค้ดิ ซึง่การด าเนินการ
แบ่งเป็น 3 ระยะ คอื ระยะที ่1 การศกึษาสภาพการจดัการ การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ส าหรบันกัเรยีน
ประถมศกึษา  ดว้ยวธิกีารสมัภาษณ์ครผููส้อนวทิยาศาสตรร์ะดบัประถมศกึษา และการสอบถามความ
คดิเหน็ของครผููส้อนกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยวธิสีบืสอบและสอนอยู่
ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ของโรงเรยีนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี 
เขต 1-4  จ านวน 105 คน ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554  วเิคราะหข์อ้มลูโดยการวเิคราะหเ์นื้อหา  
 

1     นกัศกึษาหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขายุทธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
2, 3, 4  อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขายุทธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
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การหาค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระยะที ่2 การพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้ 
ส าหรบันกัเรยีนประถมศกึษา โดยผ่านการประเมนิจากผูท้รงคุณวุฒ ิ 5 ท่าน และระยะที ่3 การศกึษาผล
การใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารบูรณาการแนวคดิการสบืสอบและการรูค้ดิ กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนอนุบาลศรธีาตุ ปีการศกึษา 2554  สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 2 จ านวน 4 หอ้งเรยีนไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง
จากนัน้สุ่มกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จ านวน 1 หอ้งเรยีน นกัเรยีนจ านวน 30 คน ไดม้าโดยการสุ่ม
แบบกลุ่ม รวบรวมขอ้มลูในการศกึษาผลโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์
แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์แบบวดัเจตคตต่ิอการเรยีนวทิยาศาสตร์ และแบบวดั
ความสามารถการก ากบัตนเองในการเรยีนรู้ วเิคราะหข์อ้มลูโดยการหาค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน ค่ารอ้ยละ และเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงัเรยีนโดยใชก้ารทดสอบค่าทแีบบสองกลุ่มที่
ไมอ่สิระจากกนั  
 ผลการวจิยัสรปุไดด้งันี้ 
  1. ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารบูรณาการแนวคดิการสบืสอบและการรูค้ดิ 
เพื่อส่งเสรมิผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละความสามารถการก ากบัตนเองในการเรยีนรู ้ทีผู่ว้จิยัพฒันา 
ขึน้ ประกอบดว้ยขัน้ตอนการจดัการเรยีนรู ้ 5 ขัน้ ไดแ้ก่ 1) ขัน้เกดิความตระหนกัและสรา้งความสนใจ                   
2) ขัน้เกดิความขดัแยง้ทางปญัญา 3) ขัน้แสวงหาค าตอบ 4) ขัน้ตรวจสอบความเขา้ใจและขยายความรู ้ 
และ 5) ขัน้การประเมนิและสรปุผล          
  2. ผลการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้พบว่า 
              2.1 นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนไม่น้อยกว่าเกณฑร์อ้ยละ 80 
และมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน  
        2.2 นกัเรยีนมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนไม่น้อยกว่าเกณฑร์อ้ยละ 80 
และมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน  
                  2.3 นกัเรยีนมเีจตคตต่ิอการเรยีนวทิยาศาสตรใ์นระดบั มาก และมเีจตคตต่ิอการเรยีน
วทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
                  2.4 นกัเรยีนมคีวามสามารถการก ากบัตนเองในการเรยีนรู ้ในระดบั ด ีและมคีวาม 
สามารถการก ากบัตนเองในการเรยีนรูห้ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
 
ค าส าคญั : การพฒันายทุธศาสตร,์  การจดัการการเรยีนรู,้  การสบืสอบ,  การรูค้ดิ 
 
 
 
 
 

1262



 
 

ABSTRACT 
              The purposes of this study were to: 1) development learning management strategies 
by integrating Inquiry Approach and  Metacognition to enhance scienctific learning outcomes 
and self-regulated learning abilities of the Primary School students, and 2) study implementation 
effects of the developed strategies as considered by means of ; (1) studying and comparing the 
students’ scientific learning achievement before and after being taught by the developed 
strategies, (2) studying and comparing the students’ scientific process skills before and after 
being taught by the developed strategies, (3) studying and comparing the students’ attitudes 
towards science learning after being taught by the developed strategies, and (4) comparing the 
students’ self-regulation abilities being taught by the developed strategies. The procedure 
consisted of 3 phases; Phase 1. The study of learning management strategies in science at the 
Primary School level by interviewing 10 science teachers and the second group of 105 science 
teachers who were teaching science strand with the Inquiry Approach at Prathomsuksa 6 level, 
in the first semester, academic year 2011. They were all working under the Office of  Udon 
Thani Primary Education Service Area 1-4. The questionnaire were administered for their 
opinion. The collected data were analyzed by content analysis, mean and standard deviation. 
Phase 2. The development of learning management strategies for the Primary School students 
by 5 experts verification, and Phase 3. The implementation of the developed strategies. By 
Cluster Random Sampling, the samples were 30 students who were studying in Prathomsuksa 
6, academic year 2011, from Srithat Kinderarten School under the Office of Udon Thani Primary 
Education Area 2. The data were collected though achievement test, scientific process skill test, 
attitude rating scale questionnaire, self-regulated learning abilities test. The data were analyzed 
for percentage, mean, standard deviation and also  t-test for dependent sample was employed 
for pretest – posttest mean scores comparison. 
             The findings of this research were as follows: 
                1. The learning management strategies by integrating Inquiry and metacognition to 
enhance the students’ scientific learning outcomes and self-regulation developed by the 
researcher consisted of 5 steps, namely, awareness and attention gaining, cognition conflict, 
answer investigation, understanding verification and elaboration, and evaluation and conclusion 
steps. 
                 2. The effects of the developed strategies implementation revealed as the 
following: 
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                    2.1 As the students’ scientific learning achievement consideration, it was found 
that their posttest mean score was higher than that of the pretest and subsequently was no less 
than the criterion of 80 percent. 
                    2.2 As the students’ scientific process skills consideration, it was found that they 
showed their posttest mean score higher than that of the pretest and subsequently was no less 
than the criterion of 80 percent. 
                    2.3 The students displayed their considerable attitude towards science learning. 
                    2.4 The students showed their self-regulation learning abilities at the ‘good’.  
 
Key words :   Strategies,  Learning Management, Inquiry Approach and Metacognition   

 
บทน า 

 การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559)  
ของประเทศไทย ก าหนดวสิยัทศัน์ไวว้่า “สงัคมอยู่รว่มกนัอยา่งมคีวามสุข ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม 
และมภีูมคิุม้กนัต่อการเปลีย่นแปลง” และไดก้ าหนดเกีย่วกบัการพฒันาคนไวว้่า ตอ้งพฒันาใหค้นไทยมี
ความพรอ้มทัง้ดา้นรา่งกาย สตปิญัญา คุณธรรม จรยิธรรม อารมณ์ มคีวามสามารถในการแก้ปญัหา มี
ทกัษะในการประกอบอาชพี มคีวามมัน่คงในการด ารงชวีติอยา่งมศีกัดิศ์ร ีและอยูร่ว่มกนัอย่างมคีวามสุข 
ซึง่มยีทุธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพคนสู่สงัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติอยา่งยัง่ยนื ใหค้วามส าคญักบั
การพฒันาคนใหม้คีุณธรรมน าความรู ้เกดิภูมคิุม้กนั โดยพฒันาจติใจควบคู่กบัการพฒันาการเรยีนรูข้อง
คนทุกกลุ่มทุกวยัตลอดชวีติ  เริม่ตัง้แต่วยัเดก็ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเขม้แขง็ มทีกัษะชวีติ พฒันาสมรรถนะ 
ทกัษะของก าลงัแรงงานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ พรอ้มกา้วสู่โลกของการท างานและการแข่งขนั
อยา่งมคีุณภาพ สรา้งและพฒันาก าลงัคนทีเ่ป็นเลศิโดยเฉพาะในการสรา้งสรรคน์วตักรรมและองคค์วามรู ้
ส่งเสรมิให ้ คนไทยเกดิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชวีติ จดัการองคค์วามรูท้ ัง้ภูมปิญัญาทอ้งถิน่และ
องคค์วามรูส้มยัใหมต่ัง้แต่ระดบัชุมชนถงึประเทศ สามารถน าไปใชใ้นการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
(กระทรวงมหาดไทย, 2550 : 2) สอดคลอ้งกบัแผนการศกึษาแห่งชาต ิฉบบัปรบัปรงุ (พ.ศ. 2552-2559) 
ซึง่มเีจตนารมณ์มุง่ 1) พฒันาชวีติใหเ้ป็น “มนุษยท์ีส่มบูรณ์ทัง้ทางร่างกาย จติใจ สตปิญัญา ความรู ้และ
คุณธรรม มจีรยิธรรมในการด ารงชวีติ สามารถอยูก่บัผู้อื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข” 2) พฒันาสงัคมไทยใหเ้ป็น
สงัคมทีม่คีวามเขม้แขง็และมดีุลยภาพ 3 ดา้น คอื เป็นสงัคมคุณภาพ สงัคมแห่งปญัญาและการเรยีนรู ้
และเอือ้อาทรต่อกนั ขณะทีพ่ระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.  2542 มาตรา 24 (2) และ(3) เน้น
ใหม้กีารฝึกทกัษะกระบวนการคดิใหแ้ก่ผูเ้รยีนและฝึกผูเ้รยีนใหค้ดิเป็นและท าเป็น (กระทรวงศกึษาธกิาร, 
2546 : 12)  ทัง้นี้ในการจดัการศกึษาควรยดึหลกัธรรมาภบิาลบรูณาการ ซึง่แนวคดิและทศิทางการ
พฒันาขา้งตน้จงึน ามาสู่การด าเนินงานจดัการศกึษาเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2542 หมวดที ่1 บททัว่ไป เป็นส่วนทีเ่กีย่วกบัความมุง่หมายและหลกัการโดยก าหนดในมาตรา 6 
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ว่าการจดัการศกึษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทย ใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ทัง้ทางร่างกาย จติใจ 
สตปิญัญา ความรู ้และคุณธรรม มจีรยิธรรมในการด ารงชวีติ สามารถอยูก่บัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข ซึง่
มาตรา 6 นี้ถอืเป็นหวัใจของการจดัการศกึษาเพื่อใหเ้ป็นไปตามความมุง่หมายของการพฒันาคนใหม้ี
คุณภาพสงูขึน้ โดยหมวด 4 ว่าดว้ยแนวการจดัการศกึษาถอืว่าส าคญัทีสุ่ด มาตรา 22 การจดัการศกึษา
ตอ้งยดึหลกัการว่าผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้และผูเ้รยีนส าคญัทีสุ่ด  
ดงันัน้กระบวนการจดัการศกึษาตอ้งส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ   
 จากผลการประเมนิกระบวนการคดิวเิคราะหข์องผูเ้รยีนในโรงเรยีนน ารอ่งของส านกังานรบัรอง
มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) จ านวน 218 แห่ง จ าแนกเป็นสงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานจ านวน 57.00% ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน จ านวน 
27.60% ส านกังานการศกึษากรงุเทพมหานคร จ านวน 12.20% และส านกับรหิารการศกึษาทอ้งถิน่ 
จ านวน 3.20%  พบว่า ผูเ้รยีนมกีระบวนการคดิวเิคราะหแ์ละคดิสงัเคราะห ์อยูใ่นระดบัพอใช ้67.00% 
แต่มโีรงเรยีน จ านวน 9.60% ทีต่อ้งปรบัปรงุด่วน เพื่อพฒันาใหน้กัเรยีนมคีวามสามารถในการคดิ
วเิคราะหแ์ละคดิสงัเคราะห ์ผูส้อนจงึควรใหค้วามสนใจในการพฒันาศกัยภาพดา้นน้ีใหม้ากขึน้  
(สมศ, 2549 : 12)  สอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากโครงการศกึษาแนวโน้มการจดัการศกึษา คณติศาสตรแ์ละ
วทิยาศาสตรร์ะดบันานาชาต ิพ.ศ. 2550 (The Trends in International Mathematics and Science 
Study 2007 : TIMSS 2007) ทีพ่บว่านกัเรยีนไทยท าขอ้สอบทีต่อ้งใชค้วามสามารถในการคดิเชงิ
วเิคราะห ์ใหเ้หตุผลประกอบหรอืเขยีนขอ้ความยาว ๆ ไมไ่ด ้และมเีจตคตต่ิอวชิาวทิยาศาสตรว์่าเป็นวชิา
ทีน่่าเบื่อ (ส านกังานคณะกรรมการศกึษาแห่งชาต.ิ 2545 : 34-37) ซึง่ในปจัจบุนัแม้ว่าเป้าหมายส าคญั
ของการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรไ์ด้รบัการแก้ไขมาโดยตลอด แต่ในปจัจบุนักย็งัพบอุปสรรคเช่นกนั และเมือ่
พจิารณาคุณภาพการจดัการศกึษาวทิยาศาสตรจ์ากการประเมนิคุณภาพการศกึษาระดบัชาต ิ(NT : 
National Test) ระดบัประถมศกึษา ปีการศกึษา 2550, 2551 และ 2552 พบว่าวทิยาศาสตร์มคีะแนน
เฉลีย่รอ้ยละ 52.00, 48.25  และ 38.67 ตามล าดบั ซึง่มคีะแนนลดลง จะเหน็ไดว้่าการจดัการเรยีนรู้
วทิยาศาสตรย์งัไมป่ระสบความส าเรจ็เท่าที่ควร เพราะผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรอ์ยู่ในระดบั
ที่ไม่น่าพอใจนัก และเนื่องจากการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรม์ุง่พฒันากระบวนการคดิของผูเ้รยีน ผูเ้รยีน
จ าเป็นตอ้งใชก้ารคดิเป็นเครื่องมอืในการศกึษาหาความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งต่างๆ อยา่งเป็นระบบและ
ต่อเนื่องตลอดไป   
 จากการรายงานการประเมนิผลคุณภาพการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา  2551-2553 สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
อุดรธานี เขต 2 จ านวน 201 โรงเรยีน จ านวนนกัเรยีน 4,509 คน พบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นกัเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรม์คีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 45.15, 38.85 และ 38.22 ตามล าดบั  
ซึง่มคีะแนนเฉลีย่ทีต่ ่ากว่าในระดบัประเทศ ในปีการศกึษา 2551 - 2553 ซึง่มคีะแนนเฉลีย่อยูท่ีร่อ้ยละ 
48.32, 45.16 และ 41.67 ตามล าดบั ส าหรบัโรงเรยีนอนุบาลศรธีาตุไดด้ าเนินการศกึษาสภาพปญัหา
และตรวจสอบวดัและประเมนิผลมาตรฐานการเรยีนรู ้และตวัชีว้ดั กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์อง
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นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2551 จ านวน 108 คน และปีการศกึษา 2552 จ านวน 124 
คน มคีวามสอดคลอ้งกบัการประเมนิผลคุณภาพการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐานและพบว่า มาตรฐานการ
เรยีนรู ้ทีน่กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไมผ่่านเกณฑข์องโรงเรยีน  (เกณฑท์ีก่ าหนดไว ้รอ้ยละ 70) 
คอื ช่วงคะแนนรอ้ยละ 60-70 เรยีงจากจ านวนนกัเรยีนทีไ่มผ่่านเกณฑ ์จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ 
มาตรฐาน ว 3.1, ว 3.2, ว 4.1, ว 5.1, ว 6.1, ว 7.2 และ ว 8.1 เมือ่พจิารณาตวัชีว้ดัของมาตรฐาน ว 3.1 
พบว่า มนีกัเรยีนไมผ่่านเกณฑ ์ ขอ้ 1 ทดลองและอธบิายสมบตัขิองของแขง็  ของเหลวและแก๊ส คดิเป็น
รอ้ยละ 41.25  ขอ้ 3 ทดลองและอธบิายวธิกีารแยกสารบางชนิดทีผ่สมกนัโดยการร่อน การตกตะกอน 
การกรอง การระเหดิ การระเหยแหง้ คดิเป็นรอ้ยละ 32.50 และขอ้ 4  ส ารวจและจ าแนกประเภทของสาร
ต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนัโดยใชส้มบตัแิละการใชป้ระโยชน์ของสารเป็นเกณฑ ์ คดิเป็นรอ้ยละ 30.75 
และเมือ่พจิารณาตวัชีว้ดัของมาตรฐาน  ว 3.2  พบว่า มนีกัเรยีนไมผ่่านเกณฑน่์าพอใจ  ขอ้ 2 วเิคราะห์
และอธบิายการเปลีย่นแปลงทีท่ าใหเ้กดิสารใหมแ่ละมสีมบตัเิปลีย่นแปลงไป คดิเป็นรอ้ยละ 35.75  ขอ้ 1 
ทดลองและอธบิายสมบตัขิองสารเมือ่สารเกดิการละลายและเปลีย่นสถานะ คดิเป็นรอ้ยละ 18.25 ขอ้ 3 
อภปิรายการเปลีย่นแปลงของสารทีก่่อใหเ้กดิผลต่อสิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้ม คดิเป็นรอ้ยละ 27.45 
(โรงเรยีนอนุบาลศรธีาตุ,  2551: 21 ; 2552 : 23) นอกจากนัน้จากการทดสอบทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์ ขัน้พืน้ฐานของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนอนุบาลศรธีาตุ จ านวน 112 คน 
ภาคเรยีนที ่1  ปีการศกึษา 2553  พบว่า นกัเรยีนมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานตาม
เกณฑข์องโรงเรยีนเพยีงรอ้ยละ17 และการประเมนิผลดา้นเจตคตต่ิอวชิาวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน 
พบว่ามเีจตคตต่ิอวชิาวทิยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบั พอใช ้  
 จากหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ทีม่ลีกัษณะมุง่เน้นทกัษะ
กระบวนการกล่าวคอืใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้กัษะกระบวนการทีจ่ะน าไปใชแ้ก้ปญัหาต่าง ๆ ไดน้ัน้ 
จากการศกึษาแนวคดิของการสบืสอบซึง่เป็นแนวคดิทีส่ามารถจะเอือ้ต่อเป้าหมายน้ีไดเ้ป็นอย่างด ี
เนื่องจากกระบวนการสบืสอบจะช่วยใหบุ้คคลสามารถทีจ่ะ 1) พจิารณาปญัหา 2) วเิคราะหป์ญัหา และ 
3) แกป้ญัหาได ้และเป็นกระบวนการทีพ่งึปรารถนาในทางการศกึษา สอดคลอ้งกบั Swanson (1990) ที่
ใหข้อ้สรปุว่าการสอนโดยใชแ้นวคดิแบบสบืสอบ สามารถกระตุน้ผูเ้รยีนใหม้คีวามสนใจเรยีนและช่วยลด
ความเบื่อหน่ายของการเรยีนในหอ้งเรยีน ต่อมาไดม้กีลุ่มนกัการศกึษาน าวธิกีารน้ีมาใชอ้ยา่งแพรห่ลาย
และมกีารพฒันาวธิกีารและขัน้ตอนการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกนัออกไป  ซึง่นกัการศกึษาของ
สหรฐัอเมรกิาจากกลุ่ม BSCS (Biological Science Curriculum Study)ไดน้ าวธิกีารจดักจิกรรมการ
เรยีนรูโ้ดยการสบืสอบแบบ 5 ขัน้ตอนไดแ้ก่ ขัน้สรา้งความสนใจ ขัน้ส ารวจและคน้หา ขัน้อธบิาย ขัน้
ขยายผล และขัน้ประเมนิผลซึง่ต่อมาไดป้รบัเป็น 7 ขัน้ตอนตามแนวคดิของ Eisenkraft (2003)ไดแ้ก่  
ขัน้ตรวจสอบความรูเ้ดมิ ขัน้เรา้ความสนใจ ขัน้ส ารวจคน้หา ขัน้อธบิาย ขัน้ขยายความรู ้ ขัน้ประเมนิผล 
และขัน้น าความรูไ้ปใช ้ ซึง่ในการเรยีนรูแ้ต่ละครัง้ หรอืแต่ละแนวคดิจะเริม่ตน้จากขัน้การน าเขา้สู่
บทเรยีน และจบลงโดยการประเมนิ ผลทีไ่ดร้บักจ็ะถูกน าไปใชเ้ป็นพืน้ฐานในการเรยีนรูใ้นครัง้ต่อไป  
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จงึนิยมเรยีกการเรยีนรูว้ธินีี้ว่า “เป็นวฎัจกัรการเรยีนรู”้ นอกจากนี้การเรยีนการสอนแบบ สบืสอบ เป็น
รปูแบบหนึ่งของการเรยีนรูท้ีน่ ามาใชไ้ดผ้ลในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์(สถาบนัส่งเสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย,ี 2546 ; จนัทรด์า พทิกัษ์สาล ีและคณะ, 2549) ท าใหน้ักเรยีนมคีวามเขา้ใจ
ในแนวคดิทางวทิยาศาสตร ์และมคีวามรูใ้นมโนทศัน์ทางวทิยาศาสตรม์ากขึน้ มทีกัษะในการคดิวเิคราะห์ 
มเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนวทิยาศาสตร ์คุน้เคยกบักระบวนการหาความรูข้องนกัวทิยาศาสตร์ เขา้ใจว่าจะ
คน้พบความรูท้างวทิยาศาสตรไ์ดอ้ยา่งไร และประยกุตใ์ชค้วามรูท้างวทิยาศาสตรไ์ด้ (National 
Research Council, 2000) สอดคลอ้งกบั Roehrig (2004) ไดก้ล่าวว่า “การเรยีนวทิยาศาสตรโ์ดยไมใ่ช้
กระบวนการสบืสอบเหมอืนกบัการล่องเรอืไปโดยไมม่จีุดหมาย” การสบืสอบเป็นรปูแบบการเรยีนการ
สอนทีม่แีนวทางการเรยีนรูต้ามทฤษฎกีารสรา้งความรู้ (Budnitz, 2003 : 56) ไดก้ล่าวไวว้่าเป็นกระบวน 
การทีน่กัเรยีนจะตอ้งสบืสอบหา ส ารวจตรวจสอบ และคน้ควา้ดว้ยวธิกีารต่าง ๆ ทีท่ าใหน้กัเรยีนเกดิ
ความเขา้ใจและเกดิการรบัรูค้วามรูน้ัน้อย่างมคีวามหมาย แสดงถงึความสามารถในการสรา้งองคค์วามรู้
ของนกัเรยีนเองและเกบ็เป็นขอ้มลูไวใ้นสมองไดอ้ยา่งยาว นาน สามารถน ามาใชไ้ดเ้มือ่เผชญิกบั
สถานการณ์ปญัหาต่าง ๆ (สสวท, 2550 : 23) ดว้ยเหตุนี้การสอนแบบสบืสอบจงึเป็นการใชก้ระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรเ์พื่อแกป้ญัหา หรอืหาค าตอบดว้ยตนเองของนกัเรยีนโดยครมูหีน้าทีส่่งเสรมิช่วยเหลอื 
ใชค้ าถามกระตุ้นใหน้กัเรยีนไดค้น้พบวธิแีกป้ญัหานัน้ ๆ ได ้  
 จากการศกึษางานวจิยัเกีย่วกบักระบวนการสบืสอบสรุปไดว้่า การสอนแบบสบืสอบ เป็นการ
จดัการเรยีนรูท้ีใ่หเ้ดก็ไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองในสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมเพื่อเป็นการสรา้งความรูผ้่าน
กระบวนการคดิของตนเองและเกดิการเรยีนรูท้ีย่ ัง่ยนืนัน้เกดิขึน้ไดจ้ากการกระตุน้และส่งเสรมิตัง้แต่ใน 
ช่วงประถมศกึษา เพราะจะเป็นการช่วยพฒันาศกัยภาพทางการคดิทีม่อียูใ่นตวัของเดก็ใหก้า้วหน้าถงึขดี
สงูสุด ซึง่เป็นเป้าหมายทีส่ าคญัทีต่อ้งการใหเ้กดิกบัเดก็ ทัง้น้ีวธิกีารทีจ่ะช่วยแก้ปญัหาในการเรยีนรูท้ีเ่กดิ
ขึน้กบัเดก็เพื่อใหป้ระสบความส าเรจ็ในการเรยีนรู ้กค็อืการสอนใหเ้ดก็รูเ้ท่าทนัและสามารถจดัการกบั
ความคดิของตนเองได ้ซึง่วธิกีารดงักล่าวคอื ความสามารถของการรูค้ดิ ทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของกระบวน 
การพฒันาการคดิ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของคอสตา (Costa, 2001: 10) ไดแ้สดงความคดิเหน็ถงึความ 
ส าคญัของการรูค้ดิว่าเป็นสิง่ทีช่่วยใหเ้ดก็มปีระสทิธภิาพในการคดิ  มากขึน้และช่วยใหป้ระสบความ 
ส าเรจ็ทัง้ในโรงเรยีน ในชวีติและในการท างาน ส่งผลต่อการตดัสนิใจในเรือ่งต่างๆไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
สงูขึน้สอดคลอ้งกบัฮารท์แมน (Hartman, 1998: 1) กล่าวไวว้่า การรูค้ดิมคีวามส าคญัอยา่งยิง่เพราะ
ส่งผลต่อการแสวงหาความรู ้ความเขา้ใจต่อสิง่ทีเ่รยีน  ความจ า และการประยกุตใ์ช ้กล่าวคอืถา้เดก็มี
การรูค้ดิสงูกจ็ะมคีวามสามารถทางสตปิญัญาในดา้นทีก่ล่าวมาสงูดว้ย เช่นเดยีวกบังานวจิยัของแกมมา 
(Gama, 2004: 206-225) ทีพ่บว่าเดก็ทีไ่ดร้บัประสบการณ์การรูค้ดิจะแก้ปญัหาไดถู้กตอ้งมากกว่าเดก็ที่
ไมไ่ดป้ระสบการณ์การรูค้ดิ นอกจากนี้จากการศกึษาของโฟการต์ีแ้ละโอเปกา (Fogarty & Opeka, 
2003: 298-337) ทีก่ล่าวว่ากระบวนการทางการรูค้ดิ เป็นทกัษะหนึ่งทีจ่ าเป็นส าหรบัเดก็ในยคุอนาคต
เพราะเป็นกระบวนการทีช่่วยใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูถ้งึวธิกีารเรยีนและคดิถงึวธิกีารคดิของตน รวมทัง้การ
จดัการกบัขอ้มลูซึง่เน้นการแกป้ญัหาและ การตดัสนิใจทีแ่พรห่ลายเขา้ไปในหลกัสูตร ทุกระดบัชัน้ 

1267



 
 

               ส าหรบัการรูค้ดิ มคีวามสมัพนัธก์บัการแก้ปญัหาไดม้ากกว่าความถนดัหรอืเชาวน์ปญัญา
ทัว่ไป ซึง่ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้ละพฒันาความคดิอยา่งเตม็ที ่มกีารศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง มกีารเรยีนรูจ้าก
การกระท า สามารถจดัระบบความคดิไดเ้ป็นอย่างด ีเกดิความรูค้วามสามารถในการถ่ายโยงการเรยีนรู้
และมเีจตคตต่ิอการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์นอกจากนี้การเรยีนรูแ้บบการก ากบัตนเองไดร้บั
การศกึษาอย่างกวา้งขวางตัง้แต่ปลายปี 1970 และมคีวามสนใจศกึษากนัมากขึน้ในปี 1980 และปี 1990 
(Paris, 2001) การเรยีนรูแ้บบการก ากบัตนเองจะช่วยปรบัปรงุประสทิธภิาพและผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ในชัน้เรยีน ส่งเสรมิความส าเรจ็ส่วนบุคคลและความสามารถในการก ากบัความคดิล่วงหน้า  การควบคุม
การปฏบิตังิาน และการสะทอ้นความคดิของตวัเอง ซึง่มคีวามส าคญัในกระบวนการพฒันาช่วยเหลอื
นกัเรยีนในการวางแผนการก าหนดเป้าหมายการปฏบิตังิานของนกัเรยีน และขัน้ตอนการสะทอ้นตนเอง
เมือ่จ าเป็น เมือ่ทกัษะการก ากบัดแูลตนเองมกีารพฒันานกัเรยีนจะไดร้บัประโยชน์จากการมี
ประสบการณ์การเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธผิลมากขึน้ นกัการศกึษาหลายคนเหน็ตรงกนัว่าการเรยีนรูแ้บบการ
ก ากบัตนเองเป็นกระบวนการทีม่หีลายมติคิอื มคีวามคดิล่วงหน้า การควบคุมการปฏบิตังิานและการ
สะทอ้นตนเอง (Zimmerman, 1989: 307-313) จะช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถบรรลุเป้าหมายทีต่อ้งการคอื  
การวางแผน การก ากบัตรวจสอบ และการประเมนิ ดงัมรีายงานการวจิยัทีพ่บว่าการก ากบัตนเองในการ
เรยีนรูม้อีทิธพิลทางบวกต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์(กาญจนา  สามเตีย้, 2551: 84-86)
นอกจากนัน้ Simon (1994) ไดเ้สนอหลกัการขอ้หนึ่งของการรูค้ดิไวว้่าตอ้งเน้นทีก่ระบวนการเรยีนรูม้ใิช่
ผลลพัธ ์สอดคลอ้งกบัความมุง่หมายของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551   
 ปญัหาการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรใ์นประเทศไทยมาจากปญัหาหลาย ๆ ดา้น เช่น  ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2551: 29) ไดศ้กึษาปญัหาการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรใ์น
ประเทศไทยพบว่า 1) ผูส้อนจ านวนมากยงัใชว้ธิสีอนแบบยดึครผููส้อนเป็นศูนยก์ลาง โดยใชว้ธิกีารสอน
แบบบรรยาย มุง่เน้นสอนเนื้อหา ส่งเสรมิการท่องจ ามากกว่ามุง่ใหผู้เ้รยีนคดิวเิคราะหเ์สาะแสวงหาความ 
รูด้ว้ยตนเอง ท าใหผู้เ้รยีนจ านวนมากคดิไมเ่ป็น ขาดความเขา้ใจ ท าใหเ้กดิความเบื่อหน่ายต่อการเรยีน 
การเรยีนรูจ้งึเป็นลกัษณะทางผ่านไปสู่การสอบเขา้มหาวทิยาลยั  2) ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการน า
ความรูว้ทิยาศาสตรไ์ปใชใ้นชวีติประจ าวนั ระดบัปานกลางและต ่า ไมส่ามารถน าความรูท้ีเ่รยีนไป
สงัเคราะหแ์ละบรูณาการเพื่อท าความเขา้ใจธรรมชาตแิละสงัคมรอบตวัได ้ขาดกระบวนการคดิ ไม่
สามารถพฒันาวธิคีดิและวเิคราะห ์ขาดทกัษะการเลอืกและคดัสรรขอ้มลูมาใชใ้หเ้หมาะสม 3) กระบวน 
การเรยีนการสอนในโรงเรยีนมรีปูแบบและเนื้อหาไมด่งึดดูความสนใจของผูเ้รยีน ในขณะทีว่ชิา
วทิยาศาสตรเ์ป็นวชิาทีต่อ้งอาศยัความเขา้ใจเป็นหลกั และการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละระดบัขาด
ความต่อเนื่องของเนื้อหาไม่เชื่อมโยงกบัชวีติจรงิ  และ 4) การวดัผลและเครือ่งมอืวดัผลการเรยีนรูข้าด
มาตรฐาน ส่วนใหญ่วดัดว้ยแบบทดสอบทีเ่น้นความจ า การวดัผลดา้นทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรย์งัมน้ีอย  ส่วนการวดัผลดา้นการพฒันาเจตคตทิางวทิยาศาสตรเ์กอืบไมม่หีรอืไม่มเีลย  
การประเมนิผลจากการสอบเท่านัน้ไมไ่ดพ้จิารณาจากหลกัฐานผลการเรยีนรูท้ ัง้หมดของผูเ้รยีนใน
กระบวนการเรยีนรู ้ปญัหาการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรด์งักล่าวสอดคลอ้งกบั วรีะพล  ชยัเจรญิและ
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คณะ (2549 : ข) ทีศ่กึษาสภาพปจัจบุนัและความตอ้งการดา้นการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาการคดิของ
ครผููส้อนวทิยาศาสตรร์ะดบัประถมศกึษา ผลการวจิยัพบว่า 1) ดา้นการจดัการเรยีนการสอนส่วนใหญ่ครู
ยงัเป็นผูถ่้ายทอดเนื้อหาใหผู้เ้รยีนจดจ า โดยผูเ้รยีนไมไ่ดเ้ป็นผูล้งมอืสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง ดว้ยการ
แสวงหาค าตอบหรอืลงมอืปฏบิตัทิีผ่่านกระบวนการคดิของตนเองถงึแมจ้ะใหแ้บ่งกลุ่มท ากจิกรรมแต่
ผูเ้รยีนยงัไม่มสี่วนรว่มในกระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งตื่นตวั  2) ดา้นกระบวนการสอนในบทเรยีน  ยงัขาด
การจดักจิกรรมน าสู่บทเรยีนทีเ่ชื่อมโยงความรูเ้ดมิหรอืประสบการณ์เดมิของผูเ้รยีนกบัความรูใ้หมท่ีจ่ะ
เรยีน ปรากฏว่าผูเ้รยีนยงัไม่สามารถทีจ่ะท าความเขา้ใจในบทเรยีน 3) การใชค้ าถามกระตุน้ผูเ้รยีนใน
กระบวนการสอนยงัเป็นค าถามระดบัความรูค้วามจ า  ซึง่ยงัไมส่ามารถกระตุน้  การคดิในระดบัสงู เช่น 
การคดิวเิคราะห ์ การคดิสงัเคราะห ์การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ การคดิเชงิมโนทศัน์ การคดิเชงิเหตุผล 
และ4)การสรปุบทเรยีน ครไูมใ่ชก้ารจดักจิกรรมทีเ่ป็นการสรปุแนวคดิใหผู้เ้รยีนเกิดจากความเขา้ใจต่อตวั
ผูเ้รยีนเองจากปญัหาการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรด์งัทีก่ล่าวมาจะเหน็ว่าการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
ของไทยมปีญัหาเกี่ยวขอ้งกนัหลายส่วนทัง้ดา้นตวัผูเ้รยีน ครผููส้อน กระบวนการจดัการการเรยีนรู ้ การ
ประเมนิผลและปจัจยัสนบัสนุนอื่น ๆ ปญัหาเหล่าน้ีส่งผลใหผู้เ้รยีนไมส่ามารถสรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ย
ตนเอง ขาดกระบวนการแสวงหาความรู ้ขาดการก ากบัตนเองในการเรยีนรู ้และขาดทกัษะกระบวนการ
คดิ ดงันัน้จงึเป็นภาระหน้าทีข่องครผููส้อนวชิาวทิยาศาสตรจ์ะตอ้งตระหนกัว่าเป็นเรื่องส าคญั โดยเฉพาะ
การเตรยีมผูเ้รยีนใหก้้าวสู่การเป็นพลเมอืงของโลกในศตวรรษที ่21 คุณสมบตัทิีส่ าคญัคอืการพฒันา
ความสามารถทางการคดิของผูเ้รยีนมทีกัษะส าคญัในการคน้ควา้หาความรูม้คีวามสามารถในการ
แกป้ญัหา อยา่งเป็นระบบ สามารถตดัสนิใจโดยใชข้อ้มลูทีห่ลากหลายและ มปีระจกัษ์พยานทีต่รวจสอบ
ได ้ดงันัน้การจดัการเรยีนการสอนเพื่อส่งเสรมิใหน้กัเรยีนมคีวามรูแ้ละมคีวามเขา้ใจจงึเป็นสิง่จ าเป็นและ
มคีวามส าคญัส าหรบัการเรยีนวทิยาศาสตร ์             
  จากความส าคญัของปญัหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะพฒันายทุธศาสตร ์การจดัการ
การเรยีนรูโ้ดยใชก้ารบรูณาการแนวคดิการสบืสอบและการรูค้ดิมาจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เพื่อส่งเสรมิผลการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ซึง่ประกอบดว้ย ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วทิยาศาสตร ์ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์เจตคตต่ิอการเรยีนวทิยาศาสตร ์ และเพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถการก ากบัตนเองในการเรยีนรู ้ส าหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษา 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารบรูณาการแนวคดิการสบืสอบและการ
รูค้ดิเพื่อส่งเสรมิผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละความสามารถการก ากบัตนเองในการเรยีนรู ้ส าหรบั
นกัเรยีนระดบัประถมศกึษา   
 2. เพื่อศกึษาผลของการใชยุ้ทธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารบรูณาการแนวคดิการ 
สบืสอบและการรูค้ดิเพื่อส่งเสรมิผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละความสามารถการก ากบัตนเองในการ
เรยีนรู ้ส าหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษาโดยพจิารณาจาก 
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  2.1 การศกึษาและเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนก่อนและ
หลงัการเรยีนดว้ยยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารบรูณาการแนวคดิการสบืสอบและ การรูค้ดิ 
  2.2 การศกึษาและเปรยีบเทยีบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนก่อนและหลงั
การเรยีนดว้ยยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารบรูณาการแนวคดิการสบืสอบและการรูค้ดิ  
  2.3 การเปรยีบเทยีบเจตคตต่ิอการเรยีนวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน ก่อนและหลงัการเรยีน
ดว้ยยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารบรูณาการแนวคดิการสบืสอบและการรูค้ดิ 
    2.4 การเปรยีบเทยีบความสามารถการก ากบัตนเองในการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ก่อนและหลงั
การเรยีนดว้ยยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารบรูณาการแนวคดิการสบืสอบและ การรูค้ดิ  
 

สมมติฐานของการวิจยั 
 1. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยยุทธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารบรูณาการแนวคดิการสบืสอบและ
การรูค้ดิ มคีะแนนเฉลีย่ของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนไม่น้อยกว่าเกณฑ ์รอ้ยละ 
80  และคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
 2. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยยุทธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารบรูณาการแนวคดิการสบืสอบและ 
การรูค้ดิ มคีะแนนเฉลีย่ของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนไมน้่อยกว่าเกณฑร์อ้ยละ 80  
และคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน 
 3. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยยุทธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารบรูณาการแนวคดิการสบืสอบและ
การรูค้ดิ มเีจตคตต่ิอการเรยีนวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
 4. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยยุทธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารบรูณาการแนวคดิการสบืสอบและ
การรูค้ดิ มคีวามสามารถการก ากบัตนเองในการเรยีนรู ้หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ด าเนินการ 3 ระยะ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
            ระยะที ่1 การศกึษาสภาพการจดัการการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ส าหรบันกัเรยีนระดบั
ประถมศกึษา   
              ระยะที ่2 การพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้ ส าหรบันกัเรยีนประถมศกึษา  
              ระยะที ่3 การศกึษาผลการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารบูรณาการแนวคดิ
การสบืสอบและการรูค้ดิ  
                  

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัด าเนินการในระยะที ่1 โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง ดว้ย
การศกึษาเอกสารงานวจิยั สรา้งแบบสมัภาษณ์ สรา้งแบบสอบถามความคดิเหน็ สงัเคราะหเ์อกสารเป็น
ก าหนดเป้าหมายในการพฒันายุทธศาสตรฯ์ ในระยะที ่2 เป็นการพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรู้
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วทิยาศาสตรต์ามทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัการสอนแบบสบืสอบและการรูค้ดิ ในระยะที ่3 เป็นระยะ
การศกึษาผลการใชยุ้ทธศาสตรฯ์ผูว้จิยัด าเนินการทดลองกบันกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง โดย
ด าเนินการตามล าดบัขัน้ตอนดงันี้ 1) เตรยีมก่อนด าเนินการเรยีนการสอน 2) ด าเนินการเรยีนการสอน 
และ 3) หลงัการเรยีนการสอน  น าคะแนนทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์และคะแนน
ทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์คะแนนวดัเจตคตต่ิอการเรยีนวทิยาศาสตร ์และคะแนน
วดัความสามารถก ากบัตนเองในการเรยีนรูก่้อนและหลงัเรยีน มาวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีารทางสถติิ
ต่อไป 
 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูวเิคราะหข์อ้มลูทาง
สถติสิ าหรบัขอ้มลูทางสงัคมศาสตร ์โดยด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูตามล าดบัดงันี้ 
  1. วเิคราะหโ์ดยสถติพิืน้ฐาน  ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. วเิคราะหห์าค่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา  ความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้ง ของแผนการ
จดัการเรยีนรู ้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์แบบวดัทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์ แบบวดัเจตคตต่ิอการเรยีนวทิยาศาสตร ์แบบวดัความสามารถการก ากบัตนเองในการ 
เรยีนรู ้ จากผูเ้ชีย่วชาญ โดยพจิารณาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ของผูเ้ชีย่วชาญ (IOC) 
  3. วเิคราะหห์าค่าอ านาจจ าแนก (p) ค่าความยากง่าย (r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนวทิยาศาสตร ์แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ 
  4. วเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์แบบ
วดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ทัง้ฉบบัดว้ยวธิขีองคเูดอร์- รชิารด์สนั (K-R 20)  
               5. วเิคราะหค์่าความเชื่อมัน่ของแบบวดัเจตคตต่ิอการเรยีนวทิยาศาสตร ์แบบวดัความ 
สามารถการก ากบัตนเองในการเรยีนรู ้ ทัง้ฉบบัโดยใชสู้ตรสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) 
ของครอนบาค 
             6. วเิคราะห์หาค่าประสทิธภิาพของชุดฝึกกจิกรรมวทิยาศาสตร ์โดยใชเ้กณฑป์ระสทิธภิาพ 
E1/E2 เท่ากบั 80/80 
              7. วเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์ 
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ เจตคตต่ิอการเรยีนวทิยาศาสตร ์ ความสามารถ การก ากบัตนเอง
ในการเรยีนรู ้ของนกัเรยีนก่อนและหลงัเรยีนโดยใชส้ถติทิดสอบ t-test (Dependent Sample) เป็นขอ้มลู
เพื่อการตรวจสอบสมมตฐิาน 
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สรปุผลการวิจยั 
 ตอนท่ี 1 ผลการพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการแนวคิด        
การสืบสอบและการรู้คิด 
          ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ มรีายละเอยีด ดงันี้ 
               1. ขัน้ตอนกระบวนการเรยีนรูต้ามแนวทางของยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ 
ประกอบดว้ยขัน้การสอน  5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่  1) ขัน้เกดิความตระหนักและสรา้งความสนใจ  2) ขัน้เกดิ
ความขดัแยง้ทางปญัญา  3) ขัน้แสวงหาค าตอบ  4) ขัน้ตรวจสอบความเขา้ใจและขยายความรู ้ และ   
5) ขัน้ประเมนิและสรปุผล   
               2. ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้น้ี ใหค้วามส าคญัในศกัยภาพทางการเรยีนรู้
ของบุคคล การฝึกปฏบิตัจิงึเป็นตามความสามารถของนักเรยีนทีจ่ะพฒันาตนเองใหก้า้วหน้าตามความ 
สามารถทีแ่ทจ้รงิ โดยใชก้ระบวนการเรยีนรูท้ีน่กัเรยีนทุกคนจะไดร้บัทราบผลการปฏบิตัยิอ้นกลบัจนกว่า
จะผ่านเกณฑก์ารประเมนิทีย่อมรบัได ้ นกัเรยีนทุกคนจะเรยีนรูด้ว้ยเสรมิแรงจากครผููส้อนและเพื่อน ๆ 
จนท าใหม้กีารสรา้งสรรคผ์ลงานอย่างมกีารรูค้ดิ ซึง่หมายถงึ มคีวามสามารถในการจดัการก ากบัการ
เรยีนรูข้องตนเอง ท าใหน้กัเรยีนมโีอกาสเป็นเจา้ของการเรยีนรูข้องตนเองมโีอกาสวางแผนสรา้งความ 
ส าเรจ็ทางการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และควบคุมตนเองใหป้ระสบผลส าเรจ็สงูสุดตามศกัยภาพของตนเองได้
ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ซึง่ลกัษณะของการเรยีนรูเ้ช่นน้ีเป็นการจดัการเรยีนรูโ้ดยยดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
ส่งผลใหน้กัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดักระบวนการเรยีนรูต้ามยุทธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูน้ี้สามารถพฒันา
ตนเองใหป้ระสบผลส าเรจ็สูงสุดตามศกัยภาพของตนเองได้ 
               3. การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูต้ามแนวทางยทุธศาสตร ์การจดัการการเรยีนรูท้ี่
พฒันาขึน้ โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรแ์บบวดัทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์แบบวดัเจตคตต่ิอการเรยีนวทิยาศาสตร ์และแบบวดัความสามารถการก ากบัตนเองในการ
เรยีนรู ้
           ตอนท่ี 2  ผลการทดลองใช้ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรียนรู้โดยใช้การบรูณาการ
แนวคิดการสืบสอบและการรู้คิด 
               ผลการทดลองใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้ปรากฏผลดงันี้ 
                 1. นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนไม่น้อยกว่าเกณฑร์อ้ยละ 80 
และมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน  
                 2. นกัเรยีนมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนไมน้่อยกว่าเกณฑร์อ้ยละ 80 
และมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน  
                 3. นกัเรยีนมเีจตคตต่ิอการเรยีนวทิยาศาสตรใ์นระดบัมาก และมเีจตคตต่ิอการเรยีน
วทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
                 4. นกัเรยีนมคีวามสามารถการก ากบัตนเองในการเรยีนรู ้ในระดบัด ีและมคีวามสามารถ
การก ากบัตนเองในการเรยีนรูห้ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
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การอภิปรายผล 
 ผลการใชยุ้ทธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารบูรณาการแนวคดิการสบืสอบและการรูค้ดิ
เพื่อส่งเสรมิผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์และความสามารถการก ากบัตนเองในการเรยีนรู ้ส าหรบันกัเรยีน
ระดบัประถมศกึษา มปีระเดน็ทีส่ามารถน ามาอภปิรายและน าเสนอตามล าดบั ดงัต่อไปนี้ 
  1. การพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการแนวคิดการ 
สืบสอบและการรู้คิด  
                 1.1 จากผลการศกึษาสภาพการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์สภาพปจัจบุนั และความ 
ตอ้งการพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้ สรปุได ้5 ประเดน็คอื 1) ดา้นเน้ือหาสาระ 2) ดา้น
กระบวนการจดัการเรยีนรู ้3) ดา้นสื่อการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์4) ดา้นการ
จดัสิง่แวดลอ้มและบรรยากาศการเรยีนรู ้และ 5) ดา้นการวดัและประเมนิผล ทีพ่บว่าสภาพปจัจบุนัตาม
ความคดิเหน็ของครผููส้อนวทิยาศาสตรโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และความตอ้งการยุทธศาสตรก์าร
จดัการการเรยีนรูโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบั ทศินา แขมมณี (2546 : 27) ทีก่ล่าวว่า 
ปญัหาในการพฒันาการคดิของนกัเรยีน คอื ครผููส้อนขาดความรูค้วามเขา้ใจทีช่ดัเจนเกีย่วกบักระบวน 
การรูค้ดิ ขาดความรูท้างดา้นทฤษฎ ีหลกัการ แนวคดิทีเ่ป็นพืน้ฐานของกระบวนการรูค้ดิ รวมไปถงึ
วธิกีารและเทคนิคเกีย่วกบัการสอนซึง่มอียูอ่ยา่งหลากหลาย ท าใหค้รขูาดความมัน่ใจและประสบปญัหา
ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องนกัเรยีน  
                 1.2 การพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารบรูณาการแนวคดิการสบืสอบ
และการรูค้ดิ โดยมกีระบวนการพฒันาคอื  1) การวเิคราะหบ์รบิทการจดัการการเรยีนรู ้ 2) การก าหนด
ยทุธศาสตร ์ 3) การจดัท าคู่มอืการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้ 4) การตรวจสอบยทุธศาสตร์
และคู่มอืการใชย้ทุธศาสตร ์และ 5)การน ายทุธศาสตรไ์ปทดลองใชแ้ละการแกไ้ข ผลการตรวจสอบ
ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูน้ี้อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด นอกจากนี้ผูว้จิยัไดด้ าเนินการพฒันากระบวน 
การเรยีนรูโ้ดยพฒันาแผนการจดัการการเรยีนรูต้ามขัน้ตอนของยทุธศาสตรซ์ึง่ผลการตรวจสอบคุณภาพ
ของแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด และผูว้จิยัน านวตักรรมมาใชป้ระกอบการจดัการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตรจ์ านวน 7 ชุด ซึง่ผลการหาประสทิธภิาพของชุดฝึกกจิกรรม พบว่าผูเ้ชีย่วชาญมี
ความคดิเหน็ว่าชุดฝึกกจิกรรมมคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด และผูว้จิยัไดน้ าชุดฝึกกจิกรรมทีผ่่านการ
ประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญไปหาค่าประสทิธภิาพและมคี่าประสทิธภิาพ 83.70/81.63 ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์
80/80 ซึง่ชุดฝึกกจิกรรมทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เป็นองคป์ระกอบหนึ่งทีส่นบัสนุนยุทธศาสตรก์ารจดัการการ
เรยีนรู ้กจิกรรมที่จดัในแต่ละชุดฝึกมคีวามยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัอายขุองนกัเรยีน มกีจิกรรมการฝึก
ทกัษะทีห่ลากหลาย มคีวามแปลกใหมแ่ละทา้ทายความสามารถ ซึง่การเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพควรเรยีน
จากง่ายไปหายาก สอดคลอ้งกบั กาเย (Gagne’, 1985) ทีก่ล่าวว่า เราไมส่ามารถบบีบงัคบัใหเ้กดิการ
เรยีนรูภ้ายในตวัผูเ้รยีนได ้แต่เราสามารถทีจ่ะช่วยกระตุ้นใหเ้กดิพฤตกิรรมการเรยีนรูต้ามทีค่าดหวงัได้
และกจิกรรมทีผู่เ้รยีนไดล้งมอืท าหรอืปฏบิตัจิรงิในชัน้เรยีนคอืสิง่ทีจ่ะท าใหเ้กดิผลของการจดัการเรยีนรู ้ 
กจิกรรมการเรยีนการสอนตามยทุธศาสตรท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้น้ีเป็นกจิกรรมการเรยีนการสอนทีย่ดึผูเ้รยีน
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เป็นส าคญัทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดท้ ากจิกรรมต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย ไดค้น้พบหรอืสรา้งความรูด้ว้ย
ตนเอง มโีอกาสปฏบิตัจิรงิจากประสบการณ์ตรงจะเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดใ้ชค้วามคดิฝึกฝนและพฒันา
กระบวนการเรยีนรูข้องนกัเรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  ทัง้นี้เนื่องมาจากผูว้จิยัไดท้ าการศกึษา แนวคดิ 
ทฤษฎ ีเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสบืสอบและการรูค้ดิท าใหก้ารพฒันายทุธศาสตรเ์ป็นไป
ตามล าดบัขัน้ตอนนอกจากนี้ยงัไดร้บัการพจิารณาตรวจสอบโดยอาจารย์ ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์และ
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการศกึษา ดา้นการพฒันาหลกัสตูร และดา้นการวดัและประเมนิผล จงึท าให้
ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารบูรณาการแนวคดิการสบืสอบและการรูค้ดินี้เหมาะทีจ่ะ
น าไปใชพ้ฒันากระบวนการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรต่์อไป 
               2. ศึกษาผลของการใช้ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรียนรู้โดยใช้การบรูณาการ
แนวคิดการสืบสอบและการรู้คิด  
                   2.1 ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ์
                       2.1.1 จากการทีน่กัเรยีนมคี่าเฉลีย่คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรห์ลงั
เรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน แสดงใหเ้หน็ว่านกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหาวทิยาศาสตรม์ากขึน้ ความรู ้        
ทีน่กัเรยีนพฒันาขึน้เกดิจากการทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนรูผ้่านขัน้ตอนกระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีค่รไูดส้อน
เนื้อหาสาระใหน้กัเรยีนไดฝึ้กฝน ท ากจิกรรมต่าง ๆ ท าใหน้กัเรยีนมคีวามมคีวามเขา้ใจในเนื้อหา
วทิยาศาสตรท์ีไ่ดเ้รยีนรูม้ากขึน้ครผููส้อนเน้นใหน้กัเรยีนมโีอกาสในการพฒันาความสามารถในการเรยีนรู้
ดว้ยความสามารถเดมิทีม่อียู ่ไปสู่ระดบัความสามารถทีเ่ป้าหมายในการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งเป็นล าดบัขัน้ตอน 
โดยนกัเรยีนจะไดร้บัการสอนวธิกีารตัง้เป้าหมายการเรยีนรูจ้ากเป้าหมายยอ่ย ดว้ยการก าหนดคุณภาพ
ของผลงานของตนเองโดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิคุณภาพพืน้ฐาน ความสามารถทีม่อียูป่จัจบุนัเป็นฐานใน
การเริม่ตน้การสรา้งเป้าหมายระยะเริม่ตน้ เมือ่นกัเรยีนสามารถบรรลุเป้าหมายแลว้นักเรยีนสามารถปรบั
เป้าหมายครัง้ต่อไปใหส้งูขึน้ไดต้ามความเหมาะสมจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายการเรยีนรูท้ีต่อ้งการ วธิกีาร
น้ีส่งผลใหน้กัเรยีนเกดิแรงจงูใจในการแสวงหาวธิกีารเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและน าไปสู่การใชท้กัษะใน
การก าหนด ควบคุมและการประเมนิผลการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ซึง่เป็นกระบวนการส าคญัใน การสอนโดย
ใชก้ารบูรณาการแนวคดิการสบืสอบและการรูค้ดิ ส่งผลใหน้กัเรยีนควบคุมการเรยีนรูข้องตนเองได ้ 
                       2.1.2 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนตามแนวทางยทุธศาสตรก์ารจดัการการ
เรยีนรูน้ี้ นกัเรยีนไดร้บัการกระตุน้ใหเ้กดิความสนใจต่อสิง่ทีจ่ะเรยีนรูแ้ละเชื่อมโยงความรูเ้ดมิกบัความรู้
ใหมเ่พื่อการน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั ซึง่เกดิขึน้ในขัน้ตอนการสอนการเกดิความตระหนกัและสรา้ง
ความสนใจทีน่กัเรยีนไดร้บัรูป้ระเดน็ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่ า การสงัเกตสิง่ต่าง ๆทีอ่ยูร่อบตวั 
พจิารณาแนวทางทีเ่ป็นไปไดท้ีจ่ะตอบปญัหานัน้ ๆ รวมทัง้การแยกแยะสถานการณ์ทีน่กัเรยีนเหน็อยา่ง
หลากหลายและเป็นการน าสู่เน้ือหาสาระ กระตุ้นใหเ้กดิความสนใจใฝเ่รยีนรูน้ าไปสู่ประเดน็ทีช่ดัเจน
ยิง่ขึน้ และขัน้ตอนเกดิความขดัแยง้ทางปญัญา ทีเ่กดิความขดัแยง้ทางความคดิอนัเป็นผลจากความรู้
เดมิกบัขอ้มลูทีร่บัเขา้มาใหม ่โดยทีก่จิกรรมการเรยีนรูใ้หน้กัเรยีนไดพ้จิารณาสิง่ทีจ่ะเรยีนรู ้ระบุสิง่ที่
คาดหวงัในการเรยีนรูจ้ากสาระเนื้อหาทีจ่ะเรยีนรูน้ัน้ การด าเนินการดงักล่าวท าใหน้ักเรยีนเกดิแรงจงูใจ
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และใส่ใจ มุง่หวงัอยากจะเขา้ใจในสิง่ทีจ่ะเรยีนรู ้จะเหน็ไดจ้ากการทดลองใชก้ระบวนการเรยีนการสอน 
นกัเรยีนบางกลุ่มไดบ้อกถงึขัน้ตอนในการท างานของตนเองว่า 1) พจิารณาขอ้มลู 2) ตัง้เป้าหมาย 3) ใช้
ความรูแ้ละสบืคน้ขอ้มลู 4) การทดลองตรวจค าตอบ และ 5) สรปุและอภปิรายผล และนกัเรยีนได้
รายงานว่า “ตอ้งการจะเรยีนเนื้อหาสาระการเรยีนรูน้ี้ใหเ้ขา้ใจเพื่อจะหาค าตอบไดว้่า สารเคมปีราบ
ศตัรพูชืมผีลกระทบต่อปญัหาสิง่แวดลอ้มอยา่งไร” เป็นต้น จากความมุง่หวงัในการเรยีนรูว้่า “จะตัง้ใจ
เรยีน ตัง้ใจท างาน เพื่อใหเ้ขา้ใจในเรือ่งทีเ่รยีน” ท าใหน้กัเรยีนมแีรงจงูใจ มคีวามตัง้ใจในการเรยีนรูจ้ะ
เป็นพืน้ฐานส าคญัในการเรยีนรูแ้ละพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ กาเย ่
และ ดสิคอลล ์(Gagne & Driscoll, 1988: 65) ทีเ่สนอไวว้่า ความปรารถนาของบุคคลทีจ่ะประสบ
ผลสมัฤทธิ ์บรรลุผลส าเรจ็ จะเป็นแรงจงูใจในการเรยีนรู ้และจะเป็นแรงกระตุน้การกระท าใหบ้รรลุผล
ส าเรจ็ และมคีวามพยายามทีจ่ะท างานนัน้ใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 
                   2.1.3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนตามแนวทางยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูน้ี้ 
ข ัน้ตอนแสวงหาค าตอบ เป็นนัน้ทีน่กัเรยีนไดร้ว่มกนัออกแบบ วางแผนและด าเนินการทดลอง โดยสรา้ง
แผนการท างาน เลอืกวธิกีาร ทกัษะทีน่ ามาใช ้กลวธิต่ีาง ๆ ทีช่่วยในการท างานและล าดบั การปฏบิตั ิ
สรา้งอธบิายรปูแบบการส ารวจ วเิคราะหป์ญัหาทีไ่ดส้ ารวจตรวจสอบเพื่อลดความขดัแยง้ทางปญัญาที่
เกดิขึน้ การคน้หาค าตอบและลงมอืปฏบิตัเิพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัสิง่ทีก่ าลงัเรยีนรู ้คน้หาขอ้มลูที่
เกดิขึน้กบัขอ้มลูส่วนต่าง ๆ ซึง่ในขัน้ตอนน้ีท าใหน้กัเรยีนเกดิความชดัเจนในการส ารวจ ตรวจสอบ คน้ 
การคาดคะเนค าตอบ เพื่อการรบัรูข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของเมเยอร ์(Mayer, 2002)
เสนอไวว้่าการจดัระบบแสดงถงึการเรยีบเรยีง และจดัขอ้มลูใหเ้ป็นระบบเพื่อทีจ่ะจดจ าและน าออกมา
ใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเมือ่กระตุน้ใหน้กัเรยีนดงึความรูเ้ดมิ นกัเรยีนจะมกีารไตรต่รองความคดิ
ของตนเอง เพื่อคน้หาและดงึความรูเ้ดมิทีเ่กี่ยวขอ้งออกมาใชใ้นการอธบิายหรอืใชใ้นการเรยีนรูใ้หม ่
ขณะเดยีวกนันกัเรยีนจะคดิพจิารณาแนวทางวธิกีารหรอืแสวงหาขอ้มลูเพิม่เตมิเพื่อช่วยเชื่อมโยงความรู้
ทีม่อียูก่บัขอ้มลูใหม่ทีจ่ะน าไปสู่การสรา้งความเขา้ใจใหก้บัตนเอง ซึง่จะอยูใ่นขัน้ตรวจสอบความเขา้ใจ
และขยายความรู ้ในขัน้ตอนนี้นกัเรยีนจะตรวจสอบความเขา้ใจและปรบัแกแ้นวทางปฏบิตัใิหช้ดัเจนขึน้ 
การวเิคราะหข์อ้มลู แลกเปลีย่นขอ้มลู และแนวคดิเพื่อจะคน้หาความจรงิในการอภปิรายดว้ยการบรูณา
การปญัหาโดยความรูแ้ละประสบการณ์ทีม่อียู ่ซึง่นกัเรยีนรว่มกนัน าความรูท้ีส่รา้งขึน้ใหมไ่ปเชื่อมโยงกบั
ความรูเ้ดมิ เพิม่เตมิความรู ้ความเขา้ใจในองคค์วามรูท้ีไ่ดใ้หก้วา้งขวางและลกึซึง้ยิง่ขึน้และน าสิง่ที่
เชื่อมโยงแลว้ไปอธบิายหรอืยกตวัอยา่งสถานการณ์หรอืปรากฏการณ์อื่น ๆ หรอืน าไปประยกุตใ์ชใ้น
ชวีติประจ าวนัโดยอาศยัความรูเ้ดมิทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดด้งึออกมาแลว้ท าใหน้กัเรยีนเกดิความเขา้ใจอย่างมี
ความหมาย ซึง่เลอฟรานซอยร ์(Lefrancois, 1997: 168) ไดเ้สนอไวว้่า การสรา้งความเชื่อมโยงระหว่าง
เนื้อหาสาระใหมก่บัเนื้อหารสาระเดมิ จะเกดิความสมัพนัธอ์ยา่งมคีวามหมาย ท าใหน้กัเรยีนเกดิการ
จดจ าไดด้ขีึน้ และเกรดเลอร ์(Gredler, 2001: 197-198)ไดก้ล่าวสรปุเพิม่เตมิว่าการพฒันาโครงสรา้ง
ความรูต่้าง ๆ เพื่อใหเ้ขา้ใจเน้ือหาความรูแ้ละแก้ปญัหาไดน้ัน้นกัเรยีนควรไดม้ปีฏสิมัพนัธก์บัสาระทีเ่รยีน 
และไดเ้ขา้ใจสาระต่าง ๆ อยา่งมคีวามหมายจะส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนดขีึน้ 
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                      2.1.4 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนตามแนวทางยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู้
ทีพ่ฒันาขึน้น้ี เป็นยุทธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูท้ีเ่น้นใหน้กัเรยีนไดท้บทวนความรู ้ไตรต่รองความรู้
ความสามารถต่าง ๆ ของตนเองทีต่อ้งใชใ้นการด าเนินกจิกรรม รวมถงึการส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดต้ัง้ 
เป้าหมายการเรยีนรูข้องตนเอง วางแผนการเรยีนรู ้หรอืวางแผนกลวธิทีีจ่ะใชใ้นการปฏบิตังิาน และ
ก ากบัตรวจสอบการท างานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูด้งักล่าวท าให้
นกัเรยีนไดพ้ฒันาความรู ้ความเขา้ใจในสาระการเรยีนรูส้่งผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ ซึง่สอด 
คลอ้งกบังานวจิยัของ บรมีลิเลอรแ์ละไมเซนบลมั (Biemiller &  Meichenbaum, 1998: 81-96) สรปุ
โดยรวมไดว้่า นกัเรยีนจะเรยีนรูไ้ดม้ากขึน้หรอืดขีึน้ เมือ่นกัเรยีนไดค้วบคุมการเรยีนรูข้องตนเองดว้ยการ
ก าหนดเป้าหมาย ตรวจสอบความก้าวหน้า ก ากบัตรวจสอบความถูกตอ้งของงาน เช่น  การตรวจสอบ
ค าตอบ และเมือ่ไดท้ างานทีท่า้ทายความสามารถและสอดคลอ้งกบัความสามารถของนกัเรยีน จะท าให้
นกัเรยีนเกดิความเชื่อมัน่ในการแกป้ญัหา มคีวามตัง้ใจ และมุง่มัน่อยูก่บังานและประสบการณ์ต่าง ๆ ซึง่
จะท าใหน้กัเรยีนเกดิความเขา้ใจทีล่กึซึง้ และสามารถเชื่อมโยงความรูต้นเองได้ 
                     2.1.5 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนตามแนวทางยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู้
ทีพ่ฒันาขึน้น้ี เป็นยุทธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูท้ีเ่น้นใหน้กัเรยีนสรปุความรูป้ระเมนิผลงานและ ปรบั
ขยายความเขา้ใจต่องาน ซึง่นกัเรยีนไดป้ระเมนิความรูค้วามเขา้ใจและความสามารถของตนเองดว้ยการ
วเิคราะหพ์จิารณาแลกเปลีย่นการเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั ตรวจสอบผลลพัธเ์ป็นขอ้มลูป้อนกบัจากการเรยีน
กบัเป้าหมายทีต่ ัง้ไวส้รา้งตวัแทนความรูข้องเรือ่งทีเ่รยีนรูม้า ซึง่การสรา้งตวัแทนความรูข้องนกัเรยีนท า
ใหน้กัเรยีนเกบ็จ าขอ้ความรูต่้าง ๆ อยา่งมคีวามหมายเขา้ใจสาระการเรยีนรูท้ีล่กึซึง้ ซึง่ท าใหผ้ลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนสงูขึน้ เมือ่ถงึขัน้การประเมนิและสรุปผล ยิง่ท าใหน้กัเรยีนมคีวามเขา้ใจในการใชค้วามรู้
มากขึน้ นอกจากนัน้การไดร้บัขอ้มลูป้อนกลบัจากคร ูหรอืจากการตรวจสอบและพจิารณาผลการท างาน
ของนกัเรยีนเองท าใหน้กัเรยีนทราบจดุด ีจดุบกพรอ่งของตนเอง ซึง่เป็นขอ้มลู ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
นกัเรยีน รวมถงึการประเมนิตนเองของนกัเรยีน เช่น นกัเรยีนสามารถบอกไดว้่าจดุบกพรอ่งในการ
ท างานของตนเอง กล่าวคอืบางคนใหข้อ้มลูว่า “บนัทกึผลการทดลองและสรุปผลการทดลองไมถู่ก” “ตอ้ง
ปรบัปรงุขอ้บกพรอ่งคอืตอ้งมคีวามรอบคอบใหม้ากขึน้” “เมือ่ทดลองหาค าตอบแลว้ตอ้งมกีารทดลองซ ้า
อกีเพื่อตรวจสอบความแน่ใจว่าถูกตอ้ง” หรอืบางคนบอกว่า “ทีผ่ลการทดลองผดิพลาดเนื่องจากท าการ
ทดลองขา้มขัน้ตอน”การทีน่ักเรยีนบอกว่า ไมร่อบคอบ ไมท่บทวนค าตอบ ไมต่รวจสอบ หรอืการทดลอง
ขา้มขัน้ตอน เหล่านี้ ท าใหน้ักเรยีนไดน้ าขอ้มลูมาแกไ้ขสอดคลอ้งกบัที ่พนิทรกิซแ์ละบลเูมนฟิลด ์
(Pintrich & Blumenfeld, 1985: 646-657) ไดเ้สนอว่า การใหข้อ้มลูป้อนกลบัของครทูีม่ต่ีอผลงาน
นกัเรยีนจะเป็นตวัท านายทีด่ใีนการรบัรูข้องนกัเรยีนต่อความสามารถและความพยายามของนกัเรยีน 
สอดคลอ้งกบัเกรดเลอร ์(Gredler, 2001: 373) ไดส้รปุว่า การใหข้อ้มลูป้อนกลบัของครเูป็นปจัจยัส าคญั
ในการรบัรูต่้าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัความสามารถของนกัเรยีน 
                    2.1.6 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนตามแนวทางยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้    
ทีพ่ฒันาขึน้น้ี เป็นยุทธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูท้ีเ่ปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดใ้ชค้วามสามารถใน      
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การเรยีนรูด้ว้ยตนเองในบรรยากาศการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้มกีารยอมรบัความสามารถทีแ่ตกต่างและ
ช่วยเหลอืการเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั การเรยีนรูใ้นลกัษณะกระบวนการกลุ่มเน้นการพฒันาตวันกัเรยีนให้
ประสบผลส าเรจ็จากการช่วยเหลอืของเพื่อนและกลุ่มเพื่อน ส่งผลใหน้กัเรยีนมคีวามคิดทีห่ลากหลาย
มากขึน้และมองเหน็แนวทางในการแก้ปญัหาเพื่อการเรยีนรูข้องตนเองมากขึน้ ท าใหน้กัเรยีนประสบ
ผลส าเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของเมเยอร ์(Mayer, 2003 : 25) ทีเ่สนอไวว้่าการ
เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดส้บืสอบดว้ยวธิกีารเรยีนรูจ้ากสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ส่งผลให้
นกัเรยีนเป็นผูท้ีส่ามารถแก้ปญัหาไดอ้ย่างสรา้งสรรคบ์นฐานขอ้มลูทีม่อียู ่ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ชนิดา พงศน์ภารกัษ์ (2550 : 77) ทีพ่บว่า การจดัสิง่แวดลอ้มการเรยีนรู ้ทีส่่งเสรมิการเรยีนรูแ้บบเน้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญัจะช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเรยีนอยา่งมคีวามหมายพรอ้มทัง้ตระหนกัในการคดิของตนเอง 
นกัเรยีนสามารถเรยีนรูเ้พิม่ขึน้  การแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัในกระบวนการจดัการการเรยีนรูน้ี้ 
ท าใหน้กัเรยีนเกดิแนวคดิในมมุมองทีห่ลากหลาย รวมทัง้ไดเ้รยีนรูท้ีไ่ดร้บัค าแนะน าและแลกเปลีย่น
วธิกีารคดิ บทบาท และวธิกีารท างานทีห่ลากหลายจากเพื่อน ๆ รว่มชัน้เรยีนส่งผลใหส้ามารถน ามา
ประยกุตแ์ละปรบัแนวคดิมาพฒันางานของตนเองได ้ การเรยีนรูต้ามแนวทางยุทธศาสตรก์ารจดัการการ
เรยีนรูด้งักล่าว ช่วยใหน้กัเรยีนไดร้บัหลกัการ กฎเกณฑ ์การก ากบัตนเอง สามารถถ่ายโอนความรู้ที่
ไดร้บัไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจ าวนัไดถู้กตอ้ง ทัง้นี้จากขอ้มลูเชงิคุณภาพ พบว่านักเรยีนเกดิแรงจงูใจ 
มคีวามพงึพอใจกบัการไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากกลุ่มเพื่อน เนื่องจากไดม้โีอกาสซกัถามและการสบื
คน้หาค าตอบรว่มกนั จากสิง่แวดลอ้มการเรยีนรูท้ีค่รจูดัให ้เช่น ชุดฝึกกจิกรรมวทิยาศาสตร ์การทดลอง
ทางวทิยาศาสตร ์และจากเวบ็ไซดต่์าง ๆ ท าใหเ้กดิความรูแ้ละเกดิความรอบคอบในการเรยีนรูม้ากขึน้  
                   ผลจากการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้โดยใชก้ารบรูณาการแนวคดิ
การสบืสอบและการรูค้ดิ จดักระบวนการเรยีนการสอนตามขัน้ตอนต่าง ๆ โดยรวมขา้งตน้ท าให้
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้กว่าก่อนการทดลอง ซึง่เกดิขึน้ในขัน้เกดิความตระหนักและสรา้งความ
สนใจ ขัน้เกดิความขดัแยง้ทางปญัญา ขัน้แสวงหาค าตอบ ขัน้ตรวจสอบความเขา้ใจและขยายความรู ้
และขัน้การประเมนิและสรปุผล  ซึง่ขัน้ต่าง ๆ เหล่านี้นกัเรยีนมกีารรบัขอ้มลูผ่านการไดเ้หน็ การไดย้นิ 
หรอืการสมัผสัสิง่ทีเ่รยีนรู ้ท าใหข้อ้มลูทีจ่ะรบัผ่านเขา้สู่ระบบการประมวลขอ้มลูในความจ าระยะสัน้   ท า
ใหเ้กดิการกบัขอ้มลูตามค าสัง่การใหท้ ากจิกรรมหรอืกระตุน้ใหน้กัเรยีนน าความรูเ้ดมิทีม่อียู ่หรอืจะตอ้ง
หาขอ้มลูมาเสรมิเมือ่จ าเป็น นกัเรยีนไดน้ าความรูเ้ดมิทีม่อียูม่าเชื่อมโยงกบัความรูใ้หม ่แลว้มกีารจดั
ระเบยีบการเชื่อมโยงความรู ้เพื่อท าใหน้กัเรยีนเกดิความเขา้ใจในสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละเป็นการเขา้ใจอยา่งมี
ความหมายและอยา่งเขา้ใจ ในขณะเดยีวกนักระบวนการรูค้ดิซึง่เกีย่วขอ้งกบัการระบุขอ้มลูในงาน มกีาร
เป้าหมาย วางแผนการท างาน การปฏบิตัติามแผนและตรวจสอบความเขา้ใจ พรอ้มทัง้การประเมนิงาน
ซึง่แทรกอยูใ่นขัน้ตอนการจดัการการเรยีนรูก้ม็สี่วนส่งเสรมิและพฒันาใหน้กัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่งมกีาร
พฒันาของการแสดงความรูค้ดิ และเมือ่นกัเรยีนมกีารปฏบิตักิจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการรูค้ดิอยู่
เสมอ กจ็ะท าใหน้กัเรยีนเกดิความเคยชนิและไดป้ฏบิตัอิยูทุ่กครัง้เมือ่ตอ้งท างานอย่างใดอยา่งหนึ่ง 
เหมอืนกบันกัเรยีนเกดิความตระหนกัรูทุ้กครัง้ในการเรยีนรู ้ตอ้งใชก้ารรูค้ดิมาใชใ้นการเรยีนรู ้อยา่งไร  
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กต็ามการพฒันาการูค้ดิดา้นพุทธปิญัญา เป็นการพฒันาทีเ่ป็นไปค่อนขา้งชา้ ตอ้งใชร้ะยะเวลานานใน
การสัง่สมจนเกดิเป็นทกัษะและสามารถแสดงออกไดค้ล่องแคล่วและเป็นไปอยา่งอตัโนมตั ิสอดคลอ้ง
กบัชอวแ์ละเกรแฮม (Schraw & Graham, 1997) ทีไ่ดเ้สนอไวว้่าความรูเ้กี่ยวกบัการรูค้ดิจะมพีฒันาการ
เป็นไปอย่างชา้ ๆ และจะพฒันาอยา่งต่อเนื่องตลอดช่วงวยัรุน่ ซึง่ความรูเ้กีย่วกบัการรูค้ดิ มคีวาม
เกีย่วขอ้งกบัความรูใ้นขอ้เทจ็จรงิ ความรูเ้กีย่วกบัวธิกีาร และความรูเ้กีย่วกบัเงือ่นไข ลว้นแต่ตอ้งใชเ้วลา
ในการพฒันา และในระหว่างการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามยุทธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ 
นกัเรยีนมกีารเรยีนแบบกระบวนการกลุ่ม ซึง่ผลการการเรยีนแบบน้ีอาจจะส่งผลต่อการเรยีนรูเ้พราะ
บรรยากาศการเรยีนรู ้นกัเรยีนมคีวามรูส้กึเป็นกนัเอง มคีวามสบายใจในการเรยีนรู ้ไมเ่กรง็ ไมเ่ครยีด   
มกีารสื่อสารดว้ยภาษาระดบัเดยีวกนั มกีารช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในการเรยีนรู ้ครผููส้อนเน้นให้
นกัเรยีนมคีวามสนใจและใส่ใจต่อการเรยีนเพราะมผีลต่อการรบัรูข้อ้มลูทีเ่รยีนรู ้ผลดงักล่าวนี้อาจจะมี
ส่วนในการส่งผล  ต่อการทีท่ าใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนดขีึน้ดว้ย 
                2.2 ด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
                     2.2.1 จากทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนโดยใชก้ระบวนการเรยีนรูต้ามแนวทางยทุธศาสตรก์าร
จดัการการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ มทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนทัง้นี้
เนื่องมาจากการจดักระบวนการเรยีนรูต้ามยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูน้ัน้ผูว้จิยัไดใ้หอ้สิระแก่
นกัเรยีนในการด าเนินกจิกรรมดว้ยชุดฝึกกจิกรรม การใชท้กัษะต่าง ๆ และกระบวนการกลุ่มเพื่อให้
นกัเรยีนไดแ้นวคดิ หลกัการต่าง ๆทีจ่ะช่วยพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนให้
สงูขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชนญัญา ไทยนิวฒัน์วไิล (2551 : 132) ไดศ้กึษาผลของการจดั
ประสบการณ์วทิยาศาสตรโ์ดยใชว้ธิวีฎัจกัรการสบืสอบทีม่ต่ีอทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์อง
เดก็อนุบาลผลการวจิยัพบว่า เดก็อนุบาลอาย ุ5-6 ปี หลงัการทดลอง กลุ่มทดลองมทีกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรส์งูกว่ากลุ่มควบคุม 
                    2.2.2 ในกระบวนการจดัการเรยีนรูข้ ัน้ตอนแสวงหาค าตอบผูว้จิยัเน้นใหน้กัเรยีนไดฝึ้ก
กระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์สวงหาค าตอบ ผูว้จิยัจะใชค้ าถามกระตุน้ใหน้กัเรยีนศกึษาส ารวจและ 
รวบ รวมขอ้มลูในชุดฝึกกจิกรรมอยา่งเขา้ใจในการด าเนินกจิกรรมซึง่ในขัน้นี้นกัเรยีนจงึไดฝึ้กทกัษะ
กระบวน การทางวทิยาศาสตรโ์ดยส่งเสรมิใหน้กัเรยีนน าทกัษะและความรูท้ีไ่ดศ้กึษาน ามาแกไ้ขปญัหา
ในสถาน การณ์ใหม ่ซึง่เป็นการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ทีส่มัพนัธแ์ละเชื่อมโยงกบัประสบการณ์ทีเ่คยไดร้บัรูม้า 
นอก จากนัน้แลว้ขัน้ตรวจสอบความเขา้ใจและขยายความรู ้นกัเรยีนไดป้ฏบิตักิจิกรรมไดม้กีารตรวจสอบ
ความเขา้ใจและปรบัแกแ้นวทางการปฏบิตัใิหช้ดัเจนขึน้ การแลกเปลีย่นขอ้มลูกบัเพื่อนในกลุ่มและเพื่อน
ระหว่างกลุ่มในชัน้เรยีน ท าใหน้กัเรยีนมาแนวคดิเพื่อทีจ่ะคน้หาความจรงิในการอภปิรายดว้ยการบูรณา
การโดยความรูแ้ละประสบการณ์ทีม่อียู ่ท าใหผู้เ้รยีนน าความรูท้ีส่รา้งใหมไ่ปเชื่อมโยงกบัความรูเ้ดมิและ
เพิม่เตมิความรูค้วามเขา้ใจในองคค์วามรูไ้ดก้วา้งขวางและลกึซึง้ยิง่ขึน้ ซึง่ในการวจิยัครัง้นี้จะเหน็ไดว้่า
การจดักระบวนการเรยีนรูต้ามแนวทางยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้ข ัน้การแสวงหาค าตอบ 
นกัเรยีนไดท้ ากจิกรรมกลุ่มไดป้ฏบิตักิารทดลองจรงิเพื่อรวบรวมขอ้มลูดงันัน้ขัน้น้ีจะส่งเสรมิทกัษะการ
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สงัเกต ทกัษะการจ าแนกประเภท ทกัษะการลงความเหน็จากขอ้มลู ทกัษะการจดักระท าและสื่อความ 
ทกัษะการตัง้สมตฐิาน ทกัษะการทดลอง และทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร เมือ่นกัเรยีนไดศ้กึษา
ส ารวจและรวบรวมขอ้มลู ตรวจสอบความเขา้ใจและขยายความรูแ้ลว้ผูว้จิยัเปิดโอกาสใหน้กัเรยีน
ประเมนิและสรปุผลดว้ยตนเองและแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัเพื่อนกลุ่มอื่น ๆและขอค าชีแ้นะเพิม่เตมิจาก
ครผููส้อน จะไดข้อ้สรปุทีถู่กตอ้งชดัเจนและการฝึกกจิกรรมทกัษะจากชุดฝึกกจิกรรมแต่ละชุดฝึกเป็นการ
ฝึกซ ้าย ้าทวนทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรต์ลอดเวลาท าใหน้กัเรยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจในการ
เรยีนส่งผลใหน้กัเรยีนมทีกัษะปฏบิตัจินกลายเป็นความรู ้ทกัษะทีค่งทนนกัเรยีนสามารถดงึความรูห้รอื
ทกัษะนัน้มาใชไ้ดเ้มือ่ตอ้งการ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ วลูโฟลค์ (Woolfolk, 1998 : 257-258) ทีเ่สนอ
ไวว้่า การใหน้กัเรยีนไดท้ างานทีจ่ าเป็นตอ้งใชค้วามรูใ้หมไ่ปพรอ้มกบัความรูเ้ดมิทีเ่รยีนรูม้าแลว้ ทัง้ได้
ฝึกปฏบิตัซิ ้าบ่อย ๆ และทบทวนขอ้มลูความรูจ้ะท าใหน้ักเรยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีด่ไีดย้ิง่ขึน้ ดงันัน้การ
จดักจิกรรมการเรยีนการสอนตามแนวทางยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูใ้นครัง้นี้จงึท าใหน้กัเรยีนเกดิ
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรด์ขีึน้สามารถน าไปพฒันาการเรยีนการสอนได้ 
                  2.3  ด้านเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร ์
   2.3.1  จากทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนโดยใชก้ระบวนการเรยีนรูต้ามแนวทางยทุธศาสตรก์าร
จดัการการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ มเีจตคตต่ิอการเรยีนวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน ทัง้นี้เนื่องมา 
จากนกัเรยีนไดร้บัการกระตุน้ใหเ้กดิความสนใจในขัน้เกดิความตระหนกัและสรา้งความสนใจ ท าให้
นกัเรยีนเกดิความรูส้กึสนใจและใส่ใจอยากรูอ้ยากเรยีนเกดิเป็นแรงจงูใจทีอ่ยากจะรูต่้อว่าความรูด้งักล่าว
จะใหป้ระโยชน์ต่อตนเองอยา่งไร ท าใหน้กัเรยีนเหน็คุณค่าและประโยชน์ของการเรยีนวทิยาศาสตร ์มี
ความคาดหวงัในการเรยีนรูห้รอืตัง้เป้าหมายการเรยีนรู ้ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของกาเย ่และดรสิคอลล ์
(Gagne’ & Driscoll, 1988: 65) ทีเ่สนอไวว้่า ความปรารถนาหรอืความคาดหวงัของบุคคลทีจ่ะประสบ
ผลสมัฤทธิ ์ บรรลุเป้าหมาย มอีทิธพิลต่อกระบวนการต่าง ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรู ้ทีเ่กดิขึน้ในขณะที่
เรยีนรู ้จะเป็นฐานใหเ้กดิความพงึพอใจ เกดิแรงจงูใจในการเรยีนรู ้และจะเป็นแรงกระตุน้การกระท าให้
บรรลุผลส าเรจ็ และมคีวามพยายามทีจ่ะท างานนัน้ใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 
                2.3.2  กระบวนการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทางยุทธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูท้ี่
พฒันาขึน้ เน้นใหน้กัเรยีนไดร้บัขอ้มลูโดยผ่านการไดย้นิ หรอืการไดส้มัผสัจากการปฏบิตักิจิกรรม        
ทีท่ าใหก้ารเรยีนรูม้คีวามตื่นเตน้ และเรา้ความสนใจ จากหลาย ๆ ส่วนนอกจากนี้ผลการเรยีนรูข้อง
นกัเรยีนเป็นขอ้มลูทีอ่ยูใ่กลต้วันกัเรยีน และเกีย่วขอ้งกบัชวีติประจ าวนัของนกัเรยีน ท าใหน้กัเรยีนเหน็
คุณค่าหรอืประโยชน์ของสิง่ทีเ่รยีนรูม้ากขึน้ ซึง่จะท าใหเ้จตคตต่ิอการเรยีนรูส้ ิง่นัน้ ๆ เพิม่ขึน้ดว้ย 
สอดคลอ้งกบัส านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา (2551: 1-2) ทีไ่ดส้รปุว่า การเรยีนรูเ้กดิจากการ
กระท าการเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ไดด้ทีีสุ่ดกต่็อเมือ่ผูเ้รยีนมคีวามพรอ้มทัง้กายและจติใจ การเรยีนรูเ้กดิจาก
การฝึกซ ้า ๆ จนเกดิความช านาญ ผูเ้รยีนตอ้งเรยีนเนื้อหาทีพ่บในชวีติประจ าวนัจะเกดิผลด ีการทราบ
ผลการเรยีนรูข้องตนเองจะท าใหผู้เ้รยีนเกดิความพงึพอใจและมกี าลงัใจอยากเรยีนรู ้กระบวนการจดัการ
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เรยีนรูท้ีท่ าใหผู้เ้รยีนมคีวามสนุกสนาน ทา้ทาย จนลมืตวัว่าก าลงัเรยีนและจะส่งผลต่อความส าเรจ็ในการ
เรยีนรู ้
                 2.3.3  กระบวนการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทางยุทธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูท้ี่
พฒันาขึน้ นกัเรยีนจะมบีทบาทส าคญัในการเรยีนรู ้โดยเปลีย่นบาทบาทจากการเป็นเพยีงผูฟ้งัจาก
ครผููส้อนมาเป็นเป็นผูม้สี่วนรว่มในการเรยีนรู ้นกัเรยีนต้องกระตอืรอืรน้และตื่นตวัในการปฏบิตักิจิกรรม
แต่ละขัน้ตอน เช่น การตรวจเชค็อุปกรณ์การทดลอง ตรวจสอบหรอืท าความเขา้ใจในค าสัง่ และแลก 
เปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัในกลุ่ม และเพื่อนในชัน้เรยีน ไดม้บีทบาทในการประเมนิตนเอง ประเมนิเพื่อน ๆ 
ช่วยกนัตรวจสอบผลงานของกลุ่มตนเองเปรยีบเทยีบกบักลุ่มอื่น ในขัน้นี้นกัเรยีนตอ้งใชค้วามละเอยีด
รอบคอบในการตรวจและประเมนิผลงาน รวมทัง้การแกไ้ขผลงาน จงึท าใหน้กัเรยีนไมเ่บื่ออกีทัง้ยงัได้
แสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบังานของตนเองและเพื่อน พรอ้มทัง้การรบัฟงัความคดิเหน็จากเพื่อนดว้ย จงึ
ท าใหน้กัเรยีนรูส้กึไมเ่บื่อหน่ายกบัการเรยีนรู ้และมเีจตคตต่ิอการเรยีนวทิยาศาสตรม์ากขึน้ สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิในการเปลีย่นแปลงเจตคตขิอง เดวสี ์(Davies, 1981: 266)   ทีเ่สนอไวว้า่ การทีค่รผููส้อนให้
นกัเรยีนไดม้สี่วนรว่มในการเรยีนรูไ้ดเ้ขา้ไปมบีทบาทในการเรยีนการสอน และไดร้บัการยอมรบั ชื่นชม 
จะท าใหน้กัเรยีนมเีจตคตทิีด่ขี ึน้ 
           จากการทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนโดยใชก้ระบวนการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทางยทุธศาสตรก์าร
จดัการการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ ส่งผลใหน้กัเรยีนมรีะดบัของเจตคตต่ิอการเรยีนวทิยาศาสตรเ์ปลีย่นจาก
ระดบัปานกลางเป็นระดบั มาก 
  2.4  ด้านความสามารถการก ากบัตนเองในการเรียนรู้ 
   2.4.1 จากทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนโดยใชก้ระบวนการเรยีนรูต้ามแนวทางยทุธศาสตรก์าร 
จดัการการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ มคีวามสามารถการก ากบัตนเองในการเรยีนรูห้ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน  
ทัง้นี้เนื่องมาจากนกัเรยีนไดร้บัการจดักระบวนการเรยีนรูโ้ดยนกัเรยีนไดร้บัการกระตุน้ให้รบัรู ้และเขา้ใจ
ในการกระท าต่าง ๆ ของตนเอง มสีตใินการลงมอืปฏบิตักิจิกรรม ไตรตรอง ตรวจสอบ และประเมนิการ
กระท าซึง่ปรากฏในขัน้ตอนการสอนทีพ่ฒันาขึน้ นบัตัง้แต่ขัน้เกดิความตระหนกัและสรา้งความสนใจ 
นกัเรยีนจะเริม่รบัรูใ้นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรู ้เริม่ใหค้วามสนใจ ตอ้งการอยากรู ้และวาง 
เป้าหมาย ในการเรยีนรูใ้หก้บัตนเอง ท าใหน้กัเรยีนเกดิการรบัรูเ้ป้าหมายทีจ่ะมุง่ไปใหถ้งึ เช่น “อยากจะรู้
ว่าจะแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งไร” “อยากจะรูว้่าสมมตฐิานควรตัง้ไดอ้ยา่งไร” “แลว้จะก าหนดตวัแปรอย่างไร
บา้ง” “จะใชอุ้ปกรณ์หรอืมอุีปกรณ์อะไรบา้งในการแกป้ญัหาน้ี” จากการทีน่กัเรยีนมเีป้าหมายในการ
เรยีนรูข้องตนเอง และในขัน้เกดิความขดัแยง้ทางปญัญา ท าใหก้ารระดมความคดิในแนวทางทีเ่ป็นไปได ้
ทีเ่กดิความขดัแยง้ทางความคดิอนัเป็นผลจากความรูเ้ดมิกบัขอ้มลูความรูใ้หม ่นกัเรยีนจะมองเหน็ทศิ
ทางการเรยีนรูข้องตนเอง การแสวงหาขอ้มลูเพื่อการวางแผน วเิคราะหเ์ลอืกหรอืก าหนดแนวทางการ
เรยีนรู ้เมือ่นกัเรยีนไดร้บัขอ้มลูจากสาระทีน่ าเสนอในขัน้ดงักล่าวแลว้ นกัเรยีนจะพจิารณาขอ้มลูอกีครัง้ 
เพื่อพจิารณาว่าขอ้มลูทีม่อียู่เพยีงพอในการท าความเขา้ใจขอ้มลูใหมห่รอืไม ่หรอืตอ้งแสวงหาข้อมลู
เพิม่เตมิ รวมทัง้ก าหนดเป้าหมายหรอืสิง่ทีน่กัเรยีนมุง่หวงัใหบ้รรลุผล กบัวธิกีารทีจ่ะน ามาสรา้งความ
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เขา้ใจปญัหาการกระท าดงักล่าวของนกัเรยีน แสดงถงึว่า นกัเรยีนไดม้กีารวางแผนจดัการกบัขอ้มลูของ
นกัเรยีนและเมือ่นกัเรยีนไดน้ าความรูท้ีม่อียูเ่ชื่อมโยงหรอืประสานกับขอ้มลูใหม ่จะท าใหน้กัเรยีนไดส้รา้ง
ความเขา้ใจกบัความรูเ้ดมิและความรูใ้หมม่ากยิง่ขึน้ ขณะทีน่กัเรยีนก าลงัสรา้งความเขา้ใจกบัขอ้มลูต่าง 
ๆ นัน้นกัเรยีนจะพยายามท าความเขา้ใจใหก้บัตนเอง โดยการตรวจสอบความเขา้ใจในงานของตนเองไป
ทลีะขัน้ เช่น นกัเรยีนมกีารก ากบัการท างานของกลุ่มโดยการกระตุ้นเตอืนใหส้มาชกิในกลุ่มพจิารณาว่า
ไดท้ างานตามขัน้ตอนทีก่ าหนดไวห้รอืไม ่มกีารทบทวนตรวจสอบค าตอบ หากมขีอ้บกพรอ่งจะแกไ้ข
ทนัท ีไดแ้ก่ “อยา่ขา้มขัน้ตอนการทดลอง” “ลองดขูอ้มลูอยา่งละเอยีดซวิ่าทีเ่ราอ่านจากใบงานถูกตอ้ง
หรอืเปล่า” “ขอ้มลูทีม่ตีอ้งหาขอ้มลูใหมเ่พิม่เตมิหรอืไม่” เป็นตน้ และมกีารประเมนิผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการ
ปฏบิตักิจิกรรม ซึง่เป็นการสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการท างานตามแนวทางความสามารถการก ากบัตนเองใน
การเรยีนรู ้
   2.4.2 ลกัษณะกระบวนการเรยีนรูข้องนกัเรยีนตามแนวทางยุทธศาสตรก์ารจดัการการ
เรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ ท าใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาการก ากบัตนเองในการเรยีนรู ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัที่
ศกึษาผลอทิธพิลและความสมัพนัธข์องการก ากบัตนเองทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและตวัแปรที่
เกีย่วขอ้งกบัการเรยีนเป็นจ านวนมากผลสอดคลอ้งกบังานวจิยัของซมิเมอแมนและครสิตสั (Zimmerman 
& Kitsantas, 2002) พบว่าการก ากบัตนเองสามารถช่วยใหผู้เ้รยีนพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ
แรงจงูใจในการเรยีนของตนเอง โดยทัว่ไปแลว้งานวจิยัส่วนมากจะเน้นการก ากบัตนเองในการเรยีนรู ้แต่
แนวโน้มในปจัจุบนัการก ากบัตนเองนัน้ไดร้วมทัง้การก ากบัตนเองในการเรยีนรูแ้ละการก ากบัอารมณ์
ตนเอง สอดคลอ้งการแนวคดิและงานวจิยัของซอวแ์ละเดนิสสนั (Scharw & Dennison, 1994 : 460-
475) ทีเ่สนอไวว้่า การกระท าทีแ่สดงถงึการรู ้ความสามารถและทกัษะต่าง ๆ รูว้ธิกีารในการเรยีนรู ้รูว้่า
เมือ่ไรและท าไมจงึจะใชว้ธิกีารเรยีนรูน้ัน้ รวมทัง้การวางแผน ตัง้เป้าหมายในการท างาน การจดัการกบั
ขอ้มลู ตรวจสอบวธิกีารและขัน้ตอนการเรยีนรู ้แกไ้ขขอ้บกพรอ่ง และประเมนิผลการท างานและวธิกีารที่
น ามาใชก้ารกระท าเหล่านี้แสดงถงึการมกีารก ากบัตนเองในการเรยีนรู ้การกระท าทีแ่สดงถงึการรูค้ดิ 
และการก ากบัตนเองในการเรยีนรูน้ี้ยงัครอบคลุมไปถงึการทีน่กัเรยีนไดพ้ยายามจดัระเบยีบความรู ้เพื่อ
สรา้งตวัแทนความรูใ้นขัน้การประเมนิและสรุปผล ซึง่จะช่วยในการจดจ าของนกัเรยีนอยา่งมคีวามหมาย 
นกัเรยีนยงัไดร้บัขอ้มลูป้อนกลบั รบัรูข้อ้มลูจากการประเมนิตนเอง เพื่อนและครผููส้อน แลว้ท าการ
ตรวจสอบ แกไ้ขขอ้บกพรอ่งใหก้บัตนเอง กเ็ป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกถงึการก ากบัตนเองในการ
เรยีนรู ้
   

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยัทีพ่บว่ายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้น้ี ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
  1.  ในการพฒันายุทธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารบรูณาการแนวคดิการสบืสอบ
และการรูค้ดิ ในระดบัชัน้อื่น ๆ ใหเ้ป็นไปตามหลกัการการสรา้งยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูอ้ย่าง
แทจ้รงิ โดยการพฒันาผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร คร ูผูป้กครองและ
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นกัเรยีน กล่าวคอืตอ้งชีใ้หผู้บ้รหิารเหน็ความส าคญัของหลกัการ และส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรต์าม
แนวทางยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้ครตูอ้งมบีทบาทเป็นผูอ้ านวยความสะดวก ช่วยเหลอืและดแูล
อยา่งใกลช้ดิและสม ่าเสมอ ผูป้กครองตอ้งส่งเสรมิการน าความรูจ้ากการเรยีนไปใชใ้สภาพจรงิและการ
แสวงหาความรูข้องนกัเรยีน และนกัเรยีนตอ้งเรยีนรูโ้ดยการปฏบิตัดิว้ยตนเอง สรา้งทกัษะ สรา้งองค์
ความรูด้ว้ยตนเอง แกป้ญัหาดว้ยตนเอง ท างานแบบรว่มมอืกบักลุ่มเพื่อน ก ากบัตนเองในการเรยีนรู ้น า
ความรูไ้ปใชใ้นสภาพจรงิ และมเีจตคตต่ิอการเรยีนวทิยาศาสตร ์ซึง่สิง่เหล่านี้จะช่วยพฒันานกัเรยีนใหม้ี
พฤตกิรรมการเรยีนและส่งเสรมิผลการเรยีนของนกัเรยีนได ้
  2. การเตรยีมสิง่แวดลอ้มหรอืบรรยากาศในการเรยีนรู ้เป็นการเตรยีมแหล่งความรูห้รอืสื่อ
การเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมและเพยีงพอกบัจ านวนนักเรยีน จะช่วยใหน้กัเรยีนมคีวามสะดวกในการ
สบืคน้ความรู ้สามารถคน้ควา้ขอ้มลูทีต่อ้งการไดง้า่ย รวดเรว็ วเิคราะหแ์ละเลอืกสาระทีต่อ้งการเรยีนรูไ้ด้
เหมาะสม เขา้ใจงา่ยและสามารถสรปุความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง และถา้ยิง่มจี านวนเพยีงพอกบัจ านวน
นกัเรยีนจะท าใหน้กัเรยีนใชส้ื่อไดส้ะดวกไมก่่อปญัหาในชัน้เรยีน 
  3. เนื่องจากยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูน้ี้ เน้นการเรยีนรูใ้หน้กัเรยีนรูจ้กัก ากับตนเองใน
การเรยีนรู ้การสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง ดงันัน้ครผููส้อนจงึควรเน้นใหน้กัเรยีนก ากบัตนเองในการ
เรยีนรู ้มกีารวางแผน ด าเนินการตามแผน และประเมนิผลตรวจสอบผลลพัธ ์เพื่อการด าเนินการไปสู่
เป้าหมายทีต่อ้งการได ้ 
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บทคดัย่อ 

        การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1)  พฒันาแผนการจดัการเรยีนรูท้กัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษโดยใชก้ระบวนการอ่านแบบบูรณาการ  ใหม้คีุณภาพโดยใชก้ระบวนการวจิยัเชงิ
ปฏบิตักิาร  2)  พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 โดยใช้
กระบวนการอ่านแบบบรูณาการ  และ 3)  ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนรูท้กัษะ
การอ่านภาษาองักฤษ  โดยใชก้ระบวนการอ่านแบบบูรณาการ  ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  
กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3/2 โรงเรยีนบรบอืวทิยาคาร  อ าเภอบรบอื  จงัหวดั
มหาสารคาม  จ านวน  45  คน  ไดม้าโดยการสุ่มโดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยการสุ่ม (Cluster  
Random Sampling)  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  คอื  แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการอ่าน
แบบบรูณาการ  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการอ่านและแบบประเมนิวดัความพงึพอใจของ
นกัเรยีนทีม่ต่ีอแผนการจดัการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิารซึง่มวีงจร
การปฏบิตัทิัง้สิน้  4  วงจร  เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสงัเกตแบบไมม่โีครงสรา้งโดยการบนัทกึวดีโีอ  
และการเขยีนอนุทนิของนกัเรยีน  วเิคราะหข์อ้มลูแบบสามเสา้ดา้นวธิรีวบรวมขอ้มลู (Triangulation - 
Method) สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลู คอื รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิยัพบว่า 
    1.  แผนการจดัการเรยีนรูท้กัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยใชก้ระบวนการอ่านแบบบรูณา
การ  โดยใชก้ระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร  จากการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนวงจรที ่1-4  พบว่า  
วงจรที ่ 1  นกัเรยีนบางส่วนยงัรูค้ าศพัทไ์มม่ากพอ  ขาดความสนใจ  ความแม่นย าและความมัน่ใจใน
การตอบและท ากจิกรรม  จงึท าใหก้จิกรรมล่าชา้  ไมส่นุก  สมาชกิบางกลุ่มไมใ่หค้วามรว่มมอื
เท่าทีค่วร  คดิว่าครลู าเอยีง  จงึท าใหเ้กดิความเบื่อหน่าย  ตวัแทนกลุ่มทีอ่อกมาน าเสนองานหน้าชัน้ 
ไมก่ลา้พดู ไมก่ลา้แสดงออก  ซึง่ผลการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัตอ้งแกไ้ข   
 
1นกัศกึษาปรญิญาโท, สาขาวชิาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2,3อาจารย,์  สาขาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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คดิเป็นรอ้ยละ 61.11  ในวงจรที ่ 2  จากปญัหาในวงจรที ่1  ผูว้จิยัไดป้รบัปรงุแกไ้ขกจิกรรมการเรยีน
การสอน  พบว่า  นกัเรยีนใหค้วามรว่มมอืในการท ากจิกรรมเป็นอยา่งด ี บรรยากาศในการจดัการ
เรยีนการสอนเป็นไปดว้ยด ี นกัเรยีนส่วนใหญ่ยงัเขยีนไมถู่กเพราะฟงัส าเนียงของเจา้ของภาษา 
ไมเ่ขา้ใจชดัเจน  สมาชกิแต่ละกลุ่มไดร้ว่มกนัอภปิรายความรูภ้ายในกลุ่มมากขึน้  ท าใหน้กัเรยีนมี
ความสนใจท ากจิกรรม แลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัเพื่อนมากขึน้  เวลาในการท ากจิกรรมน้อยเกนิไป  
คะแนนการท ากจิกรรมอยูใ่นระดบัพอใช ้ คดิเป็นรอ้ยละ  70.22  วงจรที ่ 3  ผูว้จิยัไดน้ าปญัหาจาก
วงจรที ่2 มาปรบัปรงุกจิกรรมการเรยีนการสอนพบว่า  นกัเรยีนส่วนมากรูส้กึด ี และสบายใจทีไ่ด้
เขยีนค าศพัทพ์รอ้มกบัไดป้รกึษารว่มกนักบัคู่ของตนเองไปดว้ย  นกัเรยีนส่วนมากชอบกจิกรรมการ
แขง่ขนัทีม่กีารแขง่ขนักบักฎ กตกิา และเวลาทีก่ าหนดให ้ จากการใหน้กัเรยีนทุกคนไดม้กีารแสดง
ความคดิเหน็อย่างเตม็ทีแ่ละมคีวามกลา้แสดงออก ผูว้จิยัไดใ้หน้กัเรยีนท างานเป็นคู่ตามใจชอบและให้
โอกาสไดน้ าเสนอหน้าชัน้เรยีนทุกคน  ผลคะแนนอยูใ่นระดบัด ี คดิเป็นรอ้ยละ  85.19  และวงจรที ่ 4  
นกัเรยีนมพีฒันาการทกัษะการอ่านภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัด ี คดิเป็นรอ้ยละ  96.07  เฉลีย่ใน
ภาพรวมทุกวงจร  คดิเป็นรอ้ยละ  78.15  แผนการจดัการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้มคีุณภาพสามารถ
พฒันาทกัษะการอ่านของนักเรยีนใหด้ขีึน้ 
    2.  ผลทกัษะทางการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนตามแผนการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการอ่านแบบบูรณาการมคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05   
    3.  นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนรูท้กัษะการอ่านภาษาองักฤษ  โดยใชก้ระบวนการ
อ่านแบบบรูณาการทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้  ในระดบัมากทีสุ่ด  คอื ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน   
(X = 4.79, S.D. =  0.43)  มคี่าเฉลีย่โดยรวมทุกดา้น  4.71   
 
ค าส าคญั :  การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ, โดยใชก้ระบวนการอ่าน 
แบบบรูณาการ,  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3   
 

ABSTRACT 

       The  purpose  of  this  research  were  to 1)  Construct  instructional  plans  to  develop  
English  reading  skills  by  using  integrated  reading  process  by  action  research  2)  
develop  Matthayomsuksa  3  Students  by  using  integrated  reading  process,  and  3) 
study  students’  satisfaction  with  learning  English  reading  comprehension  skills  through  
integrated  reading  process.  The  sample  consisted  of  45  Matthayomsuksa  3  students  
of  Borabuwittayakhan  School,  Borabu  District,  Maha  sarakham  Province,  obtained  
through  cluster  random sampling.The  instruments  used  for  data  collection  included  
integrated  reading  process  lesson  plans, a  reading  achievement  test,  and  a  
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questionnaire  on  students’  satisfaction  with  the  integrated  reading  process.  The  non-
structured  observation  through  videotape  recording  and  students’ journals  were  also  
used  for  data  collection  throughout  the  4  cycles.  Data  were  analyzed  by  using  the  
Triangulation – Method, and  the  statistics  used  were  means , percentage  and  standard  
deviation.  
       The  results  of  the  research  reveal  the  following  : 
          1.  The  lesson  plans  English  reading  comprehension skills  by  using  integrated  
reading  process  have  their  quality  improved  through  action  research, varied  from  
cycle  1  to 4.  In  cycle  1  it  was  found  that  some  students’ vocabulary  was  not 
enough,  they  lacked  attention,  accuracy  and  confidence  in  answering  and  doing  
activities.  This  caused  slow  learning  process,  and  the  activities  use  not  fun  to  the  
students.  Some  of  them  did  not  cooperate  and  thought  the  teacher  was  biased  and  
unfair.  All  these  made  the  lesson  boring  to  them.  Representatives  of  each  did  not  
present  well  because  they  lacked  confidence.  The  students’ average  score  in  reading  
comprehension  was  61.11,  which  was  the  level  to  be  improved.  In  cycle  2  the  
instructional activities  were  improved  and  revised.  The  Students  cooperated  well  in  
doing  activities.  Most  of  the  students  couldn’t  write  well  because  they  found  it  hard  
to  listen  to  the  pronunciation  of  the  native  speakers  and  did  not  understand  clearly.   
Members of  each  group  joined discussion  and  shared  knowledge  within  the  group.  
This  made  the  students  become  interested  in  the  activities  and  they  shared  ideas  
with  friends,  but  they  found  time  too  little  for  each  activity.  Their  average  score  in  
reading  comprehension  was  70.22,  which  was  at  the  moderate  level.  In  cycle  3  it  
was  found  that  most   students  felt  good  and  satisfied  with  writing  vocabulary  and  
sharing  with  their  partner.  They  enjoyed  competitive  activities  that  enabled  them  to  
compete  with  against  rules.  After  the  students  were  given  opportunity  to  share  and  
comment  with  self-confidence,  they  worked  in  pairs  with  opportunity  for  everyone  to  
present.  Theie  average  score  was  in  a  good  level,  or  85.19 %.  In  cycle  4,  it  was  
found  that  96.07%  of  the  students  had  their  reading  comprehension  at  the  good 
level ;  and  the  average  score  for  all  the  cycles  was 78.15.  The  instructional  plans  
for  developing  English  reading    skills  by  using  integrated  reading  process  could  
improve  the  students’ reading  comprehension. 
          2.  The  students’ average  scores  in  English  Reading  comprehension  before  and  
after  learning  through  the   integrated  reading  process  lesson  plans  were  significantly  
different  at  the  .05  level.   
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          3.  The  students’  satisfaction  with  learning  through  integrated  reading  process  
was  found  at  the  highest  level. (X = 4.79, S.D. =  0.43)  and  the  overall  was  4.71.   
 
Keyword :  Developing  English  Reading  Comprehension  Skills,  Using Integrated  
Reading  Process ,  Matthayomsuksa  III Students   
 

บทน า 
       หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช  2551  ไดก้ าหนดสาระและมาตรฐานการเรยีนรู ้ 
กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ   เป็นสาระการเรยีนรูท้ีส่ถานศกึษาตอ้งใชเ้ป็นหลกัในการ
จดัการเรยีนการสอน  ทีป่ระกอบดว้ย  4  สาระ  แบ่งเป็น  8  มาตรฐาน การเรยีนรู ้ไดแ้ก่ สาระที ่1 :  
เขา้ใจกระบวนการฟงัและการอ่าน สามารถตคีวามเรือ่งทีฟ่งัและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ  และน า
ความรูม้าใชอ้ยา่งมวีจิารณญาณ  สาระที ่2 : เขา้ใจความเหมอืนและความแตกต่างระหว่างภาษา และ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัภาษาและวฒันธรรมไทย และน ามาใชอ้ย่างมวีจิารณญาณ   สาระที ่3: 
ใชภ้าษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรูก้บักลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ื่น และเป็นพืน้ฐานในการพฒันา
และเปิดโลกทศัน์ของตน  สาระที ่4: สามารถใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเครือ่งมอืในการเรยีนรู ้การ
ท างาน การประกอบอาชพี การสรา้งความรว่มมอื และการอยู่รว่มกนัในสงัคม (กระทรวงศกึษาธกิาร.  
2551:  15) 
       ในปจัจุบนัเราจะไดเ้หน็และอ่านภาษาองักฤษมากขึน้เพราะประเทศไทยเป็นประเทศ  ทีก่ าลงั
พฒันา การรบัเอาเทคโนโลยแีละวชิาการสมยัใหม่ รวมทัง้เครือ่งอุปโภคและบรโิภคจากต่างประเทศจงึ
เขา้มามบีทบาทเป็นอย่างมาก ในชวีติของคนไทย ทกัษะการอ่านจงึมคีวามส าคญัมากขึน้ ไมว่่าจะเป็น
การตดิต่อคา้ขาย หรอืแมแ้ต่การอ่านฉลากสนิคา้อุปโภคและบรโิภค  ลว้นแต่ตอ้งอาศยัความเขา้ใจใน
การอ่านทัง้สิน้ แต่เนื่องจากทกัษะการอ่านเป็นทกัษะทีซ่บัซอ้น และตอ้งอาศยัการฝึกฝนเป็นอย่างด ี
เพราะการอ่านไมใ่ช่แต่เป็นเพยีงการอ่านตวัอกัษรออกเท่านัน้ แต่ตอ้งมคีวามเขา้ใจในสิง่ทีอ่่านดว้ย 
ดงันัน้ทกัษะการอ่านจงึจ าเป็นตอ้งไดร้บัการฝึกฝน  จากการเรยีนในหอ้งเรยีนจากครผููส้อนจนช านาญ
ก่อน  แลว้จงึไปฝึกเพิม่เตมิเองนอกหอ้งเรยีน ซึง่ต่างจากการฝึกทกัษะการฟงั-พดู ซึง่สามารถฝึกได้
เองจากเทปฝึกหรอืแหล่งต่างๆ รอบตวัซึง่อยูน่อกหอ้งเรยีน นอกจากนัน้การอ่านเป็นทกัษะทียุ่ง่ยาก
ซบัซอ้นเพราะการอ่านเป็นกจิกรรมทีต่อ้งใชค้วามคดิและความสามารถ   เพื่อท าความเขา้ใจในสารที่
สื่อในรปูของการเขยีน กล่าวคอื ผูอ่้านกบัผูเ้ขยีนจะตอ้งสื่อความหมายซึง่กนัและกนั โดยใชข้อ้ความ
(Message) เป็นสื่อ ดงันัน้ผูอ่้านจะตอ้งใชค้วามสามารถทีจ่ะเขา้ใจและตคีวามสิง่ทีผู่เ้ขยีนตอ้งการสื่อ
ความหมายไดต้รงตามจดุประสงคข์องผูเ้ขยีนทีแ่สดงออกมาทางขอ้ความ  
       ทกัษะการอ่านเป็นทกัษะทีส่ามารถเชื่อมโยงและบูรณาการกบัทกัษะภาษาอื่นๆไดง้า่ย 
เพราะผูอ่้านจะดงึเอาขอ้มลูของสิง่ทีอ่่านออกมาเพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร  เช่น  เล่าใหเ้พื่อนฟงั  
บรรยายความรูท้ีไ่ดอ่้านใหผู้อ้ื่นฟงั  ฟงัผูอ้ื่นอ่านและเขยีนเรือ่งทีอ่่านใหผู้อ้ ื่นอ่าน  ดงันัน้ทกัษะการ
อ่านจงึเป็นทกัษะทีม่คีวามส าคญัมากโดยเฉพาะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ  เนื่องจากเป็นการอ่านเพื่อ
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ก่อใหเ้กดิการสื่อสารไดอ้ย่างมคีวามหมาย  ซึง่เมือ่ทกัษะการอ่านไดพ้ฒันาใหเ้กดิประสทิธภิาพมากขึน้  
ยอ่มท าใหท้กัษะการฟงั  การพดู  และการเขยีน  ไดพ้ฒันาตามดว้ยและอกีประการหน่ึงทกัษะการอ่าน
ยงัเป็นเครือ่งมอืหรอืสื่อทีจ่ะช่วยใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาการทางสมอง  หรอืมพีฒันาการทางดา้น
ความคดิ  เนื่องจากการอ่านเป็นกระบวนการในการหาความหมายจากบทอ่าน  ผูอ่้านตอ้งรู้
กระบวนการในการท าความเขา้ใจกบัสิง่ทีต่นอ่าน  ซึง่การอ่านเป็นกระบวนการทีต่อ้งคดิอยูต่ลอดเวลา  
กู๊ดแมน  (Goodman.  1970  :  9)  นอกจากนี้ทกัษะการอ่านมคีวามส าคญัในการเป็นเครือ่งมอืเพื่อ
การศกึษาระดบัสงูขึน้  ตลอดจนเพื่องานอาชพีและใชใ้นชวีติประจ าวนัซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ    
สุรจติ  เพยีรชอบ  และ  สายใจ  อนิทรมัพรรค ์ (2536  :  136)  ไดก้ล่าวถงึความสามารถของการ
อ่านว่า  การอ่านเป็นทกัษะทีส่ าคญัและใช้มากในชวีติประจ าวนั  เพราะเป็นทกัษะทีน่กัเรยีนใชเ้พื่อ
แสวงหาความรู ้ ความบนัเทงิ  ผูท้ีร่กัการอ่านและมอีตัราความเรว็ในการอ่านสงูยอ่มแสวงหาความรู้
และศกึษาสิง่ทีเ่รยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  สามารถน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการอ่านไปใชใ้นการพดูและ
การเรยีนไดเ้ป็นอย่างด ี ดงันัน้ทกัษะการอ่านจงึเป็นทกัษะทีส่ าคญัทีสุ่ดและสามารถใชป้ระโยชน์ใน
ชวีติประจ าวนัไดม้ากกว่าทกัษะอื่น  การอ่านเพื่อความเขา้ใจ  เป็นความสามารถแสดงออกดว้ย
พฤตกิรรมดา้น จบัใจความ  แปลความ  สามารถอนุมานขอ้มลูจากสิง่ทีอ่่านไดอ้ย่างดแีละสรปุความ  
โดยเชื่อมโยงประสบการณ์เดมิทีม่อียูแ่ลว้กบัมโนภาพใหม ่ จงึท าใหเ้กดิความรูใ้หม่ ซึง่เป็นจดุประสงค์
ทีแ่ทจ้รงิและส าคญัทีสุ่ดของการอ่าน  การอ่านเพื่อความเขา้ใจในสิง่ทีอ่่าน  ขึน้อยูก่บับทอ่านจะตอ้งมี
ความสมัพนัธก์บัความรูเ้ดมิ  ซึง่เป็นกระบวนการทีเ่ริม่ตัง้แต่การรบัขา่วสารสิง่ทีอ่่าน (Input  Text)  
การแปลความหมายหรอืการทายสิง่ทีอ่่านนัน้   การทบทวนหรอืการทายสิง่ทีห่ายไปแลว้  ผูอ่้านไม่
จ าเป็นตอ้งใชต้วัชีแ้นะ  (Clues)  ทัง้หมดในการเดาความหมายขอ้ความทีอ่่าน  ผู้อ่านจะเลอืกเอา
ขา่วสารบางอยา่งในขอ้ความนัน้  มาผนวกกบัความรูเ้ดมิของผูอ่้านเกี่ยวกบัเรือ่งทีอ่่าน  จงึจะสามารถ
เขา้ใจเรือ่งนัน้ได ้ การอ่านจะบรรลุ  ตามความมุง่หมายตอ้งใชค้วามคดิเหน็ตลอดเวลาทีอ่่าน  จงึจะ
เกดิความเขา้ใจสามารถตคีวามไดแ้ละจบัใจความส าคญัได้ 
       การอ่านแบบบูรณาการเป็นกระบวนการอ่านในระดบัจลุภาค (Micro process) ซึง่เป็นการจดั
กลุ่มค าทีม่คีวามหมายเขา้ดว้ยกนัตามหลกัไวยากรณ์แลว้เลอืกจ าความคดิสัน้ๆ จากประโยคนัน้ 
โครงสรา้งบทอ่าน (Text Structure) ประกอบดว้ยความสมัพนัธข์องหน่วยความคดินี้ ซึง่โยงใยสมัพนัธ์
กนัในหลายระดบั ระดบัจลุภาค (Micro Level) คอื ความสมัพนัธข์องหน่วยความคดิซึง่เป็น
ความสมัพนัธใ์นระดบัพืน้ผวิ (Superficial) สามารถเหน็ไดช้ดั หรอือาจกล่าวไดว้่าเป็นความสมัพนัธ์
ระหว่างประโยค หรอือนุประโยค ซึง่เชื่อมเขา้ดว้ยกนัโดยใชค้ าสรรพนามอา้งองิ (Pronoun 
Reference) หรอืค าสมัพนัธค์วาม (Cohesive Device)  เป็นตน้  ระดบัมหภาค (Macro Level) คอื
โครงสรา้งความหมายหรอืโครงสรา้งเรือ่งซึง่เป็นภาพรวมหรอืใจความส าคญัของบทอ่าน ซึง่ผูอ่้านตอ้ง
อนุมานจากบทอ่าน เมือ่ผูอ่้านอ่านเรือ่ง และทราบความสมัพนัธข์องหน่วยความคดิในระดบัจุลภาค
แลว้ ผูอ่้านจะตอ้งเลอืกหน่วยความคดิทีม่คีวามส าคญัทีส่ามารถอยูใ่นความทรงจ าระยะยาวมา
ประกอบกบัความรูแ้ละประสบการณ์เดมิ(  Prior  knowledge) เพื่อท าความเขา้ใจโครงสรา้งเรือ่งใน
ระดบัมหภาค  ดงันัน้กระบวนการอ่านแบบบูรณาการ จะช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างอนุ

1289



ประโยคและประโยคต่างๆ ในบทอ่าน เพื่อใหผู้อ่้านสามารถโยงความสมัพนัธร์ะหว่างประโยคว่า ค า
สรรพนามใชแ้ทนค านามใดหรอืสามารถบอกไดว้่าประโยคหนึ่งขดัแยง้หรอืคลอ้ยตามอกีประโยคหนึ่ง 
ยอ่มท าใหเ้ขา้ใจบทอ่านไดด้ยีิง่ขึน้ (วสิาห ์ จตัวิตัร.์ 2543)  ทกัษะการอ่านแบบบรูณาการเป็นการ
พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษและเป็นการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูก้ารอ่านภาษาองักฤษที่
หลากหลาย 
       จากประสบการณ์สอนการอ่าน  วชิาภาษาองักฤษของผูว้จิยั  ทีโ่รงเรยีนบรบอืวทิยาคาร  ต าบล
หนองสมิ  อ าเภอบรบอื  จงัหวดัมหาสารคาม  ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551 จนถงึปจัจบุนั  ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์
สภาพปญัหาการจดัการเรยีนการสอนวชิาภาษาองักฤษในดา้นทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ  ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  พบว่า  นกัเรยีนขาดทกัษะในการอ่านและความเขา้ใจเรือ่ง  จากการ
ทดสอบทกัษะภาษาองักฤษดา้นการอ่านรวมทัง้การสอบทีว่ดัทกัษะการอ่านในการสอบระหว่างเรยีน
และปลายภาคเรยีน  นกัเรยีนไมส่ามารถเขา้ใจเรือ่งทีอ่่านและท าขอ้สอบไมไ่ด ้(บนัทกึการเกบ็คะแนน
ระหว่างเรยีนและคะแนนสอบปลายภาคเรยีน  วชิาภาษาองักฤษ.  2552  :  3) จากปญัหาดงักล่าว ท า
ใหผู้ว้จิยัทราบว่า  นกัเรยีนขาดทกัษะและความสามารถในการอ่าน  ไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจใน
ความหมายและองคป์ระกอบของการอ่าน  ขัน้ตอนในการอ่านทีจ่ะน าไปสู่การมทีกัษะในการอ่าน  ที่
จะสามารถเขา้ใจสาระส าคญัของสิง่หรอืเรือ่งทีอ่่านและท าความเขา้ใจกบัเนื้อเรือ่งทีก่ าหนดใหอ่้านได้ 
(บนัทกึการเกบ็คะแนนรายจุดประสงคท์ดสอบทกัษะการอ่าน.  2552  :  2) 
       ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดน้ าเทคนิคการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร  คอื กระบวนการปรบัปรงุและพฒันาทกัษะ
การอ่านภาษาองักฤษ  โดยใชก้จิกรรมการอ่านแบบบูรณาการ  จดักจิกรรมเป็น  4  วงจร  มาใชใ้น
การพฒันา  เพื่อสงัเกตผลของการท าวจิยัว่ามพีฒันาการดขีึน้มากน้อยเพยีงใด  จะไดป้รบักจิกรรมได้
ตรงจดุทีเ่ป็นปญัหา  จากปญัหาดงักล่าวท าใหผู้ว้จิยัไดศ้กึษาเทคนิคและวธิกีารทีจ่ะน ามาใชใ้นการ
จดัการเรยีนการสอน  เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษใหส้งูขึน้  จากปญัหาผูว้จิยัจงึใช้
กระบวนการอ่านแบบบรูณาการ  ซึง่เป็นการอ่านเพื่อท าความเขา้ใจประโยคในระดบัจลุภาค (Micro 
process)  ซึง่เป็นการจดักลุ่มค าทีม่คีวามหมายเขา้ดว้ยกนัตามหลกัไวยากรณ์แลว้เลอืกเชื่อมโยง
ความคดิจากประโยคหนึ่งไปอกีประโยคหนึ่ง กระบวนการอ่านแบบบรูณาการ  จะช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจ
ความสมัพนัธร์ะหว่างอนุประโยคและประโยคต่าง ๆ  ในบทอ่านและทกัษะการอ่านแบบบรูณาการเป็น
การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ  สามารถน าประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูท้กัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษไปใชใ้นชวีติประจ าวนัและศกึษาต่อในระดบัสงูได้ 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

       1.  เพื่อพฒันาแผนการจดัการเรยีนรูท้กัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยใชก้ระบวนการอ่านแบบ
บรูณาการ  ใหม้คีุณภาพโดยใชก้ระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร 
       2.  เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 โดยใชก้ระบวนการ
อ่านแบบบรูณาการ 
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       3.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนรูท้กัษะการอ่านภาษาองักฤษ  โดยใช้
กระบวนการอ่านแบบบรูณาการ  ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 

ขอบเขตของการวิจยั 

       การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิารในชัน้เรยีน  ในการพฒันาทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  (Action Research) ซึง่มขีอบเขตการวจิยัดงันี้ 

          1.  ประชากร 
      1.1  ประชากร  ไดแ้ก่  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  ภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา  
2554  โรงเรยีนบรบอืวทิยาคาร  อ าเภอบรบอื  จงัหวดัมหาสารคาม  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา  เขต  26  จ านวน  10  หอ้งเรยีน  จ านวน  445  คน 
 1.2  กลุ่มตวัอย่าง  ไดแ้ก่  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3/2  ภาคเรยีนที ่ 1   
ปีการศกึษา  2554  โรงเรยีนบรบอืวทิยาคาร  อ าเภอบรบอื  จงัหวดัมหาสารคาม  สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  เขต  26  จ านวน  45 คน ซึง่ไดม้าโดยการเลอืกแบบสุ่มโดยใช้
หอ้งเรยีนเป็นหน่วยการสุ่ม (Cluster  Random  Sampling)   

          2. ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 

             2.1  ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่  แผนการเรยีนรูท้กัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยใชก้ระบวนการ
อ่านแบบบรูณาการ 
             2.2  ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยใชก้ระบวนการอ่านแบบบรูณา
การและความพงึพอใจ                 

          3.  เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั   เป็นเน้ือหาในรายวชิาภาษาองักฤษพืน้ฐาน  รหสัวชิา  
อ 23101  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศกัราช  2551   
(ช่วงชัน้ที ่ 3)  ซึง่มหีวัขอ้เรื่อง (Theme) ม ีจ านวน 4  เรือ่ง คอื 

1.  Unit 1 : Myself   จ านวน 1 แผน ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง 
    Topic   :  Personal Perceptions 
    Sub – Topic  :  Life style 
2.  Unit 2 : Interests / Opinions จ านวน 1 แผน ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง 
    Topic   :   Places to go 
    Sub- Topic  :   Travel Around the World 
3.  Unit 4  : Places (My Community) จ านวน 1 แผน ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง 
    Topic    :   Tourist Attractions 
    Sub- Topic  :   History 
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4.  Unit 6 : Culture   จ านวน 1 แผน ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง 
    Topic   :   General Information 
    Sub- Topic  :   Festivals  

          4.  ระยะเวลาในการทดลอง  การทดลองด าเนินการทดลอง  ในภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา  
2554  จ านวน  4  สปัดาห ์ สปัดาหล์ะ  3  ชัว่โมง  รวมทัง้หมด  12 ชัว่โมง   

          5.  สถานท่ี  โรงเรยีนบรบอืวทิยาคาร  อ าเภอบรบอื  จงัหวดัมหาสารคาม  ส านกังาน             
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  เขต  26 

          6.  รปูแบบ เป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (Action Research) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
       ผูว้จิยัไดแ้บ่งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ออกเป็น  1)  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการจดั 
การเรยีนการสอน  2)  เครือ่งมอืหรอืวธิกีารทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู และ 3) เครือ่งมอื 
ทีใ่ชใ้นการวดัผลประเมนิผล  ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้   
          1.   เครื่องมือท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอน  ได้แก่ 
             -   แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้กัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  
โดยใชว้ธิกีระบวนการสอนอ่านแบบบรูณาการ จ านวน 4  แผน แผนละ  3 ชัว่โมง รวมทัง้หมด 12 
ชัว่โมง ซึง่แต่ละแผนมคีวามหลากหลายโดยกจิกรรมจะปรบัเปลีย่นไปตามสภาพปญัหา                 
ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการใชแ้ผนการจดัการเรยีนรูใ้นแต่ละวงจรของการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร  เพื่อให้
สามารถพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษไดต้ามวตัถุประสงคท์ีค่าดหวงั 
          2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู  ได้แก่ 

   2.1  แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนของนกัเรยีน ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสงัเกตแบบไม่มโีครงสรา้ง  
โดยการบนัทกึวดีโีอ  เพื่อสงัเกตพฤตกิรรม บุคลกิภาพ  ทศันคต ิ แรงจงูใจและความสนใจในการ
เรยีนการสอนภาษาองักฤษของนกัเรยีน  ซึง่ผูว้จิยัท าการบนัทกึการสงัเกตรว่มกบัผูร้ว่มวจิยั  เมือ่
สิน้สุดการเรยีนการสอนแต่ละครัง้เพื่อน าผลไปปรบัปรงุการเรยีนการสอนในครัง้ต่อไป 

   2.2  แบบประเมนิการอ่านเพื่อความเขา้ใจ  ประกอบดว้ยการประเมนิใบงานหรอืแบบฝึกใน
การอ่านแต่ละวงจร 

   2.3  อนุทนิ  เป็นการเขยีนของนกัเรยีนเกี่ยวกบักจิกรรมการเรยีนรู้ และทกัษะ 
การอ่านของนกัเรยีนในแต่ละวงจร 
          3.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัผลประเมินผล  ได้แก่ 
  3.1  แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านโดยใชก้ระบวนการอ่านแบบบรูณาการ  ชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่3  เป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 30 ขอ้ ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
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  3.2  แบบสอบถามวดัความพงึพอใจในการจดัการเรยีนการสอนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้   เพื่อพฒันา
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดยใชก้ระบวนการอ่านแบบบูรณาการเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดบั   1 ฉบบั  จ านวน 20 ขอ้ 

วิธีด าเนินการวิจยั 
       การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิารในการอ่านเพื่อความเขา้ใจแบบบูรณาการ  ซึง่ผูว้จิยั
ไดน้ าหลกัการและขัน้ตอนของการวจิยัเชงิปฏบิตักิารของ  เคมมสิ  และ  เมคเทคการท์ (Kemmis  
and  McTaggart.  1982 : 5)  มาใชใ้นการวจิยั  เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ  ซึง่
ขัน้ตอนของการวจิยัเชงิปฏบิตักิารของ  เคมมสิ  และ  เมคเทคการท์ (Kemmis  and  McTaggart.  
1982  :  5)  ม ี 4  ขัน้ตอน  ดงันี้ 
          1.  ขัน้วางแผน (Plan) 
             เป็นขัน้ตอนของการส ารวจปญัหา  (Survey  of  Problems)  และหาวธิแีกไ้ขโดยผูว้จิยั
ตระหนกัและเหน็ความส าคญัอยา่งมากถงึการเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจตามล าดบัขัน้ตอน  เพื่อน าไปใชใ้นการด าเนินชวีติประจ าวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   ซึง่ตวั
ผูว้จิยัและบุคลากรในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศยงัไมไ่ดเ้น้นหรอืใหค้วามส าคญักบัการจดัการเรยีน
การสอนทีเ่น้นการพฒันาทกัษะการอ่านแบบบรูณาการ เมือ่ไดศ้กึษาปญัหาดงักล่าวแลว้ผูว้จิยัจงึได้
ศกึษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาทกัษะการอ่านเพื่อใชเ้ป็นแนวในการจดั
กจิกรรมพฒันาทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ  การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร  เทคนิคกระบวนการอ่านแบบ
บรูณาการ  จากนัน้ไดท้ าเครือ่งมอืในการวจิยัซึง่เป็นแผนการจดัการเรยีนรู ้  รวมไปถงึสื่อและอุปกรณ์
ทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอน  เทคนิคการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจะเป็นแบบสงัเกตแบบไม่มโีครงสรา้ง
โดยการบนัทกึวดีโีอ  การเขยีนอนุทนิของนกัเรยีนและรบัฟงัความคดิเหน็ของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการจดัการ
เรยีนการสอนในแต่ละครัง้ 

          2.  ขัน้ปฏิบติั (Action) 
             เป็นขัน้ตอนการลงมอืปฏบิตักิารสอนตามแผนการจดัการเรยีนรูก้บันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่ 3/2 โรงเรยีนบรบอืวทิยาคาร อ าเภอบรบอื สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  เขต 
26  ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554  ตามวธิกีารและระยะเวลา ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

          3.  ขัน้สงัเกต (Observation)  
เป็นขัน้ตอนในการใชเ้ทคนิคการสงัเกตแบบไมม่โีครงสรา้งโดยการบนัทกึวดีโีอและผูร้ว่มวจิยั  

ซึง่ผูว้จิยัจะใชใ้นการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการเรยีนของนักเรยีน  พฤตกิรรมการสอนของครแูละ
สภาพแวดลอ้มของหอ้งเรยีน  ซึง่จะด าเนินการเมือ่สิน้สุดการสอนในแต่ละครัง้  รวมถงึการเขยีน
อนุทนิกนัระหว่างครกูบันกัเรยีนเกี่ยวกบักจิกรรมและพฤตกิรรมการเรยีนการสอน  สื่อทีใ่ชใ้นการเรยีน
การสอนและสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ   
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          4.  ขัน้สะท้อนผล (Reflection)   
             เป็นขัน้ตอนการน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสงัเกตแบบไม่มโีครงสรา้งโดยการบนัทกึวดีโีอ  และผู้
รว่มวจิยั  การเขยีนอนุทนินักเรยีน  มาวเิคราะห ์ วจิารณ์  เพื่อใหไ้ดข้อ้คดิ  ขอ้เสนอแนะในการ
จดัการเรยีนการสอนและแนวทางแกไ้ขปญัหา  เพื่อน ามาพฒันาและปรบัปรงุคุณภาพของแผนการ
จดัการเรยีนรูเ้พื่อน าไปสู่การพฒันานกัเรยีนในวงจรต่อไป 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

       การด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดย
ใชก้ระบวนการอ่านแบบบูรณาการของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  ในครัง้นี้  ผูว้จิยัไดท้ าการวจิยั
และเกบ็ขอ้มลูโรงเรยีนบรบอืวทิยาคาร  อ าเภอบรบอื  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  
เขต 26  ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 โดยด าเนินการตามขัน้ตอน  ดงันี้ 

          1.  ก่อนท าการสอนในวงจรที ่1 ท าการทดสอบก่อนเรยีน (Pre - test)  จ านวน 30  ขอ้ 
จากนัน้เริม่วงจรที ่1  สอนตามแผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่ 1  จ านวน  1  แผน ใชเ้วลา  3  ชัว่โมง  เมือ่
สิน้สุดการสอน  จะท าการประเมนิการอ่านเพื่อความเขา้ใจเพื่อเปรยีบเทยีบทกัษะการอ่านหลงัเรยีน  
ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสงัเกตแบบไมม่โีครงสรา้งโดยการบนัทกึวดีโีอรว่มกบัผูร้ว่มวจิยั  และ
การเขยีนอนุทนิของนกัเรยีน  จากนัน้น าขอ้มลูจากการเกบ็รวบรวมทัง้หมดมาเพื่อเตรยีมการวเิคราะห ์
          2.  น าผลจากการวเิคราะหใ์นวงจรที ่1 มาแกไ้ขปรบัปรงุและเพิม่เตมิการจดักจิกรรม               
การเรยีนรูใ้นแผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่2 เพื่อใชใ้นวงจรที ่2   
          3.  วงจรที ่ 2  สอนตามแผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่ 2  จ านวน  1  แผน ใชเ้วลา  3  ชัว่โมง  ซึง่
จดัท าและประยกุต์มาจากการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งและขอ้เสนอแนะทีไ่ดท้ัง้หมดจากวงจรที ่ 1   โดย
เนื้อหาสาระมคีวามแตกต่างกนัแต่กระบวนการเรยีนการสอนยงัเหมอืนเดมิ  เมือ่สิน้สุด การสอนจะท า
การประเมนิการอ่านเพื่อความเขา้ใจ  จากนัน้ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสงัเกตแบบไม่มี
โครงสรา้งโดยการบนัทกึวดีโีอรว่มกบัผูร้ว่มวจิยั  และการเขยีนอนุทนิของนกัเรยีน  จากนัน้น าขอ้มลู
จากการเกบ็รวบรวมทัง้หมดมาเพื่อเตรยีมการวเิคราะห์ 
          4.  น าผลการวเิคราะหใ์นวงจรที ่2 มาแกไ้ขปรบัปรงุและเพิม่เตมิการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้น
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่3 เพื่อใชใ้นวงจรที ่3 
          5.  วงจรที ่ 3  ท าการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่ 3  จ านวน  1  แผน ใชเ้วลา  3  
ชัว่โมง  ซึง่เป็นแผนการจดัการเรยีนรูท้ีจ่ดัท าและประยุกตม์าจากการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งและ
ขอ้เสนอแนะทีไ่ดท้ัง้หมดจากวงจรที ่ 2   โดยเนื้อหาสาระมคีวามแตกต่างกนัแต่กระบวนการการเรยีน
การสอนยงัเหมอืนเดมิ  เมือ่สิน้สุดการสอนจะท าการประเมนิการอ่านเพื่อความเขา้ใจ เพื่อ
เปรยีบเทยีบทกัษะการอ่านหลงัเรยีน  จากนัน้ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสงัเกตแบบไม่มี
โครงสรา้งโดยการบนัทกึวดีโีอรว่มกบัผูร้ว่มวจิยั  และการเขยีนอนุทนิของนกัเรยีน  จากนัน้น าขอ้มลู
จากการเกบ็รวบรวมทัง้หมดมาเพื่อเตรยีมการวเิคราะห์ 
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          6.  น าผลจากการวเิคราะหใ์นวงจรที ่3 มาแกไ้ขปรบัปรงุและเพิม่เตมิการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูใ้นแผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่4 เพื่อใชใ้นวงจรที ่4 
          7.  วงจรที ่ 4  เป็นการใชแ้ผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่ 4  จ านวน 1  แผน ใชเ้วลา  3  ชัว่โมง  
ซึง่จดัท าและประยกุตม์าจากขอ้มลูและขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากวงจรที ่ 3  โดยเนื้อหาสาระมคีวาม
แตกต่างกนัแต่กระบวนการเรยีนการสอนยงัเหมอืนเดมิ  เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจเมือ่สิน้สุดการสอน  ผูว้จิยัท าการทดสอบวดัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษหลงัเรยีน     
(Post – test)  โดยใชข้อ้ทดสอบชุดใหม่จ านวน  30  ขอ้  พรอ้มทัง้สอบถามความพงึพอใจในการ
จดัการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชก้ระบวนการอ่าน
แบบบรูณาการแลว้น าขอ้มลูมาวเิคราะห ์ สรปุและอภปิรายผล 

สรปุผลการวิจยั 
       1.  ผลการหาคุณภาพของแผนการจดัการเรยีนรูท้กัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยใชก้ระบวนการ
อ่านแบบบรูณาการ  ใหม้คีุณภาพโดยใชก้ระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร  จากผลการวจิยัเพื่อพฒันา
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยใชก้ระบวนการอ่านแบบบรูณาการตามรปูแบบกระบวนการวจิยัเชงิ
ปฏบิตักิารในชัน้เรยีนในครัง้นี้  ผูว้จิยัไดแ้บ่งวงจรในการสะทอ้นผลจากการปฏบิตัติามรปูแบบ
กระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารในชัน้เรยีนออกเป็น  4  วงจร  เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้ผนการ
จดัการเรยีนรูจ้ านวน  1  แผนต่อ  1  วงจร  เพื่อสะทอ้นผลการปฏบิตัแิละน าผลทีไ่ดม้าปรบัปรงุแกไ้ข
ในวงจรต่อไป  ดงันี้ 
             1.1  ปัญหาในวงจรท่ี  1 
1.1.1  จะออกแบบกจิกรรมอยา่งไรใหน้กัเรยีนมคีวามเขา้ใจ  ความสนใจ  และมสี่วนรว่มใหม้ากทีสุ่ด   
                1.1.2  จะท าอยา่งไรใหน้กัเรยีนเกดิความมัน่ใจและยอมรบัผลของการท ากจิกรรม  
ว่ามคีวามเทีย่งธรรมและยตุธิรรม 

   1.1.3  จะท าอยา่งไรใหน้ักเรยีนกลา้แสดงออกมากขึน้พรอ้มกบัมคีวามมัน่ใจ 
       ผูว้จิยัไดท้ าการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ  ผลการสงัเกตและประเมนิทกัษะ 
การอ่านของนกัเรยีน พบว่า  นกัเรยีนมคีะแนนพฒันาการอ่านอยูใ่นระดบัแค่พอใช ้ คดิเป็น 
รอ้ยละ  61.11 
             1.2  ปัญหาในวงจรท่ี  2 
    1.2.1  ท าอยา่งไรนกัเรยีนจงึจะสามารถน าเอาความรูท้ีไ่ดด้า้นการอา้งองิบุคคล 
(Reference)  การใชค้ าเชื่อม (Connectives)  ค าศพัทท์ีม่คีวามหมายเดยีวกนัแต่ใชค้ าต่างกนั ซึง่เป็น
ลกัษณะการใชค้ าเดมิซ ้ากนั (Repetition) และค าศพัทท์ีม่คีวามสมัพนัธก์นั (Collocation)  ทีรู่ม้าใชก้บั
เรือ่งทีจ่ะเรยีนใหม้ากขึน้กว่าเดมิ 
              1.2.2  ควรจดักจิกรรมอย่างไรใหน้กัเรยีนเรยีนอย่างสนุกสนานและสามารถท างานได้
ทนัเวลา 
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              1.2.3  จะท าอยา่งไรใหทุ้กกลุ่มมโีอกาสไดน้ าเสนองานและนกัเรยีนทุกคนไดน้ าเสนองาน
ของตนเองใหม้ากขึน้ 
       ผูว้จิยัไดท้ าการปรบัปรงุแกไ้ขกจิกรรมการเรยีนการสอนใหม้คีวามเหมาะสมในการพฒันาทกัษะ
การอ่านภาษาองักฤษของนักเรยีน  ผลการสงัเกตและประเมนิทกัษะการอ่าน  พบว่า  นกัเรยีนมี
คะแนนพฒันาการอ่านอยูใ่นระดบัพอใช ้ คดิเป็นรอ้ยละ  70.22 
             1.3  ปัญหาในวงจรท่ี  3 
             1.3.1  ท าอยา่งไรใหน้กัเรยีนทุกคนกลา้พดูแสดงความคดิเหน็และความรูท้ีต่นเองมอียู่
ออกมาใหม้ากทีสุ่ด  ในการใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาน ามาบรูณาการการอ่านใหป้ระสบความส าเรจ็ในการ
อ่าน 
              1.3.2  จะจดักจิกรรมอยา่งไรใหน้กัเรยีนมคีวามสนุกสนานและฝึกการอ่านเพื่อความเขา้ใจ  
โดยไม่รูว้่าตนเองไดใ้ชก้ระบวนการอ่านแบบบรูณาการในการอ่านเรือ่ง 
              1.3.3  จะท าอยา่งไรใหน้ักเรยีนทุกคนมคีวามกลา้แสดงออกมากยิง่ขึน้ 
       ผูว้จิยัไดท้ าการปรบัปรงุแกไ้ขกจิกรรมการเรยีนการสอนในวงจรที ่ 3  ในการพฒันาทกัษะการ
อ่านภาษาองักฤษใหม้ปีระสทิธภิาพและมคีวามเหมาะสม  ผลการสงัเกตและประเมนิทกัษะการอ่าน
ของนกัเรยีน พบว่า  นกัเรยีนมคีะแนนพฒันาการอ่านอยูใ่นระดบัด ี คดิเป็นรอ้ยละ  85.19 
             1.4  วงจรที ่ 4  ผูว้จิยัไดท้ าการปรบัปรงุแกไ้ขกจิกรรมการเรยีนการสอน  ในการพฒันา
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยใชก้ระบวนการอ่านแบบบรูณาการ พบว่านกัเรยีนส่วนมาก 
มพีฒันาการในการพฒันาทกัษะการอ่านทีด่มีากขึน้  ผลการสงัเกตและประเมนิทกัษะการอ่านของ
นกัเรยีน พบว่า  นกัเรยีนมคีะแนนพฒันาการอ่านอยูใ่นระดบัด ี คดิเป็นรอ้ยละ 96.07 
      ผูว้จิยัพบว่า  นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้เรือ่ยๆ ของแต่ละวงจรเป็นทีน่่าพอใจมาก  เฉลีย่
ภาพรวมทุกวงจรอยูใ่นเกณฑด์ ี คดิเป็นรอ้ยละ  78.15  แสดงว่าผลการกจิกรรมการเรยีนรูท้กัษะการ
อ่านภาษาองักฤษโดยใชก้ระบวนการอ่านแบบบรูณาการมคีุณภาพ  ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีน
และทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรยีนสงูขึน้   
       2.  ผลการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 โดยใช้
กระบวนการอ่านแบบบรูณาการ  คะแนนสอบหลงัเรยีนของนกัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05  แสดงว่ากจิกรรมการเรยีนรูท้กัษะการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชก้ระบวนการอ่าน
แบบบรูณาการ  ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โดยกระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารท าใหน้กัเรยีนมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 40.61 
       3.  ผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้
กระบวนการอ่านแบบบรูณาการทีผู่ว้จิยัไดจ้ดัท าขึน้  พบว่า  นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในการจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชก้ระบวนการอ่านแบบบรูณาการ  อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดโดยมคี่าเฉลีย่
รอ้ยละ  4.72   
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อภิปรายผลการวิจยั 

       ผูว้จิยัไดใ้ชก้ระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารในชัน้เรยีน  ซึง่มทีัง้หมด  4  ขัน้ตอน  คอื ขัน้ที ่1  
การวางแผน (Plan)  ขัน้ที ่ 2  การปฏบิตัติามแผน (Action)  ขัน้ที ่ 3  การสงัเกต (Observation)  
และขัน้ที ่ 4 การสะทอ้นผล (Reflection)  เพื่อปรบัปรงุและพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  โดยใชก้ระบวนการอ่านแบบบรูณาการ  จากการจดัการเรยีนการสอน
ท าใหพ้บขอ้บกพรอ่ง  ปญัหาและสาเหตุของปญัหาเกีย่วกบัวธิกีารสอนของครแูละวธิกีารเรยีนของ
นกัเรยีน  แลว้น ามาวเิคราะหเ์พื่อหาวธิกีารแกไ้ขพฤตกิรรมและปญัหาทีเ่กดิขึน้ดว้ยวธิกีารที่
หลากหลายตามสถานการณ์ในแต่ละวงจร  ท าใหพ้ฤตกิรรมการเรยีนรูแ้ละทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษของนกัเรยีนมพีฒันาการทีด่ขี ึน้  ทัง้นี้ความกา้วหน้าดงักล่าวอาจมสีาเหตุจากเหตุผลบาง
ประการ  ดงันี้ 

1.  แผนการจดัการเรยีนรูพ้ฒันาทกัษะการอ่านโดยใชก้ระบวนการอ่านแบบบรูณาการ   
เป็นการน าเอาความรูห้ลายๆ อยา่งมาประกอบการอ่าน  เช่น  การใชค้ าสรรพนาม  การใชค้ าเชื่อม  
การใชค้ าซ ้า  การหาใจความส าคญั เป็นต้น  มาใชเ้ป็นเนื้อหาในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนอ่าน 
โดยก่อนเริม่ด าเนินการวจิยัเชงิปฏบิตักิารในชัน้เรยีน  ผูว้จิยัศกึษาและตรวจสอบทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษของนกัเรยีนโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการอ่าน  เมือ่ทราบปญัหาแลว้ท าการ
วางแผนการจดักจิกรรมในการพฒันาทกัษะการอ่าน    จากนัน้  ด าเนินการจดักจิกรรมพฒันาทกัษะ
การอ่านตามแผน  ในขณะจดักจิกรรมท าการสงัเกตกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยการบนัทกึวดีโีอ   
และสุดทา้ยสะทอ้นผลการจดักจิกรรมจากวดีโีอ  ว่ามปีญัหา  อุปสรรค  หรอืกจิกรรมมคีวามเหมาะสม
หรอืไม ่ เพื่อจะไดน้ าไปปรบัปรงุ  แกไ้ขขอ้บกพรอ่งกจิกรรมหรอืเนื้อหาใหม้คีวามเหมาะสมมากยิง่ขึน้
ระหว่างการจดักจิกรรม  ในการพฒันาทกัษะการอ่านของนกัเรยีนใหด้ขีึน้ ใชก้ระบวนการกลุ่มด าเนิน
กจิกรรม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเมซกิ (Mazyck. 2002  :  1718-A)  ทีพ่บว่า  นกัเรยีนทีเ่รยีน
เป็นกลุ่มไมว่่าจะจดัสมาชกิในกลุ่มแบบใดจะมคีะแนนสงูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนเป็นรายบุคคล และ
นกัเรยีนทีเ่รยีนเป็นกลุ่มแบบรว่มมอืกนั มเีจตคตทิางบวกต่อระบบการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ  ดงันัน้
ผูว้จิยัจงึใชเ้ทคนิควธิกีารแข่งขนัระหว่างกลุ่มกระตุ้นและเรา้ความสนใจของนกัเรยีน  ท าใหน้กัเรยีน
เกดิความสนุกสนานและรว่มมอืกนัอ่านและพรอ้มทีจ่ะปฏบิตักิจิกรรมในขัน้ตอนต่อไป  กจิกรรมกลุ่ม
ท าใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูท้ีส่นุกสนานและประสบความส าเรจ็ในการอ่าน  เพราะทุกคนมหีน้าทีต่อ้ง
รบัผดิชอบในการอ่าน  เกดิความภาคภูมใิจและเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งไม่รูต้วั  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  
ธญัยเขตต ์ สมนึก  (2553  :  105)  ทีก่ล่าวว่า  เมือ่นกัเรยีนไดเ้รยีนรูแ้บบกลุ่ม  มกีารช่วยเหลอืกนั  
รบัผดิชอบงานรว่มกนั  นกัเรยีนจะเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุขและสามารถพฒันาไดด้ยีิง่ขึน้ ปรบัใช้
กจิกรรมคู่บา้ง  เพื่อใหน้กัเรยีนไดช้่วยเหลอืและแสดงความคดิเหน็ไดอ้ยา่งเตม็ที ่ มคีวามกลา้
แสดงออก  กระตอืรอืรน้ มัน่ใจ  มสีมาธแิละสามารถวเิคราะหใ์นการอ่านมากยิง่ขึน้  ท าใหเ้กดิการ
เรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  สุพฒัตรา  กองทรพัย ์ (2548 : 63-64) ทีก่ล่าว
ว่า  การไดม้โีอกาสแสดงความคดิเหน็  ไมเ่ครง่เครยีด  มอีสิระในการตดัสนิใจ  นกัเรยีนมคีวาม
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กระตอืรอืรน้  ไมรู่ส้กึเบื่อ  และสนุกกบัการเรยีน  จงึถอืไดว้่าการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีม่กีาร
ปรบัปรงุ  แกไ้ขกจิกรรมใหเ้หมาะสม ท าใหก้ารจดัการเรยีนการสอนพฒันาทกัษะการอ่านมคีุณภาพ
และประสทิธภิาพ  
          2.  ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยใชก้ระบวนการอ่านแบบบรูณาการของนกัเรยีน   
หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน  ซึง่ถอืไดว้่านกัเรยีนมทีกัษะในการอ่านเรือ่งมากขึน้  ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ  บงัอร  พุฒคง  (2544  :  98)  ทีว่จิยัการพฒันารปูแบบการสอนภาษาฝรัง่เศสแบบ
บรูณาการเนื้อหาและทกัษะภาษาโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง  พบว่าคะแนนทีไ่ดก่้อนเรยีนและหลงั
เรยีนดว้ยชุดการสอนแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01  และจฬุวฎ ี จฬุศกัดิส์กุล 
(2544 : 110)  ทีว่จิยัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษ โดยใชร้ปูแบบการสอนแบบบูรณาการ
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ผลการวจิยัพบว่านกัเรยีนรอ้ยละ 90 มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนผ่านเกณฑโ์ดยคะแนนรายบุคคลและค่าเฉลีย่ของคะแนนนกัเรยีนทัง้ชัน้คดิเป็นรอ้ยละ 73.13 
          3.  นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรมการเรยีนรูท้กัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยใช้
กระบวนการอ่านแบบบรูณาการ  อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  การใหก้ าลงัใจนกัเรยีนเป็นการกระตุน้ให้
นกัเรยีนเกดิความสนใจ  กระตอืรอืรน้  มบีรรยากาศทีด่ใีนการเรยีน  และช่วยใหน้กัเรยีนมทีศันคตทิีด่ ี
ต่อการเรยีนภาษาองักฤษดา้นการอ่าน แสดงว่านกัเรยีนเหน็ความส าคญัและมคีวามพงึพอใจต่อการ
เรยีนภาษาองักฤษดา้นการอ่าน ทัง้น้ีเพราะเป็นวธิกีารเรยีนการสอนทีป่รบัแกต้ามสภาพปญัหา  และ
เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดแ้สดงความสามารถ  ใชค้วามรูไ้ดอ้ยา่งเตม็ทีใ่นการพฒันาทกัษะการอ่านใหด้ี
ยิง่ขึน้  ผูเ้รยีนไดช้่วยเหลอืซึง่กนัและกนั  ท าใหเ้กดิความสามคัคเีรยีนรูไ้ปพรอ้มกนั  ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยั  ของกมลรตัน์  เทพนิ  (2549  :  78)  และสุพรรษา  ศริจินัทพนัธ ์ (2547  :  98)  ทีพ่บว่า
ความสมัพนัธร์ะหว่างเจตคตต่ิอการเรยีนภาษาองักฤษกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษ  เจต
คตเิป็นปจัจยัทีส่่งผลอยา่งมนียัส าคญัต่อการเรยีนรูท้างภาษา  กล่าวคอื  หากผูเ้รยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอ
การเรยีนภาษาองักฤษแลว้จะมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษเพิม่ขึน้ 
       สรปุไดว้่า  การจดักจิกรรมทีช่่วยใหน้กัเรยีนไดบ้รูณาการความรูเ้ขา้ดว้ยกนัจะช่วยในการอ่าน
ของนกัเรยีนใหด้ขีึน้  และเมื่อนกัเรยีนไดเ้รยีนรูเ้ป็นกลุ่ม  มกีารช่วยเหลอืกนั  ไดแ้สดงความคดิเหน็  
รบัผดิชอบรว่มกนั  นกัเรยีนจะเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุขและสามารถพฒันาการอ่านของตนเองไดด้ขีึน้ 

ข้อเสนอแนะ 
       จากผลของการวจิยัเชงิปฏบิตักิารในชัน้เรยีนเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของอ 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  โรงเรยีนบรบอืวทิยาคาร  อ าเภอบรบอื  จงัหวดัมหาสารคาม  โดยใช้
กระบวนการอ่านแบบบรูณาการ  ผูว้จิยัขอเสนอแนะดงันี้ 

          ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนการอ่านภาษาองักฤษโดยใช้กระบวนการอ่านแบบ
บรูณาการ 
          ผลการวจิยัครัง้นี้  แสดงใหเ้หน็ว่าการเลอืกเนื้อหาที่เหมาะสมกบักจิกรรมการเรยีนการสอน
เป็นส่วนหนึ่งทีม่คีวามส าคญัทีท่ าใหน้กัเรยีนสนใจ  การพฒันาทกัษะการอ่านของนักเรยีนนัน้  ถา้
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นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งค าศพัทก์จ็ะท าใหส้ามารถอ่านเรือ่งไดด้ขีึน้  อกีทัง้การสอนอ่านแบบ
บรูณาการจะเป็นการเน้นวเิคราะหส์่วนยอ่ยของประโยค  พืน้ฐานส าคญัของนกัเรยีนคอื  นกัเรยีนตอ้ง
มคีวามรูเ้รือ่งค าศพัทเ์ป็นอย่างด ี การท ากจิกรรมทีห่ลากหลาย  มกีจิกรรมการอ่านทีส่นุก  น่าสนใจ
และสอดคลอ้งความตอ้งการของนกัเรยีน  เหมาะสมกบัวยัและระดบัความสามารถทางภาษา  ซึง่จะ
ส่งผลใหน้กัเรยีนมเีจตคตทิีด่ใีนการเรยีนภาษาองักฤษและเกดิความพยายามทีจ่ะเรยีนรู ้ ผูว้จิยัจงึขอ
เสนอแนวทางในการจดัการเรยีนการสอนการอ่าน  โดยใชก้ระบวนการอ่านแบบบูรณาการ  ดงันี้ 
 1.  ควรมกีารแจง้คะแนนอย่างเปิดเผยตลอดการท ากจิกรรม  เพื่อใหน้กัเรยีนรูส้กึว่า ครมูี
ความเทีย่งธรรมและยตุธิรรมในการใหค้ะแนน 
 2.  เนื้อหา  ค าศพัท ์ โครงสรา้งทางภาษาทีน่ ามาใชจ้ดักจิกรรมการเรยีนการสอน  ควรเป็น
เนื้อหาทีน่่าสนใจ  เหมาะสมกบัวยั  ระดบัความสามารถทางภาษาและความตอ้งการของผูเ้รยีน  
สามารถน าไปปรบัและประยุกตใ์ชก้บัเหตุการณ์ในชวีติประจ าวนั  ส่งเสรมิและใหโ้อกาสนกัเรยีนได้
แสดงออกอยา่งเตม็ที ่
 3.  ผูว้จิยัตอ้งปรบักจิกรรมใหเ้หมาะสมกบัเวลา  โดยค านึงถงึความสามารถของผูเ้รยีน  
สภาพปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ แลว้ปรบัปรงุการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในวงจรต่อไปใหม้ี
ประสทิธภิาพและทนัเวลามากยิง่ขึน้ 
 4.  ควรมกีารจดักลุ่มนกัเรยีนทีค่ านึงถงึความเหมาะสมกบัแต่ละกจิกรรมอย่างรอบคอบ 
ว่าควรแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่  กลุ่มเลก็หรอืเป็นคู่  ทัง้นี้เพื่อใหส้มาชกิทุกคนไดแ้สดงความคดิเหน็   
มคีวามมัน่ใจ  กลา้แสดงออกและมสี่วนรว่มในการท างานของกลุ่มใหส้ าเรจ็   

          ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 ควรมกีารศกึษาและมกีารวจิยัเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบัการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ
โดยใชก้ระบวนการอ่านแบบบรูณาการในระดบัชัน้อื่นๆ  ครอบคลุมทัง้หลกัสตูรและควรจะมกีารวจิยั
ศกึษาความคงทนของการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการอ่านแบบบรูณาการ  ในระยะยาว 
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บทคดัย่อ 

  
 การวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) เปรยีบเทยีบความเชื่อมัน่ในตนเองดว้ยการจดั 

กจิกรรมเคลื่อนไหวและจงัหวะประกอบผลงานเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดัประสบการณ์ 
2) ศกึษาความพงึพอใจของเดก็ปฐมวยัทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมเคลื่อนไหวและจงัหวะประกอบผลงาน กลุ่ม
ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้เป็น เดก็ปฐมวยัอายุระหว่าง 5-6 ปี ซึง่ก าลงัศกึษาอยูช่ ัน้อนุบาลปีที ่2 
โรงเรยีนบา้นเทอดไทย อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ทีม่คีวามเชื่อมัน่ในตนเองต ่า จ านวน 16 คน 
โดยใชว้ธิกีารเลอืกแบบเจาะจง เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แผนบรูณาการกจิกรรมเคลื่อนไหวและ
จงัหวะประกอบผลงานเดก็ปฐมวยั  แบบประเมนิพฤตกิรรมความเชื่อมัน่ในตนเอง และแบบสอบถาม
ความพงึพอใจของเดก็ปฐมวยั สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบ t - test (Dependent Sample) 
 ผลการวจิยัพบว่า 
  1.  เดก็ปฐมวยัหลงัไดร้บัการจดัประสบการณ์มคีวามเชื่อมัน่ในตนเองสงูกว่าก่อนไดร้บัการจดั
ประสบการณ์อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

2.  ความพงึพอใจของเดก็ปฐมวยัทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมเคลื่อนไหวและจงัหวะประกอบผลงาน มี
ค่าเท่ากบั 2.74  โดยค่าเฉลีย่สงูสุด  3  อนัดบัแรก  ไดแ้ก่  ฉนัชอบวาดภาพระบายส ี ฉีก ตดั ปะ ตดิ
ภาพและป ัน้ดนิน ้ามนัทีคุ่ณครมูอบหมายใหท้ างานเพราะไดล้งมอืปฏบิตัอิยา่งอสิระสรา้งสรรคต์าม
จนิตนาการ  ชอบแสดงท่าทางประกอบเสยีงเพลงดนตรพีรอ้มอุปกรณ์ เพราะท าใหไ้ดเ้คลื่อนไหวรา่งกาย
ดว้ยความสนุกสนาน  และชอบท างานรว่มกบัผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ เพราะได ้พดูคุย ช่วยเหลอืแบ่งปนั
ในการท างานอยู่รว่มกนัอยา่งมคีวามสุข 
 
ค าส าคญั  :  การพฒันาความเชื่อมัน่ในตนเอง, การจดักจิกรรมเคลื่อนไหวและจงัหวะประกอบผลงาน,  
      เดก็ปฐมวยั 

 
 1นกัศกึษาปรญิญาโท, สาขาวชิาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2,3อาจารย,์  สาขาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were aimed to: 1) compare early childhood students’ self-

confidence through holding movement and rhythm activities at the pre-test session with the 
post-test of having organized their experiences to them, 2) gauge their satisfaction with 
development of their self-confidence through holding movement and rhythm activities for their 
work. The sampling group used for conducting the research, selected with the purposive 
sampling, comprised 16 early childhood students with low confidence, aged 5-6 years, nurtured 
at Ban Thoed Thai School in Roi Et’s Thung Khao Luang district. The research instrument 
included: 1) the integrated plan for early childhood students’ self-confidence through holding 
movement and rhythm activities, 2) the form for evaluating their self-confidence and, 3) the form 
with questionnaire for assessing their satisfaction. The statistics utilized for computing data 
were: arithmetic mean, standard deviation and t-test (Independent).  
  The research findings were the following. 
 1) Their self-confidence was higher than their experiences were previously organized, 
with the statistical significance at .01. 
 2) Their satisfaction with development of self-confidence through holding movement and 
rhythm activities for their assigned work was amounted to 2.74.  With the first three highest 
means shown, they stated that: 1) they loved painting, tearing, cutting, patching up, sticking the 
picture and shaping the play dough, which had been assigned to them by the teacher since 
they were able to act independently and create a piece of work according to their imagination, 
2) they liked gesticulating along with the sound of songs and music as well as musical 
instrument as they were made to have their body move joyfully and, 3) they willingly liked to 
work with others because they were able to talk to their classmates , help share their work with 
them and live together happily.  
  
Keyword :  Development of Early Childhood Students’ Self-Confidence, Holding Movement and  

      Rhythm Activities, Their Assigned Work 
 

บทน า 
เดก็ปฐมวยัเป็นวยัแห่งการวางรากฐานของชวีติ เป็นช่วงทีเ่ดก็พฒันาความสามารถทางการ

เรยีนรูไ้ดม้ากทีสุ่ด และมพีฒันาการทุกดา้นอย่างรวดเรว็ ดงันัน้การวางรากฐานทีด่แีก่เดก็เท่ากบัเป็นการ
สรา้งความมัน่คงใหก้บัประเทศชาตใินอนาคต เดก็จงึควรไดร้บัการเลีย้งดแูละไดร้บัการพฒันาอยา่ง
เหมาะสมตัง้แต่เริม่แรก คุณลกัษณะหนึ่งทีม่คีวามส าคญัทีก่ารจดัการศกึษาควรมุง่พฒันาเดก็ คอื ความ
เชื่อมัน่ในตนเอง เนื่องจากคุณลกัษณะน้ีเป็นคุณลกัษณะทีส่ าคญัยิง่ทีท่ าใหค้นเราประสบความส าเรจ็ใน
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การท าสิง่ต่าง ๆ มคีวามเป็นตวัของตวัเอง กลา้คดิ กลา้แสดงออก สามารถปรบัตวัและเผชญิเหตุการณ์
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ดว้ยความรูส้กึทีม่ ัน่คง ความเชื่อมัน่ในตนเองเป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัของการ
พฒันาสตปิญัญาและความคดิสรา้งสรรค ์

เดก็เป็นทรพัยากรทีม่คี่ายิง่ เป็นความหวงัของครอบครวั เป็นผูส้บืทอดมรดกทางวฒันธรรม 
และความเป็นมาของมนุษยช์าต ิรวมถงึเป็นพลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ อนาคตของชาตจิงึขึน้ 
อยูก่บัคุณภาพของเดก็ เดก็ทีม่คีวามสมบรูณ์ทัง้ทางร่างกาย สตปิญัญา อารมณ์ สงัคม และจรยิธรรม 
จะเป็นผูท้ีส่ามารถด ารงชวีติอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข และเป็นประโยชน์ต่อสงัคม และประเทศชาต ิ
ดงัพระบรมราโชวาทพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเกีย่วกบัการศกึษาว่า “การศกึษาเป็นปจัจยัในการ
สรา้งและพฒันาความรู ้ความคดิ ความประพฤต ิและคุณธรรมของบุคคล สงัคมและบา้นเมอืงใดให้
การศกึษาทีด่แีก่เยาวชนไดอ้ยา่งครบถว้นพอเหมาะกนัทุกดา้น สงัคมและบา้นเมอืงนัน้จะมพีลเมอืงทีม่ ี
คุณภาพ” ดงันัน้การพฒันาเดก็ทีเ่ป็นอนาคตของชาตติอ้งเริม่จากการศกึษาเป็นรากฐานส าคญัซึง่
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรา 1 มคีวามมุง่หมายใหผู้ผ้่าน
ระบบการศกึษาเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ทัง้ร่างกาย สตปิญัญา ความรู ้มคีุณธรรม จติใจจรยิธรรมและ
วฒันธรรมในการด ารงชวีติ สามารถอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2546 : 1) 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ประชากรทีม่คีุณภาพและประสทิธภิาพนัน้ จ าเป็นตอ้งมลีกัษณะประการหนึ่ง คอื มี
ความเชื่อมัน่ในตนเอง  

เดก็ปฐมวยัมกีารพฒันาในช่วงอายรุะหว่าง 0 - 6 ปี ถอืวา่เป็นช่วงโอกาสทองของการเรยีนรู้ 
ในวยัน้ีสมองเตบิโตอยา่งรวดเรว็ ถา้เดก็ไดร้บัการพฒันาและไดร้บัการกระตุ้นดว้ยวธิกีารทีถู่กตอ้ง 
จะช่วยสรา้งเสรมิใหม้คีวามพรอ้มสมบรูณ์ทัง้ทางร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคมและสตปิญัญา 
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ 2543: 16) ดว้ยเหตุนี้การพฒันาความเชื่อมัน่ในตนเอง 
ใหก้บัเดก็ปฐมวยัจงึเป็นหวัใจส าคญัของการเรยีนของเดก็ในวยัน้ี เพราะในช่วง 6 ปีแรกของชวีติเป็น
ระยะทีเ่ดก็มคีวามคดิจนิตนาการสงูและศกัยภาพดา้นความคดิสรา้งสรรคก์ าลงัพฒันา แนวการจดั
ประสบการณ์และกจิกรรมส าหรบัเดก็ปฐมวยั เน้นใหเ้ดก็มสี่วนรว่มในการจดัประสบการณ์และกจิกรรมที่
หลากหลาย เน้นกระบวนการคดิและส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค์  

โดยทัว่ไปแลว้การจดัประสบการณ์ส าหรบัเดก็ปฐมวยันัน้สามารถท าไดห้ลายรปูแบบ กจิกรรม
ต่างๆ เช่น กจิกรรมเคลื่อนไหวและจงัหวะ กจิกรรมสรา้งสรรค์ กจิกรรมเสรมิประสบการณ์ การเล่น
กลางแจง้ เกมการศกึษา การเล่นตามมุมและกจิกรรมสรา้งสรรคเ์ป็นกจิกรรมทีใ่หเ้ดก็ไดแ้สดงออกดว้ย 
การวาดภาพระบายส ีการป ัน้ การฉีก การตดัปะ การรอ้ย การพมิพภ์าพ และการประดษิฐเ์ศษวสัดุต่างๆ 
ทีส่ามารถพฒันาพฤตกิรรมในการท างาน พฒันาบุคลกิภาพ พฒันาพลงัของการแสดงออกทางอารมณ์ 
พฒันาใหค้ดิเป็น ท าเป็น แกป้ญัหาเป็นและส่งเสรมิความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์หากเดก็ไดร้บัการจดั
ประสบการณ์หรอืกจิกรรมทีเ่หมาะสมต่อเนื่องตามล าดบั นบัว่าเป็นการวางรากฐานทีม่ ัน่คง ส าหรบัการ
พฒันาความคดิสรา้งสรรคใ์นวยัต่อมาจนถงึวยัผูใ้หญ่ ซึง่ช่วงเวลาพฒันาการดา้นนี้มคีวามสอดคลอ้งกบั
พฒันาการดา้นอื่นๆ ของเดก็ ตลอดจนการปลกูฝงัคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมทีเ่น้นความส าคญัแก่
เดก็ก่อนวยัเรยีน ในการปพูืน้ฐานพฒันาการในทุกๆ ดา้น (เยาวพา เดชะคุปต์. 2542 : 86) ดงันัน้ หาก
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เดก็ในวยัน้ีไดร้บัการจดัประสบการณ์หรอืการจดักจิกรรมทีเ่หมาะสมอย่างเป็นล าดบัขัน้และมคีวาม
ต่อเนื่อง จะเป็นการวางรากฐานในการพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ในวยัต่อๆ มา 
 จากการศกึษาแผนการจดัประสบการณ์ชัน้อนุบาลที ่2 ของส านกังานคณะกรรมการการ
ประถมศกึษาแห่งชาต ิพบว่า การจดัประสบการณ์ดา้นการเคลื่อนไหวและจงัหวะจะเน้นใหเ้ดก็ได้
เคลื่อนไหวรา่งกายอยา่งอสิระ โดยใชเ้ครือ่งใหจ้งัหวะทีก่ าหนดไวใ้นแผนการจดัประสบการณ์ใหเ้ดก็
เคลื่อนไหวรา่งกายอยา่งอสิระเป็นกจิกรรมพืน้ฐาน และส่วนทีส่มัพนัธก์บัเนื้อหาเป็นกจิกรรมทีจ่ดัใหเ้ดก็
เคลื่อนไหวรา่งกายโดยเน้นการทบทวนเรือ่งใหร้บัรูจ้ากกจิกรรมอื่น ส่วนหนึ่งจะใชบ้ทเพลงทีเ่ดก็สามารถ
ท าท่าประกอบเพลงหรอืค าคลอ้งจองใหเ้ดก็บรหิารร่างกายอย่างอสิระ การปฏบิตัติามค าสัง่ การปฏบิตัิ
ตามขอ้ตกลง การเป็นผูน้ า ผูต้าม และการท าท่าทางตามจนิตนาการ โดยมคีรคูอยช่วยชีแ้นะ กจิกรรม
การเคลื่อนไหวและจงัหวะ ส าหรบัเดก็ปฐมวยัเป็นกจิกรรมทีร่ะบุไวใ้นตารางกจิกรรมประจ าวนัตาม
แผนการจดัประสบการณ์ของส านกังานคณะกรรมการประถมศกึษาแห่งชาต ิซึง่กจิกรรมการเคลื่อนไหว
และจงัหวะเป็นกจิกรรมที่ช่วยพฒันาการเดก็ในดา้นต่าง ๆ  

ดงันัน้ในการพฒันาบุคคลจงึตอ้งมกีารพฒันาความเชื่อมัน่ในตนเองโดยเริม่ตัง้แต่ปฐมวยัเพราะ
เดก็ในวยัน้ีมกีารพฒันาทัง้ทางร่างกาย สตปิญัญา สงัคม และบุคลกิภาพอยา่งรวดเรว็และประสบการณ์ที่
เดก็ไดร้บัในช่วงแรกของชวีติ มอีทิธพิลต่อการพฒันาในขัน้ต่อไป (ดวงเดอืน ศาสตรภทัร. 2522 : 10-
18) วยัเดก็นบัไดว้่าเป็นวยัแห่งวกิฤตการในการพฒันาบุคลกิภาพเป็นระยะสรา้งพืน้ฐานของจติใจในวยั
ผูใ้หญ่ต่อไป (Hurlock. 1964 : 115) วยัแรกเกดิ- 6 ปี เป็นวยัพืน้ฐานของการพฒันาบุคลากรภาพ     
(ทศินา  แขมณ ีและคนอื่น ๆ . 2535 : 140) นอกจากนี้ อริคิสนั (Erikson) ยงัมคีวามเหน็ว่า พฒันาการ
ทางบุคลกิภาพเกดิขึน้ได ้เนื่องจากการทีบุ่คคลมกีารตดิต่อสมัพนัธก์บัสงัคม จงึเน้นทีส่มัพนัธภาพ
ระหว่างสงัคมกบับุคคล และแบ่งพฒันาการทางบุคลกิภาพออกเป็น 8 ขัน้ แต่ละขัน้จะมชี่วงวกิฤตส าหรบั
พฒันาการเรือ่งนัน้ ๆ โดยเฉพาะ ดงันัน้จงึมชี่วงวกิฤตตลอดชวีติ ถา้ในช่วงวกิฤตใดพฒันาการเป็นไป
ดว้ยด ีมลีกัษณะทางบวกมากกว่าทางลบ พฒันาการทางบุคลกิภาพจะเป็นไปในทางทีด่ ีซึง่หมายถงึผูท้ี่
มสีุขภาพจติด ีจะเป็นคนทีส่ามารถเผชญิปญัหาหรอืแกป้ญัหา สามารถตดัสนิใจได ้ตรงกนัขา้ม ถา้
ในช่วงชวีติใดพฒันาการเป็นไปในทางลบมากกว่าทางบวก ผูน้ัน้จะมพีฒันาการทางบุคลกิภาพไม่
สมบรูณ์ มปีญัหาในการปรบัตวัและพฒันาการในขัน้ตน้มอีทิธพิลต่อพฒันาการในขัน้ต่อไป  

ส าหรบัเดก็ปฐมวยัจะมพีฒันาการอยูร่ะหว่าง ขัน้ที ่1 ถงึขัน้ที ่4 กล่าวคอื วยัแรกเกดิ- 1 ปี ขัน้
ความไวว้างใจ-ความไมไ่วว้างใจ (Trust VS. Mistrust) เดก็วยัน้ีจะพฒันาความไวเ้นื้อเชื่อใจ ความ
ไวว้างใจต่อตนเองและบุคคลอื่น หากไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานเป็นอยา่งดจีากพ่อแม ่วยั 
2-3 ปี ขัน้ความเป็นตวัของตวัเอง-ความไม่มัน่ใจตนเอง (Autonomy VS. Doubt) เดก็ในวยัน้ีถา้มโีอกาส
และไดร้บัการส่งเสรมิใหล้องท าในสิง่ทีต่นเองตอ้งการ เดก็จะพฒันาความเป็นตวัของตวัเองไดด้ ีหากเดก็
ไมม่โีอกาสไดล้องท าสิง่ต่าง ๆ เอง เดก็จะเกดิความเคลอืบแคลงสงสยัในความสามารถของตนในการที่
จะกระท าสิง่ต่าง ๆ เอง วยั 4-5 ปี ขัน้ความคดิรเิริม่ ความรูส้กึผดิ (Initiative VS. Guilt) เดก็ในวยัน้ีจะ
รูส้กึอยากมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรมต่าง ๆ และมคีวามคดิรเิริม่ในการท ากจิกรรม หากผูใ้หญ่ส่งเสรมิ
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ใหเ้ดก็ไดท้ ากจิกรรมอย่างอสิระ รบัฟงัความคดิเหน็และใหเ้วลาส าหรบัการตอบค าถามของเดก็ ท าให้
เดก็กลา้คดิ กลา้กระท า กลา้แสดงออกในสิง่ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง ไมรู่ส้กึผดิในการคดิรเิริม่ เดก็จะพฒันา 
ความเชื่อมัน่ในตนเองไดด้ ีตรงกนัขา้ม หากผูใ้หญ่ไมเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดท้ าในสิง่ทีต่นเองสนใจ อยากรู ้
อยากลงมอืกระท าหรอืไมต่อบค าถามทีเ่ดก็ตอ้งการรู ้จะเป็นการยบัยัง้การสรา้งความเชื่อมัน่ตนเองของ
เดก็ วยั 6-11 ปี ขัน้ความขยนัหมัน่เพยีร ความรูส้กึต ่าตอ้ย (Industry VS. Inferiority) เป็นวยัทีเ่ดก็
ตอ้งการเป็นทีย่อมรบัของผูอ้ื่นโดยการพยายามคดิท า คดิผลติสิง่ต่าง ๆ ซึง่จะไปช่วยพฒันาความขยนั
ขนัแขง็ อนัตรายส าหรบัการพฒันาของเดก็ในขัน้น้ีคอืความรูส้กึต ่าตอ้ย ช่วยตนเองไมไ่ด ้ถา้เดก็ไดร้บั
การกระตุน้ใหท้ าสิง่ต่าง ๆ ใหก้ าลงัใจในการท าจนส าเรจ็ และใหค้ าชมเชยในความพยายามของเดก็ จะ
เป็นแรงกระตุ้นใหเ้ดก็เกดิความมานะพยายาม แต่ถา้เดก็ท าสิง่ใดขึน้มาแลว้ผูใ้หญ่ไมใ่หค้วามสนใจเหน็ว่า
น่าเบื่อ เดก็จะพฒันาความรูส้กึต ่าตอ้ย (พรรณ ีช.เจนจติ. 2528 : 68-70) และบุคคลทีเ่ป็นปจัจยัส าคญัต่อ
การส่งเสรมิความเชื่อมัน่ในตนเองของเดก็คอืผูท้ีม่สี่วนในการสรา้งประสบการณ์และสิง่แวดลอ้มใหก้บัเดก็ 
ซึง่ไดแ้ก่ พ่อ แม ่คร ูเพื่อน และบุคคลทีเ่ดก็รูจ้กันัน่เอง (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 2534 : 40) 
 ในการส่งเสรมิความเชื่อมัน่ในตนเองใหแ้ก่เดก็ปฐมวยันัน้สามารถส่งเสรมิโดยการจดั
ประสบการณ์ ใหเ้ดก็ท ากจิกรรมการเคลื่อนไหวและจงัหวะประกอบอุปกรณ์จากผลงานของกจิกรรม
สรา้งสรรค ์เดก็จะมอีสิระในการเลอืกท ากจิกรรมทัง้โดยล าพงัและเป็นกลุ่ม โดยครจูดัเตรยีมวสัดุอุปกรณ์
ใหเ้พยีงพอแก่ความตอ้งการของเดก็ ประสบการณ์ทีเ่ดก็ไดเ้ล่น หรอืท ากจิกรรมอย่างอสิระ ท ากจิกรรม
รว่มกบัเพื่อน ช่วยใหเ้ดก็ไดค้ดิคน้ควา้ และท าสิง่ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมัน่ใจ นอกจากนี้กจิกรรมสรา้งสรรคย์งั
ช่วยพฒันาความเชื่อมัน่ในตนเอง ผลส าเรจ็ของการท างานศลิปะท าใหเ้ดก็เกดิความภมูใิจ เมือ่บุคคลได้
พบกบัความส าเรจ็อยูเ่สมอจะท าใหบุ้คคลเกดิความมัน่ใจในการท างานของตนเองมากขึน้ (วริณุ          
ตัง้เจรญิ. 2526 : 63-68) กจิกรรมสรา้งสรรคจ์ดัขึน้โดยมจีดุประสงคเ์พื่อพฒันากลา้มเนื้อมอืและตา 
พฒันาประสาทสมัผสัระหว่างตากบัมอื ส่งเสรมิคุณธรรมในดา้นความอดทน ความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ ่ความ
รบัผดิชอบ การกลา้แสดงออก ความเชื่อมัน่ในตนเอง รวมทัง้สมัพนัธภาพระหว่างครกูบัเดก็จะมอีทิธพิล
ต่อจติใจของเดก็ในการทีจ่ะเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของเดก็ใหเ้ป็นไปไดท้ัง้ทางบวกและทางลบ หากเดก็
มโีอกาสแสดงออกตามความคดิสรา้งสรรคท์ัง้ในดา้นการพดู การแสดงท่าทางตลอดจนผลงานต่าง ๆ  
เดก็กจ็ะเกดิพฤตกิรรมทางบวก คอื เดก็จะมคีวามมัน่ใจในตนเอง (ภรณ ี คุรรุตันะ. 2535 : 105-106) 

จากเหตุผลดงักล่าวมา ผูว้จิยัสนใจทีศ่กึษาการพฒันาความเชื่อมัน่ในตนเองโดยใชก้จิกรรมการ
เคลื่อนไหวและจงัหวะประกอบผลงานของเดก็ปฐมวยั จะเหน็ไดว้่า สื่อทีแ่ปลกใหม ่น่าสนใจและอุปกรณ์
ประกอบทีห่ลากหลายมสี่วนส าคญัเพื่อช่วยพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ รวมถงึบทบาทหน้าทีข่อง
ครทูีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็คดิและตดัสนิใจดว้ยตนเองอยา่งเหมาะสม การใหก้ าลงัใจ ยกยอ่ง ชมเชย และการ
เสรมิแรง เพื่อใหเ้ดก็รูส้กึสบายใจ ปลอดภยั รูส้กึดแีละมคีวามสุขเวลาท ากจิกรรม และเพื่อส่งผลใหเ้ดก็
เกดิการพฒันาความคดิสรา้งสรรคไ์ดอ้ย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแนวทางในการจดักจิกรรมทีเ่หมาะสมแก่ครู
และผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการศกึษาปฐมวยั น ากจิกรรมไปจดัเพื่อพฒันาความเชื่อมัน่ในตนเอง
ของเดก็ปฐมวยั โดยค านึงถงึความเหมาะสมของวยัเดก็ ความสนใจของเดก็แต่ละบุคคลไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพต่อไป 
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วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพื่อเปรยีบเทยีบความเชื่อมัน่ในตนเองดว้ยการจดักจิกรรมเคลื่อนไหวและจงัหวะประกอบ
ผลงานเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดัประสบการณ์ 

2. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของเดก็ปฐมวยัทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการเคลื่อนไหวและจงัหวะ
ประกอบผลงานเดก็ปฐมวยั 
 

สมมติฐานการวิจยั 
 เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเคลื่อนไหวและจงัหวะประกอบผลงานเดก็ปฐมวยั 
มคีวามเชื่อมัน่ในตนเองสงูกว่าก่อนการจดัประสบการณ์ 
 

ขอบเขตการวิจยั 
 1. กลุ่มประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ คอื เดก็ปฐมวยัอายรุะหว่าง 5-6 ปี ซึง่ก าลงัศกึษาอยู่
ในชัน้อนุบาลปีที ่2 โรงเรยีนบา้นเทอดไทย อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ จ านวน 25คน  

2. กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั 
กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ คอื เดก็ปฐมวยัอายรุะหว่าง 5-6 ปี  

ซึง่ก าลงัศกึษาอยูช่ ัน้อนุบาลปีที ่2 โรงเรยีนบา้นเทอดไทย อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็  
ทีม่คีวามเชื่อมัน่ในตนเองต ่า จ านวน 16 คน โดยใชว้ธิกีารเลอืกแบบเจาะจง 
 3. ตวัแปร 
  3.1 ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ กจิกรรมการเคลื่อนไหวและจงัหวะประกอบผลงาน 
เดก็ปฐมวยั 

3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
 4. ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 ในการด าเนินการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัด าเนินการในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2554  
เป็นเวลา 8 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 วนั คอื วนัจนัทร ์พุธ และศุกร ์ในเวลา 9.00 - 10.00 น.  
วนัละ 60 นาท ีรวม 24 วนั 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

ในการวจิยัครัง้นี้เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัมดีงันี้ 
              1.แผนบรูณาการกจิกรรมสรา้งสรรค ์กจิกรรมการเคลื่อนไหวและจงัหวะประกอบผลงานเดก็
ปฐมวยั 
             2. แบบประเมนิพฤตกิรรมความเชื่อมัน่ในตนเอง 
             3. แบบสอบถามความพงึพอใจของเดก็ปฐมวยั  
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัแบบทดลอง (Experimental Design) ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลอง 

โดยอาศยัการทดลองกลุ่มเดยีว วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (The One group and Pretest - 
Posttest Design) น ามาปรบัใหเ้หมาะสมกบังานวจิยั 
 

การจดัท าข้อมลูและวิเคราะหข้์อมลู 
การทดลองครัง้นี้ ด าเนินการในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 เป็นเวลา 8 สปัดาห ์

สปัดาหล์ะ 3 วนั คอื วนัจนัทร ์พุธ และศุกร ์ในเวลา 9.00 - 10.00 น. วนัละ 60 นาท ีรวม 24 วนั 
โดยมลี าดบัขัน้ตอนต่อไปนี้ 

1. ใชค้ะแนนความเชื่อมัน่ในตนเองจากขัน้ตอนในการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 
เป็นคะแนนก่อนการทดลอง 

2. ด าเนินการจดักจิกรรมตามแผนบูรณาการกจิกรรมสรา้งสรรค ์กจิกรรม 
การเคลื่อนไหวและจงัหวะประกอบผลงานเดก็ปฐมวยั 

3. เมือ่สิน้สุดการทดลอง ผูว้จิยัน าแบบประเมนิพฤตกิรรมความเชื่อมัน่ในตนเอง 
ไปประเมนิพฤตกิรรมกบักลุ่มตวัอยา่ง 

4. น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการแบบประเมนิพฤตกิรรมก่อนและหลงัการทดลองมา 
วเิคราะหด์ว้ยวธิกีารทางสถติ ิ

5. ท าการเปรยีบเทยีบความเชื่อมัน่ในตนเองก่อนและหลงัการทดลองใช้ t – test 
ส าหรบั Dependent Sample 
  6.  น าแบบสอบถามความพงึพอใจของเดก็  สอบถามตอบตามความคดิเหน็ 
ตามแบบของลเิคอรท์ (Likert) ซึง่ม ี3 ระดบั ปรบัใชเ้กณฑ ์(บุญชม  ศรสีะอาด. 2545 :71-73)  
โดยมรีายการใหผู้ต้อบแบบสอบถามตอบตามความคดิเหน็   โดยหาค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตร
ส่วนเพื่อน ามาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑก์ารตรวจ 

 
สรปุผลการวิจยั 

 1.  เดก็ปฐมวยัหลงัไดร้บัการจดัประสบการณ์มคีวามเชื่อมัน่ในตนเองสงูกว่าก่อน 
ไดร้บัการจดัประสบการณ์อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

2. ความพงึพอใจของเดก็ปฐมวยัทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการเคลื่อนไหวและจงัหวะประกอบ
ผลงานเดก็ปฐมวยั มคี่าเท่ากบั 2.74  โดยค่าเฉลีย่สงูสุด  3  อนัดบัแรก  ไดแ้ก่  ฉนัชอบวาดภาพระบาย
ส ี ฉีก ตดั ปะ ตดิภาพและป ัน้ดนิน ้ามนัทีคุ่ณครมูอบหมายใหท้ างานเพราะไดล้งมอืปฏบิตัอิยา่งอสิระ
สรา้งสรรคต์ามจนิตนาการ  ชอบแสดงท่าทางประกอบเสยีงเพลง  ดนตรพีรอ้มอุปกรณ์ เพราะท าใหไ้ด้
เคลื่อนไหวรา่งกายดว้ยความสนุกสนาน  และชอบท างานรว่มกบัผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ เพราะได ้พดูคุย 
ช่วยเหลอืแบ่งปนัในการท างานอยู่รว่มกนัอยา่งมคีวามสุข 
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อภิปรายผล 
 การวจิยัเรือ่งนี้ เพื่อเปรยีบเทยีบความเชื่อมัน่ในตนเองดว้ยการจดักจิกรรมการเคลื่อนไหวและ
จงัหวะประกอบผลงานเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดัประสบการณ์ สามารถน ามาอภปิรายผล 
ไดด้งันี้ 
 1. เดก็ปฐมวยัหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมการเคลื่อนไหวและจงัหวะประกอบผลงานเดก็ปฐมวยัมี
ความเชื่อมัน่ในตนเองสงูกว่าก่อนไดร้บัการจดักจิกรรมการเคลื่อนไหวและจงัหวะประกอบผลงานเดก็
ปฐมวยัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01เนื่องจากการจดัประสบการณ์เป็นกจิกรรมทีส่ามารถส่งเสรมิ
การแสดงออกอยา่งอสิระโดยมคีรคูอยแนะน า รวมทัง้คอยสรา้งแรงจงูใจใหก้บัเดก็ทุกคนเกดิความ
กระตอืรอืรน้อยากทีจ่ะท ากจิกรรมและกลา้แสดงออก ใหค้วามรว่มมอืในการท ากจิกรรมประกอบอยา่งมี
ความสุข ท าใหเ้ดก็เกดิความภาคภูมใิจในตนเอง ซึง่จะพฒันาต่อไปเป็นความเชื่อมัน่ในตนเอง 
นอกจากนัน้การจดักจิกรรมการเคลื่อนไหวและจงัหวะประกอบผลงาน เดก็ปฐมวยัยงัช่วยใหเ้ดก็มคีวาม
สนใจในการท ากจิกรรมรว่มกนัเป็นกลุ่ม ก่อใหเ้กดิความสนุกสนานร่าเรงิ เกดิการเรยีนรูใ้นการปรบัตวั
เขา้กบับุคคลอื่นและอยู่รว่มกบัผูอ้ื่น มนี ้าใจ รูจ้กัแบ่งปนั ความเป็นตวัของตวัเอง ซึง่เป็นลกัษณะหน่ึง
ของผูม้คีวามเชื่อมัน่ในตนเอง สอดคลอ้งกบัทฤษฎคีวามตอ้งการของมาสโลว์  (Maslow. 1954 : 411) ที่
กล่าวว่า คนทุกคนในสงัคมมคีวามตอ้งการทีจ่ะไดร้บัความส าเรจ็ ความภาคภมูใิจในตนเอง และตอ้งการ
ใหค้นอื่นยอมรบัในความส าเรจ็ของตนเองดว้ย ถา้ความตอ้งการนี้ไดร้บัการตอบสนองอยา่งเพยีงพอ จะ
ท าใหค้น ๆ นัน้มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง รวมทัง้รูส้กึว่าตนเองมคี่า มคีวามสามารถ แต่ถา้ความตอ้งการ
นัน้ถูกขดัขวาง ท าใหเ้กดิความรูส้กึว่ามปีมดอ้ยหรอืเกดิเสยีความภาคภมูใิจในตนเอง สอดคลอ้งกบั
แนวคดิของ พมิพพ์กิา คงรุง่เรือ่ง (2542 : 13) ทีก่ล่าวว่า ความเชื่อมัน่ในตนเองเป็นปจัจยัทีส่ าคญั
ประการหนึ่ง เพราะการด าเนินชวีติของบุคคลจะตอ้งอาศยัความกลา้คดิ กลา้แสดงออก กลา้ตดัสนิใจ 
กลา้เผชญิต่ออุปสรรคความยากล าบาก ตลอดจนการปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มรอบ ๆ ตวั ซึง่
บุคลกิภาพเหล่านี้มคีุณค่าและเป็นประโยชน์ส าหรบัเดก็ปฐมวยัอย่างยิง่ทีจ่ะเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีด่ขีอง
สงัคมต่อไป 
 การวจิยัเรือ่งนี้ผลการวจิยัพบว่า ค่าเฉลีย่ความเชื่อมัน่ในตนเองสงูขึน้ ทัง้นี้เป็นเพราะลกัษณะ
รปูแบบการจดัประสบการณ์ทีท่ าใหเ้ดก็ปฐมวยักลา้แสดงออก รวมทัง้เป็นการสรา้งความมัน่ใจในตนเอง
ใหก้บัเดก็อกีดว้ย สอดคลอ้งกบัแนวคดิของเยาวพา เดชะคุปต์(2542 :  93) ทีก่ล่าวว่า เมือ่เดก็ไดรู้จ้กั
การสงัเกตและเลยีนแบบท่าทางจากคร ูจะท าใหเ้ดก็กลา้รว่มกจิกรรมมากขึน้ ท าใหไ้ดร้บัความ
สนุกสนานเพลดิเพลนิ เป็นตวัของตวัเอง และรูจ้กัการท ากจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่น ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎี
พฒันาการทางสงัคมของอริคิสนั  (พรรณ ีช.เจนจติ. 2528 :  68-70) ทีก่ล่าวว่า ถา้เดก็ไดร้บัอนุญาตให้
ท าสิง่ต่าง ๆ ไดร้บัการกระตุ้นใหก้ าลงัใจในสิง่ทีเ่ดก็ท าไดต้ามความสามารถและวธิกีารของเดก็จะ
สามารถสรา้งความเป็นตวัของตนเองได ้กจิกรรมต่าง ๆ ถา้เดก็ไดร้บัอสิระในการคดิ การท า ตลอดจน
การใชภ้าษาจะสนบัสนุนความเป็นตวัของตวัเองได้ ถา้สภาพแวดลอ้มทีเ่ดก็ประสบอยู ่ท าใหเ้ดก็มี
ความสุขและมองโลกในแงด่คีวามเชื่อมัน่ในตนเอง เกดิความไวว้างใจต่อผูอ้ื่น การทีเ่ดก็มคีวามเชื่อมัน่ใน
ตนเองกจ็ะท าใหป้ระสบความส าเรจ็ในการกระท าสิง่ต่าง ๆ เสมอและจากการจดักจิกรรมจะส่งผลใหเ้ดก็
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ปฐมวยัเกดิความภาคภมูใิจในผลงานของตนเอง เหน็คุณค่าของตนเอง กลา้คดิ กลา้แสดงออก มี
บุคลกิภาพทีเ่ปิดเผย ความเป็นตวัของตวัเอง และสามารถทีจ่ะแสดงออกไดอ้ยา่งมัน่ใจและภาคภมูใิจใน
ตนเองมากขึน้ 
 เมือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่างก่อนและหลงัการจดัประสบการณ์ มกีารเปลีย่นแปลงค่าเฉลีย่
ความเชื่อมัน่ในตนเองของเดก็ปฐมวยั สามารถแยกเป็นรายดา้น คอื ดา้นการแสดงออก ดา้นการเป็นตวั
ของตวัเอง และดา้นการปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม โดยแต่ละดา้นความเชื่อมัน่ในตนเองอยูใ่น
ระดบัสงูอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 นอกจากนี้การสงัเกตพฤตกิรรม ความเชื่อมัน่ในตนเอง
ของเดก็ปฐมวยัหลงัการจดัประสบการณ์ พบว่า 
  1.1 ความเชื่อมัน่ในตนเองดา้นการแสดงออก หลงัการจดัประสบการณ์สงูขึน้กว่าก่อน
การจดัประสบการณ์ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทัง้นี้เนื่องจากการจดัประสบการณ์สามารถ
สรา้งแรงจงูใจใหเ้ดก็เกดิความกระตอืรอืรน้อยากเขา้รว่มกจิกรรม ไมเ่กดิความเบื่อหน่าย และสามารถ
แสดงท่าทางอย่างอสิระไดส้่งผลใหเ้ดก็เกดิความเชื่อมัน่ในตนเอง กลา้พดู กลา้แสดงออก กลา้ทดลองท า
กจิกรรมโดยคดิท่าทางอสิระตามจนิตนาการ และสามารถรว่มกจิกรรมไดอ้ย่างมคีวามสุข ส่งผลใหเ้ดก็
พบกบัความส าเรจ็ไดด้ว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบัทฤษฎพีฒันาการของอริคิสนั  (สมจนิตนา คุปตสุนทร. 
2547 :  65) ทีก่ล่าวว่าเดก็ปฐมวยัเป็นวยัทีเ่รยีนรูส้ ิง่แวดลอ้มรอบตวั ซึง่เป็นสิง่แปลกใหมแ่ละน่าตื่นเตน้
ส าหรบัเดก็ รวมทัง้จะท าใหเ้กดิบุคลกิภาพทีม่ ัน่คงจนพฒันาขึน้เป็นความเชื่อมัน่ในตนเองได้ 
  1.2 ความเชื่อมัน่ในตนเองดา้นการเป็นตวัของตวัเอง หลงัจากการจดัประสบการณ์ 
สงูขึน้กว่าก่อนการจดัประสบการณ์ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทัง้นี้เนื่องจากการจดั
ประสบการณ์นัน้จะส่งเสรมิความเป็นอสิระใหเ้ดก็สามารถคดิและท าตามจนิตนาการของตนเอง 
ได ้ซึง่จะท าใหเ้ดก็เกดิความภาคภมูใิจ เหน็คุณค่าของตนเองและพฒันาเป็นความเชื่อมัน่ในตนเอง ซึง่
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สมจนิตนา คุปตสุนทร ทีไ่ดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง การศกึษาความเชื่อมัน่ใน
ตนเองของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์การละเล่นพืน้บา้นของไทย พบว่า เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บั
การจดัประสบการณ์มคีวามเชื่อมัน่ในตนเองเพิม่ขึน้อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  1.3 ความเชื่อมัน่ในตนเองดา้นการปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม หลงัการจดั
ประสบการณ์ สงูกว่าก่อนการจดัประสบการณ์อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทัง้นี้เนื่องจากการ
จดัประสบการณ์ท าใหเ้ดก็ไดร้ว่มกนัคดิเป็นกลุ่ม ก่อใหเ้กดิความสนุกสนาน เกดิการเรยีนรูใ้นการปรบัตวั
เขา้กบับุคคลอื่น และเรยีนรูก้ารอยู่รว่มกนัไดด้ ีเกดิความพงึพอใจยอมรบัในความสามารถของผูอ้ื่น 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของเมทนิี ด่านยงัอยู ่(2546 :  21) ทีไ่ดก้ล่าวว่า เดก็มคีวามเชื่อมัน่ในตนเองจะ
สามารถปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้มได ้และมคีวามมุง่มัน่ท างานจนกระทัง่ส าเรจ็และสามารถท างาน
รว่มกบัคนอื่นไดด้ ีเมือ่อยูใ่นสถานการณ์ทีเ่หมาะสม กพ็รอ้มทีจ่ะเป็นผูน้ าไดโ้ดยไม่รอชา้ และสามารถ
พฒันาเป็นความเชื่อมัน่ในตนเองได ้
  ผลการวจิยัครัง้นี้แสดงใหเ้หน็ว่า การจดัประสบการณ์สามารถช่วยพฒันาความเชื่อมัน่
ในตนเองของเดก็ปฐมวยัไดทุ้กดา้น ทัง้นี้เนื่องจากว่าการจดัประสบการณ์สามารถส่งเสรมิใหเ้ดก็มอีสิระ
ในการคดิไดด้ว้ยตนเอง เน้นใหเ้ดก็เกดิความสนุกสนาน ช่วยใหผ้่อนคลายความตงึเครยีด เปิดโอกาสให้
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เดก็ไดแ้สดงความเป็นตวัของตวัเอง กลา้คดิ กลา้พดู กลา้แสดงออก เกดิความเชื่อมัน่ในตนเอง และ
สามารถเผชญิสถานการณ์ใหมไ่ด ้สอดคลอ้งกบัแนวคดิของมสุเสน  (Mussen. 1969 : 216) ทีก่ล่าวว่า 
พ่อแมท่ีใ่หโ้อกาสเดก็ไดร้บัการสนับสนุนความตอ้งการในดา้นความอยากรูอ้ยากเหน็ จะท าใหเ้ดก็มี
ความรูส้กึเป็นตวัของตวัเอง มคีวามคดิสรา้งสรรค ์กลา้คดิ กลา้ตดัสนิใจ กลา้พดู กลา้แสดงออก สามารถ
เผชญิกบัสถานการณ์ใหมไ่ดโ้ดยไมว่ติกลงัเล ดงันัน้ความเชื่อมัน่ในตนเองของเดก็ปฐมวยัทุกคนจงึควร
ไดร้บัการส่งเสรมิอยา่งต่อเนื่องจากบุคคลรอบขา้ง อนัจะเป็นพืน้ฐานทีท่ าใหเ้ดก็มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง
สงู สามารถประสบความส าเรจ็และก้าวหน้าในชวีติได ้ดงันัน้ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งและสนใจในการศกึษาความ
เชื่อมัน่ในตนเองของเดก็ปฐมวยั สามารถศกึษาและน าผลการวจิยัไปเป็นแนวทางในการจดัประสบการณ์
ใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการตามความสนใจ ตามความสามารถ ตามวยัและวุฒภิาวะ ตลอดจนระยะเวลาที่
เหมาะสมในการจดัประสบการณ์ใหเ้ดก็ปฐมวยัต่อไป 
 2.   ความพงึพอใจของเดก็ปฐมวยัทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการเคลื่อนไหวและจงัหวะประกอบ
ผลงานเดก็ปฐมวยั  จากการทีผู่ว้จิยัไดใ้หเ้ดก็ท าแบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดักจิกรรม 
การเคลื่อนไหวและจงัหวะประกอบผลงานเดก็ปฐมวยั จ านวน 8  ขอ้  โดยใชแ้บบมาตรส่วนประมาณค่า  
3  ระดบั  ตวัเลอืก คอื  มาก  ปานกลางและน้อยแลว้น ามาวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า  ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจ
ของเดก็มคี่าเท่ากบั  2.74  ซึง่อยูใ่นระดบัชอบมาก  โดยค่าเฉลีย่  3  อนัดบัแรก  ไดแ้ก่  ฉนัชอบวาด
ภาพระบายส ี ฉีก ตดั ปะ ตดิภาพและป ัน้ดนิน ้ามนัทีคุ่ณครมูอบหมายใหท้ างานเพราะไดล้งมอืปฏบิตัิ
อยา่งอสิระสรา้งสรรค์ ตามจนิตนาการ  ชอบแสดงท่าทางประกอบเสยีงเพลง  ดนตร ีเพราะท าใหไ้ด้
เคลื่อนไหวรา่งกายดว้ยความสนุกสนาน  และชอบท างานรว่มกบัผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ เพราะไดพู้ดคุย 
ช่วยเหลอืแบ่งปนัในการท างานอยู่รว่มกนัอยา่งมคีวามสุข 
 

ข้อเสนอแนะ 
  จากผลของการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
  1.1 ในการจดักจิกรรมการเคลื่อนไหวและจงัหวะประกอบผลงานเดก็ปฐมวยั 
 ครตูอ้งสรา้งบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู ้เช่น เปลีย่นสถานทีท่ าการทดลอง ใชเ้ทคนิคการเสรมิแรง 
เพื่อใหเ้กดิความสุข ความสนุกสนาน 
  1.2 ก่อนน าแผนบรูณาการกจิกรรมสรา้งสรรค ์กจิกรรมการเคลื่อนไหวและจงัหวะ
ประกอบผลงานเดก็ปฐมวยัไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งควรท าการวเิคราะหแ์ผนการจดัประสบการณ์แต่
ละแผนใหค้รอบคลุมกบัพฤตกิรรมและจดุประสงคท์ีว่างไว ้และควรก าหนดขัน้ตอนการน าแผนการจดั
ประสบการณ์ไปใช ้เช่น ขัน้น า ขัน้ด าเนินการ ขัน้สรปุและขัน้ประเมนิผล 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรมกีารศกึษาผลการจดักจิกรรมการเคลื่อนไหวและจงัหวะประกอบผลงานเดก็
ปฐมวยัทีม่ต่ีอพฒันาการดา้นอื่น ๆ  เช่น พฒันาการดา้นร่างกาย ดา้นสงัคม และดา้นสตปิญัญา เป็นต้น 
  2.2 ในการส่งเสรมิพฤตกิรรมความเชื่อมัน่ในตนเอง  ควรใชก้จิกรรมอื่น 
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ทีน่อกเหนือจากการจดักจิกรรมการเคลื่อนไหวและจงัหวะประกอบผลงานเดก็  เช่น  กจิกรรมกลางแจง้   
กจิกรรมเสรมิประสบการณ์   และเกมการศกึษา 
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การพฒันากิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้การเล่านิทานแบบปลายเปิด 
ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั 

The development of learning activities using open-ended stories telling activities for 
improve problem solving ability of preschool children 

 
ศริลิกัษณ์   อนัทะแสง1 ผศ.ดร.ทศันีย ์ นาคุณทรง2  ผศ.สมาน   เอกพมิพ์3 

Sirilak Unthasang1, Asst.Prof. Dr. Thassanee Nakhunsong2, Asst.Prof.Saman Ekkapim3 
Najarn9@gmail.com 

 
บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์1) เพื่อพฒันากจิกรรมการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้โดย
ใชก้ารเล่านิทานแบบปลายเปิด ทีส่่งเสรมิความสามารถในการแก้ปญัหาทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั        
2) เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงัจากไดร้บัการ
จดักจิกรรมการเล่านิทานแบบปลายเปิด  และ 3) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของเดก็ ทีม่ต่ีอการจดั
กจิกรรมการเล่านิทานแบบปลายเปิด การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (Action Research) 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัจ าแนกเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการจดัประสบการณ์  ไดแ้ก่ 
แผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการสะทอ้นผลการปฏบิตัิ ไดแ้ก่ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้น
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  ไดแ้ก่  กลุ่มเป้าหมายเป็นเดก็ปฐมวยัทีก่ าลงัเรยีนอยูช่ ัน้อนุบาลปีที ่2 ภาคเรยีน
ที ่1     ปีการศกึษา 2554  จ านวน 10  คน โรงเรยีนบา้นโสกกาว  อ าเภอกุดรงั  ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม  เขต 3   
 ผลการวจิยั พบว่า 
 1. การพฒันากจิกรรมการเล่านิทานแบบปลายเปิด เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการแกป้ญัหา
ทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั สรปุเป็นขัน้ตอนในการจดัประสบการณ์ไดด้งันี้ 

 ขัน้น า เป็นขัน้เตรยีมความพรอ้มและเรา้ความสนใจเดก็ ใช้เวลาในการปฏบิตักิจิกรรม
ประมาณ 3-5 นาท ีในขัน้น้ีผูว้จิยัน าเขา้สู่บทเรยีนโดยใชก้จิกรรมหลากหลายในการกระตุ้นหรอืเรา้ความ
สนใจไดแ้ก่ การรอ้งเพลงประกอบท่าทาง การท่องค าคลอ้งจอง การสนทนาและการซกัถาม   

 ขัน้ด าเนินกิจกรรม  เป็นขัน้ที่ครูเล่านิทานให้เด็กฟงั จากนัน้ร่วมกันสนทนาโดยใช้
ค าถามปลายเปิด เพื่อกระตุ้นใหเ้ดก็คดิ และแก้ปญัหา ในขัน้น้ีใชเ้วลาในการด าเนินการประมาณ 15-20 
นาท ีในขัน้นี้ถอืเป็นขัน้ตอนที่ส าคญัที่สุด เนื่องจากในแต่ละชัว่โมงจะด าเนินกจิกรรมตามขัน้ตอนการ
แกป้ญัหา  

 
 
 
1นกัศกึษาปรญิญาโท, สาขาวชิาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2,3อาจารย,์  สาขาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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กล่าวคอื ในแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ี ่1 เป็นขัน้ตอนแรกของการการแก้ปญัหาคอืขัน้ก าหนด
ปญัหา ส่วนในแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ที่ 2 เป็นขัน้คดิหาทางเลอืกและขัน้เลอืก และใน
แผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ี ่3 เป็นขัน้ปฏบิตัติามและประเมนิผล  

 ขัน้สรปุ ในขัน้น้ีถอืเป็นขัน้ตอนสุดทา้ย กจิกรรมทีใ่ชจ้ะเป็นการรอ้งเพลงประกอบท่าทาง
ทีใ่ชใ้นขัน้น า แลว้รว่มกนัสรปุสาระส าคญัในชัว่โมงทีเ่รยีน  

2.  ความสามารถในการแก้ปญัหาทางสงัคมของเดก็ปฐมวยัหลงัจากไดร้บัการจดัประสบการณ์
การเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมเล่านิทานแบบปลายเปิด สงูกว่าก่อนไดร้บัการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 3. ความพงึพอใจของเดก็ ทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการเล่านิทานแบบปลายเปิด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
2.81 ซึง่อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ย โดยค่าเฉลีย่สงูสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ นกัเรยีนไดอ้อกมาเล่านิทานให้
เพื่อนฟงั, นกัเรยีนชอบตวัละครทีม่อียูใ่นนิทานและนกัเรยีนสนุกสนานกบันิทานทีค่รเูล่า 
  
ค าส าคญั  :  การพฒันากจิกรรมการจดัประสบการณ์การเรยีนรู,้ โดยใชก้ารเล่านิทานแบบปลายเปิด, 

 ส่งเสรมิความสามารถในการแกป้ญัหาทางสงัคม,เดก็ปฐมวยั 
 

Abstract 
 This research aims for improve the learning experience by using an open-ended stories 
that promote the ability to solve problems of preschool children, for compare the ability to solve 
problems of preschool children before and after the open-ended stories telling activities, and for 
determine the attitudes of children towards the open-ended stories telling activities. The target 
group in this research consists of 10 children studying in preschool 2 from Ban Soggound 
School, Gudrang District, Office of Mahasarakham primary education service area zone 3. This 
research using action research principle followed those of Kemmis and Mc Taggart’s with 3 
replicates in the first semester of 2011 academic year. 
 Research findings can be concluded as follows : 
 1) The development of learning activities using open-ended stories telling activities for 
improve problem solving ability of preschool children, the researcher was conducted by the 
action research can be summarized as a step in the experience as follows : 
  Step 1 The introduction as well as preparation and attention to children. It takes 
about 3-5 minutes of activity at this stage, were introduced into the lesson by using a variety of 
stimulating and interesting activities such a manner of singing, to recite a rhyme, discussions, 
and quiz.  

Step 2 The activities stage, the children listen to stories and sharing 
conversation with open-ended questions to encourage children to think and solve problems. At 
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this stage, it takes 15-20 minutes to perform this step is an important step because the hours 
are the steps to solve the problem, namely the experience that a plan is the first Lesson plans. 
the solution is to define the problem in the second Lesson plans is to plan for alternatives and 
the selection and experience in the three Lesson plans to follow and evaluate. 

Step 3 The Conclusion is the final stage of activities, most activities will be 
singing in a gesture that brings together the gist of the matter is studied. 
 2) The children were taught to use open-ended storytelling ability to solve the problem 
after receiving higher education has been taught, there were statistically significant at the .01 
level. 
 3) Opinions of children towards the open-ended stories telling activities of the mean was 
2.81, which is also at high level. The average Top 3: Students do the story telling to his  or 
frinde., Students like the picture and the activities of story book, and Students enjoy the stories. 
 
 Keyword :  The development of learning activities, open-ended stories telling activities,  
    improve problem solving ability, preschool children 
 

บทน า 
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 23 การจดัการศกึษา ทัง้การศกึษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ต้องเน้นความส าคญัทัง้ความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรยีนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศกึษาในเรื่องการฝึกทกัษะ 
กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์ และการประยุกต์ความรูม้าใชเ้พื่อป้องกนัและแก้ไข
ปญัหา (พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) และท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค
กระแสโลกาภวิตัน์ (Globalization)  ซึ่งเป็นยุคของเทคโนโลยขี่าวสาร  อนัจะท าใหส้งัคมโลกเป็นสงัคม
แห่งการเรยีนรู้ เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมสากล  เช่น ค่านิยมประชาธปิไตย  ค่านิยมด้านสทิธิ
มนุษยชนและค่านิยมการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม  ในขณะเดียวกันก็เป็นสงัคมแห่งการแข่งขนัเกิดการ
เปลีย่นแปลงในทุก ๆ ดา้นอยา่งรวดเรว็  ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง วฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม หรอื
ดา้นอื่น ๆ เพราะฉะนัน้การแข่งขนัของโลกในอนาคตในยุคแห่งความเป็นสากล  หรอืยุคทีโ่ลกหลอมตวั
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนัน้  เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความรู้เป็นตัวแปรที่ส าคญัที่สุด ในการที่จะชิงความ
ไดเ้ปรยีบในดา้นการแขง่ขนั  ดงันัน้ประเทศทีจ่ะเผชญิกบัยุคแห่งการเปลีย่นแปลงเช่นนี้ไดจ้ะต้องพฒันา
คนในชาติให้เป็นผู้มีคุณภาพ และมีความรู้  ความรู้นัน้ไม่ใช่สิ่งของที่ผลิตขึ้นมาได้ด้วยเครื่องมือ
เครือ่งจกัร  ปจัจยัทีส่ าคญัทีจ่ะสรา้งคนคอื “การศกึษา” นัน่เอง  แนวทางการศกึษาทีจ่ะท าใหค้นมคีวามรู้
อย่างแท้จรงิ  และยัง่ยนืนัน้ต้องท าให้คน คดิเป็น ท าเป็น วเิคราะห์เป็น ให้รู้จกัสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  
แกป้ญัหาดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (ทองสุข  แสงกลา้. 2545 : 56) 
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นกัการศกึษาต่างยอมรบักนัทัว่ไปว่าการพฒันาผู้เรยีนใหม้ทีกัษะในการแก้ปญัหาเป็นเป้าหมาย
สงูสุดของการจดัการศกึษา  ทัง้น้ีเพราะทกัษะการแกป้ญัหาเป็นทกัษะทีจ่ าเป็นทีม่นุษยต์้องใชต้ลอดชวีติ  
เป็นความสามารถทางการคดิที่เกิดจากการที่บุคคลได้รบัประสบการณ์และฝึกฝนแก้ปญัหาอยู่เสมอ 
(Russell. 1956 : 77 ; อ้างองิมาจาก ทศพร  เพง็ไธสง. 2545 : 45)  ซึง่จากการศกึษาค้นควา้ของ
นักการศกึษาและนักจติวทิยาพบว่า  การพฒันาทกัษะการแก้ปญัหา  ของบุคคลนัน้สามารถกระท าได้
ตัง้แต่ช่วงปฐมวยัของชวีติ  ทัง้น้ีเพราะตามหลกัทฤษฏพีฒันาการทางสตปิญัญา 
ของเพยีเจท ์( Piaget. 1971 : 77 ; อ้างองิมาจาก ทศพร  เพง็ไธสง, 2545 : 46) ไดก้ล่าวว่าเดก็ในช่วง
ปฐมวยั  คอืช่วงอายแุรกเกดิถงึ 7 ปีนัน้ เดก็มคีวามสามารถในการคดิ เคลื่อนไหว  สมัผสั และใชต้วัแทน 
ในการคดิและยงัสามารถแก้ปญัหาอย่างง่าย ๆ ไดร้ะดบัหน่ึง  เดก็เริม่รูจ้กัใชค้วามคดิ เขา้ใจเหตุผลง่าย 
ๆ ซึง่จะเป็นพื้นฐานส าคญัของพฒันาการดา้นสตปิญัญาทีสู่งขึน้ต่อไป ดงันัน้หลกัสูตรการศกึษาปฐมวยั 
พ.ศ. 2546 จงึใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาเดก็ในดา้นการคดิและแก้ปญัหาในมาตรฐานที ่10 ว่าใหเ้ดก็มี
ความสามารถในการคดิและแกป้ญัหาไดเ้หมาะสมกบัวยั (กรมวชิาการ. 2546 : 25-26) 

การจดัการศกึษาเพื่อพฒันาทกัษะการแกป้ญัหาทางสงัคม ในระดบัปฐมวยั ต้องยดึหลกัการสอน
ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ดงัที ่เมอรร์สินั (Morrison. 2000 : 67) ไดก้ล่าวไวว้่าเป็นการสอนแบบใหเ้ดก็ได้
คดิและลงมอืปฏบิตั ิได้แก่การจดัประสบการณ์  ด้วยการให้ผู้เรยีนได้ลงมอืปฏบิัต ิได้คดิ ได้แก้ปญัหา   
ไดศ้กึษาหาค าตอบดว้ยตนเอง จะท าใหผู้เ้รยีนสามารถสรา้งความรูข้ ึน้มาไดจ้ากประสบการณ์ จาก การ
กระท า จากการไดส้มัผสั การไดแ้ลกเปลีย่นความรูค้วามคดิเหน็กบัเพื่อน กบัคร ูและกบัผูม้ปีระสบการณ์
ตรง การสอนเน้นเดก็เป็นส าคญันี้ จะเน้นใหเ้ดก็มสี่วนร่วมกระท าโดยตรงการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ซึง่เชื่อ
ว่าเดก็จะพฒันาความรูแ้ละปญัญาไดม้ากกว่าการรบัรูจ้ากครอูยา่งเดยีว  

การจดัประสบการณ์ส าหรบัเด็กปฐมวยั  ควรเน้นการจดัในลกัษณะของการดูแล  และให้เด็ก
ได้รบัการพฒันาแบบองค์รวมในทุกด้าน  ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปญัญา  ตามวยัและ
ความสามารถของแต่ละบุคคล (กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่. 2547 : 22) เดก็วยั 3 – 6 ปี เป็นวยั
แห่งการเพ้อฝนัสามารถสร้างจินตนาการได้มากมาย  แต่ความจ ากัดทางการรับรู้ท าให้เด็กขาด
ประสบการณ์ต่าง ๆ ฉะนัน้เด็กวยันี้จึงเป็นวัยที่เหมาะสมที่จะเสริมสร้างหรือเพิ่มพูนประสบการณ์
ตลอดจนความคดิสร้างสรรค์ด้วยการเล่านิทาน  ซึ่งนิทานในที่นี้หมายถึง  การผูกเรื่องราวขึน้มาเป็น
เรื่องราวทีเ่ล่าสบืต่อกนัมา  โดยมจีุดประสงค์เพื่อใหเ้กดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิ  และสอดแทรกคติ
สอนใจลงไปในเนื้อหาของนิทาน  ท่าทาง  สื่ออุปกรณ์  ตลอดจนวธิกีารประกอบการเล่า (เนื้อน้อง  สนับ
บุญ. 2541 : 17)  วธิกีารเล่านิทานแบ่งตามลกัษณะการเล่าเป็น  2  แบบ  คอื  วธิกีารเล่าปากเปล่า  ผู้
เล่าจะใช้ร่างกายของคนเป็นส าคญัในการสื่อให้นิทานนัน้สนุกสนานและเข้าใจง่ายขึ้น  อีกวธิกีารเล่า
ประกอบสื่อต่าง ๆ เพื่อช่วยใหเ้ดก็สนใจ  เขา้ใจเรื่องราวไดด้ ี(บุบผา  เรอืงรอง. 2550 : 122) นอกจากนี้ 
วาโร  เพง็สวสัดิ ์ (2542 : 28) ยงัไดแ้บ่งลกัษณะการเล่านิทานไดอ้กี  2  แบบ ไดแ้ก่ การเล่านิทานปลาย
ปิด คอืการเล่าทีค่รเูป็นเพยีงผู้เล่า  นักเรยีนเป็นเพยีงผูฟ้งัอย่างเดยีว  และการเล่านิทานปลายเปิด คอื
การเล่านิทานที่เว้นช่วงให้นักเรยีนคดิวเิคราะห์  แสดงความคดิเหน็และแก้ปญัหาไปพรอ้มกบัการเล่า  
จะเหน็ไดว้่าการเล่านิทานปลายเปิดนัน้สามารถพฒันาเดก็ไดใ้นหลาย ๆ ดา้น โดยเฉพาะอย่างยิง่การคดิ
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และการแกป้ญัหา ดงัเช่นงานวจิยัของ น ้าฝน  ปิยะ (2543  :  18) ทีศ่กึษาผลการใชน้ิทานปลายเปิดเพื่อ
พฒันาทกัษะการแก้ปญัหาของเดก็ปฐมวยั โรงเรยีนอนุบาลระยอง ซึง่พบว่า   ทกัษะการแก้ปญัหาของ
เดก็ปฐมวยัของทัง้สองกลุ่มสูงขึน้ และแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยเดก็ปฐมวยั
ที่ได้รบัการจดักจิกรรมการเล่านิทานปลายเปิดแบบเน้นกระบวนการกลุ่มมทีกัษะการแก้ปญัหาสูงกว่า
เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานปลายเปิดแบบไม่เน้นกระบวนการกลุ่ม  และสอดคลอ้ง
กบั พมิพบ์ุญ  ไวว่อง (2550  : 25)  ไดศ้กึษาความสามารถในการแกป้ญัหาของเดก็ปฐมวยัทีส่อนโดยใช้
กจิกรรมเล่านิทานปลายเปิด ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นเป็ด อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น พบว่า เดก็หลงั
ได้รบัการสอนโดยใช้กิจกรรมเล่านิทานปลายเปิด มคีวามสามารถในการแก้ปญัหาสูงกว่าก่อนเรยีน 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และพฤตกิรรมการเรยีนในดา้นการมสี่วนร่วม ความกระตอืรอืรน้ 
และกลา้แสดงออก อยู่ในระดบัมาก  นอกจากนี้โดยธรรมชาตแิลว้นิทานเป็นสิง่ทีเ่ดก็ชื่นชอบ  อกีทัง้ยงั
เป็นสื่อกลางในการปรบัพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม  และส่งเสรมิการเรยีนรู ้ ช่วยพฒันาการดา้นการใชภ้าษา  
ในขณะที่เล่านิทานครูอาจใช้วธิกีระตุ้นให้เดก็คดิและแสดงความคดิเหน็ ดงันัน้สรุปได้ว่าการเล่านิทาน
เป็นสิง่ที่มคีุณค่าและส าคญั สามารถช่วยพฒันาความคดิ ทกัษะการแก้ปญัหาและจนิตนาการ  อนัเป็น
รากฐานส าคญัในการใชเ้ป็นทกัษะในการแกป้ญัหาต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนั 
 จากการศกึษาขอ้มลูผลการจดัประสบการณ์ในระดบัปฐมวยั ของโรงเรยีนบา้นโสกกาว  อ าเภอ
กุดรงั  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม  เขต 3  ซึง่โรงเรยีนใชแ้นวทาง การจดั
ประสบการณ์ ตามหลกัสูตรปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 พบว่า ในช่วง 2 ปีการศกึษาที่ผ่านมา  เดก็มี
พฒันาการทางสงัคมอยูใ่นระดบัทีต่ ่ากว่าพฒันาการดา้นอื่น โดยเฉพาะอย่างยิง่การแก้ปญัหาทางสงัคมที่
เกีย่วขอ้งกบัการแกป้ญัหาในชวีติประจ าวนัของเดก็ ประกอบกบัผลจากการรายงานการประเมนิคุณภาพ
ภายนอกของสถานศกึษาของโรงเรยีน กลุ่มตวับ่งชีพ้ืน้ฐาน ตวับ่งชีท้ี ่3 เดก็มพีฒันาการดา้นสงัคมสมวยั 
พบว่าไดร้ะดบัคุณภาพพอใช ้ซึง่ต ่ากว่าตวับ่งชีอ้ื่น ๆ ทีไ่ดร้ะดบัคุณภาพดแีละดมีาก โรงเรยีนจงึมคีวาม
ตระหนักในด้านนี้   เพื่อจะพัฒนาพฤติกรรมด้านสังคมอย่างต่อเนื่ องและจัดกิจกรรมที่สนองต่อ
คุณลกัษณะในแต่ละตวับ่งชี้ให้มปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึ้น  (รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายนอกของ
สถานศกึษา. 2554 : 3 )  ทัง้นี้อาจเป็นผลมาจากสาเหตุหลายประการ อาท ิดา้นตวัเดก็ เนื่องจากเดก็อยู่
ในวยัทีม่คีวามพรอ้มด้านต่าง ๆ ยงัไม่มากนัก จงึยงัไม่เหน็ความส าคญัของการปรบัตวัหรอืการพฒันา
ตนเองใหส้ามารถด าเนินชวีติอยูใ่นสงัคมอยา่งสงบสุข ส่วนดา้นผูป้กครองกไ็ม่ค่อยมเีวลาเอาใจใส่หรอืให้
ความช่วยเหลอืเดก็ในดา้นการแกป้ญัหาทางสงัคมในดา้นการช่วยเหลอืตนเองเท่าทีค่วร  ดา้นครแูละการ
จดัประสบการณ์ของครพูบว่า  ครูจดัประสบการณ์โดยเน้นการอธบิาย การยกตวัอย่างและการฝึกตาม
แบบฝึกหดัโดยยดึหนงัสอืเรยีนและคู่มอืครเูป็นหลกั 

จากหลกัการและเหตุผลที่กล่าวมาขา้งต้น  ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจและต้องการศกึษาการพฒันา
กิจกรรมการเล่านิทานแบบปลายเปิด เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการแก้ปญัหาทางสงัคมของเด็ก
ปฐมวยั ซึง่เป็นระดบัชัน้ทีผู่ว้จิยัท าการสอนอยู ่ โดยใชก้ระบวนการของวจิยัปฏบิตักิาร เนื่องจากการวจิยั
ปฏบิตักิาร มกีารปฏบิตัอิย่างเป็นขัน้ตอนมกีารวางแผน ปฏบิตักิาร สงัเกตการณ์ และสะทอ้นผลการ
ปฏบิตั ิเพื่อใหท้ราบขอ้บกพรอ่ง มกีารปรบัปรงุแกไ้ขและมกีารพฒันาตลอดเวลาทีท่ าการวจิยั  ท าใหก้าร
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พฒันาการจดัประสบการณ์ในชัน้เรยีนมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  ซึง่ผูว้จิยัคาดว่าจะท าใหไ้ด้กจิกรรม การจดั
ประสบการณ์การเรยีนรู ้ทีส่่งเสรมิความสามารถในการแก้ปญัหาทางสงัคม อกีทัง้ยงัใชเ้ป็นแนวทางใหผู้้
ทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งและผูท้ีส่นใจเกีย่วกบัเดก็ปฐมวยั ไดน้ าผลจากการศกึษาครัง้นี้ไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
จดัการศกึษาส าหรบัเดก็ปฐมวยัต่อไป  
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1. เพื่อพฒันากจิกรรมการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้โดยใชก้ารเล่านิทานแบบปลายเปิด  

ทีส่่งเสรมิความสามารถในการแกป้ญัหาทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั 
2.  เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการแก้ปญัหาทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงัจาก

ไดร้บัการจดัประสบการณ์การเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมการเล่านิทานแบบปลายเปิด   
3.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของเดก็ ทีม่ต่ีอกจิกรรมการจดัประสบการณ์การเรยีนรูโ้ดยใชก้าร

เล่านิทานแบบปลายเปิด  
 

สมมติฐานการวิจยั 
ความสามารถในการแกป้ญัหาทางสงัคมของเดก็ปฐมวยัหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทาน

แบบปลายเปิด สงูกว่าก่อนไดร้บัการจดักจิกรรม                 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
1. กลุ่มเป้าหมาย   

กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ เดก็นักเรยีน อายรุะหว่าง 5 – 6 ปี ทีก่ าลงัเรยีนอยู่ชัน้อนุบาลปีที่ 2 
ภาคเรยีนที ่1  ปีการศกึษา 2554  จ านวน 10  คน  โรงเรยีนบา้นโสกกาว  อ าเภอกุดรงั  ส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม  เขต 3   

2.  ตวัแปรท่ีวิจยั 
2.1  ตวัแปรอสิระ คอื กจิกรรมการเล่านิทานแบบปลายเปิด  

    2.2  ตวัแปรตาม    คอื  
2.2.1 ความสามารถในการแกป้ญัหาทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั 
2.2.1 ความพงึพอใจในกจิกรรมการเล่านิทานแบบปลายเปิด   

3.  เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั   การวจิยัครัง้นี้เป็นการพฒันากจิกรรมการเล่านิทานแบบปลายเปิด 
เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการแกป้ญัหาทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั ใชเ้นื้อหาในการจดัประสบการณ์
ทัง้หมดจ านวน 6 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 1 หน่วย แต่ละหน่วยใชน้ิทาน 1 เรือ่ง 

4.  ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง 
    การศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยัไดท้ าการทดลองในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2554  ท าการ

ทดลองเป็นระยะเวลา 6 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 วนั ไดแ้ก่ วนัจนัทร ์วนัพุธ และวนัศุกร์ ในกจิกรรมเสรมิ
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ประสบการณ์ทุกวนั ทดลองทัง้สิน้ 18 ครัง้ ตามแผนการจดัประสบการณ์กจิกรรมการเล่านิทานแบบ
ปลายเปิด  

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  จ าแนกเป็น 3 ประเภท ตามลกัษณะการใชด้งันี้ 
 3.1 เครื่องมอืที่ใช้ในการจดัประสบการณ์  ได้แก่ แผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ โดยใช้
กจิกรรมการเล่านิทานแบบปลายเปิด ที่ส่งเสรมิความสามารถในการแก้ปญัหาทางสงัคม ของเดก็ชัน้
อนุบาลปีที ่2 จ านวน 6 หน่วยการเรยีนรู ้หน่วยการเรยีนรูล้ะ 3 แผน รวมทัง้สิน้ 18 แผน  ดงันี้ 
                      สปัดาหท์ี ่1 หน่วย หนูท าได ้ใชน้ิทานเรือ่ง กุ๋งกิง๋ไปโรงเรยีน 
                      สปัดาหท์ี ่2 หน่วย รา่งกายของฉนั ใชน้ิทานเรือ่ง จอมสกปรก 
                      สปัดาหท์ี ่3 หน่วย อาหารดมีปีระโยชน์ ใชน้ิทานเรือ่ง ขนมปงัแสนอรอ่ยของแมไ่ก่แดง 
                      สปัดาหท์ี ่4 หน่วย วนัแม ่ ใชน้ิทานเรื่อง แมไ่ก่ แมเ่ป็ด 
                      สปัดาหท์ี ่5 หน่วย ประสาทสมัผสั ใชน้ิทานเรือ่ง กากระหายกบัเหยอืกน ้าใสใบโต 
                      สปัดาหท์ี ่6 หน่วย ขา้ว ใชน้ิทานเรือ่ง แมโ่พสพ 

3.2 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการสะทอ้นผลการปฏบิตั ิมดีงันี้ 
1) แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนของเดก็ 
2) แบบสงัเกตพฤตกิรรมการสอนของคร ู
3) แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาทางสงัคมทา้ยวงจรปฏบิตักิารเรยีนรู ้
4) แบบบนัทกึผลหลงัการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้
5) แบบสมัภาษณ์เดก็เกี่ยวกบัการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ โดยการเล่านิทานแบบ

ปลายเปิด 
3.3 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู มดีงันี้ 

1) แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั 
2) แบบสอบถามความพงึพอใจของเด็ก เกี่ยวกบัการจดักิจกรรมการเล่านิทานแบบ

ปลายเปิด  
 

การด าเนินการวิจยั 
การวจิยัในครัง้นี้ เป็นการวจิยัปฏบิตักิาร (Action Research)  โดยผูว้จิยัไดน้ าหลกัการและ

ขัน้ตอนการวจิยัปฏบิตักิารตามแนวคดิของ เคมมสิและแมค แทคการด์ (Kemmis & Mc Taggart. 1998 
: 66 ;  อ้างองิมาจาก ยาใจ พงษ์บรบิูรณ์. 2537 : 67) มาเป็นแนวทางในการด าเนินการวจิยั เพื่อพฒันา
กิจกรรมการเล่านิทานแบบปลายเปิดที่ส่งเสรมิความสามารถในการแก้ปญัหาทางสงัคมของเด็ก ชัน้
อนุบาล 2  ซึง่มขี ัน้ตอนในการด าเนินการวจิยั ดงันี้ 
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5.1 ขัน้วางแผน (Plan) 
  1) ผูว้จิยัศกึษาสภาพปจัจุบนั ปญัหา เกี่ยวกบัการจดักจิกรรมของเดก็ชัน้อนุบาลปีที ่2  
จากประสบการณ์การสอนของตนเอง การพูดคุยกบัเพื่อนครแูละนักเรยีน รวมทัง้ศกึษาเอกสารแผนการ
จดัประสบการณ์การเรยีนรู ้สื่อ เครือ่งมอืวดัประเมนิผลทีม่อียูเ่ดมิ 
  2) ผูว้จิยัศกึษา คน้ควา้ เกีย่วกบัแนวทางการจดักจิกรรมทีส่่งเสรมิความสามารถในการ
แกป้ญัหาทางสงัคมของเดก็ ชัน้อนุบาล 2  จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง แลว้น ามาพฒันาการจดั
กจิกรรมส าหรบัการวจิยั 
  3) ผูว้จิยัสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 

  (1) แผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานแบบ
ปลายเปิด ทีส่่งเสรมิความสามารถในการแกป้ญัหาทางสงัคมของเดก็ ชัน้อนุบาล 2  จ านวน 18 แผน 

(2) แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนของเดก็ 
(3) แบบสงัเกตพฤตกิรรมการสอนของคร ู
(4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปญัหาทางสังคมท้ายวงจร

ปฏบิตักิารเรยีนรู ้
(5) แบบบนัทกึผลหลงัการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้
(6) แบบสมัภาษณ์เดก็เกี่ยวกบัการจดักจิกรรมการเล่านิทานแบบปลายเปิดที่

ส่งเสรมิความสามารถในการแกป้ญัหาทางสงัคมของเดก็ 
(7) แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั 
(8) แบบสอบถามความพงึพอใจของเดก็ เกี่ยวกบัการจดักจิกรรมการเล่านิทาน

แบบปลายเปิดทีม่ต่ีอความสามารถในการแกป้ญัหาทางสงัคมของเดก็ 
4) ใหค้วามรูแ้ก่ผูช้่วยวจิยัเกี่ยวกบัการวจิยัปฏบิตักิาร และการจดัประสบการณ์

การเรยีนรู ้โดยใชก้จิกรรมการเล่านิทานแบบปลายเปิดทีส่่งเสรมิความสามารถในการแกป้ญัหาทาง
สงัคมของเดก็ เพื่อใหผู้ร้ว่มวจิยัมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องทีท่ าการวจิยั และทราบบทบาทหน้าทีข่องตน
ในการวจิยัปฏบิตักิาร 

5.2 ขัน้ปฏิบติัการ (Act)  เป็นขัน้ตอนทีผู่ว้จิยัน าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่ตรยีมไว้
ในขัน้ที ่1 ไปด าเนินการสอนกบัเดก็ ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 

5.3 ขัน้สงัเกต (Observe) เป็นขัน้ตอนทีผู่ว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูขณะปฏบิตักิารสอนและสิน้สุด
การสอนแต่ละครัง้  ด้วยการจดบนัทกึพฤตกิรรมของนักเรยีน คร ูบนัทกึผลหลงัการจดักจิประสบการณ์
และวดัความสามารถในการแกป้ญัหาทางสงัคมของเดก็ทุกคนเมือ่จบแต่ละวงจร โดยใชแ้บบทดสอบยอ่ย 
 5.4 ขัน้สะท้อนผลการปฏิบติั (Reflect) เป็นการน าเอาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสงัเกต การบนัทกึผล
หลงัการจดัประสบการณ์ แบบสมัภาษณ์เด็ก และแบบทดสอบย่อยท้ายวงจรปฏิบตัิการเรยีนรู้ มา
วเิคราะห์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์ให้มปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้ แล้วน าขอ้สรุปทีไ่ดม้าปรบัปรุงแผนการจดัประสบการณ์ใหม่ เพื่อใชป้ฏบิตัใินวงจรต่อไป จนกว่า
จะไดก้จิกรรมการจดัประสบการณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพตามทีต่อ้งการ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วจิยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลองใช้แผนการจดั

ประสบการณ์การเรยีนรูใ้น วงจรปฏบิตักิารดว้ยตนเอง โดยมขีัน้ตอนในการด าเนินงานดงันี้ 
1) ปฐมนิเทศนกัเรยีนก่อนทีจ่ะด าเนินการสอน โดยใชเ้วลา 30 นาท ี
2) ด าเนินการสอนโดยผูว้จิยั ตามกจิกรรมเสรมิประสบการณ์ในช่วงเวลา10.00-10.30น.  

ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ โดยใชเ้วลาในการทดลอง 6 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 วนั รวม 18 ครัง้ 
  3) ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากทุกแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ดว้ยการสงัเกต 
การจดบนัทกึ การสมัภาษณ์ การให้นักเรยีนท าแบบทดสอบย่อย แล้วน าข้อมูลที่ได้มาปรบัปรุงแก้ไข
แผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูเ้พื่อใชใ้นวงจรต่อไป 
 

สรปุผลการวิจยั 
1. การพฒันากจิกรรมการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้โดยใชก้ารเล่านิทานแบบปลายเปิด ที่

ส่งเสรมิความสามารถในการแกป้ญัหาของเดก็ปฐมวยัผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามกระบวนการวจิยัเชงิ
ปฏบิตักิาร จนสามารถสรปุเป็นขัน้ตอนในการจดัประสบการณ์ไดด้งันี้ 
  ขัน้ท่ี 1 ขัน้น า เป็นขัน้เตรยีมความพรอ้มและเรา้ความสนใจเดก็ ใชเ้วลาในการปฏบิตัิ
กจิกรรมประมาณ 3-5 นาท ีในขัน้นี้ผูว้จิยัน าเขา้สู่บทเรยีนโดยใชก้จิกรรมหลากหลายในการกระตุน้หรอื
เรา้ความสนใจไดแ้ก่ การรอ้งเพลงประกอบท่าทาง การท่องค าคลอ้งจอง การสนทนาและการซกัถาม   
  ขัน้ท่ี 2 ขัน้ด าเนินกิจกรรม  เป็นขัน้ทีค่รเูล่านิทานใหเ้ดก็ฟงั จากนัน้รว่มกนัสนทนา
โดยใชค้ าถามปลายเปิด เพื่อกระตุน้ใหเ้ดก็คดิ และแกป้ญัหา ในขัน้น้ีใชเ้วลาในการด าเนินการประมาณ 
15-20 นาท ีในขัน้น้ีถอืเป็นขัน้ตอนทีส่ าคญัทีสุ่ด เนื่องจากในแต่ละชัว่โมงจะด าเนินกจิกรรมตามขัน้ตอน
การแกป้ญัหา กล่าวคอื ในแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ี ่1 เป็นขัน้ตอนแรกของการการ
แกป้ญัหาคอืขัน้ก าหนดปญัหา ส่วนในแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ี ่2 เป็นขัน้คดิหาทางเลอืก
และขัน้เลอืก และในแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ี ่3 เป็นขัน้ปฏบิตัติามและประเมนิผล  
  ขัน้ท่ี 3 ขัน้สรปุ ในขัน้น้ีถอืเป็นขัน้ตอนสุดทา้ย ส่วนใหญ่กจิกรรมทีใ่ชจ้ะเป็นการรอ้ง
เพลงประกอบท่าทางทีใ่ชใ้นขัน้น า แลว้รว่มกนัสรปุสาระส าคญัในชัว่โมงทีเ่รยีน  

2.  เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชก้จิกรรมเล่านิทานปลายเปิด  มรีะดบัความสามารถในการ
แกป้ญัหาหลงัจากไดร้บัการสอนสงูกว่าก่อนไดร้บัการสอน  อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 3. ความพงึพอใจของเดก็ ทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการเล่านิทานแบบปลายเปิด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
2.81 ซึง่อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ย โดยค่าเฉลีย่สงูสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ นกัเรยีนไดอ้อกมาเล่านิทานให้
เพื่อนฟงั นกัเรยีนชอบตวัละครทีม่อียูใ่นนิทานและนกัเรยีนสนุกสนานกบันิทานทีค่รเูล่า 
 

อภิปรายผลการวิจยั 
จากการพฒันากจิกรรมการเล่านิทานแบบปลายเปิด เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการแก้ปญัหา

ของเดก็ปฐมวยั ของเด็กชัน้อนุบาลปีที่ 2 จ านวน 10 คน ของโรงเรยีนบ้านโสกกาว  อ าเภอกุดรงั 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 3  ผู้วจิยัได้น าผลการวเิคราะห์ขอ้มูลที่
น่าสนใจมาอภปิรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงันี้ 

1. การพฒันากจิกรรมการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้โดยใชก้ารเล่านิทานแบบปลายเปิด ที่
ส่งเสรมิความสามารถในการแกป้ญัหาของเดก็ปฐมวยั 

ในการส่งเสรมิความสามารถในการแก้ปญัหาของเดก็ปฐมวยั ผูว้จิยัได้พฒันากจิกรรม
การเล่านิทานแบบปลายเปิด ไปด าเนินการตามกระบวนการวิจยัเชิงปฏบิตัิการ แล้วน าผลจากการ
รวบรวมขอ้มลูในแต่ละช่วง การวเิคราะหข์อ้มลูดา้นความสามารถในการแก้ปญัหาของเดก็และความพงึ
พอใจของเดก็ มาอภปิรายเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข ปรบัปรุงและพฒันากจิกรรมการเล่านิทานแบบ
ปลายเปิดทีเ่หมาะสมส าหรบัเดก็ชัน้อนุบาลปีที ่2 ซึ่งสามารถสรุปเป็นขัน้ตอนในการจดัประสบการณ์ได้
ดงันี้ 
    ขัน้น า เป็นขัน้เตรยีมความพรอ้มและเรา้ความสนใจเดก็ ใชเ้วลาในการปฏบิตัิ
กจิกรรมประมาณ 3-5 นาท ีในขัน้นี้ผูว้จิยัน าเขา้สู่บทเรยีนโดยใชก้จิกรรมหลากหลายในการกระตุน้หรอื
เรา้ความสนใจไดแ้ก่ การรอ้งเพลงประกอบท่าทาง การท่องค าคลอ้งจอง การสนทนาและการซกัถาม   
    ขัน้ด าเนินกิจกรรม  เป็นขัน้ทีค่รเูล่านิทานใหเ้ดก็ฟงั จากนัน้รว่มกนัสนทนา
โดยใชค้ าถามปลายเปิด เพื่อกระตุน้ใหเ้ดก็คดิ และแกป้ญัหา ในขัน้น้ีใชเ้วลาในการด าเนินการประมาณ 
15-20 นาท ีในขัน้น้ีถอืเป็นขัน้ตอนทีส่ าคญัทีสุ่ด เนื่องจากในแต่ละชัว่โมงจะด าเนินกจิกรรมตามขัน้ตอน
การแกป้ญัหา กล่าวคอื ในแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ี ่1 เป็นขัน้ตอนแรกของการการ
แกป้ญัหาคอืขัน้ก าหนดปญัหา ส่วนในแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ี ่2 เป็นขัน้คดิหาทางเลอืก
และขัน้เลอืก และในแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ี ่3 เป็นขัน้ปฏบิตัติามและประเมนิผล  
    ขัน้สรปุ ในขัน้นี้ถอืเป็นขัน้ตอนสุดทา้ย ส่วนใหญ่กจิกรรมทีใ่ชจ้ะเป็นการรอ้ง
เพลงประกอบท่าทางทีใ่ชใ้นขัน้น า แลว้รว่มกนัสรปุสาระส าคญัในชัว่โมงทีเ่รยีน  
 จากขัน้ตอนในการจดัประสบการณ์ทัง้ 3 ขัน้ตอนทีก่ล่าวมาขา้งต้น แสดงใหเ้หน็ว่าผูว้จิยัไดน้ า
วธิกีารเล่านิทานแบบปลายเปิด มาพฒันากจิกรรมเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการแก้ปญัหาของเด็ก
ปฐมวยั ซึง่สอดคลอ้งกบัหน่วยศกึษานิเทศก์ (2540: 16 – 17) ทีก่ล่าวถงึขัน้ตอนการจดักจิกรรมเสรมิ
ประสบการณ์ไวว้่า มวีธิดี าเนินกจิกรรม ไดแ้ก่ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน เป็นการเตรยีมเดก็ใหพ้รอ้ม และ
กระตุ้นใหเ้ดก็สนใจทีจ่ะร่วมกจิกรรมต่อไป กจิกรรมทีใ่ชอ้าจเป็นการรอ้งเพลง ค าคลอ้งจอง ปรศินาค า
ทาย ท่าใบ ้ ฯลฯ ซึง่จะใชเ้วลาสัน้ๆ ขัน้สอน เป็นการจดักจิกรรมที่ต้องการใหเ้ดก็ได้รบัความรู้ และ
ประสบการณ์ดว้ยกจิกรรมหลายรูปแบบ เช่นการสนทนา ซกัถาม อภปิราย เป็นการพูดคุย ซกัถาม
ระหว่างครกูบัเดก็หรอื    เดก็กบัเดก็ ซึง่สื่อทีใ่ชอ้าจเป็นของจรงิ ของจ าลอง รปูภาพ สถานการณ์จ าลอง 
การเล่านิทาน การสาธติการปฏบิตักิารทดลอง การจดัทศันศกึษา การประกอบอาหาร เป็นต้น และขัน้
สรปุบทเรียน เป็นการสรุปสิง่ต่าง ๆ ทีเ่รยีนไปทัง้หมด ใหเ้ดก็ได้เขา้ใจยิง่ขึน้ซึง่ครอูาจใชค้ าถาม เพลง 
ค าคล้องจอง เกม ฯลฯ  ในการสรุปเรื่องราว นอกจากนี้ยงัสอดคล้องกบัแนวคดิในการส่งเสรมิ
ความสามารถในการแก้ปญัหาของเดก็ปฐมวยั ของลโีอนารด์ (Leonard et al. 1963 : 79), ฉันทนา  
ภาคบงกช (2528 : 66)  และ เจษฏา  ศุภางคเสน (2530 : 32) ซึง่กล่าวโดยสรุปไดว้่าครมูบีทบาทส าคญั
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ในการส่งเสรมิความสามารถในการคดิแก้ปญัหาทางสงัคมของเด็กปฐมวยั การจดัประสบการณ์หรอื
กจิกรรมเพื่อส่งเสรมิการแก้ปญัหาในรปูการเล่านิทานฉงนทีเ่ดก็ได้ฝึกการคดิแก้ปญัหา  และเกดิความ
สนุกสนานในขณะร่วมกิจกรรม จะเป็นพื้นฐานที่ส าคญัของการแก้ปญัหาในชวีิตประจ าวนัได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
 2. การเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาของเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงัจากไดร้บัการจดั
กจิกรรมการเล่านิทานแบบปลายเปิด   

 จากการที่ให้เด็กชัน้อนุบาลปีที่ 2 ท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการ
แกป้ญัหาของเดก็ปฐมวยั ซึง่มคีะแนนเตม็ 10 คะแนน ผลปรากฏว่า คะแนนเฉลีย่ก่อนการจดักจิกรรมมี
ค่าเท่ากบั 6.9 คะแนน และคะแนนเฉลีย่หลงัการจดักจิกรรมมคี่าเท่ากบั 8.2 คะแนน ผลการวจิยัแสดงให้
เห็นว่าเด็กปฐมวยัที่ได้รบัการสอนโดยใช้กิจกรรมเล่านิทานปลายเปิด  มรีะดบัความสามารถในการ
แก้ปญัหาหลงัจากได้รบัการสอนสูงกว่าก่อนไดร้บัการสอน  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 ซึ่ง
สามารถสรุปได้ว่า กจิกรรมการเล่านิทานแบบปลายเปิดท าให้ความสามารถในการแก้ปญัหาของเด็ก
ปฐมวยัสูงขึ้นเนื่องจากเด็กสนใจในกิจกรรมร่วมสนทนา ตอบค าถามที่ครูน ามาถามซึ่งเป็นค าถาม
ปลายเปิดทีเ่น้นการแก้ปญัหา ซึง่ผลการวจิยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ น ้าฝน ปิยะ (2543 : 
บทคดัย่อ) ทีไ่ด้ศกึษาการใช้นิทานปลายเปิดเพื่อพฒันาทกัษะการแก้ปญัหาของเดก็ปฐมวยั โรงเรยีน
อนุบาลระยอง พบว่าทกัษะการแก้ปญัหาของเด็กปฐมวยัทัง้สองกลุ่มสูง ขึน้ และแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยเดก็ปฐมวยั ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานปลายเปิดแบบเน้น
กระบวนการกลุ่มมี ทกัษะการแก้ปญัหาสูงกว่าเด็กปฐมวยัที่ได้รบัการจดักิจกรรมการเล่านิทาน 
ปลายเปิดแบบไม่เน้นกระบวนการกลุ่ม และผลการวจิยัของพมิพบ์ุญ  ไวว่อง (2550 : บทคดัย่อ) ทีไ่ด้
ศึกษาความสามารถในการแก้ปญัหาของเด็กปฐมวยัที่สอนโดยใช้กิจกรรมเล่านิทานปลายเปิด ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็บา้นเป็ด อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น พบว่า เดก็ปฐมวยัหลงัไดร้บัการสอนโดยกจิกรรม
เล่านิทานปลายเปิด มคีวามสามารถในการแก้ปญัหาสูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 และพฤตกิรรมการเรยีนของเดก็ปฐมวยั ในดา้นการมสี่วนรว่ม ความกระตอืรอืรน้ และกลา้แสดงออก 
อยูใ่นระดบัมาก  

นอกจากนี้ยงัพบว่าหลงัจากเด็กได้ผ่านกิจกรรมการสอนแบบเล่านิทานปลายเปิด
เพื่อทดสอบความสามารถในการแก้ปญัหาทางสังคม ท าให้เด็กมกีารพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปญัหาขึน้  จากผลการวจิยัดงักล่าวพอจะสรุปได้ว่า  ปจัจยัที่เอื้อต่อการพฒันาความสามารถในการ
แกป้ญัหาของเดก็  มดีงัน้ี 

1)  ปจัจยัดา้นสื่อทีใ่ชใ้นการสอน  คอืนิทานปลายเปิด  สิง่ทีส่ าคญัในการสอนโดย
ใชก้จิกรรมเล่านิทานปลายเปิดคอืเน้ือหา เน้ือเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการแกป้ญัหาทางสงัคม  อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการ
ประกอบการเล่านิทาน มผีลกบัพฤตกิรรมการเรยีนทีด่ขีองเดก็ปฐมวยั 

2) ปจัจยัด้านเทคนิคการสอน  คอืการถ่ายทอดเรื่องราวที่ต้องการที่จะสื่อให้เด็ก
รับรู้โดยการเป็นผู้เล่านิทานที่ดี  ซึ่งต้องอาศัยน ้ าเสียง  ท่าทาง  สื่ออุปกรณ์  ตลอดจนวิธีการ
ประกอบการเล่าการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงความคดิเหน็เตม็ที ่ และไม่ตดัสนิค าตอบของเดก็ว่าถูก
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หรอืผดิแต่จะใหเ้ดก็บอกเหตุผลสนับสนุนค าตอบนัน้  ๆ  จงึท าใหเ้ดก็กลา้แสดงออกความคดิเหน็  และ
รบัฟงัความคดิเหน็ของผู้อื่น โดยวธิกีารจดักจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็มอีสิระในการเรยีนรูด้้วยตนเอง
มากทีสุ่ดจะช่วยใหเ้ดก็มคีวามสามารถในการคดิแกป้ญัหาต่างๆ ไดด้ขี ึน้โดยในการท าวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัได้
ให้ผู้ช่วยวิจยั  ศึกษาพฤติกรรมผู้วิจยัและพฤติกรรมของผู้เรยีน ระหว่างเล่านิทานไปด้วย  จงึสรุป
พฤติกรรมในการสอนที่ท าให้  ผู้เรยีนสนใจได้ดงัน้ี  การใช้น ้าเสยีงของครู  ต้องใช้น ้าเสยีงที่ดงัฟงัชดั  
นุ่มนวล  ต้องใช้เสยีงสูง – ต ่า  ตามบทบาทของตวัละครไปด้วย การใช้สายตาให้มองเดก็ทุกคนด้วย
ความสนใจอย่างทัว่ถึง  ท าสายตาให้สอดคล้องไปกบัเนื้อเรื่องที่เล่า  การใช้ท่าทางประกอบต้องให้
เหมาะสมกบัเรือ่งทีเ่ล่า  สื่อทีใ่ชค้วรเป็นสื่อใกลต้วั  หางา่ย  มสีสีนัสดใส 

3) ปจัจยัดา้นตวัเดก็ ระดบัสตปิญัญา  อาย ุ ประสบการณ์ทีเ่ดก็แต่ละคนไดร้บั
สิง่แวดลอ้มรอบ  ๆ ตวัเดก็  มผีลกบัความสามารถในการแกป้ญัหาและพฤตกิรรมทีเ่ดก็ปฐมวยัจะ
แสดงออกขณะทีเ่รยีนหรอืตอบค าถาม 

3. ความพงึพอใจของเดก็ปฐมวยั ทีม่ต่ีอการจดัประสบการณ์การเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมการเล่า
นิทานแบบปลายเปิด 

จากการทีผู่ว้จิยัไดใ้หเ้ดก็ท าแบบสอบถามความพงึพอใจของเดก็ ทีม่ต่ีอการจดักจิกรรม
การเล่านิทานแบบปลายเปิด จ านวน 10 ขอ้ โดยใชแ้บบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบัตวัเลอืก คอื 
มาก ปานกลาง และน้อย แล้วน ามาวเิคราะห์ขอ้มูล พบว่า ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของเดก็ มคี่าเท่ากบั 
2.81 ซึ่งอยู่ในระดบัเหน็ด้วย  โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อนัดบัแรก ได้แก่ นักเรยีนไดอ้อกมาเล่านิทานให้
เพื่อนฟงั นกัเรยีนชอบตวัละครทีม่อียู่ในนิทานและนักเรยีนสนุกสนานกบันิทานทีค่รเูล่า ซึง่พรรณี  ชูทยั 
(2539 : 47) กล่าวว่า เจตคตเิป็นเรือ่งของความรูส้กึ ทัง้ทีพ่อใจและไม่พอใจทีบุ่คคลมต่ีอสิง่หนึ่งสิง่ใด ซึง่
มอีิทธพิลท าให้แต่ละคนสนองตอบสิง่เร้าแตกต่างกนัไป บุคคลจะมเีจตคติที่ดหีรอืไม่ดเีกี่ยวกบัสิง่นัน้ 
บุคคลรอบขา้งมอีทิธพิลอยา่งยิง่ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

          1)  ในการจดักจิกรรมเล่านิทานแบบปลายเปิดครัง้ต่อไปครคูวรประยกุตใ์ชเ้รื่องราวใกล้
ตวักจิกรรมในโรงเรยีน  วถิชีวีติในโรงเรยีนมาเล่าเป็นนิทานเพื่อท าใหเ้ดก็เรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิซึง่
จะท าใหเ้ดก็ไดเ้หน็การแก้ปญัหาทางสงัคมในสภาพจรงิตัง้แต่ขัน้ที ่ 1 – ขัน้ที ่ 5 
           2)  ควรมกีารจดัเตรยีมสื่ออุปกรณ์ ในการเล่านิทานแบบปลายเปิดไวล้่วงหน้า  โดยควร
เป็นสื่อทีเ่ป็นของจรงิจากธรรมชาต ิ หรอืสิง่จ าลอง  ทีส่ามารถจบัตอ้งสมัผสัได ้ และมสีสีนัสวยงาม  
ทัง้นี้เพื่อเรา้ความสนใจ  และส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจของเดก็ยิง่ขึน้ 
      2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยั 
           1)  ควรศกึษาและตดิตามผลความสามารถในการแกป้ญัหาทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั
กลุ่มเดมิ 
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           2)  ศกึษาการส่งเสรมิความสามารถในการแกป้ญัหาทางสงัคมของเดก็ปฐมวยัดว้ยการ
เล่านิทานในรปูแบบอื่น ๆ 
           3)  หน่วยงานหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในดา้นการศกึษา  สามารถน าเอาการวจิยัไปปรบัใช้
กบันกัเรยีนระดบัอื่น  ๆ 
           4)  ควรมกีารศกึษาบรรยากาศการจดักจิกรรมทีก่ระตุน้การตอบค าถาม  และส่งเสรมิ
ความสามารถในการคดิแก้ปญัหาทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั 
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บทคดัย่อ 

  การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ  1) ศกึษาผลการจดักจิกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจ โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบรว่มมอื เทคนิค CIRC  2) หาประสทิธภิาพของแผนการจดักจิกรรม
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบรว่มมอื เทคนิค CIRC ทีม่ปีระสทิธภิาพตาม
เกณฑ ์75/75 3) หาดชันีประสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรูก้ารอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ
โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบรว่มมอื เทคนิค CIRC 4) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงัเรยีน
โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบรว่มมอื เทคนิค CIRC และ 5) ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนรู้
โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบร่วมมอื เทคนิค CIRC กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื นักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนโพนงามพทิยานุกูล สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 26  
จ านวน 13 คน ซึง่ก าลงัศกึษาในภาคเรยีนที ่1  ปีการศกึษา 2554 เครือ่งมอืทีใ่ชป้ระกอบดว้ย แผนการ
จดัการเรยีนรู ้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และเครือ่งมอืสะทอ้นผลการปฏบิตั ิไดแ้ก่ 
แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีน แบบบนัทกึการสงัเกตพฤตกิรรมการสอนของคร ู แบบสงัเกต
พฤตกิรรมการเรยีนของนกัเรยีน แบบบนัทกึเหตุการณ์ขณะท าการสอนของคร ูแบบสมัภาษณ์นกัเรยีน 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test 
(Dependent Samples) 
 ผลการวจิยัพบว่า  
  1. ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชแ้ผนการจดัการเรยีนรูก้ารอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจ โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบรว่มมอื เทคนิค CIRC ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 พบว่า นกัเรยีนมคีวาม
กระตอืรอืรน้ สนใจในการเรยีนมากขึน้ นกัเรยีนมสี่วนร่วมกจิกรรม มปีฏสิมัพนัธท์ีด่ ีช่วยเหลอืซึง่กนัและ
กนั  
  2. แผนการจดัการเรยีนรูก้ารอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบ
รว่มมอื เทคนิค CIRC ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 76.54/78.08 ซึง่ผ่านเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้

 

1นกัศกึษาปรญิญาโท, สาขาวชิาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2,3อาจารย,์  สาขาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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  3. แผนการจดัการเรยีนรูก้ารอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบ
รว่มมอื เทคนิค CIRC มคี่าดชันีประสทิธผิล เท่ากบั 0.7061 แสดงว่ากจิกรรมการเรยีนรูส้่งผลต่อการ
เรยีนรูข้องนกัเรยีนช่วยใหน้ักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 70.61   
  4. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยแผนการจดัการเรยีนรูก้ารอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใช้
การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื เทคนิค CIRC มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
  5. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยแผนการจดัการเรยีนรูก้ารอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใช้
การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื เทคนิค CIRC มคีวามพงึพอใจระดบัมากทีสุ่ด (  = 4.52) 
  
ค าส าคญั  :  การพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ, โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบรว่มมอืเทคนิค  

      CIRC, ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to study the result of learning activity 
management for developing English reading comprehension through cooperative learning with 
CIRC technique, 2) to determine the efficiency of lesson plans for developing English reading 
comprehension through cooperative learning with CIRC technique based on the 75/75 
standardized criteria ,  3) to determine the effectiveness index of lesson plans for developing 
English reading comprehension through cooperative learning with CIRC technique, 4) to 
compare the students’ achievement in English reading comprehension between before and 
after learning through cooperative learning with CIRC technique, and 5) to investigate the 
students’ satisfaction toward learning activity through cooperative learning with CIRC technique. 
 The subjects used in this research consisted of  13 students in  Matthayom Seuksa 
1 studying in the first semester of academic year 2011 at Pon Ngam Pittayanukul school under 
the office of  Maha Sarakham secondary educational service area 26. The research instruments 
were the lesson plans for learning through cooperative learning with CIRC technique, the 
achievement test, the satisfaction questionnaire, and the instruments for reflection were the 
form for observing teacher behavior, the form for observing student behavior, the form for 
recording classroom climate during learning activity, and the form for student interviewing. The 
data were analyzed by using percentage , mean , standard deviation, and t-test (dependent 
sample). 
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 The research results were as follows: 
1. The  results of learning activity management for developing English reading  

comprehension through cooperative learning with CIRC technique showed student enthusiastic, 
interested in learning, participated in activity , had good relationship, and helped each other. 

2. The lesson plans for developing English reading comprehension through 
cooperative  

learning with CIRC technique yielded 76.54/78.08 efficient  met  the 75/75 criteria established. 
        3.  The effectiveness index of the lesson plans for developing English reading 

comprehension through cooperative learning with CIRC technique was 0.7061 which indicated 
that the percentage of the students increased the achievement was 70.61 
 4. The students’ achievement after learning by using lesson plans for developing 
English reading comprehension through cooperative learning with CIRC technique was 
significantly higher than that before using them at the level of .05. 
 4.The students’ satisfaction toward learning activity through cooperative learning 
with CIRC technique was at the highest level. ( X = 4.52)   
 
Keyword :  The Development of English Reading Comprehension,  Cooperative  
   Learning with CIRC Technique,  Matthayom Seuksa 1 Students 
 

บทน า 
 สาระส าคญัของการปฏริปูการศกึษา โดยเฉพาะเรือ่งของการปฏริปูการเรยีนรูเ้ป็นการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการเรยีนรูโ้ดยเน้นประโยชน์ทีผู่เ้รยีนจะไดร้บั ค านึงถงึความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เพื่อส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีนใหไ้ดร้บัการพฒันาเตม็ศกัยภาพของแต่ละบุคคล ดว้ย
การปลกูฝงัใหผู้เ้รยีนรูจ้กัแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองใหเ้ป็นผูใ้ฝเ่รยีนรู ้เป็นผูม้นิีสยัรกัการอ่านและการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติ การทีจ่ะท าใหค้วามมุง่หวงัของการปฏริปูการศกึษาประสบความส าเรจ็ไดเ้รว็นัน้ 
จะตอ้งช่วยกนัพฒันาและส่งเสรมิใหเ้ยาวชนเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้ทีม่นีิสยัรกัการอ่าน มทีกัษะในการ
อ่าน เพื่อเป็นนกัอ่านทีด่ ีมภีมูคิุม้กนัการครอบง าทางภูมปิญัญา รูเ้ท่าทนัคน ทนัเหตุการณ์ กา้วทนัไป
กบัยคุโลกาภวิฒัน์ไดเ้ป็นอย่างด ี(อุดมศกัดิ ์พลอยบุตร.  2545 : 18) ซึง่หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 2551 ไดก้ าหนดสาระการเรยีนรู ้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไว ้4 สาระ คอื สาระที ่1 ภาษา
เพื่อการสื่อสาร (Communications) สาระที ่2 ภาษาและวฒันธรรม (Cultures) สาระที ่3 ภาษากบั
ความสมัพนัธก์บักลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ื่น (Connections) สาระที ่4 ภาษากบัความสมัพนัธก์บัชุมชนโลก 
(Communities) ส าหรบัการอ่าน หลกัสตูรจดัไวเ้ป็นสาระแรกของกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 
ตรงกบัมาตรฐานที ่1.1 ทีเ่ขา้ใจว่ากระบวนการฟงัและการอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และน าความรูม้าใช้
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อยา่งมวีจิารณญาณพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 24(3) จดักจิกรรมให้
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกปฏบิตัใิหท้ าได ้คดิเป็นท าเป็น รกัการอ่านและเกดิ 
การใฝรู่อ้ย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ (2551 : 208) ทีร่ะบุว่า กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ มุง่หวงัใหผู้เ้รยีนมเีจต
คตทิีด่ต่ีอภาษาต่างประเทศ สามารถใชภ้าษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู ้
ประกอบอาชพี และศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ รวมทัง้มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งราวและวฒันธรรมอนั
หลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคดิและวฒันธรรมไทยไปยงัสงัคมโลกไดอ้ยา่ง
สรา้งสรรค ์ จะเหน็ไดว้่า การอ่านมบีทบาทส าคญัต่อชวีติประจ าวนัของบุคคลในสงัคม ทุกเพศ ทุกวยั 
และทุกอาชพี การอ่านจงึมผีลต่อความเจรญิของประเทศชาต ิถา้บุคคลในชาตเิป็นผูอ่้านทีม่คีุณภาพ 
รูจ้กัคดิและมวีจิารณญาณในการอ่านชาตกิจ็ะพฒันา แต่ถา้บุคคลในชาตอ่ิานหนงัสอืไมอ่อก หรอือ่าน
แลว้สื่อความหมายไดไ้มเ่ขา้ใจกจ็ะเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ ดงันัน้คุณภาพการอ่านของบุคคล
ในสงัคมจงึเป็นสิง่ส าคญั ถา้ประชาชนส่วนใหญ่ในชาตมิปีญัหาในการอ่านกจ็ะท าใหเ้กดิปญัหาต่อการ
พฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงเพราะผูค้นไม่มคีวามสนใจในระบอบการปกครองทีแ่ทจ้รงิ 
การอ่านเป็นทกัษะทางภาษาทีส่ าคญั และจ าเป็นมากในการด ารงชวีติของคนไทยในยคุปจัจบุนั เพราะ
วทิยาการและเทคโนโลยต่ีาง ๆ ไดเ้ปลีย่นแปลงและเจรญิกา้วหน้าอย่างรวดเรว็ การตดิต่อสื่อสารมี
ความส าคญัในธุรกจิการงานมากขึน้ สภาพของสงัคมกลายเป็นสงัคมขา่วสาร (Information Society) 
เนื้อหาสาระทางวชิาการทัง้ขอ้มลูต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนัจะตอ้งอาศยัการอ่านจงึจะสามารถเขา้ใจและ
สื่อความหมายไดถู้กตอ้ง แมจ้ะมกีารน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการตดิต่อสื่อสารแต่กไ็มส่ามารถใชท้ดแทน
การอ่านได ้ฉะนัน้ คนเราจ าเป็นตอ้งมทีกัษะในการอ่าน กล่าวคอื ตอ้งอ่านไดร้วดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 
เพื่อเสาะแสวงหาความรูท้ ัง้หลาย จนสามารถเขา้ใจและตดิตามการเปลีย่นแปลงความเจรญิก้าวหน้าทาง
วชิาการ รวมทัง้ขอ้มลูข่าวสารนัน้ไดท้นั วรีะ แขง็กสกิาร (2544 : 25 – 27) ไดใ้หค้วามส าคญัของการ
อ่านว่าเป็นเครือ่งมอืส าคญัทีใ่ชใ้นการเสาะแสวงหาความรู ้เป็นช่องทางของการรบัรูท้ีส่ามารถเลอืกรบั
และแสวงหาไดต้ามโอกาสทีต่อ้งการ เป็นทางทีเ่พิม่พนูความรู ้ความคดิและประสบการณ์ไดท้ัง้เชงิลกึ
และเชงิกวา้งอยา่งไม่จ ากดัขอบเขต และนอกจากนัน้ การอ่านยงัมคีวามส าคญัตามมุมมอง คอื มองการ
อ่านในแงก่ารแสวงหาความสุข มองการอ่านในแง่ของการเรยีนรูแ้ละพฒันาสมอง มองการอ่านในแง่มมุ
มองของพระพุทธศาสนา มองการอ่านในแง่จติวทิยา และมองการอ่านในแงก่ารใชเ้วลา การอ่านไมใ่ช่
เพยีงแค่การอ่านตวัหนงัสอืหรอืตวัอกัษรใหอ้อกเท่านัน้ แต่ทีส่ าคญักว่านัน้คอื ตอ้งอ่านใหเ้ป็นดว้ย ใน
บรรดาทกัษะทัง้ 4 ดา้น คอื การฟงั การพดู การอ่าน และการเขยีนนัน้ การอ่านนับเป็นพฤตกิรรมการรบั
สารอย่างหนึ่ง กล่าวคอื เป็นการรบัรูเ้รือ่งราวโดยใชส้ายตามองดตูวัอกัษร แลว้สมองกจ็ะล าดบัเป็น
ถอ้ยค า ประโยคและขอ้ความต่าง ๆ เกดิเป็นเรือ่งราวตามความรูแ้ละประสบการณ์ของผูอ่้านแต่ละคน 
ซึง่ สุภทัรา อกัษรานุเคระห ์(ม.ป.ป. : 50) กล่าวว่า ทกัษะการอ่านเป็นทกัษะทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ด
ส าหรบัผูท้ีเ่รยีนภาษาองักฤษ เป็นภาษาต่างประเทศในประเทศไทย วธิกีารพฒันาความสามารถดา้น
การอ่านมหีลายรปูแบบ ตามทีน่กัวจิยัไดท้ าการวจิยั พบว่า การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื (Cooperative 
Learning) ซึง่สุวทิย ์มลูค าและอรทยั มลูค า (2545 : 134) กล่าวว่า การจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืเป็น
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กระบวนการเรยีนรูท้ีจ่ดัใหผู้เ้รยีนไดร้ว่มมอืและช่วยเหลอืกนัในการเรยีนรูโ้ดยแบ่งกลุ่มผูเ้รยีนทีม่ ี
ความสามารถต่างกนัออกเป็นกลุ่มเลก็ ๆ ซึง่เป็นลกัษณะการรวมกลุ่มอยา่งมโีครงสรา้งทีช่ดัเจน มกีาร
ท างานรว่มกนั มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ มกีารช่วยเหลอืพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั มคีวาม
รบัผดิชอบรว่มกนัทัง้ในส่วนตนและส่วนรวม เพื่อใหต้นเองและสมาชกิทุกคนในกลุ่มประสบความส าเรจ็
ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้การเรยีนรูแ้บบรว่มมอืมหีลายเทคนิค ซึง่ สลาวนิ (Slavin  : 1990 ; อา้งถงึใน 
สมพงษ์ สงิหะพล.  2543 : 179 – 180) ไดเ้สนอแนะเทคนิคการเรยีนรูเ้ป็นทมี (Student Team 
Learning) เป็นเทคนิคหลกัของรปูแบบการสอนทีม่ลีกัษณะส าคญั คอื มรีางวลัใหก้บัทมีต่าง ๆ ผูเ้รยีน
แต่ละคนตอ้งรบัผดิชอบเตม็ทีแ่ละมโีอกาสประสบผลส าเรจ็ในการเรยีนเท่าเทยีมกนั มเีทคนิคอยูห่ลาย
เทคนิค เช่น ทมีผลสมัฤทธิ ์(Student Team Achievement Division) ทมีแขง่ขนั(Team Games 
Tournament) ทมีช่วยเหลอืรายบุคคล (Team Assisted Individualization)และทมีเรยีนภาษา 
(Cooperative Integrated Reading and Composition) การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื เทคนิค CIRC เป็นการ
สอนรปูแบบกลุ่มรว่มมอืบูรณาการการสอนอ่านและการเขยีน มลีกัษณะการจดักลุ่มเดก็เก่ง ปานกลาง 
และอ่อน ปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรูภ้าษาทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัโดยใชเ้ทคนิคเพื่อนสอนเพื่อน มกีาร
ทดสอบเป็นรายบุคคลและน าคะแนนเฉลีย่มาเป็นคะแนนของกลุ่ม นกัเรยีนไดฝึ้กทกัษะการสื่อสารและ
ทกัษะทางสงัคม นกัเรยีนทีม่คีวามสามารถทางการอ่านสงูไดช้่วยเหลอืนกัเรยีนทีม่คีวาม สามารถในการ
อ่านต ่าเป็นการช่วยใหน้กัเรยีนมคีวามเขา้ใจในการอ่านดขีึน้จากประสบการณ์ในการสอนวชิา
ภาษาองักฤษ มากกว่า 10 ปีของผูว้จิยั พบว่า ในโรงเรยีนโพนงามพทิยานุกูล อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั
มหาสารคาม ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 26 วชิาภาษาองักฤษเป็นวชิาทีน่กัเรยีนมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่าตลอดมา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งของการอ่าน ผูเ้รยีนไมส่ามารถน าความรู้
ทีไ่ดจ้ากชัน้เรยีนไปใชใ้นการสื่อสารได ้สาเหตุหนึ่งมาจากครผููส้อนขาดเทคนิคในการสอนท าใหก้ารเรยีน 
การสอนขาดความน่าสนใจ  นกัเรยีนเบื่อไมอ่ยากเรยีน นกัเรยีนมทีศันคตทิีไ่มด่ต่ีอการเรยีนวชิา
ภาษาองักฤษ และจากรายงานผลการทดสอบระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-Net) ปีการศกึษา 2552 ช่วงชัน้ที ่
3 (มธัยมศกึษาปีที ่3) โรงเรยีนโพนงามพทิยานุกูล อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม วชิา
ภาษาองักฤษ (93) มคี่าเฉลีย่ที ่18.59 และช่วงชัน้ที ่4 (มธัยมศกึษาปีที ่6) มคี่าเฉลีย่ที ่20.31 ซึง่ต ่ากว่า
ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดัและระดบัประเทศ แสดงใหเ้หน็ว่านกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยูใ่นระดบั
ต ่า โดยเฉพาะในดา้นทกัษะการอ่านซึง่พบว่านกัเรยีนไมส่ามารถอ่านจบัใจความส าคญัจากเรือ่งทีอ่่านได ้
เมือ่พจิารณาถงึสาเหตุของปญัหาการสอนภาษาองักฤษ พบว่า นกัเรยีนไมเ่หน็ความส าคญัของการเรยีน
ภาษาองักฤษเนื่องจากไม่มโีอกาสฝึกและใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจ าวนั ไมม่ปีระโยชน์ต่อการเรยีนรู ้
เป็นเรือ่งไกลตวั รวมถงึความรูพ้ืน้ฐานจากระดบัชัน้ทีผ่่านมา จงึท าใหน้กัเรยีนมเีจตคตทิีไ่มด่ต่ีอวชิา
ภาษาองักฤษ นอกจากน้ีปญัหาทีพ่บ คอื การจดัการเรยีนการสอนไมไ่ดเ้น้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง ไม่มี
หอ้งปฏบิตักิารทางภาษา สื่อและเทคโนโลยไีมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของผูเ้รยีน  (โรงเรยีนโพนงาม
พทิยานุกูล. 2551 : 25 - 34) จากปญัหาการอ่านขา้งต้น ผูว้จิยัพจิารณาว่าการพฒันาแผนการจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใช ้การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื เทคนิค CIRC เพื่อใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรงุและพฒันาการเรยีนการสอนในวชิา
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ภาษาองักฤษและพฒันาความสามารถดา้นการอ่านเพื่อความเขา้ใจจะท าใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นกัเรยีนใหส้งูขึน้อกีทัง้ยงัสามารถน าความความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ช้ และพฒันาคุณภาพชวีติไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ต่อไป 
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาผลการจดักจิกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบ
รว่มมอื เทคนิค CIRC ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  
 2. เพื่อหาประสทิธภิาพของแผนการจดักจิกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใช้
การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื เทคนิค CIRC ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์75/75  
 3. เพื่อหาดชันีประสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรูก้ารอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบรว่มมอื เทคนิค CIRC ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
 4. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงัเรยีน เรือ่ง การอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจ โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบรว่มมอื เทคนิค CIRC ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  
 5. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีม่ต่ีอการเรยีนรูโ้ดยใชก้าร
เรยีนรูแ้บบรว่มมอื เทคนิค CIRC 
 

สมมติฐานการวิจยั 
 นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 มผีลสมัฤทธิด์า้นการอ่านเพื่อความเขา้ใจ โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบ
รว่มมอื เทคนิค CIRC หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน  
 

ขอบเขตการวิจยั 
 1. กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนโพนงามพทิยานุกูล อ าเภอ
โกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษาเขต 26 จ านวน 13 คน 
 2. ตวัแปร 
  2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบรว่มมอืเทคนิค CIRC 

2.2  ตวัแปรตาม 
 2.2.1 ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบรว่มมอื เทคนิค CIRC
 2.2.2 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

   2.2.3 ความพงึพอใจ     
 3.กรอบเนื้อหาทีใ่ชใ้นการวจิยั 

    การวจิยัครัง้นี้ เป็นการศกึษาผลการจดักจิกรรมเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบรว่มมอื เทคนิค 
CIRC เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
 4. ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวจิยั  
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  การวจิยัในครัง้นี้ไดก้ าหนดระยะเวลาการวจิยัในปีการศกึษา 2554 ตัง้แต่ เดอืน พฤษภาคม 
2554 ถงึ เดอืน สงิหาคม 2554 เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรยีน 
 5. สถานทีท่ีใ่ชใ้นการวจิยั 
  โรงเรยีนโพนงามพทิยานุกูล อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 26 
 6. ลกัษณะของการวจิยั การวจิยัครัง้นี้เป็นการประยกุตใ์ชแ้นวทางการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร 
(Action Research) โดยด าเนินการวจิยัตามวงจรของการวจิยั (Action Research Spiral) ของ เคมมสิ 
และ แมคเทคการต์ (Kemmis & Mctaggart. 1988 ; อา้งถงึในบญัชา แสนทว.ี 2545 : 8) ซึง่มขี ัน้ตอน  
  6.1 ขัน้วางแผน (Plan) เป็นการก าหนดการท างานทีใ่ชผ้ลของการวเิคราะหแ์ละก าหนด
ประเดน็ปญัหาทีต่อ้งแกไ้ข ป้องกนั หรอืพฒันา มาจดัท าเป็นแผนการปฏบิตังิาน 
  6.2 ปฏบิตัติามแผน (Act) หลงัจากทีค่รจูดัท าแผนการวจิยัเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ครนู าแผนที่
ก าหนดไวไ้ปปฏบิตั ิซึง่กรณีของครหูมายถงึ การน าแผนที่ไดใ้นขอ้ 6.1 ไปจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
หรอืจดักจิกรรมการสอนทีม่กีารใชน้วตักรรมทีเ่ลอืกแลว้ไปแกป้ญัหาขณะทีจ่ดัการเรยีนการสอน 
  6.3 สงัเกตผลทีเ่กดิจากการปฏบิตังิาน (Observe) ขัน้ตอนน้ีครจูะท าการสงัเกตผลการ
ปฏบิตังิานของตน พรอ้มทัง้มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผลการใชน้วตักรรม วเิคราะหข์อ้มลูและน าเสนอผล
ทีไ่ดจ้ากการใชน้วตักรรมในการแกป้ญัหานัน้ ๆ 
  6.4 สะทอ้นความคดิ (Reflect) ครนู าผลทีไ่ดจ้ากการใชน้วตักรรมมาแปรผล อภปิรายผล 
โดยใหผู้ม้สี่วนรว่มไดว้พิากษ์วจิารณ์ ผลสรปุทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนน้ีจะน าไปสู่ 
การปรบัปรงุแกไ้ขงานของคร ูซึง่ครสูามารถน าผลทีไ่ดไ้ปวางแผนการปฏบิตังิานของตนต่อไป 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ม ี4 ชุด ไดแ้ก่ 
  1. แผนการจดัการเรยีนรู ้ซึง่เป็นแผนการจดัการเรยีนรูท้ีจ่ดัท าเฉพาะเพื่อใชป้ระกอบการใช้
การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื เทคนิค CIRC จ านวน 8 แผน แต่ละแผนการจดั 
การเรยีนรู ้ใชเ้วลาในการสอน จ านวน 2 ชัว่โมง รวม 16 ชัว่โมง 
   2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลอืก จ านวน 20 ขอ้ ซึง่ใช้
ทดสอบก่อนและหลงัการจดัการเรยีนการสอนโดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบรว่มมอื เทคนิค CIRC  
  3. แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีน ซึง่ใชส้อบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ ี
ต่อการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื เทคนิค CIRC เป็นแบบ Rating Scale วดัความพงึพอใจของนกัเรยีน 4 ดา้น 
คอื 1) ดา้นกจิกรรมการอ่านตามขัน้ตอน CIRC 2) ดา้นกระบวนการกลุ่ม  
3) ดา้นทกัษะทางสงัคม และ 4) ดา้นการเรยีนแบบคละความสามารถ จ านวน 20 ขอ้ 
  4. เครือ่งมอืสะทอ้นผลการปฏบิตั ิไดแ้ก่ 
   4.1 แบบบนัทกึการสงัเกตพฤตกิรรมการสอนของคร ูเป็นแบบบนัทกึการสงัเกตลกัษณะ
ปลายเปิดทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้โดยผูช้่วยวจิยัเป็นผูส้งัเกตและบนัทกึขอ้มลูจากการสงัเกตการสอนของผูว้จิยั 
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ทีบ่รรยายถงึพฤตกิรรมการสอนทีด่แีละขอ้ควรปรบัปรงุและน าไปใชป้ระเมนิการสอนของครใูนแต่ละ
แผนการจดัการเรยีนรู ้
   4.2 แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนของนกัเรยีน เป็นแบบบนัทกึการสงัเกตลกัษณะ
ปลายเปิดทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้โดยผูว้จิยัและผูช้่วยผูว้จิยัใชบ้นัทกึขอ้มลูจากการสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีน
ของนกัเรยีนและบรรยายถงึพฤตกิรรมการเรยีนของนกัเรยีนในแต่ละแผนการจดัการเรยีนรู้ 
   4.3 แบบบนัทกึเหตุการณ์ขณะท าการสอนของครเูป็นแบบบนัทกึเหตุการณ์ทีผู่ว้จิยัเป็น
ผูบ้นัทกึเหตุการณ์ดว้ยตนเองหลงัจากสิน้สุดการสอนในแต่ละแผนการจดัการเรยีนรู้ 
   4.4 แบบสมัภาษณ์นกัเรยีนเป็นแบบสมัภาษณ์นกัเรยีนทีใ่ชค้ าถามแบบปลายเปิด 
เพื่อใหผู้ต้อบไดแ้สดงความคดิเหน็และความรูส้กึของตนเองไดอ้ยา่งอสิระเตม็ที ่โดยผูว้จิยัท าการ
สมัภาษณ์นกัเรยีนเป็นรายบุคคลหลงัจากจบการเรยีนการสอนในแต่ละวงจร ซึง่จะท าการสมัภาษณ์วงจร
ละ 3 คน ซึง่นกัเรยีนทีส่มัภาษณ์จะมาจากนกัเรยีนกลุ่มเก่ง ปานกลางและอ่อน กลุ่มละ 1 คน 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
  1 น าแผนการจดัการเรยีนรูท้ีส่รา้งและพฒันาขึน้จนเป็นฉบบัสมบูรณ์ขออนุมตัผิูบ้รหิาร
โรงเรยีนโพนงามพทิยานุกูลและไดร้บัอนุมตัใิหใ้ชจ้ดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ก่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 
  2 ใหน้กัเรยีนท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ดว้ยขอ้สอบวดัความสามารถดา้น
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ก่อนเรยีน (Pre-Test) เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลอืก จ านวน 20 ขอ้   
  3 จดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารจดัการเรยีนการสอนรปูแบบ 
CIRC ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแผนการ
จดัการเรยีนรู ้8 แผนการจดัการเรยีนรู ้จ านวน 16 ชัว่โมง มกีารประเมนิผลการเรยีนระหว่างเรยีนของ
กระบวนการจดัการเรยีนรูห้ลงัเสรจ็ในแต่ละแผนการจดัการเรยีนรู้ 
 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูจากการเกบ็รวบรวมมาท าการวเิคราะห ์ดงันี้ 
  1. ใชค้่าคะแนนเฉลีย่ ( ) ค่าคะแนนความเบีย่งแบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า 
รอ้ยละ โดยการน าคะแนนเฉลีย่ของผลการทดสอบหลงัการเรยีนในแต่ละวงจรมาเทยีบกบัเกณฑค์วาม
รอบรูท้ีก่ าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรยีนการสอน คอืรอ้ยละ 70 ของคะแนนเตม็ และจ านวนนกัเรยีนที่
ผ่านเกณฑด์งักล่าวไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70  
  2. ใชข้อ้มลูในการสงัเกตพฤตกิรรมการสอน การสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีน  
การบนัทกึประสบการณ์การสอน การบนัทกึประสบการณ์การเรยีน การสมัภาษณ์ มาสะทอ้นผลการ
ปฏบิตัแิละวเิคราะหส์ภาพการณ์ทีเ่กดิขึน้ว่ามสีิง่ใดทีต่อ้งปรบัปรงุแกไ้ข อยา่งไร เพื่อเป็นขอ้มลูในการ
วางแผนรอบต่อ ๆ ไป 
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สรปุผลการวิจยั 
 1. ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชแ้ผนการจดัการเรยีนรูก้ารอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจ โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบรว่มมอื เทคนิค CIRC ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทัง้ 3 วงจรพบว่า นกัเรยีนมี
ความกระตอืรอืรน้ สนใจในการเรยีนมากขึน้ นกัเรยีนมสี่วนรว่มกจิกรรม มปีฏสิมัพนัธท์ีด่ ีช่วยเหลอืซึง่
กนัและกนั 
 2. ประสทิธภิาพดา้นกระบวนการและประสทิธภิาพของผลลพัธข์องแผนการจดัการเรยีนรูก้าร
อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบรว่มมอื เทคนิค CIRC ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 มี
ค่าเท่ากบั 76.54/78.08 ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์75/75 ทีต่ัง้ไว ้
 3. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยแผนการจดัการเรยีนรูก้ารอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชก้าร
เรยีนรูแ้บบรว่มมอื เทคนิค CIRC ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 มคี่าเท่ากบั 0.7061 แสดงว่านกัเรยีนมคีวามรู้
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 70.61   
 4. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยแผนการจดัการเรยีนรูก้ารอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชก้าร
เรยีนรูแ้บบรว่มมอื เทคนิค CIRC ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อน
เรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 5. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยแผนการจดัการเรยีนรูก้ารอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชก้าร
เรยีนรูแ้บบรว่มมอื เทคนิค CIRC ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 มคีวามพงึพอใจระดบัมากทีสุ่ด (  = 4.52) 
 

อภิปรายผล 
 จากการวจิยั การพฒันาความสามารถการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชก้ารเรยีนรู้
แบบรว่มมอื เทคนิค CIRC ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 อภปิรายผลไดด้งันี้ 
 1. ผลการจดักจิกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบร่วมมอื 
เทคนิค CIRC ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 พบว่า ท าใหน้กัเรยีนมสี่วนรว่มในการช่วยเหลอืกนัในกลุ่ม คนเก่งมี
โอกาสไดช้่วยคนทีอ่่อนกว่า ท าใหน้กัเรยีนทีม่คีวามสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ
ต ่าสามารถพฒันาเพิม่ขึน้ไดซ้ึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของนยันา จนัตาวงศ ์(2551 : 43-46) ทีพ่บว่า 
การพฒันาการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โดยวธิ ีCIRC ช่วย
ใหน้กัเรยีนมกีารแสดงออกของพฤตกิรรมดา้นการปฏบิตัตินทีด่ต่ีอเพื่อน และดา้นการมสี่วนรว่มในการ
ท ากจิกรรมอยูใ่นระดบัสงู ทัง้นี้เป็นเพราะการจดักจิกรรมกลุ่มรว่มมอืแบบ CIRC เป็นการท างานรว่มกนั
และช่วยเหลอืกนั มกีารอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัตลอดจนฝึกการท างานรว่มกบัผูอ้ื่น จน
มัน่ใจว่าสมาชกิในกลุ่มทุกคนเกดิการเรยีนรูส้ามารถทีจ่ะตอบค าถาม ท างานกลุ่ม และการทดสอบยอ่ย
ได ้เพราะความส าเรจ็ของแต่ละบุคคลในกลุ่มคอืความส าเรจ็ของกลุ่ม นกัเรยีนจงึเขา้ใจและใหค้วาม
รว่มมอืในกลุ่มอยา่งเตม็ที ่บรรยากาศในหอ้งเรยีนเป็นไปดว้ยความสนุกสนาน เมือ่ใชค้วบคู่กบัการ
แขง่ขนัแบบทีม่แีต่ผูช้นะ นักเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการทีจ่ะท าคะแนนกลุ่มตนเองใหส้งูทีสุ่ด เมือ่ครู
ประกาศผลคะแนนใหท้ราบ นกัเรยีนมกีารวางแผนและความมุ่งมัน่ในการทีจ่ะท าใหค้ะแนนกลุ่มเพิม่ขึน้
ในคราวต่อไป  
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 2. แผนการจดักจิกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบรว่มมอื 
เทคนิค CIRC ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 76.54/78.08 ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์75/75 ทีต่ัง้ไว ้
หมายความว่า ผูเ้รยีนไดค้ะแนนเฉลีย่จากการทดสอบย่อยคดิเป็นรอ้ยละ 76.54 และไดค้ะแนนเฉลีย่จาก
การท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ 78.08 แสดงว่า แผนการจดัการ
เรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ มปีระสทิธภิาพสูงกว่าเกณฑท์ี ่75/75 ทีต่ัง้ไว ้ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ
กชนนัท ์ขม่อาวุธ (2551 : 72) ทีพ่บว่า ชุดการเรยีนทีส่อนดว้ยแบบ CIRC ส าหรบันกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่5 มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 89.97/81.73 สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของรกัษ์สุดา    
ทรพัยม์าก (2548 : 194-195) ทีพ่บว่า แผนการพฒันาทกัษะการอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษเพื่อ
การสื่อสารของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยใชว้ธิรี่วมมอืกนัเรยีนรู ้แบบผสมผสาน (CIRC) มี
ประสทิธภิาพรอ้ยละ 80.57 ทัง้นี้เป็นเพราะแผนการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ไดผ้่านการตรวจและการให้
ค าแนะน าจากอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์อกีทัง้ไดผ้่านการประเมนิคุณภาพและความเหมาะสม 
ตลอดจนเสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญ และผูว้จิยัไดด้ าเนินการสรา้งและหาคุณภาพของแผนการเรยีนรูอ้ย่าง
เป็นระบบ ทัง้การศกึษาและวเิคราะหห์ลกัสตูร ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั สาระการเรยีนรู ้กจิกรรมการ
เรยีนรู ้สื่อและแหล่งการเรยีนรูแ้ละการวดัผลประเมนิผลการเรยีนรู ้รวมทัง้ศกึษาเอกสารและต าราที่
เกีย่วกบัการสรา้งแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุ่มรว่มมอืจนเขา้ใจ แลว้จงึน าไปให้
ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมและใหข้อ้เสนอแนะเพื่อมาปรบัปรงุแก้ไข แลว้น าแผนการ
เรยีนรูไ้ปทดลองใช ้(Try-out) และน าขอ้บกพรอ่งมาปรบัปรงุอกีเพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพก่อนจะน าไปทดลอง
กบักลุ่มเป้าหมาย ท าใหแ้ผนการจดัการเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพ 
 3. ดชันีประสทิธผิลของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ารอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบรว่มมอื เทคนิค CIRC ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1มคี่าเท่ากบั 0.7061 แสดงว่านกัเรยีนมี
อตัราการเรยีนรูท้ีก่า้วหน้ารอ้ยละ 70.61 ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของจฬุาลกัษณ์ กองพลิา (2553 : 
91) พบว่าดชันีประสทิธผิลของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ารพฒันาความสามารถดา้นการอ่านจบั
ใจความ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบกลุ่มรว่มมอืแบบ CIRC มคี่า
เท่ากบั 0.5607 แสดงว่านกัเรยีนมอีตัราการเรยีนรูท้ีก่า้วหน้ารอ้ยละ 56.07 ทัง้นี้เนื่องมาจากนกัเรยีนได้
เรยีนรูแ้ละปฏบิตักิจิกรรมตามแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบกลุ่มรว่มมอื ซึง่เป็นวธิกีารจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนทีเ่น้นการจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนใหแ้ก่ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูร้ว่มกนัเป็นกลุ่มเลก็ ๆ แต่ละ
กลุ่มประกอบดว้ยสมาชกิทีม่คีวามรูค้วามสามารถแตกต่างกนั โดยทีแ่ต่ละคนมสี่วนรว่มอย่างแทจ้รงิใน
การเรยีนรู ้และในความส าเรจ็ ของกลุ่มทัง้โดยการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ การแบ่งปนัทรพัยากรการ
เรยีนรูร้วมทัง้การเป็นก าลงัใจแก่กนัและกนั คนทีเ่รยีนเก่งจะช่วยเหลอืคนทีอ่่อนกว่า สมาชกิในกลุ่มไม่
เพยีงแต่รบัผดิชอบต่อการเรยีนของตนเองเท่านัน้ หากแต่จะตอ้งรว่มรบัผดิชอบต่อการเรยีนรูข้องเพื่อน
สมาชกิทุกคนในกลุ่ม ความส าเรจ็ของแต่ละบุคคลคอืความส าเรจ็ของกลุ่ม นอกจากนี้การจดัการเรยีนรู้
แบบกลุ่มรว่มมอื แบบ CIRC ยงัท าใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มไดต้ัง้เป้าหมายรว่มกนัซึง่เป้าหมายของกลุ่มจะ
ท าใหน้กัเรยีนเกดิแรงจงูใจทีจ่ะช่วยใหส้มาชกิในกลุ่มคนอื่น ๆ ใหเ้รยีนไดเ้หมอืนกนั สามารถทีจ่ะตอบ
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ค าถามหรอืท าแบบทดสอบไดเ้หมอืนกนั เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทีร่ว่มกนัตัง้ไว ้ทุกคนในกลุ่มจะพยายาม
ทีจ่ะช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั แต่ละคนจะตอ้งรบัผดิชอบต่อตนเองและรบัผดิชอบต่อกลุ่มตนเองดว้ย 
 4. นกัเรยีนชนัมธัยมศกึษาปีที ่1ทีเ่รยีนดว้ยแผนการจดัการเรยีนรูก้ารอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจ โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบรว่มมอื เทคนิค CIRC มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อน
เรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของภาวด ีจติตามยั (2548 : 110) ทีพ่บว่านกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
ภาษาองักฤษดา้นการอ่านและการเขยีนทีจ่ดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิสีอนแบบรว่มมอืกนัแบบ CIRC สงูขึน้ 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทัง้นี้เนื่องมาจากนักเรยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยแผนการจดักจิกรรมเรยีนรู้
ทีม่ปีระสทิธภิาพ และไดเ้รยีนรูด้ว้ยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบการจดัการเรยีนรูท้ีน่ ากระบวนการท างาน
ท างานกลุ่มและการรว่มกนัคดิวเิคราะหโ์ดยกลุ่มรว่มมอืกนัเรยีนรู ้มกีารช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในกลุ่มให้
ไดเ้รยีนรูร้ว่มกนัทัง้กลุ่มนกัเรยีนอ่อนไดเ้รยีนรูม้ากขึน้เพราะมนีกัเรยีนเก่งและปานกลางคอยดแูล
ช่วยเหลอื อธบิายในสิง่ทีไ่ม่เขา้ใจใหเ้ขา้ใจดยีิง่ขึน้ ส่งใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ 
 5. นกัเรยีนชนัมธัยมศกึษาปีที ่1 มคีะแนนความพงึพอใจต่อกจิกรรมการเรยีนรูก้ารอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบรว่มมอื เทคนิค CIRC โดยรวมอยูใ่นระดบัความพงึ
พอใจมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.52 ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของรกัษ์สุดา ทรพัยม์าก (2548 : 
195) พบว่า นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 มคีวามคดิเหน็ต่อการจดักจิกรรมการสอนอ่านและเขยีน
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชว้ธิรีว่มมอืกนัเรยีนรูแ้บบผสมผสาน (CIRC) อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมาก
ทีสุ่ด ทัง้นี้เนื่องมาจากกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุ่มรว่มมอืเป็นกจิกรรมทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนรูร้ว่มกนั 
สมาชกิทุกคนในกลุ่มต่างใหค้วามรว่มมอืและช่วยเหลอืกนัเพื่อใหก้ลุ่มของตนประสบความส าเรจ็ตาม
เป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้นกัเรยีนไดเ้รยีนรูอ้ย่างมคีวามสุขและสนุกสนาน และครผููส้อนไดใ้ชก้ารเสรมิแรง เช่น 
ใหร้างวลั ค ายกยอ่งชมเชย ซึง่ท าใหน้กัเรยีนเกดิแรงจงูใจและพงึพอใจในการเรยีนรู้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 
  1.1 ผลจากการจดักจิกรรมพบว่า การจดักจิกรรมกลุ่มโดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบรว่มมอื เทคนิค 
CIRC ในวงจรที ่1 นกัเรยีนยงัไมใ่หค้วามรว่มมอือยา่งเตม็ทีใ่นการเขา้กลุ่มตามทีค่รจูดัให ้นกัเรยีนบาง
คนไมใ่หค้วามช่วยเหลอืกนัภายในกลุ่ม เมือ่ครใูหน้กัเรยีนท าใบงานนกัเรยีนทีเ่ก่งจะท าไดโ้ดยทีไ่มใ่ห้
ความช่วยเหลอืเพื่อน นกัเรยีนทีอ่่อนกจ็ะไมไ่ดร้บัความช่วยเหลอืท าใหไ้มเ่กดิผลสมัฤทธิท์างการอ่าน 
ดงันัน้ ครตูอ้งเอาใจใส่และเน้นย ้าในเรือ่งหลกัการของการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืว่า ตอ้งการใหน้กัเรยีนได้
เรยีนรูร้ว่มกนั และเกดิความรบัผดิชอบรว่มกนั พรอ้มกบักระตุน้การเรยีนรูด้ว้ยกจิกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ 
  1.2 การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นชัว่โมงแรกเป็นสิง่ส าคญั ครคูวรชีแ้จงขอ้ตกลง ขอ้ปฏบิตั ิ
และเกณฑก์ารประเมนิผลและรางวลัทีแ่ต่ละกลุ่มจะไดร้บั  
  1.3 ขัน้ตอนหรอืกจิกรรมทีน่ักเรยีนอ่อนมากไมส่ามารถท าผ่านได ้ครคูวรดแูล  เอาใจใส่
เป็นพเิศษ สรา้งเกณฑก์ารประเมนิผลส าหรบันกัเรยีนกลุ่มอ่อนมากเพื่อใหเ้หมาะสมต่อการเรยีนรู้ 

98 
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  1.4 ครคูวรแจง้ผลการทดสอบการอ่านออกเสยีง การสะกดค าและผลการทดสอบวดัความ
เขา้ใจทา้ยแผนการจดัการเรยีนรูพ้รอ้มขอ้ชีแ้นะใหน้กัเรยีนทราบทนัท ีเพื่อใหน้กัเรยีนทราบพฒันาการ
การเรยีนรูข้องตนและกลุ่ม ซึง่จะส่งผลใหน้กัเรยีนเกดิความกระตอืรอืรน้และเป็นแรงจงูใจในการเรยีนรู ้
 2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรน าการจดักจิกรรมเรยีนรูแ้บบรว่มมอื เทคนิค CIRC ไปใชก้บันกัเรยีนกลุ่มอื่นเพื่อ
ยนืยนัประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรู ้
  2.2 ควรน ารปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื เทคนิค CIRC ไปใชก้บักลุ่มสาระ
การเรยีนรูอ้ื่น ๆ เช่น สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านและการเขยีน 
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บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ  1) พฒันาบทเรยีนส าเรจ็รปู เรือ่ง ชวีติพชื กลุ่มสาระ 
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2  ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80  2)  หาค่าดชันี
ประสทิธผิล  3) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  4) ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการ
เรยีนรูด้ว้ยบทเรยีนส าเรจ็รปู 
 กลุ่มเป้าหมายในการวจิยัครัง้น้ี  เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2  ภาคเรยีนที ่1ปีการศกึษา 
2552  ของโรงเรยีนบา้นหวัชา้ง ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม เขต 3 1  หอ้งเรยีน  จ านวน 
14 คน  ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่  
แผนการจดัการเรยีนรู ้เรือ่งชวีติพชื  บทเรยีนส าเรจ็รปู จ านวน 8  เล่ม  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน  ชนิดเลอืกตอบ  3 ตวัเลอืก จ านวน 1 ฉบบั รวม 30 ขอ้  แบบสอบถามความพงึพอใจต่อ
บทเรยีนส าเรจ็รปู  เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ม ี5 ระดบั  จ านวน 20 ขอ้ และแบบ
ประเมนิแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละบทเรยีนส าเรจ็รปู   สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิาน โดยใช ้ t-test (Dependent  Sample)  
 ผลการวจิยั  พบว่า 
  1.  ประสทิธภิาพของบทเรยีนส าเรจ็รปู เรือ่งชวีติพชื กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์  
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2  ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มคี่าเท่ากบั 86.25/89.76       
  2.  ค่าดชันีประสทิธผิล (The Effectiveness Index)  ของนกัเรยีนทีเ่รยีนจากบทเรยีน
ส าเรจ็รปูทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มคี่าเท่ากบั 0.59   
  3.  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนหลงัเรยีนดว้ยบทเรยีนส าเรจ็รปู แตกต่างจากก่อน
เรยีน  อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 
  4.  นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนดว้ยบทเรยีนส าเรจ็รปูอยูใ่นระดบั 
มากทีสุ่ด   
 

ค าส าคญั  :  การพฒันาบทเรยีนส าเรจ็รปู, เรือ่งชวีติพชื, กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร,์  
          ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 

 
1นกัศกึษาปรญิญาโท, สาขาวชิาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2อาจารย,์  สาขาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
3อาจารย,์  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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ABSTRACT 
 This The purposes of this research were 1) to develop programmed instruction in 
Science Strands on the topic of plant’s life for Prathomsueksa 2 students on the standard 
criteria of 80/80, 2) to find out the effectiveness index of students who studied from the develop 
programmed instruction, 3) to compare students’ learning achievements before and after using 
the programmed instruction on plant’s life, and 4) to study the students’ satisfaction towards 
using programmed instruction. The target group were a class of 14 Prathonsueksa 2 students 
studying in the first semester of the academic year 2009 of Ban Hua Chang School, Maha 
Sarakham Primary Education Area Office 3, which were selected by purposive sampling. 
Research instruments comprised lesson plans, programmed instructions, learning achievement 
test, satisfaction questionnaire, and lesson plan and programmed instruction assessment. 
Percentage, means, standard deviation and were used for data analysis. The hypotheses were 
tested by t-test for dependent sample. 
 The research findings were: 
  1. The criteria of programmed instruction in Science Strand of Prathomsueksa  
2 was at 86.25/89.76. 
  2. The effectiveness index of the students studying from the programmed 
instruction was at 0.59. 
  3. Learning achievement of students before and after the using of programmed 
instruction was statistically different at .01level. 
  4. The students’ satisfaction towards studying through programmed instruction 
was in the high level.  
 
Keyword :  The Development of Programmed Instruction, Science Standards, The Topic of 
   Plant’s Life, Prathomsueksa 2 Students 
 

บทน า 
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 22 ไดก้ าหนดแนวทางในการจดัการศกึษาว่า การจดัการศกึษาตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รยีนทุกคน
สามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดต้ามธรรมชาต ิเตม็ศกัยภาพ และถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามส าคญัทีสุ่ด 
มาตรา 23 กล่าวว่า การจดัการศกึษาทัง้การศกึษาในระบบ นอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั ตอ้ง
เน้นความส าคญัทัง้ความรู ้คุณธรรม กระบวนการเรยีนรู ้และบรูณาการ ตามความเหมาะสมของ
การศกึษาแต่ละระดบั (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2545 ก : 13) 
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 การเรยีนรูใ้นสาระการเรยีนรูต่้างๆ มกีระบวนการและวธิกีารทีห่ลากหลาย ผูส้อนต้องค านึง  
ถงึพฒันาการทางดา้นร่างกายและสตปิญัญา วธิกีารเรยีนรู ้ความสนใจ และความสามารถของผูเ้รยีนเป็น
ระยะ ๆ อยา่งต่อเนื่อง ดงันัน้การจดัการเรยีนรูใ้นแต่ละช่วง ควรใชร้ปูแบบวธิกีารทีห่ลากหลาย เน้นการ
เรยีนการสอนตามสภาพจรงิ และการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ ซึง่เป็นการเรยีนรูใ้นลกัษณะองคร์วม (กรม
วชิาการ. 2545 ข : 24-25)  ส าหรบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศกัราช 2544  ไดก้ าหนดสาระ
การเรยีนรู ้8 กลุ่มสาระประกอบดว้ย  วชิาภาษาไทย  คณติศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ สงัคมศกึษา ศาสนา 
และวฒันธรรม  สุขศกึษาและพลศกึษา  ศลิปะ  การงานอาชพีและเทคโนโลย ี และภาษาต่างประเทศ  
สาระ การเรยีนรูท้ ัง้  8  กลุ่มนี้เป็นองคค์วามรูท้ีเ่น้นการฝึกปฏบิตักิารพฒันาทกัษะหรอืกระบวนการเรยีนรู ้ 
และคุณลกัษณะหรอืค่านิยม  คุณธรรมจรยิธรรมของผูเ้รยีน  การน าหลกัสตูรไปใชต้อ้งใหม้คีวามยดืหยุ่น
สนองความตอ้งการของผูเ้รยีน  ชุมชน  สงัคม  และประเทศชาต ิ(กรมวชิาการ. 2545 ข : 1)   
 จากการศกึษาปญัหาของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 พบว่า ปญัหาความ
สบัสนของผูป้ฏบิตัริะดบัสถานศกึษาในการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา สถานศกึษาส่วนใหญ่ก าหนดสาระ
การเรยีนรูแ้ละผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัไวม้าก ท าใหเ้กดิปญัหาเน้ือหาแน่น การวดัและประเมนิผลไม่
สะทอ้นมาตรฐาน  ส่งผลต่อปญัหาการจดัท าเอกสารหลกัฐานทางการศกึษาและการเทยีบโอนผลการเรยีน 
รวมทัง้ปญัหาคุณภาพของผูเ้รยีนในดา้นความรู ้ ทกัษะ  ความสามารถและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคย์งั
ไมเ่ป็นทีน่่าพอใจ (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2550 : 1)  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 
2551 นอกเหนือจากการก าหนดวสิยัทศัน์ หลกัการ จดุหมาย สมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน คุณลกัษณะอนั
พงึประสงค ์มาตรฐานการเรยีนรูแ้ลว้ ยงัไดใ้หร้ายละเอยีดในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ไดก้ าหนด
มาตรฐานการเรยีนรูเ้ป็นเป้าหมายส าคญัของการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน มาตรฐานการเรยีนรูร้ะบุสิง่ที่
ผูเ้รยีนพงึรูแ้ละปฏบิตัไิด ้มคีุณธรรมจรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค ์ทีต่อ้งการใหเ้กดิแก่ผูเ้รยีน เมือ่จบ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน นอกจากนัน้  มาตรฐานการเรยีนรูย้งัเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคลื่อนพฒันา
การศกึษาทัง้ระบบ เพราะมาตรฐานการเรยีนรูจ้ะสะทอ้นใหท้ราบว่าตอ้งการอะไร  ตอ้งสอนอะไร จะสอน
อยา่งไร และประเมนิอย่างไร รวมทัง้เป็นเครือ่งมอืในการตรวจสอบเพื่อการประกนัคุณภาพการศกึษา 
รวมถงึการก าหนดตวัชีว้ดัระบุสิง่ทีผู่เ้รยีนพงึรูแ้ละปฏบิตัไิด ้รวมทัง้คุณลกัษณะของผูเ้รยีนในแต่ละ
ระดบัชัน้ ซึง่สะทอ้นถงึมาตรฐานการเรยีนรู ้ มคีวามเฉพาะเจาะจงและมคีวามเป็นรปูธรรมน าไปใชใ้นการ
ก าหนดเนื้อหา จดัท าหน่วยการเรยีนรู ้จดัการเรยีนการสอน และเป็นเกณฑส์ าคญัส าหรบัการวดัและ
ประเมนิผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเ้รยีน  
 การจดัการเรยีนการสอน ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542ทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 เน้นใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดต้ลอดเวลา ทุกสถานที ่และตอ้งจดัการศกึษาเพื่อ
ส่งเสรมิการเรยีนตลอดชวีติ สื่อการเรยีนการสอน จงึมบีทบาทส าคญัยิง่ต่อ  การจดัการเรยีนการสอน 
เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้สื่อประเภทเทคโนโลย ีสารสนเทศจงึมบีทบาทมากขึน้ นอกจากนี้รฐับาลได้
เหน็ความส าคญัของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร โดยมุง่ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมสีทิธไิดร้บัการ
พฒันาขดีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศกึษาในโอกาสแรกทีท่ าไดเ้พื่อใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะ
เพยีงพอทีจ่ะใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการพฒันาในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองไดอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ 
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 กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เป็นกลุ่มสาระการเรยีนรูห้นึ่งตามหลกัสตูรการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐานทีท่ าใหค้นพฒันาวธิคีดิ ทัง้ความคดิทีเ่ป็นเหตุเป็นผล ความคดิ สรา้งสรรค ์คดิวเิคราะหว์จิารณ์ 
มทีกัษะทีส่ าคญัในการคน้ควา้หาความรูม้คีวามสามารถในการแก้ปญัหาอย่างเป็นระบบ สามารถตดัสนิใจ
โดยใชข้อ้มลูหลากหลายและประจกัษ์พยานทีต่รวจสอบได้ (กรมวชิาการ 2545 ก : 1)  ซึง่มจีดุประสงค์
เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ีเ่น้นกระบวนการไปสู่การสรา้งองคค์วามรู ้โดยผูเ้รยีนมสี่วนรว่มใน
การเรยีนทุกขัน้ตอน ผูเ้รยีนจะไดท้ ากจิกรรมหลากหลาย ทัง้เป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคลในการสงัเกตสิง่
ต่าง ๆ รอบตวั ตัง้ค าถามหรอืปญัหาเกีย่วกบัสิง่ทีจ่ะศกึษา ไดพ้ฒันากระบวนการคดิขัน้สงู มกีารคดิ
วางแผนและลงมอืปฏบิตั ิการส ารวจตรวจสอบดว้ยกระบวนการทีห่ลากหลายจากแหล่งเรยีนรูท้ ัง้ส่วนที่
เป็นสากลและทอ้งถิน่ คดิและตดัสนิใจเลอืกขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ ไปใชใ้นการตอบค าถามหรอืแกป้ญัหา 
ซึง่จะน าไปสู่องคค์วามรู ้แนวคดิหลกัทางวทิยาศาสตร ์แลว้สื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรูห้รอืองคค์วามรูใ้นรปูแบบ
ต่าง ๆ ใหผู้อ้ื่นไดร้บัรูก้ระบวนการเรยีนรู ้ดงักล่าวจะท าใหผู้เ้รยีนสรา้งองคค์วามรูแ้ละเกดิการพฒันาเจต
คตทิางวทิยาศาสตร ์คุณธรรมและค่านิยมทีด่ต่ีอวทิยาศาสตร ์โดยครผููส้อนมบีทบาทในการวางแผนการ
เรยีนรู ้กระตุ้นแนะน าช่วยเหลอืใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้(กรมวชิาการ. 2545 ก : 4)  ซึง่สอดคลอ้งตาม
แนวพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  มาตรา 22 การจดัการศกึษาตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รยีนมี
ความสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้และถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามส าคญัทีสุ่ด กระบวนการจดัการศกึษา
ตอ้งส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ  ดงันัน้จะเหน็ไดว้่า การจดัการเรยีนการ
สอนจะตอ้งเปลีย่นแปลงไปจากเดมิซึง่เรยีกว่า การปฏริปูการเรยีนรูน้ัน่เอง การทีจ่ะใหผู้เ้รยีนมกีาร
วเิคราะห ์สงัเคราะหอ์งคค์วามรูข้ ึน้ไดเ้องนัน้ตอ้งอาศยัการจดัเตรยีมประสบการณ์การเรยีนรูด้ว้ยการ 
วางแผนการสอน ก่อนลงมอืปฏบิตักิารสอนทุกครัง้ ซึง่ครเูป็นผูม้บีทบาทส าคญัยิง่ในการปฏริปูการเรยีนรู ้
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2545 : 21 - 22) 
 สภาพปจัจบุนัปญัหาการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรช์ัน้
ประถมศกึษาปีที ่2  สาระที ่1  สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ  พบว่านกัเรยีนไมเ่ขา้ใจในเรือ่งพชื  
เช่น  การจ าแนกพชื  ประโยชน์ของพชื  หน้าทีแ่ละส่วนประกอบของพชื  เป็นตน้ เหน็ไดจ้ากการสงัเกต
และจากรายงานผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของโรงเรยีนบา้นหวัชา้ง ปีการศกึษา 2550  และปีการศกึษา 
2551  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2  ต ่ากว่าเกณฑ์
ทีโ่รงเรยีนตัง้ไว ้ แมใ้ชก้จิกรรมการเรยีนการสอนทีห่ลากหลายวธิ ี กย็งัไมส่ามารถจดักจิกรรมการเรียน
การสอนในกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรใ์หป้ระสบความส าเรจ็ตามทีต่อ้งการได ้ ปญัหาทีก่ล่าวมาน้ีถ้า
ไมไ่ดร้บัการแกไ้ขจะท าใหเ้กดิการสญูเปล่าทางการศกึษา  ผูว้จิยัจงึหาวธิกีารแกไ้ข  ถา้ครจูดัการเรยีนการ
สอน  โดยขาดสื่อและนวตักรรม  ขาดการวางแผนและประเมนิผลทีถู่กต้องตรงตามจุดประสงคข์อง การ
เรยีนรู ้ ผูเ้รยีนจะเกดิความเบื่อหน่ายกบัวธิกีารสอนของคร ู กลายเป็นปญัหาส าคญัทีท่ าใหก้ารจดัการ
เรยีนการสอนไมส่มัฤทธิผ์ล  การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนไม่บรรลุวตัถุประสงค ์ วธิกีารหรอืแนวทางทีจ่ะ
แกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้น้ีกค็อื  การใชส้ื่อนวตักรรมโดยการพฒันาบทเรยีนส าเรจ็รปู เป็นสื่อการเรยีนการสอน 
 การใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปูในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีผ่่านมา ไดม้ผีูท้ าการวจิยัคน้ควา้
ถงึผลสมัฤทธิซ์ึง่แสดงใหเ้หน็ว่าสามารถใชใ้นกระบวนการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งไดผ้ลและท าใหก้ารเรยีนการ
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สอนมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ ดงัที ่ มนตร ีจนัทรเ์ภา (2549 : บทคดัยอ่) ไดท้ าการศกึษาคน้ควา้ เรือ่ง การ
พฒันาบทเรยีนส าเรจ็รปู เรื่อง สตัวม์กีระดกูสนัหลงั กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปีที ่
5 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนโรงเรยีนบา้นหนองจนัทร ์ จงัหวดัหนองคาย จ านวน 30 คน  พบว่าบทเรยีน
ส าเรจ็รปู เรือ่ง สตัวม์กีระดูกสนัหลงั กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  มคี่าดชันี
ประสทิธผิลเท่ากบั0.63 และประสทิธภิาพ 86.77/87.55  ซึง่สอดคลอ้งกบั ยพุวรรณ นามบุญ (2549 : 
บทคดัยอ่) ท าการวจิยั เรือ่ง การพฒันาบทเรยีนส าเรจ็รูปกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนโรงเรยีนอุบลวทิยาคม อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี 
จ านวน 40 คน ผลการศกึษาพบว่า บทเรยีนส าเรจ็รปู กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษา 
ปีที ่6 มคี่าดชันีประสทิธผิลเท่ากบั 0.77 และมปีระสทิธภิาพ 87.20/87.05  จากผลการศกึษาดงักล่าว
ชีใ้หเ้หน็ว่าบทเรยีนส าเรจ็รปูเป็นเทคโนโลยทีางการศกึษาชนิดหน่ึง ทีส่ามารถแกป้ญัหาจากการเรยีนการ
สอน ทีย่ดึตนเองเป็นศูนยก์ลางของคร ูปญัหาการขาดการใชส้ื่อนวตักรรมของครแูละปญัหาการเบื่อหน่าย
การเรยีนของผูเ้รยีนกบักจิกรรม การเรยีนซ ้าซาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปูเป็นกจิกรรม
ทีส่นบัสนุนการจดัการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางเพราะเป็นการส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาตนเอง
ตามศกัยภาพและศกึษาความรูด้ว้ยตนเองอยา่งแทจ้รงิแทนทีจ่ะคอยรอรบัการป้อนความรูจ้ากผูส้อนแต่
ฝา่ยเดยีวและบทเรยีนส าเรจ็รปู ท าใหผู้เ้รยีนไดร้บัการกระตุน้ใหเ้กดิก าลงัใจ เรยีนไปตามล าดบัความยาก
งา่ยและทราบค าตอบทีท่ าไปส่งผลใหผ้ลการเรยีนสงูขึน้ (บุญชม ศรสีะอาด. 2537 : 83) 
 ดว้ยเหตุนี้ผูว้จิยัจงึไดด้ าเนินการพฒันารปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ใหง้่ายต่อการ
ท าความเขา้ใจ โดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปู ซึง่ถอืว่าเป็นนวตักรรมทางการศกึษาทีผู่เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ด้
ดว้ยตนเองตามความสามารถและศกัยภาพของแต่ละคน จากสิง่ทีผู่เ้รยีนสามารถตอบสนองไดถู้กตอ้ง ท า
ใหผู้เ้รยีนเป็นศูนยก์ลางในการจดัสภาพ การเรยีนใหผู้เ้รยีนไดบ้รรลุตามจดุมุง่หมายทีว่างไว ้เพื่อใหผู้เ้รยีน
เกดิการเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิผลสมัฤทธิไ์ดต้ามจดุประสงคข์องหลกัสูตรและเป็นแนวทางใน
การพฒันาการเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์และกลุ่มสาระอื่น ๆ ต่อไป 
  

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพื่อพฒันาบทเรยีนส าเรจ็รปู เรือ่ง ชวีติพชื  กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์  
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2  ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
 2. เพื่อหาค่าดชันีประสทิธผิลของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนส าเรจ็รปูทีส่รา้งขึน้ 
 3. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนโดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปู 
เรือ่ง ชวีติพชื ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2   
 4. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนรูด้ว้ยบทเรยีนส าเรจ็รปู 
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สมมติฐานการวิจยั 
 1. บทเรยีนส าเรจ็รปู เรือ่ง ชวีติพชื กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์                                  
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2  มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80   
 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนส าเรจ็รปู เรือ่ง  ชวีติพชืชัน้
ประถมศกึษาปีที ่2  หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
 1. กลุ่มเป้าหมาย 
  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนบา้นหวัชา้ง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มหาสารคาม เขต 3 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2552  จ านวน 14 คน  ซึง่เป็นหอ้งเรยีน ทีผู่ว้จิยัไดร้บั
มอบหมายใหเ้ป็นผูส้อน และภายในหอ้งเรยีนมนีกัเรยีนทุกระดบัสตปิญัญา 
 2. ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
  2.1 ตวัแปรตน้ คอื การเรยีนดว้ยบทเรยีนส าเรจ็รปู เรือ่ง ชวีติพชื  กลุ่มสาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตร ์ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 
  2.2 ตวัแปรตาม คอื บทเรยีนส าเรจ็รปูทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  
ดชันีประสทิธผิลและความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนส าเรจ็รปู 
 3. เน้ือหาท่ีน ามาสร้างบทเรียนส าเรจ็รปู คอื เนื้อหากลุ่มสาระการเรยีนรู ้ วทิยาศาสตร ์
เรือ่ง ชวีติพชื ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ซึง่แบ่งเนื้อหาออกเป็น  8  ตอน คอื 
  3.1 ส่วนประกอบของพชื 
  3.2 เมลด็พชืน่ารูจ้กั 
  3.3 การเจรญิเตบิโตของพชื 
  3.4 การตอบสนองต่อสิง่เรา้ของพชื 
  3.5 การจดักลุ่มพชื 
    3.6 ประโยชน์ของพชื 
  3.7 ดนิและส่วนประกอบของดนิ 
  3.8 ดนิและการใชป้ระโยชน์จากดนิ 
 4. ระยะเวลาและสถานท่ีวิจยั โรงเรยีนบา้นหวัชา้ง อ าเภอกุดรงั ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษา มหาสารคาม เขต 3 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2552 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ม ี5 ชนิด คอื 
 1. แผนการจดัการเรยีนรู ้เรื่อง ชวีติพชื กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 
2 จ านวน 8 แผน และแบบทดสอบยอ่ยทา้ยแผนการจดัการเรยีนรู ้จ านวน 8 ชุด ชุดละ 10 ขอ้                 
ทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้  
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 2. บทเรยีนส าเรจ็รปู กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรือ่ง  ชวีติพชื ชัน้ประถมศกึษา 
ปีที ่2 ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ จ านวน 8 เล่ม ใชเ้วลาสอน เล่มละ 2 ชัว่โมง เวลาเรยีนทัง้หมด 16  ชัว่โมง โดยมี
เนื้อหา ดงันี้ 
  เล่มที ่1 เรือ่ง  ส่วนประกอบของพชื 
  เล่มที ่2 เรือ่ง  เมลด็พชืน่ารูจ้กั  
  เล่มที ่3 เรือ่ง  การเจรญิเตบิโตของพชื   
  เล่มที ่4 เรือ่ง  การตอบสนองต่อสิง่เรา้ของพชื  
  เล่มที ่5 เรือ่ง  การจดักลุ่มพชื 
  เล่มที ่6 เรือ่ง ประโยชน์ของดนิ 
  เล่มที ่7 เรือ่ง  ดนิและส่วนประกอบของดนิ 
  เล่มที ่8 เรือ่ง  ดนิและการใชป้ระโยชน์จากดนิ 
 3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เพื่อใชท้ดสอบก่อนเรยีน และหลงัเรยีน   
เป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 3 ตวัเลอืก จ านวน 30 ขอ้ 
 4. แบบสอบถามความพงึพอใจทีน่กัเรยีนมต่ีอบทเรยีนส าเรจ็รปู โดยใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู ้
และบทเรยีนส าเรจ็รปูแบบเสน้ตรง เรือ่ง ชวีติพชื ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 จ านวน 30 ขอ้                    
ซึง่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า ม ี5 ระดบั จ านวน 20 ขอ้ 1 ฉบบั 
                5. แบบประเมนิแผนการจดัการเรยีนรู ้และบทเรยีนส าเรจ็รปูแบบเสน้ตรง ส าหรบั
ผูเ้ชีย่วชาญ ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้   
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การวจิยัในครัง้นี้ ไดท้ าการทดลองกบันกัเรยีน โรงเรยีนบา้นหวัชา้ง อ าเภอกุดรงั  
จงัหวดัมหาสารคาม  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ปีการศกึษา 2552 โดยใชร้ปูแบบ One Group 
Pre test – Post test  โดยมขีัน้ตอน ดงันี้ 

1. การทดสอบก่อนเรยีน (Pre test) กบันกัเรยีนกลุ่มตวัอย่าง แบบทดสอบวดัผล 
สมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง ชวีติพชื  จ านวน 30 ขอ้ และตรวจบนัทกึคะแนนไว้ 
  2. ผูว้จิยัใหค้ าชีแ้จงกบันกัเรยีนเกีย่วกบัขัน้ตอนการปฏบิตักิจิกรรม และอธบิายวธิี
การศกึษาจากบทเรยีนส าเรจ็รปู เพื่อใหน้กัเรยีนมคีวามเขา้ใจและพรอ้มทีจ่ะศกึษาบทเรยีนใหน้กัเรยีน
ศกึษาบทเรยีนส าเรจ็รปูไปทลีะกรอบ เริม่ตน้จากกรอบแรกไปถงึกรอบสุดทา้ยเมือ่ศกึษาจบในแต่ละเล่ม 
ใหท้ าแบบทดสอบยอ่ยของแต่ละเล่ม ตรวจบนัทกึคะแนนไวใ้หค้รบทัง้ 8 เล่ม 
                3. จดักจิกรรมการเรยีนรู ้
  4. การทดสอบหลงัเรยีน (Post test) จะท าการทดสอบแบบทดสอบเมือ่สิน้สุดการเรยีน 
ดว้ยการใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปู เรือ่ง ชวีติพชื กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 
โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนชุดเดยีวกนักบัการทดสอบก่อนเรยีน 
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  5. นกัเรยีนตอบแบบสอบถามความพงึพอใจบทเรยีนส าเรจ็รปู กลุ่มสาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตร ์เรือ่ง ชวีติพชื ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 
   

การวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัไดน้ าผลการใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปู จากการทดลองมาใชว้เิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
  1.วเิคราะหห์าประสทิธภิาพของบทเรยีนส าเรจ็รปู ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 โดยใช้
ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 
  2. วเิคราะหห์าค่าดชันีประสทิธผิล (The Effectiveness Index) ของบทเรยีนส าเรจ็รปูของ 
กู๊ดแมน  เฟรทเชอร ์ และสไนเดอร ์(ไชยยศ เรอืงสุวรรณ. 2546 : 170-171) 
  3. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนโดยใช ้
t – test(dependent) 
  4. วเิคราะหค์วามพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนดว้ยบทเรยีนส าเรจ็รปูโดยใชค้่าสถติิ
พืน้ฐาน คอืค่าเฉลีย่ (X ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน S.D 

 
สรปุผลการวิจยั 

 ผลจากการด าเนินการวจิยัเรื่อง  การพฒันาบทเรยีนส าเรจ็รปู  เรือ่งชวีติพชืกลุ่มสาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2  สรปุผลการวจิยัไดด้งันี้ 
  1.  ประสทิธภิาพของบทเรยีนส าเรจ็รปู เรือ่งชวีติพชื กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่2  ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มคี่าเท่ากบั 86.25/89.76  ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์80/80  ทีต่ ัง้ไว ้
  2.  ค่าดชันีประสทิธผิล (The Effectiveness Index)  ของนกัเรยีนทีเ่รยีนจาก บทเรยีน
ส าเรจ็รปู ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  พบว่า  มคี่าเท่ากบั 0.59  แสดงว่า  ผูเ้รยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้หลงัจากเรยีน
บทเรยีนส าเรจ็รปู รอ้ยละ 59 
  3.  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดว้ยบทเรยีนส าเรจ็รปู ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มคี่าเท่ากบั 89.76   ซึง่
สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 80  อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  4.  นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนส าเรจ็รปู  เรือ่งชวีติพชื กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ 
ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนดว้ยบทเรยีนส าเรจ็รปูโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.56 
 

อภิปรายผล 
 จากการวจิยัเรือ่ง  การพฒันาบทเรยีนส าเรจ็รปู เรือ่งชวีติพชื กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ ิทยาศาสตร ์ 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ในครัง้นี้  สามารถอภปิรายผลทีส่ าคญัคอื 
  1.  จากการทดลองหาประสทิธภิาพของบทเรยีนส าเรจ็รปู  เรือ่งชวีติพชื กลุ่มสาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2  ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ขัน้ทดลองแบบภาคสนาม (Field Tryout) 
ไดค้่าประสทิธภิาพเท่ากบั 86.25/89.76  ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์80/80 ทีก่ าหนดไว ้และเป็นสิง่ทีแ่สดงใหเ้หน็
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ว่าบทเรยีนส าเรจ็รปูนอกจากมปีระสทิธภิาพบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ลว้ยงัมคี่าประสทิธภิาพสงูกว่า
เกณฑท์ีก่ าหนดไวอ้กีดว้ยเช่นกนั ซึง่หมายความว่า บทเรยีนส าเรจ็รปูสามารถช่วยให้ผูเ้รยีนเกดิผล
สมัฤทธิจ์ากกระบวนการเรยีนรูเ้ฉลีย่รอ้ยละ 89.76  สงูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้ เนื่องจากการท าแบบฝึกหดัใน
แต่ละหน่วยจะตอ้งผ่านเกณฑค์ะแนนทีต่ ัง้ไว ้หากว่าไม่ผ่านจะตอ้งศกึษาเนื้อหาและท าแบบฝึกหดัใหม่
อกีครัง้หรอืจนกว่าจะผ่านเกณฑ ์ จงึท าแบบทดสอบยอ่ยหลงัเรยีนแต่ละชุดเพื่อสะสมคะแนน  แลว้จงึ
ศกึษาเนื้อหาในชุดต่อไปได ้ ท าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้ีส่งูและมปีระสทิธภิาพทางการเรยีนรู ้หรอื
ประสทิธภิาพของบทเรยีนส าเรจ็รปู ในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทางการเรยีนหลงัจากเรยีนดว้ย
บทเรยีนส าเรจ็รปูรอ้ยละ 59 แสดงว่าบทเรยีนส าเรจ็รปูทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80  
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกมลทพิย ์ดอกอนิทร ์(2545 : บทคดัยอ่) ไดว้จิยัพบว่า บทเรยีนส าเรจ็รปู  
กลุ่มสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติ เรือ่ง โรคเอดส ์ มปีระสทิธภิาพ 91.00/90.87  สอดคลอ้งกบัศริวิรรณ 
วรรณสุทธิ ์(2545 : บทคดัย่อ) ไดว้จิยัพบว่า บทเรยีนส าเรจ็รปูแบบเสน้ตรง เรือ่ง แรง กลุ่มสรา้งเสรมิ
ประสบการณ์ชวีติ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4  มปีระสทิธภิาพ 84.25/83.00  สอดคลอ้งกบัจนิตนา ดอกพุฒ 
(2546 : 47) ไดว้จิยัพบว่า บทเรยีนโปรแกรม เรือ่ง เลขยกก าลงั ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 มี
ประสทิธภิาพ 90.60/84.72  สอดคลอ้งกบัทชิากร พรมศริเิดช (2547 : บทคดัยอ่) ศกึษาพบว่า แผนการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละบทเรยีนส าเรจ็รปู เรือ่งความรอ้นและสสาร กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 มปีระสทิธภิาพ 92.60/85.60  สอดคลอ้งกบักรรณกิา นาคค า (2547 : บทคดัยอ่) 
ไดว้จิยัพบว่า  บทเรยีนส าเรจ็รปูประกอบภาพการต์ูน เรื่อง โครงสรา้งและหน้าที ่ของเซลลพ์ชื  
สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 มปีระสทิธภิาพ 84.07/91.67 สอดคลอ้งกบั นฤมล 
ธรรมปรชีา (2547 : บทคดัย่อ) ไดว้จิยัพบว่า แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปู เรือ่ง 
ประวตัศิาสตรส์มยัอยธุยา กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
มปีระสทิธภิาพ 85.95/82.50  สอดคลอ้งกบัวภิาพรรณ โสตถอินนัต ์(2547 : บทคดัยอ่) ไดว้จิยัพบว่า 
บทเรยีนส าเรจ็รปูประกอบภาพการต์ูน กลุ่มสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติ เรือ่งประวตัศิาสตรส์ุโขทยั ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3 มปีระสทิธภิาพ 85.91/81.17  สอดคลอ้งกบัสุพตัร ใจกลา้ (2547 : บทคดัยอ่) ไดว้จิยั
พบว่า แผนการจดัการเรยีนรู ้และบทเรยีนส าเรจ็รปู เรือ่ง สตัว ์กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 มปีระสทิธภิาพ 89.93/84.06  สอดคลอ้งกบัวนิดา สาล ี(2550 : บทคดัยอ่) ได้
วจิยัพบว่า บทเรยีนส าเรจ็รปู กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เรือ่ง สิง่มชีวีติ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 มี
ประสทิธภิาพ 84.07/86.00 สอดคลอ้งกบัไพบลูย ์สรีะบุตร (2551 : บทคดัยอ่) ไดว้จิยัพบว่า บทเรยีน
ส าเรจ็รปู กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่5 มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 89.55 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้80/80 สอดคลอ้งกบัไพรวรรณ 
ธรรมะ (2551 : บทคดัยอ่) ไดว้จิยัพบว่า บทเรยีนส าเรจ็รปู เรือ่ง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 มปีระสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑ ์80/80 สอดคลอ้งกบัศรินิทพิย ์กรมิเขยีว (2549 : 
บทคดัยอ่) ไดว้จิยัพบว่า บทเรยีนส าเรจ็รปู เรือ่ง น ้า ฟ้าและดวงดาว  กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 มปีระสทิธภิาพ 91.40/87.18  ซึง่สงูกว่าเกณฑม์าตรฐานทีต่ ัง้ไว ้สอดคลอ้งกบัวรา
ภรณ์ สุราวุธ (2549 : บทคดัยอ่) ไดว้จิยัพบว่า บทเรยีนส าเรจ็รปู กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรือ่ง 
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จกัรวาลและอวกาศ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 มปีระสทิธภิาพ 92.78/90.45 ตามเกณฑม์าตรฐานทีต่ ัง้ไว ้
90/90  
  2.  ดชันีประสทิธผิลของบทเรยีนส าเรจ็รปู เรือ่งชวีติพชื  กลุ่มสาระการเรยีนรู ้วทิยาศาสตร ์
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2  ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้มคี่าเท่ากบั 0.59  หมายความว่าหลงัเรยีนดว้ยบทเรยีน
ส าเรจ็รปูนกัเรยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 59 เพราะบทเรยีนส าเรจ็รปูเป็นสื่อการเรยีนรูท้ีย่ดืหยุ่น
ไดด้ ีทัง้รปูแบบและเนื้อหา กระตุน้ผูเ้รยีนใหม้คีวามสนใจในการเรยีนเพิม่ขึน้ อกีทัง้ครยูงัประหยดัเวลา
ในการสอนสามารถน าเวลาทีเ่หลอืไปช่วยเหลอืนกัเรยีนทีเ่รยีนไม่ทนัเพื่อน และบทเรยีนส าเรจ็รปูยงั
สามารถน ามาเรยีนรูด้ว้ยตนเองไดต้ลอดเวลาตามความตอ้งการ และสามารถท าใหค้ะแนนเพิม่ขึน้  
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศริวิรรณ วรรณสุทธิ ์(2545 : บทคดัยอ่) ไดว้จิยัพบว่า บทเรยีนส าเรจ็รปูแบบ
เสน้ตรง เรือ่ง แรง กลุ่มสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4  มคี่าดชันีประสทิธผิลเท่ากบั 
0.77 แสดงว่า ผูเ้รยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 77.00 สอดคลอ้งกบัทชิากร พรมศริเิดช (2547 : บทคดัยอ่) 
ท าการศกึษาพบว่า  แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละบทเรยีนส าเรจ็รปู เรือ่ง ความรอ้นและสสาร กลุ่ม
สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 มคี่าดชันีประสทิธผิลเท่ากบั 0.7841 หมายความว่า
ผูเ้รยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 78.41 สอดคลอ้งกบักรรณกิา นาคค า (2547 : บทคดัยอ่) ไดว้จิยัพบว่า
บทเรยีนส าเรจ็รปูประกอบภาพการต์ูน เรือ่ง โครงสรา้งและหน้าทีข่องเซลลพ์ชื สาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 มคี่าดชันีประสทิธผิลเท่ากบั .90 สอดคลอ้งกบันฤมล ธรรมปรชีา 
(2547 : บทคดัยอ่) ไดว้จิยัพบว่า แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปู เรือ่ง ประวตัศิาสตร์
สมยัอยธุยา กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  มคี่าดชันี
ประสทิธผิลเท่ากบั .7236 หมายความว่าผูเ้รยีน มคีวามสามารถในการเรยีนรูเ้พิม่ขึ้น 72.36 สอดคลอ้ง
กบัวภิาพรรณ โสตถอินนัต ์(2547 : บทคดัยอ่) ไดว้จิยัพบว่า บทเรยีนส าเรจ็รปูประกอบภาพการต์ูน 
กลุ่มสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติ เรือ่ง ประวตัศิาสตรส์ุโขทยั ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  มคี่าดชันี
ประสทิธผิล 0.73 สอดคลอ้งกบัสุพตัร ใจกลา้ (2547 : บทคดัยอ่) ไดว้จิยัพบว่า แผนการจดัการเรยีนรู้ 
และบทเรยีนส าเรจ็รปู เรือ่ง สตัว ์กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 มคี่าดชันี
ประสทิธผิลเท่ากบั 0.66 แสดงว่าผูเ้รยีน มคีวามสามารถในการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 66  สอดคลอ้งกบั
วนิดา สาล ี(2550 : บทคดัย่อ) วจิยัพบว่า บทเรยีนส าเรจ็รปู กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เรือ่ง 
สิง่มชีวีติ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 มคี่าดชันีประสทิธผิลของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนส าเรจ็รปูมคี่า
เท่ากบั 0.65  สอดคลอ้งกบัไพบลูย ์สรีะบุตร (2551 : บทคดัยอ่) ไดว้จิยัพบว่า ค่าดชันีประสทิธผิลของ
นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนส าเรจ็รปู กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระที ่1 ศาสนา 
ศลีธรรม จรยิธรรม ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 มคี่าเท่ากบั 0.8214 การทดลองดว้ยบทเรยีนส าเรจ็รปูที่
พฒันาขึน้นกัเรยีนมคีวามรูเ้พิม่มากขึน้รอ้ยละ 82.14 สอดคลอ้งกบัไพรวรรณ ธรรมะ (2551 : บทคดัยอ่) 
ไดว้จิยัพบว่า ดชันีประสทิธผิลของการเรยีนดว้ยบทเรยีนส าเรจ็รปู เรือ่ง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว มคี่า
เท่ากบั 0.7521 แสดงว่านกัเรยีนมคีะแนนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ 75.21  
  3. นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  โดยหลงัการใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปูนกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่สงูกว่าก่อนการใช้
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บทเรยีน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัขอ้ที่ 2  คดิเป็นค่าเฉลีย่รอ้ยละ 89.76  ทีเ่ป็นเช่นน้ีอาจ
เนื่องมาจากบทเรยีนส าเรจ็รปูเหมาะส าหรบัการสอนวชิาวทิยาศาสตร ์เพราะการโตต้อบกบันกัเรยีนได้
อยา่งรวดเรว็ ผูเ้รยีนไมส่ามารถแอบดคู าตอบหรอืค าเฉลยไดจ้นกว่าผูเ้รยีนจะปฏบิตักิจิกรรมส าเรจ็และ
บทเรยีนยงัใหข้อ้มลูยอ้นกลบั (Feedback) ท าใหผู้เ้รยีนทราบผลการเรยีนทนัท ีผูเ้รยีนสามารถพฒันา
ตนเองใหม้มีาตรฐานสงูขึน้ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของจริารตัน์  ธรีเวทย ์(2542 : 5) ทีว่่าบทเรยีน
ส าเรจ็รปูเป็นบทเรยีนทีส่รา้งขึน้เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง บทเรยีนมกีารแบ่งเนื้อหาวชิา
ออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ เรยีกว่ากรอบ โดยเรยีง ล าดบัจากสิง่ทีง่า่ยไปหาสิง่ทีย่ากขึน้อยา่งต่อเนื่อง สมชาย  
ค าเรยีง (2540 : 7) บทเรยีนส าเรจ็รปูเป็นบทเรยีนทีจ่ดัล าดบัขัน้ต่อเน่ืองกนัไปเรือ่ย ๆ โดยการตัง้ปญัหา
และชีช้่องทางใหผู้เ้รยีนตอบและทราบผลไดท้นัทวี่าถูกหรอืผดิ ผูเ้รยีนสามารถเรยีนไดอ้ยา่งมอีสิระตาม
ความสามารถของตนเองจนจบเนื้อหาวชิา  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของศริวิรรณ วรรณสุทธิ ์(2545 : 
บทคดัยอ่) ไดว้จิยัพบว่า นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปูแบบเสน้ตรง เรือ่ง แรง กลุ่มสรา้งเสรมิ
ประสบการณ์ชวีติ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนตามปกตอิย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 สอดคลอ้งกบัวเิลศิ สาระภกัด ี(2547 : 108) ไดว้จิยัเพื่อพฒันาบทเรยีนส าเรจ็รปู  เรือ่ง การ
คณูและการหาร ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 พบว่า ผลการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 สอดคลอ้งกบัศรินิทพิย ์ กรมิเขยีว (2549  : บทคดัยอ่) ไดว้จิยัพบว่า นกัเรยีนที่
ไดร้บัการสอนโดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปู เรือ่ง น ้า ฟ้าและดวงดาว  กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  สอดคลอ้งกบั 
วราภรณ์  สุราวุธ (2549 : บทคดัยอ่) ไดว้จิยัพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนหลงัเรยีนดว้ย
บทเรยีนส าเรจ็รปู เรือ่ง จกัรวาลและอวกาศ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 สงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 สอดคลอ้งกบัวนิดา สาล ี(2550 : บทคดัยอ่) ไดว้จิยัพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
หลงัเรยีนดว้ยบทเรยีนส าเรจ็รปู เรือ่ง สิง่มชีวีติ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยบทเรยีน
ส าเรจ็รปูสงูกว่ารอ้ยละ 80 สอดคลอ้งกบัไพบลูย ์สรีะบุตร (2551 : บทคดัยอ่) ไดว้จิยัพบว่า  นกัเรยีนที่
เรยีนดว้ยบทเรยีนส าเรจ็รปู กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม มคีะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่า
ก่อนเรยีนอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สอดคลอ้งกบัไพรวรรณ ธรรมะ (2551 : บทคดัยอ่) ได้
วจิยัพบว่า นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยบทเรยีนส าเรจ็รปู เรือ่ง สมการเชงิเสน้ตวัแปร
เดยีว มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   
  4.  ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนส าเรจ็รปู หลงัจากการเรยีน
ดว้ยบทเรยีนส าเรจ็รปู เรือ่งชวีติพชื พบว่า นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด เมือ่
น าไปเทยีบกบัเกณฑข์องบุญชม  ศรสีะอาด (2545 : 102-103) ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่าบทเรยีนส าเรจ็รปู 
เรือ่งชวีติพชืน้ีช่วยท าใหผ้ลการเรยีนรูข้องนกัเรยีนสงูขึน้ มคีวาม ก้าวหน้าและมพีฒันาการทางการเรยีน
สาระวทิยาศาสตรเ์พิม่ขึน้กว่าเดมิโดยสามารถพบเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจน อกีทัง้ผูว้จิยัไดส้รา้งบทเรยีน
ส าเรจ็รปูโดยอาศยัหลกัการใชส้ิง่เรา้เพื่อใหเ้กดิการตอบสนอง มกีารเสรมิแรงในขณะเรยีน การน าเสนอ
เนื้อหาจะเป็นรปูภาพ ภาพการต์ูนทีเ่กีย่วกบัเนื้อหา มสีสีวยงาม อกีทัง้ผูเ้รยีนสามารถทราบผล
ความกา้วหน้าของตนเองทนัทเีมือ่ตอบเสรจ็ (Feedback) เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูถ้งึความสามารถของ
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ตวัเองและการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งประกอบกบัการอ่านบ่อย ๆ ท าใหเ้กดิทกัษะการจ า และตอบค าถามได้
ถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัแนวคดิของจริารตัน์  ธรีเวทย ์(2542 : 5) ทีว่่าบทเรยีนส าเรจ็รปูเป็นบทเรยีนที่
สรา้งขึน้เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง แต่ละกรอบจะมอีงคป์ระกอบไดแ้ก่ เนื้อหา ความรู ้ค าถาม 
ค าตอบ และการเสรมิแรง และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกรรณกิา นาคค า (2547 : บทคดัยอ่) ไดว้จิยั
พบว่า  นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอนโดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปูประกอบภาพ
การต์ูน เรือ่ง โครงสรา้งและหน้าทีข่องเซลลพ์ชื สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์โดยชอบอยูใ่นระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบันฤมล ธรรมปรชีา (2547 : บทคดัยอ่) ไดว้จิยัพบว่า นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีน
โดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปู เรื่อง ประวตัศิาสตรส์มยัอยธุยา กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม โดยรวมเป็นรายดา้นและรายขอ้อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด สอดคลอ้งกบัวภิาพรรณ โสตถอินนัต ์
(2547 : บทคดัยอ่) วจิยัพบว่า นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในการเรยีนดว้ยบทเรยีนส าเรจ็รปูประกอบภาพ
การต์ูน กลุ่มสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติ เรือ่ง ประวตัศิาสตรส์ุโขทยั ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  อยูใ่นระดบั
มากทีสุ่ด สอดคลอ้งกบัไพรวรรณ ธรรมะ (2551 : บทคดัยอ่) วจิยัพบว่า นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีน
ส าเรจ็รปู เรือ่ง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว มคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการสร้างบทเรียนส าเรจ็รปูให้มีประสิทธิภาพและการน าไปใช้             
ต้องค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
  1.1 การสรา้งบทเรยีนส าเรจ็รปู  ตอ้งอาศยัความรว่มมอืระหว่างผูส้อนและผูเ้ชีย่วชาญ  เช่น  
นกัเทคโนโลยกีารศกึษา  นกัวดัผลประเมนิผลการศกึษาเพื่อหล่อหลอมแนวความคดิ  และน ามาพฒันา
บทเรยีนส าเรจ็รปูใหม้ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด 
  1.2 การสรา้งบทเรยีนส าเรจ็รปูควรเน้นการใหค้วามส าคญัของภาพ  สตีวัอกัษร ทีส่ามารถ
สื่อสารใหผู้เ้รยีนเขา้ใจง่าย  และเรา้ความสนใจ 
  1.3 จากผลการวจิยั พบว่า บทเรยีนส าเรจ็รปูทีผู่ว้จิยัไดส้รา้งและพฒันาขึน้มาน้ีมี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 ทีไ่ดก้ าหนดไว ้ดงันัน้ ครผููส้อนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งควรน าบทเรยีน
ส าเรจ็รปูไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้บันกัเรยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ในโรงเรยีนอื่นให้
กวา้งขวางมากยิง่ขึน้ 
  1.4 จากผลการวจิยั พบว่า นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนดว้ยบทเรยีนส าเรจ็รปูอยู่
ในระดบัมากทีสุ่ด  ดงันัน้ เพื่อเป็นการสรา้งประสบการณ์ในการเรยีนรูท้ีถู่กตอ้งและเหมาะสมใหก้บั
นกัเรยีนครผููส้อนควรท าการเพิม่กรอบแบบฝึกหดัใหน้กัเรยีนไดม้กีารปฏบิตัใิหม้จี านวนมากหลากหลาย
ยิง่ขึน้ไปกว่าเดมิ  
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรมกีารวจิยัเพื่อพฒันาผลการเรยีนรู้ เรือ่งชวีติพชื ในระดบัชัน้อื่นโดยใชส้ื่อและ
นวตักรรมอื่น เช่น ใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยเรยีน (Computer Assisted Learning : CAL) ซึง่มี
คุณสมบตัเิป็นมลัตมิเีดยี (Multimedia) คอื มเีนื้อหาทีน่ าเสนอในรปูตวัอกัษร ภาพ สแีละเสยีง  รวมทัง้
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การเคลื่อนไหว ซึง่สามารถสื่อความหมายไดอ้ย่างรวดเรว็ เขา้ใจไดง้่าย และใหค้วามตื่นเตน้เรา้ใจ
ตลอดเวลา 
  2.2 ควรมกีารวจิยัและพฒันาบทเรยีนส าเรจ็รปู สาระการเรยีนวทิยาศาสตร ์ ในเรือ่งอื่นๆ 
และน าไปใชใ้นการจดักระบวนการเรยีนการสอนกบันกัเรยีนทีม่ลีกัษณะพเิศษ เช่น  เดก็ทีม่สีมาธสิัน้ 
เพื่อใหส้ามารถน าไปใชเ้รยีนรูท้ีบ่า้นได้ เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 
         การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันากจิกรรมการเรยีนรู ้ ทกัษะการแกป้ญัหาทาง
คณติศาสตร ์ เรือ่ง อสมการ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  2) ศกึษาทกัษะการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์เรือ่ง 
อสมการ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  3) ศกึษาความพงึพอใจในการเรยีนรู ้  โดยใชก้จิกรรมพฒันาทกัษะการ
แกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ เรือ่ง อสมการ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใช้
แบบแผนผสานวธิ ีในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554  กลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
3/3 ซึง่ไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง ด าเนินการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่  
แผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์เรือ่ง อสมการ   วดีทีศัน์บนัทกึ
การสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนรู ้ แบบทดสอบยอ่ยทา้ยวงจร   แบบทดสอบวดัทกัษะการแก้ปญัหาทาง
คณติศาสตร ์  แบบวดัความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อการเรยีน วเิคราะหข์อ้มลูแบบสามเสา้ดา้นวธิี
รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลู คอื รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
         ผลการวจิยั  พบว่า  
          1.  ผลการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์
   1.1  ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ เพื่อพฒันาทกัษะการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ เรือ่ง 
อสมการ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  พบว่า    
    วงจรที ่1 เวลาทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนไมส่อดคลอ้งกบักจิกรรม  
พบว่า มนีกัเรยีนส่วนหนึ่งทีม่คีะแนนจากใบงานในวงจรที ่1 ยงัไมผ่่านเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ ปรบัแกป้ญัหา
ในวงจรที ่1 โดยปรบัลดใบกจิกรรมลงเพื่อใหเ้หมาะสมกบัเวลา  
    วงจรที ่2  นกัเรยีนยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัสมบตักิารไมเ่ท่ากบัของการบวก
และการคณู   ท าใบงานไมเ่รยีบรอ้ย  ปรบัแก้ปญัหาในวงจรที ่2 โดยใหค้ าปรกึษาแนะน าเป็นรายบุคคล  
ท าใหน้กัเรยีนท าใบงานเสรจ็ทนัก าหนดเวลา   มคีะแนนผ่านเกณฑท์ีก่ าหนดไว้ 
 
 
1     นิสติปรญิญาโท  สาขาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  คณะครุศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2    ปร.ด. (วทิยาศาสตรศกึษา) อาจารย ์ คณะครุศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
3    ค.ด. (วจิยัและประเมนิผลการศกึษา) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ คณะครุศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 
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    วงจรที ่3  ในการแกโ้จทยป์ญัหา  พบว่า นกัเรยีนบางส่วนไมร่ว่มกนัวเิคราะหโ์จทย ์ 
ท าใบงานไมไ่ด ้ ปรบัแก้ปญัหาในวงจรที ่2  โดยครยู า้ถงึขัน้ตอนการแกโ้จทยป์ญัหา  ตัง้ค าถามทลีะคน
ใหน้กัเรยีนไดก้ระตุน้ตวัเองตลอดเวลา  ช่วยใหน้กัเรยีนมคีวามเขา้ใจ   สามารถท าใบงานเสรจ็ทนัเวลา
และถูกตอ้ง   
    วงจรที ่4  นกัเรยีนมกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการท างานกลุ่มในกระบวนการของ
ทกัษะการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตรไ์ดด้ ี มกีารปรกึษา และช่วยเหลอืกนัภายในกลุ่มไดด้ ี มบีรรยากาศ
ในการเรยีนทีส่นุกสนาน  กลา้แสดงออกในการท ากจิกรรมหน้าชัน้เรยีน  มปีฏสิมัพนัธก์บัครผููส้อนเป็น
อยา่งด ี ยอมรบัความคดิเหน็ของสมาชกิในกลุ่มตนเองและในหอ้งเรยีน   ส่งผลใหค้ะแนนในการท าใบ
งาน  แบบทดสอบยอ่ยทา้ยวงจร  และแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดขีึน้ 
   1.2  ผลการหาประสทิธภิาพ  (E1/E2) ของแผนการจดัการเรยีนรู ้ เพื่อพฒันาทกัษะการ
แกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ เรือ่ง  อสมการ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 พบว่า  มปีระสทิธภิาพเท่ากบั  
90.07/84.92   เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 
  2.  ผลการศกึษาทกัษะการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์เรือ่ง อสมการ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  
พบว่า  นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัเนื้อหา   มคีวามสามารถในการอ่าน การแปลความหมาย 
การตคีวามหมาย  มคีวามสามารถในการแปลประโยคภาษาใหเ้ป็นประโยคสญัลกัษณ์  และการแกโ้จทย์
ปญัหาได ้  
  3.  ผลการประเมนิความพงึพอใจในการเรยีนรู ้  โดยใชก้จิกรรมพฒันาทกัษะการแกป้ญัหา
ทางคณติศาสตร ์ เรือ่ง อสมการ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 พบว่า   นกัเรยีน มคีวามพงึพอใจโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมากทีสุ่ด ( X  = 4.55, S.D.  =  0.76 ) 
  โดยสรุป   วจิยัเชงิปฏบิตักิารเพื่อพฒันาทกัษะการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์เรือ่ง 
อสมการ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้พฒันาความสามารถในการแก้ปญัหาของนกัเรยีนได ้ 
โดยจะตอ้งพฒันาศกัยภาพทีม่อียูใ่นนกัเรยีนใหไ้ดร้บัการพฒันาอย่างเตม็ที ่ ท าใหรู้จ้กัคดิวเิคราะห ์รูจ้กั
แกป้ญัหา มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์มคีวามกลา้แสดงออก มคีวามรบัผดิชอบ รูจ้กัเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  
สามารถเชื่อมโยงความรู ้ ทกัษะและค่านิยมทีด่งีาม   และสามารถด ารงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข     
 

ค าส าคญั : การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร, ทกัษะการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร,์ อสมการ  
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to develop learning activities for enhancing 
Mathematical problem solving skills entitle “inequalities” for Mathayomsueksa 3.  2) to study 
Mathayomsueksa 3 students’ Mathematical problem solving skills entitle “inequalities”. 3) to 
investigate the Mathayomsueksa 3 students’ satisfaction toward  learning activities for 
enhancing Mathematical problem solving skills entitle “inequalities”. The data were collected by 
mixed methods. The target group were Mathayomsueksa 3/3 students in the first semester of 
academic year 2011.They were selected by purposive sampling. The research was done under 
action research. The instruments used in this research were  lesson plan for enhancing 
Mathematical  problem  solving  skills entitle “inequalities”, video  recording  of  students’ 
behavior,  sub-tests  at the  end  in  each  cycle  of  action  research,  test  for  measuring 
Mathematical problem solving skills, and students’ satisfaction questionnaire. The data were 
analyzed and confirmed using  triangulation method. The statistics used for data analysis were 
percentage, mean , standard deviation.   
 The research results showed that : 

1.  The  results  of  learning  activities  which  were  developed  for  enhancing  
Mathematical  problem solving skills. 
   1.1 The results of learning activities which were developed  for  enhancing 
Mathematical  problem solving skills entitle “inequalities” for Mathayomsueksa 3  in each  
cycle of action research showed as follow   
    The results of action research in the first cycle found some problems such as 
time was not congruence with the learning activities, some students had unsatisfied score. The 
solution in the first cycle was  learning activities improvement suitable for time. 
    The results of action research in the second cycle found some students still 
lacked of comprehension about unequal property of addition and multiplication. They could not 
complete the assigned job. The solution in the second cycle was providing advice on an 
individual basis, that resulted to students complete the assigned job on time and  they had 
satisfied score met the criterion establish. 
    The results of action research in the third cycle found some students did not 
intent for participation in the step of problem analysis.  They did not complete the assigned 
job.The solution in the third cycle were the teacher focused and repeated the process of 
problem solving , the students were motivated by using questions,  that resulted , students had 
comprehension on the content and could do the assigned job on time and accurately. 
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    The results of action research in the fourth cycle found students had more 
participation in the process of mathematical problem solving with the advice and assistance 
within the group as well, under the positive climate of learning, the assertive in the classroom 
activities, the good relationship with teacher, the acceptant of opinions among members in 
group and classroom, that resulted in the advancement of the work sheet score, the testing 
score at the end of cycle, and the achievement score.  
   1.2  The learning activities which were developed for enhancing Mathematical 
problem solving skills entitle “inequalities” for Mathayomsueksa 3 yielded 90.07/84.92 efficient 
met the 80/80 criteria established.  
               2.  The results of studying about Mathematical problem solving skills entitle 
“inequalities” were the students had comprehension about “inequalities” content, the ability in 
reading, interpretation the questions, the ability in planning how to solve the questions , 
implementing according to the plan ,and examining the methods and the acquired answers.  
                3.  The students’ level of  satisfaction toward learning activities  for enhancing  
Mathematical problem solving skills entitle “inequalities” for Mathayomsueksa 3  was at the 
 highest level ( X  = 4.55, S.D.  =  0.76). 
 In conclusion, the action research for enhancing Mathematical problem solving skills 
entitle “inequalities” for Mathayomsueksa 3 had the results which showed that the students 
increased their Mathematical problem solving skills entitle “inequalities” under the condition  of  
their  potential  must  fully  developed  as  well  as  analytical  thinking,  problem solving,  
creativity,  assertive,  learning  how  to  learn by  their  own,  ability  to  transfer knowledge,  
skills  and  good  value,  and  happily  living  in  society.  
 

Keyword : The action research,  Mathematical problem solving skills, inequalities 

 
บทน า 

 การศกึษาเป็นกระบวนการทีช่่วยพฒันาคนใหม้คีุณภาพ  การจดัการศกึษาเพื่อพฒันาคนใหม้ี
คุณภาพจงึเป็นเรือ่งทีม่คีวามจ าเป็นอยา่งยิง่   โดยจะต้องพฒันาศกัยภาพทีม่อียูใ่นตวัคนใหไ้ดร้บัการ
พฒันาอยา่งเตม็ที ่ ท าใหเ้ป็นคนทีรู่จ้กัคดิวเิคราะห ์รูจ้กัแกป้ญัหา มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ รูจ้กัเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง  สามารถเชื่อมโยงความรู ้ ทกัษะ และค่านิยมทีด่งีามเพื่อการด าเนินชวีติสามารถปรบัตวัให้
ทนักบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็  มคีุณธรรม จรยิธรรม  รูจ้กัพึง่ตนเอง  และสามารถ
ด ารงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551  มุง่
พฒันาผูเ้รยีนทุกคน ซึง่เป็นก าลงัของชาตใิหเ้ป็นมนุษยท์ีม่คีวามสมดุลทัง้ดา้นร่างกาย ความรู ้ คุณธรรม มี
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จติส านึก ในความเป็นพลเมอืงไทยและเป็นพลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ   มคีวามรูแ้ละทกัษะพืน้ฐาน รวมทัง้ เจตคต ิทีจ่ าเป็นต่อการศกึษาต่อการ
ประกอบอาชพีและการศกึษาตลอดชวีติ  โดยมุง่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญับนพืน้ฐานความเชื่อว่า ทุกคน
สามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ เป็นกลุ่มหน่ึงใน 8 
กลุ่มสาระทีเ่ป็นสาระการเรยีนรูพ้ืน้ฐานส าคญัทีผู่เ้รยีนทุกคนตอ้งเรยีนรู ้ (กรมวชิาการ. 2545 :  1-5)  
โดยก าหนดใหก้ลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ เป็นการศกึษาเพื่อปวงชนทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ยาวชนทุกคน
ไดเ้รยีนรูค้ณติศาสตรอ์ย่างต่อเนื่อง  และตลอดชวีติตามศกัยภาพ  ทัง้นี้เพื่อใหเ้ยาวชนเป็นผูท้ีม่คีวามรู้
ความ สามารถทางคณติศาสตรท์ีพ่อเพยีง สามารถน าความรู ้ทกัษะ และกระบวนการทางคณติศาสตรท์ี่
จ าเป็นไปพฒันาคุณภาพชวีติใหด้ยีิง่ขึน้ รวมทัง้สามารถน าไปเป็นเครือ่งมอืในการเรยีนรูส้ ิง่ต่าง ๆ และ
เป็นพืน้ฐานส าหรบัการศกึษาต่อ โดยจดัสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ ส าหรบันกัเรยีนทุกคนทุกช่วงชัน้
ไว ้ 6 สาระการเรยีนรู ้ ไดแ้ก่ จ านวนและการด าเนินการ  การวดั  เรขาคณติ  พชีคณติ  การวเิคราะห์
ขอ้มลูและความน่าจะเป็น  ทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร ์ ส าหรบัผูท้ีม่คีวามสามารถทาง
คณติศาสตรส์งูและตอ้งการเรยีนคณติศาสตรม์ากขึน้  โรงเรยีนสามารถจดัโปรแกรมการเรยีนการสอน
ใหแ้ก่ผูเ้รยีนเพิม่เตมิไดต้ามความถนดัและความสนใจ  ทัง้นี้เพื่อใหผู้เ้รยีนมคีวามรูท้างคณติศาสตรท์ี่
ทดัเทยีมกบันานาอารยประเทศ  และเนื่องจาก ธรรมชาตวิชิาคณติศาสตรม์ลีกัษณะเป็นนามธรรม  มี
โครงสรา้งทีป่ระกอบดว้ยค านิยาม  บทนิยาม  สจัพจน์ ทีเ่ป็นขอ้ตกลงเบือ้งตน้  จากนัน้จงึเป็นการให้
เหตุผลทีส่มเหตุสมผล  สรา้งทฤษฎบีทต่าง ๆ ขึน้และน าไปใชอ้ย่างเป็นระบบ  คณติศาสตรม์คีวาม
เทีย่งตรงคงเสน้คงวา  มรีะเบยีบแบบแผนเป็นเหตุเป็นผล  มคีวามสมบูรณ์ในตวัเอง  (กรมวชิาการ. 
2545 : 1-6)  ดงันัน้ครผููส้อนจงึตอ้งพยายามศกึษาหาความรูเ้กี่ยวกบัวธิสีอนต่าง ๆ และเลอืกวธิสีอนมา
ใชใ้หเ้หมาะสมกบัเนื้อหาและสภาพแวดลอ้ม  เพื่อจะไดป้รบัปรงุการเรยีนการสอนใหด้ขีึน้  ความรูข้อง
ครทูีจ่ะน าไปใชส้อนวชิาคณิตศาสตรเ์ป็นเรือ่งส าคญัยิง่  ครทูีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหาอยา่งลกึซึง้
กวา้งขวาง   ยอ่มจะมองเหน็ปญัหาและวธิทีีจ่ะจดักจิกรรมตลอดทัง้ความสมัพนัธข์องเน้ือหาต่าง ๆ ได้
อยา่งแน่นอนชดัเจน  ซึง่เป็นส่วนทีช่่วยใหค้รผููส้อนเกดิความคดิทีจ่ะคน้หาวธิสีอนแบบต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ  (สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี 2546 : 38)   การทีจ่ะใหผู้เ้รยีนมี
คุณภาพและเกดิคุณลกัษณะดงักล่าวตอ้งอาศยัปจัจยัหลายประการ ทีส่ าคญั  คอื การจดัการเรยีน 
การสอนคณติศาสตร ์ กระทรวงศกึษาธกิารไดเ้สนอแนวคดิพืน้ฐานของการจดัการเรยีนการสอนทีย่ดึ
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั  คอื  การเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดค้ดิ  และแกป้ญัหาดว้ยตนเอง ไดศ้กึษาคน้ควา้อสิระ
จากสื่อและเทคโนโลยต่ีาง ๆ โดยอสิระ  ผูส้อนมสี่วนช่วยในการจดัเนื้อหาสาระและกจิกรรม  ผูส้อนท า
หน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาใหค้ าแนะน า อ านวยความสะดวกตลอดจนชีแ้นะในขอ้บกพรอ่งของผูเ้รยีน  (กรม
วชิาการ. 2545 : 188)   
 แต่ในปจัจบุนัการเรยีนการสอนวชิาคณติศาสตรย์งัไมบ่รรลุผลตามความมุง่หมายของหลกัสตูร
ดงักล่าวขา้งตน้ ซึง่สามารถสงัเกตจากตวัชีว้ดัหน่ึง คอืผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ซึง่พบว่าผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนวชิาคณติศาสตรต์ ่า (ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา. 2552 : 
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18)  ส าหรบัการจดัการเรยีนการสอนวชิาคณติศาสตรใ์นโรงเรยีนบรบอืวทิยาคาร   อ าเภอบรบอื   
จงัหวดัมหาสารคาม  โดยผลการประเมนิของส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา 
พบว่า จากการจดัการเรยีนการสอน กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่3  โรงเรยีนบรบอืวทิยาคาร อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม มาตรฐานที ่5 ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละ
ทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสตูร กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ มคี่าเฉลีย่รอ้ยละ 26.04  ซึง่อยูใ่นระดบั
คุณภาพปรบัปรงุ (ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา. 2552 : 18)  และต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม   เรือ่ง  อสมการ เป็นเนื้อหาทีน่กัเรยีนจะตอ้งน าความรูเ้ป็นพืน้ฐานในการศกึษาต่อ
ระดบัชัน้ต่อไปนัน้ เช่น ในเรื่องฟงักช์นั  เซต  ตรรกศาสตร ์เมตรกิซ ์ เป็นตน้ พบว่า  มจีดุประสงคก์าร
เรยีนรูท้ีน่กัเรยีนไดค้ะแนนไมผ่่านเกณฑท์ีก่ าหนดมากกว่าหน่วยการเรยีนรูอ้ื่น  ปจัจยัทีท่ าใหน้กัเรยีนมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่า  สาเหตุอาจเน่ืองมาจากผลของการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของครไูม่
ประสบผลส าเรจ็เท่าทีค่วร  เพราะครผููส้อนมกัจะสอนดว้ยวธิกีารสอนทีไ่มม่คีวามหลากหลายยดึตวัเอง
เป็นส าคญั  ผูเ้รยีนไมแ่สดงออกเท่าทีค่วร หรอือาจเป็นเพราะวชิาคณติศาสตรเ์ป็นวชิาทีเ่ป็นนามธรรม  
เนื้อหาบางเรือ่งยากเกนิทีจ่ะอธบิายใหเ้ขา้ใจไดง้า่ย (ภาวณิ ีค าชาร.ี 2550 : 2) 
 สรปุไดว้่า องคป์ระกอบทีจ่ าเป็นในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีน ควรจะไดร้บัการ
ฝึกฝนใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความรูเ้กีย่วกบัเนื้อหา ความเขา้ใจ มโนมตแิละทกัษะในเนื้อหาที่
เกีย่วขอ้งกบัปญัหานัน้ ๆ ความสามารถในการอ่าน การแปลความหมาย การตคีวามหมาย และขยาย
ความหมาย ความสามารถในการวเิคราะหใ์หมแ่ละความเกีย่วขอ้งของมลูเดมิทีม่อียูก่บัประสบการณ์เดมิ 
ความสามารถในการแปลประโยคภาษาใหเ้ป็นประโยคสญัลกัษณ์ หรอืรปูภาพไดถู้กตอ้ง ความสามารถ
ในการจดัระบบขอ้มลู ล าดบัขัน้ตอน วเิคราะหห์ารปูแบบแลว้หาขอ้สรปุ มคีวามใฝใ่จใครรู่ ้กระตอืรอืรน้ 
อยากรูอ้ยากเหน็มคีวามศรทัธา มกี าลงัใจและความอดทนในการคดิแก้ปญัหา ลกัษณะของนกัแกป้ญัหา
คณติศาสตรท์ีด่ ี
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้  ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาทกัษะการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์  
เรือ่ง อสมการ  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3   โดยการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร   ดว้ยวธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ทางคณติศาสตร ์ เพื่อพฒันาทกัษะการแกป้ญัหา เขา้มาช่วยเพื่อพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนใหม้ี
ความเหมาะสมต่อการน าไปใชใ้นสภาพการเรยีนการสอนจรงิใหเ้กดิผลตามจดุมุง่หมายทีก่ าหนดไว้ 
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1.  เพื่อพฒันากจิกรรมการเรยีนรู ้ ทกัษะการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ เรือ่ง อสมการ ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3  
 2.  เพื่อศกึษาทกัษะการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์เรือ่ง อสมการ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
 3.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจในการเรยีนรู ้  โดยใชก้จิกรรมพฒันาทกัษะการแก้ปญัหาทาง
คณติศาสตร ์เรือ่ง อสมการ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 
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ขอบเขตการวิจยั 
 1.  กลุ่มเป้าหมาย  ไดแ้ก่  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/3  ภาคเรยีนที ่1/2554 โรงเรยีน 
บรบอืวทิยาคาร อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  
เขต 26   จ านวน 40 คน ซึง่ไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 2.  ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
  2.1  ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่   การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เพื่อพฒันาทกัษะการแกป้ญัหาทาง
คณติศาสตร ์เรือ่ง อสมการ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3   
  2.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่    
   2.2.1  ทกัษะการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์
   2.2.2  ความพงึพอใจในการเรยีนคณติศาสตร ์ 
 3.  เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั เป็นเน้ือหารายวชิาคณติศาสตรพ์ืน้ฐาน รหสัวชิา ค 23101 เรือ่ง 
อสมการ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  โดยยดึตามหลกัสตูรแกนกลางขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 จากหนงัสอื
เรยีนคณติศาสตรช์ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
 4.  ระยะเวลาในการทดลอง  การทดลองด าเนินการในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554  
 5.  สถานท่ี  โรงเรยีนบรบอืวทิยาคาร อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม สงักดั ส านกังาน  
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26  
 6.  รปูแบบ เป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (Action Research) 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1.  ครไูดแ้นวทางการสอนเพื่อใหน้กัเรยีนไดส้รา้งองคค์วามรูด้้วยตนเอง มทีกัษะ/กระบวนการ
ทางคณติศาสตร ์ มคีวามคดิรวบยอด เผชญิสถานการณ์ปญัหาและแก้ปญัหาไดด้ว้ยตนเอง  มคีวาม
รบัผดิชอบ มเีหตุผล ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง  กลา้แสดงออก เจตคตทิี่
ดต่ีอวชิาคณติศาสตร ์
 2.  ครไูดม้กีารพฒันากจิกรรมการเรยีนรู ้ เพื่อพฒันาทกัษะการแก้ปญัหาทางคณติศาสตรห์รอื
ปรบัใชก้บัวชิาอื่น ๆ ไดต้ามความเหมาะสม 
 

กลุ่มเป้าหมายในการวิจยั 

  กลุ่มเป้าหมาย  ไดแ้ก่  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/3 ทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นภาคเรยีนที ่ 1/2554  
โรงเรยีนบรบอืวทิยาคาร อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา  เขต 26  จงัหวดัมหาสารคาม  จ านวน 40 คน ซึง่ไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง  
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

  1.   เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลองปฏบิตั ิไดแ้ก่ 
   1.1  แผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์เรือ่ง 
อสมการ จ านวน 12  แผน ๆ ละ  1  ชัว่โมง  รวม  12  ชัว่โมง   
 2.  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการสะทอ้นผลการปฏบิตัิ ไดแ้ก่ 
  2.1  วดีทีศัน์บนัทกึการสงัเกตพฤตกิรรมการจดัการเรยีนรู้ 
  2.2  แบบทดสอบยอ่ยทา้ยวงจร   
 3.  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิประสทิธภิาพการจดัการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ 
  3.1  แบบทดสอบวดัทกัษะการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์  
  3.2  แบบวดัความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อการเรยีน เป็นแบบประมาณค่า   
การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
 1.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองปฏิบติั ได้แก่  
  1.1  แผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่3 เรือ่ง อสมการ   
   1.1.1  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
   1.1.2  วเิคราะหห์ลกัสตูร  ค าอธบิายรายวชิา  ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั  สาระการเรยีนรู้
รายวชิาคณติศาสตร ์  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  ภาคเรยีนที ่ 2   
   1.1.3  วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างสาระการเรยีนรู ้ สาระส าคญั  และจดุประสงคก์าร
เรยีนรู ้  
   1.1.4  สรา้งแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์เรือ่ง
อสมการ  วชิาคณติศาสตร ์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3   
   1.1.5  น าแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรช์ัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 เรือ่ง อสมการ เสนอต่อคณะกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธแ์ละผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งพจิารณาความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสาระส าคญั ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั 
จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ น าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรงุแกไ้ขแผนการจดัการเรยีนรู ้ โดยมผีูเ้ชีย่วชาญจ านวน 
5 ท่าน  ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบและพจิารณา  ประเมนิโดยใชแ้บบประเมนิชนิดมาตราส่วนประมาณค่า   
   1.1.6 น าผลการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญมาหาค่าเฉลีย่  โดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิตัง้แต่ 
3.51 ถงึ 5.00 ถอืว่าอยู่ในเกณฑท์ีเ่หมาะสม  ผลการประเมนิปรากฏว่าระดบัคุณภาพความเหมาะสมอยู่
ระหว่าง  4.20  ถงึ 4.80  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.54  ซึง่มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  
   1.1.7  น าแผนการจดัการเรยีนรูท้ีป่รบัปรงุแกไ้ขใหเ้หมาะสมดา้นสาระส าคญั จดุประสงค์
การเรยีนรู ้ดา้นสาระการเรยีนรู ้ ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ดา้นสื่อการเรยีนการสอน และดา้นการ
วดัผลประเมนิผล    มาใชส้อนกบักลุ่มเป้าหมาย 
   1.1.8  สะทอ้นผลการปฏบิตัแิต่ละวงจรและปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู้ 

1360



 
 

 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบติั ได้แก่ 
  2.1  แบบทดสอบยอ่ยทา้ยวงจร เป็นแบบทดสอบแบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลอืก วงจรละ 12 ขอ้ 
ไดด้ าเนินการสรา้งตามล าดบัขัน้ตอนต่อไปนี้ 
   2.1.1  ศกึษาเอกสารหลกัสตูร ไดแ้ก่ คู่มอืครู การวดัผลประเมนิผลคณติศาสตรก์ารสรา้ง
ตารางวเิคราะหห์ลกัสตูร เทคนิคการเขยีนขอ้สอบ และวธิกีารสรา้งแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 
เลอืกตอบ 
   2.1.2  วเิคราะหเ์นื้อหาและจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ เรือ่ง อสมการ ก าหนดความส าคญัของ
จดุประสงคเ์พื่อก าหนดอตัราส่วนขอ้สอบตามความเหมาะสมและสรา้งแบบทดสอบแบบปรนยัชนิด  4 
ตวัเลอืก จ านวน 4 วงจร ๆ ละ 10 ขอ้ 
   ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู้  
   2.1.3  น าแบบทดสอบทีส่รา้งขึน้เสนอต่อคณะกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธแ์ละ
ผูเ้ชีย่วชาญชุดเดมิ เพื่อตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหา  ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจดุประสงค์
การเรยีนรู ้ความเหมาะสมของเวลาทีใ่ชใ้นการทดสอบ ความเหมาะสมของค าถามและตวัเลอืก 
   2.1.4  น าผลการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญหาค่าความเทีย่งตรง (IOC)  โดยพจิารณาค่า
ความเทีย่งตรง (IOC) ถา้ไดค้่าเฉลีย่ตัง้แต่ 0.5 ถงึ 1.0  ขอ้สอบนัน้ใชไ้ด้  
   2.1.5  น าแบบทดสอบยอ่ยทา้ยวงจรไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย 
 3.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ ได้แก่ 
  3.1  แบบทดสอบวดัทกัษะการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3  
เรือ่ง อสมการ  เป็นแบบทดสอบแบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลอืก จ านวน 40 ขอ้ น าไปใช ้ 30  ขอ้  โดย
ด าเนินการสรา้งตามล าดบัขัน้ตอน ต่อไปนี้ 
   3.1.1  ศกึษาเอกสารหลกัสตูร ไดแ้ก่ คู่มอืคร ูการวดัผลประเมนิผลคณติศาสตรก์ารสรา้ง
ตารางวเิคราะหห์ลกัสตูร เทคนิคการเขยีนขอ้สอบ และวธิกีารสรา้งแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 
เลอืกตอบ 
   3.1.2  วเิคราะหเ์นื้อหาและจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ เรือ่ง อสมการ ก าหนดความส าคญัของ
จดุประสงคเ์พื่อก าหนดอตัราส่วนขอ้สอบตามความเหมาะสมและสรา้งแบบทดสอบแบบปรนยัชนิด  4 
ตวัเลอืก จ านวน 30 ขอ้ ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู้
   3.1.3  น าแบบทดสอบทีส่รา้งขึน้เสนอต่อคณะกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธแ์ละ
ผูเ้ชีย่วชาญชุดเดมิ   เพื่อตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหา  ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจดุประสงค์
การเรยีนรู ้ความเหมาะสมของเวลาทีใ่ชใ้นการทดสอบ ความเหมาะสมของค าถามและตวัเลอืก 
   3.1.4  น าผลการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญหาค่าความเทีย่งตรง (IOC)   โดยพจิารณาค่า
ความเทีย่งตรง (IOC)   ถา้ไดค้่าเฉลีย่ตัง้แต่ 0.5 ถงึ 1.0  ขอ้สอบนัน้ใชไ้ด้ 
   ผลการพจิารณาคดัเลอืกแบบทดสอบ  ไดแ้บบทดสอบทีอ่ยูใ่นเกณฑ ์30 ขอ้ มคี่าความ
สอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง 0.6  ถงึ  1.0  
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   3.1.5  น าแบบทดสอบไปใชก้บันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรยีนบรบอืวทิยาคาร  
จ านวน 30 คน ทีผ่่านการเรยีนรูเ้นื้อหา เรือ่ง อสมการ มาแลว้ 
   3.1.6  น าแบบทดสอบมาวเิคราะหร์ายขอ้ เพื่อค านวณหาความยากง่าย (P) และค่า
อ านาจจ าแนก (r)  ของขอ้สอบทัง้ฉบบัโดยใชส้ตูร (KR-20) ตามวธิขีอง  คเูดอร ์– รชิารด์สนั (Kuder  - 
Richardson  approachs)  ถา้ไดค้่าความยากงา่ยตัง้แต่ 0.20 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 – 
1.00  จะคดัเลอืกไวใ้ช ้พบวา่มคี่าความยากง่าย ตัง้แต่ 0.25 – 0.8 และค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.29 – 
0.85 ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.81 
   3.1.7  น าแบบทดสอบไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย 
  3.2  แบบวดัความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อการเรยีน ไดด้ าเนินการสรา้งตามล าดบัขัน้ตอน
ต่อไปนี้ 
   3.2.1  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรู ้เพื่อเป็นแนวทางในการ
ก าหนดขอบขา่ยขอ้ค าถามของแบบวดัความพงึพอใจ 
   3.2.2  สรา้งแบบวดัความพงึพอใจ เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัจ านวน 
20  ขอ้ น ามาหาค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การแปลความของขอ้มลู ผูว้จิยัใชเ้กณฑ ์ของ 
(สมัพนัธ ์ พนัธุพ์ฤกษ์. 2542 : 78)  
   3.2.3  น าแบบวดัความพงึพอใจทีส่รา้งขึน้เสนออาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธแ์ละ
ผูเ้ชีย่วชาญชุดเดมิ  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา ความชดัเจนของภาษาและความคลอบ
คลุมของขอ้ค าถาม 
   3.2.4 วเิคราะหค์่าดชันีความสอดคลอ้ง โดยใชส้ตูร IOC เลอืกขอ้ค าถามทีม่คี่า IOC  
ระหว่าง  0.50  ถงึ 1.00  เป็นขอ้ค าถามทีอ่ยูใ่นเกณฑท์ีใ่ชไ้ด ้   
   ผลการพจิารณาความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม พบว่า ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่ 
0.53 ถงึ 0.88  
   3.2.5 น าแบบวดัความพงึพอใจต่อการเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตร ์ไปทดลองใชก้บันกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบรบอืวทิยาคาร จ านวน 30 คน ทีผ่่านการเรยีนรูเ้นื้อหา เรือ่ง อสมการ 
มาแลว้ 
   3.2.6 หาคุณภาพของแบบวดัความพงึพอใจเป็นรายขอ้ โดยใชค้่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
ระหว่างคะแนนของแต่ละขอ้กบัคะแนนรวม (Item-total Correlation)  คดัเลอืกไวใ้ช ้15 ขอ้  ทีม่คี่า
อ านาจจ าแนกระหว่าง  0.27 ถงึ 0.77 
   3.2.7 น าขอ้ทีม่คี่าอ านาจจ าแนกอยูใ่นเกณฑม์าหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบวดัทัง้ฉบบั
ตามวธิขีองครอนบาค (Cronbach)  ไดค้่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.71 
   3.2.8 จดัพมิพแ์บบวดัความพงึพอใจต่อการเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตร ์ทีผ่่านการตรวจสอบ
คุณภาพแลว้เพื่อใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูต่อไป 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบแผนผสานวธิ ีด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554  ซึง่ด าเนินการเลอืกกลุ่มเป้าหมายไดม้าจากการเลอืกแบบแจะจง  
เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/3  โรงเรยีนบรบอืวทิยาคาร  อ าเภอบรบอื  จงัหวดัมหาสารคาม  
สงักดั ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26  ซึง่ด าเนินการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร ตามวงจร
ปฏบิตัทิีม่อียู่  4  ขัน้ตอน ดงันี้ 
  1.  ขัน้วางแผน (Plan) 
   1.1  ส ารวจปญัหาส าคญัทีต่้องการใหม้กีารแกไ้ขโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ผูว้จิยั ครผููส้อน 
นกัเรยีน และผูบ้รหิาร ปรกึษาหารอืรว่มกนั โดยใชว้ธิกีารหาแนวคดิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปญัหา 
   1.2  ศกึษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
   1.3  ศกึษาและสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 
    1.3.1  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลองปฏบิตัิ ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันา
ทกัษะการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 เรือ่ง อสมการ  
    1.3.2  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการสะทอ้นผลการปฏบิตั ิไดแ้ก่ วดีทีศัน์บนัทกึการสงัเกต
พฤตกิรรมการจดัการเรยีนรู ้ แบบทดสอบยอ่ยทา้ยวงจร 
    1.3.3  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิประสทิธภิาพการจดัการเรยีนรู้  ไดแ้ก่ 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน   และแบบวดัความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อการเรยีน
คณติศาสตร ์
  2.  ขัน้ปฏิบติัการ (Act) 
   เป็นการน าแผนการจดัการเรยีนรูท้ีม่คีุณภาพ   มาด าเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้บั
กลุ่มเป้าหมายก าหนดเป็นวงจรปฏบิตั ิตามแผนการจดัการเรยีนรูข้องแต่ละวงจรทีก่ าหนดไว้ 
  3.  ขัน้สงัเกตการณ์ (Observe) 
   เป็นการสงัเกตการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ซึง่สงัเกตกระบวนการของการปฏบิตักิาร และ
ผลของการปฏบิตักิาร (โดยใชเ้ทคนิคการรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ 
    3.1  วดีทีศัน์การสงัเกตพฤตกิรรมการจดัการเรยีนรู ้  บนัทกึเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ใน
ระหว่างการด าเนินกจิกรรมการเรยีนรู ้โดยเทปบนัทกึพฤตกิรรมตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  
    3.2  ทดสอบยอ่ย เมือ่สิน้สุดแต่ละวงจร 
  4.  ขัน้สะท้อนการปฏิบติั (Reflect) 
   เป็นการประเมนิหรอืตรวจสอบกระบวนการ ปญัหา อุปสรรค ทีไ่ดจ้ากขัน้สงัเกตการณ์ 
โดยการวเิคราะห ์ประเมนิ อภปิราย สรปุผล และเสนอแนะการจดักจิกรรมในแต่ละแผนการจดัการเรยีนรู้
และวงจรปฏบิตัแิต่ละวงจรจากเทปวดีทีศัน์บนัทกึ  เพื่อปรบัปรงุการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละวาง
แผนการปฏบิตักิารวงจรต่อไป  แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนและแบบวดัความพงึ
พอใจของนกัเรยีนต่อการเรยีน 

1363



 
 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 การวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัครัง้นี้ เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูระหว่างด าเนินการปฏบิตักิารวจิยั
และหลงัจากสิน้สุดการปฏบิตักิารวจิยั ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูจากการเกบ็รวบรวมมาวเิคราะหด์งันี้ 
  1.  ข้อมลูเชิงปริมาณ 
   1.1  ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบทดสอบยอ่ยทา้ยวงจรและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนน ามาหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและรอ้ยละของคะแนนเฉลีย่ เพื่อเทยีบกบัเกณฑท์ีก่ าหนด 
คอื นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่ตัง้แต่รอ้ยละ 80 ขึน้ไป  
   1.2  ขอ้มลูจากแบบวดัความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อการเรยีนคณติศาสตร ์น ามาหา
ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  
  2.  ข้อมลูเชิงคณุภาพ เป็นขอ้มลูจากเทปบนัทกึวดีทีศัน์ระหว่างการจดักจิกรรม  ซึง่จะ
น ามาสู่การสรปุผลการวจิยั และแสดงใหเ้หน็แนวทางหรอืรปูแบบการปฏบิตัทิีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อแกไ้ข
ปญัหาในเรือ่งราวของสิง่ทีศ่กึษานัน้  
  จากนัน้น าขอ้มลูทีไ่ดม้าท าการวเิคราะหเ์ชงิเนื้อหา   ซึง่มวีธิกีารดงันี้  
   1.  บนัทกึขอ้มลู ถอืเป็นแหล่งขอ้มลูดบิ ทีส่ าคญั ซึง่เป็นการใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบั
สถานการณ์ ปรากฏการณ์ และกระบวนการทางสงัคมทีเ่กดิขึน้ในภาคสนาม บนัทกึขอ้มลูจงึเป็นตวัชีว้ดั
ทีส่ าคญัของการวเิคราะหท์ีจ่ะตามมาภายหลงั  ความส าคญัของบนัทกึขอ้มลูจงึถอืเป็นแหล่งขอ้มลูดบิ 
เพื่อใชใ้นการวเิคราะห ์เป็นเครือ่งมอืช่วยเตอืนความจ า และเป็นหลกัฐานในการสนับสนุนการวเิคราะห ์
รวมทัง้การตรวจสอบขอ้มลู 
   2.  การใหร้หสัขอ้มลู คอื กระบวนการลดทอนหรอืแยกย่อยขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรปูของแนวคดิ 
หรอืสาระโดยสรปุ หรอืเป็นการตดิป้ายชื่อ ใหรู้ว้่าขอ้ความไหนเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งอะไร เพื่อความสะดวก
ในการจ าแนก จดักลุ่มและจดัหมวดหมู่ขอ้มลู รวมทัง้เพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการคน้หาขอ้มลู การ
เชื่อมโยงขอ้มลู และการตคีวามขอ้มลู ดงันัน้ การใหร้หสั  กค็อื จดุเริม่ตน้ของการจดัระบบขอ้มลูนัน่เอง 
   3.  การวเิคราะห ์คอื กระบวนการจดัระบบ แยกแยะ และจดักลุ่มขอ้มลูเพื่อใชเ้ป็นหน่วย
ยอ่ย หรอืหน่วยความหมาย ในการวเิคราะหแ์ละการตคีวามเบือ้งตน้ เมือ่หลายหน่วยยอ่ยหลายหน่วย
สามารถจดักลุ่มรว่มกนัได ้ท าใหไ้ดค้วามหมายทีก่วา้งขึน้เรยีกว่ากลุ่มความหมาย   ผูว้จิยัสามารถรอ้ย
หาความเชื่อมโยงและความสมัพนัธข์องกลุ่มความหมายเหล่านัน้ ไมว่่าจะเป็นเพื่อการอธบิาย
ปรากฏการณ์หรอืการตอบค าถามการวจิยักด็ถีอืว่าเป็นขัน้ตอนของการตคีวามและการใหค้วามหมาย
  จากนัน้น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากเครือ่งมอืทัง้หมดดงักล่าวขา้งตน้เพื่อเปรยีบเทยีบและตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถอืของขอ้มลูมาวเิคราะหข์อ้มลูแบบสามเสา้ ซึง่มวีธิกีารตรวจสอบสามเสา้ดา้นวธิรีวบรวม
ขอ้มลู คอืการใชว้ธิเีกบ็รวมรวมขอ้มลูต่าง ๆ  เพื่อรวบรวมขอ้มลูเรือ่งเดยีวกนั เช่น ใชว้ธิกีารสงัเกต
ควบคู่กบัการซกัถามพรอ้มกนันัน้กศ็กึษาขอ้มลูจากแหล่งเอกสารประกอบดว้ย (สุภางค ์ จนัทวานิช. 
2549 : 73) 
 

1364



 
 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

  1.  สถิติพื้นฐาน 
   1.1  ค่าเฉลีย่  ( X ) 
   1.2  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  (S.D.)   
   1.3   ค่ารอ้ยละของคะแนนเฉลีย่  (P) 
  2.  สถิติท่ีใช้ในการหาคณุภาพเคร่ืองมือ 
   2.1  การทดสอบหาความเทีย่งตรง ของแบบทดสอบวดัทกัษะการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร ์ 
โดยใชส้ตูรดชันีค่าความสอดคลอ้ง (IOC) 
   2.2  การหาค่าความยากง่าย  ของแบบทดสอบ  
   2.3  การหาค่าอ านาจจ าแนก  ของแบบทดสอบ โดยใชส้ตูรของ เบรนแนน (Brennan) 
   2.4  การหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ ใชส้ตูรของโลเวท (Lovett)  
   2.5   หาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ของแบบวดัความพงึพอใจในการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์   
ใชค้่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนของแต่ละขอ้กบัคะแนนรวม (Item-total Correlation) 
   2.6  การหาคุณภาพแบบวดัความพงึพอใจในการเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตร ์ โดยใชส้ตูรดชันี
ค่าความสอดคลอ้ง (IOC)  
   2.7   หาค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ของแบบทดสอบ  โดยใชส้ตูร (KR-20) ของคเูดอร ์–  
รชิารด์สนั 
   2.8   การหาค่าประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรู ้  
    

สรปุผลการวิจยั 
 1.  ผลการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์
  1.1  ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ เพื่อพฒันาทกัษะการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ เรือ่ง  
อสมการ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3   โดยใชแ้บบแผนผสานวธิ ีพบว่า    
   วงจรที ่1 ในช่วงเวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนไมเ่พยีงพอส าหรบัการจดั
กจิกรรม  ใชเ้วลาในการทบทวนความรูเ้ดมินาน  นกัเรยีนไมค่่อยมพีืน้ฐานความรูเ้ดมิ   ขาดความพรอ้ม
ในการศกึษาความรูม้าล่วงหน้า  ครตูอ้งเน้นย ้ายกตวัอย่างโจทยม์าอธบิายหลายขอ้นกัเรยีนจงึพอจะ
เขา้ใจ  นกัเรยีนยงัไมไ่ดน้ าทกัษะการแก้ปญัหามาใชใ้นการท างานเป็นกระบวนการกลุ่ม  นกัเรยีนไดร้บั
ใบงานแลว้ต่างกม็คีวามตัง้ใจท าใบงานของตนเอง  โดยไมไ่ดป้รกึษาถามปญัหากนั  คนเรยีนเก่งท าคน
เดยีวในกลุ่ม  คนเรยีนปานกลางจะท าเฉพาะขอ้ทีท่ าได ้ ขอ้ใดทีท่ าไมไ่ดจ้ะเวน้ขอ้ไวเ้พื่อรอทีจ่ะลอก
เพื่อน   ผลการตรวจใบงานพบว่ามนีกัเรยีนส่วนหนึ่งทีม่คีะแนนจากใบงานในวงจรที ่1 ยงัไมผ่่านเกณฑ์
ทีก่ าหนดไว ้ผูว้จิยัไดด้ าเนินการปรบัแก้ปญัหาในวงจรที ่1 คอื เมือ่นกัเรยีนมาถงึหอ้งเรยีนไมต่อ้งส ารวจ
นกัเรยีนทีข่าดเรยีน แต่ไดใ้ชว้ธิกีารตรวจส่งใบงานนกัเรยีนเรยีนนัน้แทนการส ารวจรายชื่อนกัเรยีนทีข่าด
เรยีน ทบทวนความรูเ้ดมิแลว้ใหค้วามรูน้กัเรยีน โดยแจกใบความรูเ้พื่อใหน้กัเรยีนไดศ้กึษาในช่วงเวลา
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หน่ึงก่อนเพื่อใหเ้รยีนในกลุ่มไดใ้ชท้กัษะการแกป้ญัหาในการท าความเขา้ใจกบัปญัหา ครจูะคอยเน้นย า้
ถงึขัน้ตอนการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์มกีารวางแผนการแกป้ญัหา  ด าเนินการตามแผน ตรวจสอบ
ผล  ใหค้รบทุกขัน้ตอน  ไดม้กีารปรบัลดใบกจิกรรมลงบา้ง  แต่ยงัคงเนื้อหาเดมิไวอ้ยูเ่พื่อใหเ้หมาะสมกบั
เวลา ครใูชช้ัว่โมงช่วงพกักลางวนัเพื่อใหน้กัเรยีนไดซ้่อมใบงานและสอบปรบัคะแนนทา้ยวงจรใหผ้่าน
เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้
   วงจรที ่2  นกัเรยีนยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัสมบตักิารไมเ่ท่ากบัของการบวก
และการคณู นกัเรยีนท าใบงานไมเ่รยีบรอ้ย  ครตูอ้งเน้นย า้ถงึการเขยีนกราฟแสดงค าตอบใหเ้รยีบรอ้ย 
สะอาด และการขดีเสน้ทบึใหช้ดัเจน การแกอ้สมการตอ้งท าเครือ่งหมายอสมการใหต้รงกนัลงมาทุก
บรรทดั ผูว้จิยัไดด้ าเนินการปรบัแก้ปญัหา คอื  ครตูอ้งยกตวัอยา่งโจทยอ์สมการมา 2 ถงึ 3 ตวัอยา่ง 
พรอ้มเขยีนกราฟแสดงค าตอบใหน้กัเรยีนไดเ้รยีน และตอบค าถามบนกระดานเป็นกลุ่ม ๆ  ครแูจกใบ
งานแลว้เดนิส ารวจตามกลุ่มต่าง ๆ เพราะนกัเรยีนท าใบงานแลว้ถา้ขอ้ไหนที่ท าไมไ่ดบ้างคนจะอายไม่
กลา้ถาม  ครตูอ้งขอดงูานและอธบิายใหเ้ป็นคน ๆ ไปถงึขอ้สงสยัทีท่ าไมไ่ด ้  มนีกัเรยีนบางคนไมก่ลา้
ถามในขณะทีค่รกู าลงัสอนอยูห่น้าชัน้เรยีน แต่ถา้ครเูดนิใหค้ าปรกึษาตามกลุ่มต่าง ๆ แลว้จะกลา้
มากกว่า ดงันัน้ครตูอ้งเดนิส ารวจตามกลุ่มต่าง ๆ เพื่อใหค้ าปรกึษาและการใหค้ะแนนพฤติกรรมกลุ่ม   
นกัเรยีนท าใบงานทีไ่ดร้บัมอบหมายเสรจ็ทนัก าหนดเวลา ในกลุ่มมกีารเกบ็รวบรวมมาแลว้เปลีย่นกนั
ตรวจใหค้ะแนนกนัเสรจ็แลว้กส็่งกลบัไปทีเ่จา้ของใบงานนัน้ไดส้ ารวจถงึจดุบกพรอ่งของตนเอง  นกัเรยีน
มคีวามประทบัใจในคะแนนทีต่นไดเ้พราะไดร้บัการแนะน าจากคร ูและไดใ้ชท้กัษะการแกป้ญัหาในการ
ท าใบงาน นกัเรยีนส่งใบงานเสรจ็ทนัเวลาและมคีะแนนผ่านเกณฑท์ีก่ าหนดให ้ท าใหค้ะแนนแบบทดยอ่ย
ทา้ยวงจรกม็คีะแนนผ่านเกณฑท์ีต่ ัง้ไวเ้ช่นกนั 
   วงจรที ่3 ในวงจรน้ีปญัหาต่าง ๆ ไดล้ดลงไปมาก   มเีพยีงแต่ปญัหาทีน่กัเรยีนไมศ่กึษา
ขัน้ตอนการท าโจทยป์ญัหา  เมือ่ครแูจง้จดุประสงคก์ารเรยีนรูใ้หน้กัเรยีนทราบแลว้  แจกใบความรูใ้ห้
นกัเรยีนศกึษาถงึขัน้ตอนในการแกโ้จทยป์ญัหา  ครไูดย้กตวัอยา่งโจทยป์ญัหาขึน้มาวเิคราะหร์ว่มกนับน
กระดานตามขัน้ตอนในการแกโ้จทยป์ญัหา  นกัเรยีนตอบค าถามไดต้ามขัน้ตอนต่าง ๆ  แต่พอถงึการ
แจกใบงานทีม่โีจทยป์ญัหาแลว้นกัเรยีนต่างนัง่มองหน้ากนั  ไมร่ว่มกนัวเิคราะหโ์จทย ์ เมือ่สอบถามว่า
ท าไมไมท่ าใบงานหรอืท าไมไมร่ว่มวเิคราะหโ์จทยร์ว่มกบัเพื่อนในกลุ่ม  นกัเรยีนบอกท าไมไ่ด ้ ผูว้จิยัได้
ด าเนินการปรบัแกป้ญัหา คอื  ครตูอ้งเน้นย า้ถงึขัน้ตอนการแกโ้จทยป์ญัหาบ่อย ๆ ใหน้กัเรยีนได้
ตระหนกัถงึขัน้ตอน  ยกตวัอยา่งโจทยจ์ากง่าย ๆ วเิคราะหโ์จทยร์ว่มกนับ่อย ๆ มกีารตัง้ค าถามทลีะคน  
ท าใหน้กัเรยีนมกีารกระตุน้ตวัเองตลอดเวลา   ในใบงานทีใ่หน้กัเรยีนท าใหท้ าทลีะขอ้  วเิคราะหโ์จทยช์า้ 
ๆ ตัง้ค าถามใหน้กัเรยีนทุกคนไดต้อบ  เมือ่ทุกคนไดถู้กกระตุน้ในค าถามบ่อย ๆ จะตอ้งเตรยีมค าตอบไว้
ล่วงหน้า  ครจูะชีห้าค าตอบทลีะกลุ่ม  เมือ่แต่ละกลุ่มตอบค าถามไดถู้กตอ้งต่างกม็คีวามสนุกสนาน  หาก
กลุ่มใดไดค้ าถามมากตอ้งช่วยกนัภายในกลุ่มวเิคราะหแ์ลว้ตอบค าถาม   ซึง่แตกต่างจากช่วงแรกทีใ่ห้
วเิคราะหโ์จทยป์ญัหา 
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   วงจรที ่4  ทบทวนถงึขัน้ตอนการแกโ้จทยป์ญัหา ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มตอบ พรอ้มทัง้
ยกตวัอยา่งบนกระดานใหน้ักเรยีนแต่ละกลุ่มวเิคราะหโ์จทยร์ว่มกนัเป็นขอ้ ๆ ครไูดแ้นะน าเพิม่เตมิ เมือ่
แต่ละกลุ่มไดใ้บงานแลว้กร็ว่มกนัวเิคราะหโ์จทย ์ วางแผนการแกโ้จทยป์ญัหา  ด าเนินการตามแผน และ
การตรวจสอบ  ครเูฉลยใบงานตามขัน้ตอนอยา่งชา้ ๆ ตัง้ค าถามนกัเรยีนแต่ละกลุ่มตอบค าถาม  ซึง่
ปญัหาทีพ่บในวงจรน้ีน้อยลง  นกัเรยีนมกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการท างานกลุ่มในกระบวนการของ
ทกัษะการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตรไ์ดด้ ี มกีารปรกึษาหารอืกนั  สรา้งความสมัพนัธช่์วยเหลอืกนั
ภายในกลุ่มไดเ้ป็นอย่างด ี มบีรรยากาศในการเรยีนทีส่นุกสนาน  กลา้แสดงออกในการท ากจิกรรมหน้า
ชัน้เรยีน  มปีฏสิมัพนัธก์บัครผููส้อนเป็นอยา่งด ี ยอมรบัความคดิเหน็ของสมาชกิในกลุ่มตนเองและใน
หอ้งเรยีน   ส่งผลใหค้ะแนนในการท าใบงาน  แบบทดสอบยอ่ยทา้ยวงจรและแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนอยูใ่นระดบัทีด่ขี ึน้  
   1.2  ผลการหาประสทิธภิาพ  (E1/E2) ของแผนการจดัการเรยีนรู ้ เพื่อพฒันาทกัษะการ
แกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ เรือ่ง  อสมการ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
   ผลการหาประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1)  คดิเป็นรอ้ยละ  90.07 และประสทิธภิาพ
ของผลลพัธ ์(E2)  คดิเป็นรอ้ยละ  84.92   ดงันัน้  แผนการจดัการเรยีนรู ้เพื่อพฒันาทกัษะการแก้ปญัหา
ทางคณติศาสตร ์เรือ่ง อสมการ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  มปีระสทิธภิาพเท่ากบั  90.07/84.92 เป็นไปตาม
เกณฑ ์80/80 
  2.  ผลการศกึษาทกัษะการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์เรือ่ง อสมการ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 
   ผลการศกึษาทกัษะการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์เรือ่ง อสมการ ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ผูว้จิยัไดใ้หน้กัเรยีนท าใบงานเป็นกลุ่มทา้ยกจิกรรม  โดยมใีบงานทัง้สิน้ 12 ใบงาน 
ท าใหน้กัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเนื้อหา  สามารถบอกได้ว่าโจทยท์ีก่ าหนดใหเ้ป็นสมการ 
อสมการ  หรอืไมเ่ป็นทัง้สองอยา่ง  จากผลคะแนนการท าใบงานนกัเรยีนส่วนใหญ่มคีะแนนผ่านเกณฑท์ี่
ก าหนดไวเ้ป็นทีน่่าพอใจใบงานนี้   นัน่หมายความว่านกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวเนื้อหา   ดา้น
ความสามารถในการอ่าน  พบว่า นกัเรยีนยงัตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขึน้ตอนการแกโ้จทยป์ญัหา  ให้
เขา้ใจถงึขัน้ตอน แลว้กลบัมาอ่านโจทยป์ญัหา  น าค าตอบไปเขยีนลง  ครจูะแนะน าใหน้กัเรยีนอ่านโจทย์
ใหเ้ขา้ใจก่อน  ค่อย ๆ คดิทลีะขัน้ตอน   ท าใหน้กัเรยีนสามารถตอบค าตอบในช่องว่างได ้  ซึง่ตอ้งฝึกฝน
การท าโจทยป์ญัหาทีห่ลาก หลายจะท าใหน้กัเรยีนพบโจทยป์ญัหาแลว้มคีวามสามารถอ่านการแปล
ความหมาย การตคีวามหมาย  ของโจทยป์ญัหาได ้  ดา้นความสามารถในการแปลประโยคภาษาใหเ้ป็น
ประโยคสญัลกัษณ์  พบว่า  นกัเรยีนรว่มกนัวเิคราะหป์ระโยคภาษาเป็นขัน้ตอนมา จนท าใหไ้ดค้ าตอบ
เป็นประโยคสญัลกัษณ์  ทีถ่กูตอ้ง  ดา้นการแกโ้จทยป์ญัหา พบว่า นกัเรยีนมคีวามเขา้ใจในขัน้ตอนการ
แกโ้จทยป์ญัหา  และวเิคราะหโ์จทยป์ญัหาไดว้่าโจทยก์ าหนดอะไรมาใหแ้ละตอ้งหาอะไรบา้ง  เขยีน
ประโยคสญัลกัษณ์และ น าประโยคสญัลกัษณ์มาแกอ้สมการ  หาค าตอบของอสมการไดถู้กตอ้ง  น า
ค าตอบของอสมการไปตรวจสอบค าตอบของอสมการเป็นจรงิ   
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   3.  ผลการประเมนิความพงึพอใจในการเรยีนรู ้  โดยใชก้จิกรรมพฒันาทกัษะการ
แกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ เรือ่ง อสมการ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  พบว่านกัเรยีนทีเ่รยีน มคีวามพงึพอใจ
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  (X  = 4.55, S.D.  =  0.76)  และเมือ่พจิารณาความพงึพอใจของนกัเรยีน
ทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เพื่อพฒันาทกัษะการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ ซึง่สามารถ
เรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อยไดด้งันี้  ประเดน็ทีม่คีวามพงึพอใจมากทีสุ่ดถงึมาก คอื นกัเรยีนมโีอกาส
ไดแ้สดงความคดิเหน็ ความมัน่ใจในการคดิ ตอบค าถาม  (X  = 4.75, S.D.  =  0.59)   ม ีนกัเรยีนมี
กระบวนการทกัษะการแกป้ญัหาอยา่งเป็นขัน้ตอน (X  = 4.66, S.D.  =  0.62) ทกัษะการแกป้ญัหาทาง
คณติศาสตรส์ามารถน าไปใชเ้ป็นพืน้ฐานกบัวชิาอื่น ๆ ได ้ (X  = 4.61, S.D. = 0.71) นกัเรยีนไดพ้ฒันา
ความคล่องแคล่วในการคดิ มคีวามคดิรเิริม่ และพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์ (X = 4.61, S.D. = 0.71)     

 

อภิปรายผลการวิจยั 

 1.  นกัเรยีนทีไ่ดเ้รยีนรูก้ารจดักจิกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ เรือ่ง 
อสมการ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  โดยใชว้จิยัเชงิปฏบิตักิารพบว่าในวงจรที ่1 เป็นวงจรแรก   เกดิปญัหา
มากกว่าวงจรอื่น  อาจเน่ืองมาจากครแูละนกัเรยีนยงัไม่คุน้เคยกบัวธิกีารเรยีนดว้ยทกัษะการแก้ปญัหา
ทางคณติศาสตร ์ ยงัไมเ่ขา้ใจในบทบาทหน้าทีใ่นการเรยีนเท่าทีค่วร  การอธปิราย ซกัถาม แลกเปลีย่น
ความคดิเหน็กนัยงัมอียูน้่อย  ขาดการวางแผนในการด าเนินงานท าใหม้เีวลาในการท าใบงานน้อย   เมือ่
สิน้สุดแต่ละวงจรไดด้ าเนินการทดสอบยอ่ยทา้ยวงจร  ผลคะแนนในวงจรที ่1 คะแนนไม่น่าพอใจ   วงจร
ที ่2 ผูว้จิยัไดม้กีารปรบัปรงุแกไ้ขแผนการจดัการเรยีนรู ้ ใบความรู ้ ใบงาน  เน้นย า้บทบาทหน้าที ่ 
ขัน้ตอนการท างานของการเรยีนดว้ยทกัษะการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ ท าใหน้กัเรยีนมคีวามเขา้ใจ
ในบทบาทหน้าทีม่ากขึน้ รว่มแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัดมีาก  แต่มขีอ้บกพรอ่งในส่วนตวัของนกัเรยีนเองที่
ท างานไมค่่อยเรยีบรอ้ย  ครูไดแ้นะน าเตมิเตม็ในส่วนนี้   วงจรที ่3 เป็นการแก้โจทยป์ญัหาอสมการ  ซึง่
นกัเรยีนจะไมด่ าเนินการตามขัน้ตอนการแกโ้จทยป์ญัหา   ในขัน้การท าความเขา้ใจกบัปญัหาครจูะเน้น
ย า้ถงึขัน้ตอนการแกโ้จทยป์ญัหา  และยกตวัอยา่งโจทยป์ญัหาทีเ่ริม่จากงา่ย 2 ถงึ 3 ขอ้  ใหน้กัเรยีนได้
ทบทวนความรูเ้ดมิก่อน   ท าใหไ้ดน้กัเรยีนตระหนกัและแกโ้จทยป์ญัหาไดด้ว้ยความเขา้ใจ  วงจรที ่4  
นกัเรยีนมกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการท างานกลุ่มในกระบวนการของทกัษะการแกป้ญัหาทาง
คณติศาสตรไ์ดด้ ีมกีารปรกึษาหารอืกนั สรา้งความสมัพนัธช์่วยเหลอืกนัภายในกลุ่มไดเ้ป็นอย่างด ีมี
บรรยากาศในการเรยีนทีส่นุกสนาน กลา้แสดงออกในการท ากนิกรรมหน้าชัน้เรยีน มปีฏสิมัพนัธก์บั
ครผููส้อนเป็นอย่างด ียอมรบัความคดิเหน็ของสมาชกิในกลุ่มตนเองและในหอ้งเรยีน  ส่งผลใหใ้นวงจรที ่
1 วงจรที ่2 วงจรที ่3 และวงจรที ่4 ผลทีไ่ดร้บัท าใหค้ะแนนจากการท าใบงาน   และพฤตกิรรมการ
ท างานกลุ่ม  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั   324.3  จากคะแนนเตม็ 360   คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ  90.07  นัน่คอื  
ประสทิธภิาพของกระบวนการ( E1)  เท่ากบั  84.92 คะแนนจากการทดสอบดว้ยแบบทดสอบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนคะแนนของนกัเรยีนจ านวน  40  คน  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 25.48 จากคะแนนเตม็  30  
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คะแนน  และคะแนนเฉลีย่จากการทดสอบดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 
84.92   นัน่คอืประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2)   มคี่าเท่ากบั  84.92  แสดงใหเ้หน็ว่า  การวจิยัเชงิปฏบิตัิ
เพีอ่พฒันาทกัษะการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรท์ าใหน้กัเรยีนมกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในกระบวนการ
ท างานกลุ่ม  ไดป้รกึษาหารอื  ยอมรบัความคดิเหน็ของสมาชกิในกลุ่ม กลา้แสดงออก มคีวามเชื่อมัน่ใน
ตนเอง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  อาภาพร  ปญัญาฟู (2551 : 75)  ทีก่ล่าวว่า  นกัเรยีนเกดิการ
เรยีนรูไ้ดโ้ดยฝึกการคดิสรา้งสรรคค์วามรูด้ว้ยตนเองจากสถานการณ์ปญัหาทีส่อดคลอ้งกบัประสบการณ์
ของนกัเรยีน   และรูจ้กัการไตรต่รองปญัหารว่มกบัผูอ้ื่นในระดบักลุ่ม ท าใหน้กัเรยีนรูจ้กัการยอมรบัความ
คดิเหน็ของผูอ้ื่น  กลา้แสดงออก เชื่อมัน่ในตนเอง และสรา้งองคค์วามรูใ้หมโ่ดยการสรา้งสถานการณ์
ดว้ยตนเองไดด้ว้ย  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  ศริ ิ แคนสา (2547 : 171) ทีไ่ดศ้กึษาการพฒันาการ
เรยีนรูว้ชิาคณติศาสตร ์เรือ่ง เซต ตามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ไดน้ าการวจิยั
เชงิปฏบิตักิารมาใชใ้นการ ทดลองและพบว่า นกัเรยีนมพีฤตกิรรมทีพ่งึประสงคแ์ละเปลีย่นแปลงไป
ในทางทีด่ขี ึน้  และน าความรูค้วามเขา้ใจไปใชใ้นการแก้ปญัหาหรอืสถานการณ์ใหม่ไดส้งูขึน้  
 2.  นกัเรยีนทีเ่รยีนรูด้ว้ยทกัษะการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์เรือ่ง อสมการ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
3  ผูว้จิยัไดน้ าขัน้ตอนของทกัษะการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์4 ขัน้ตอนคอื ขัน้ท าความเขา้ใจกบั
ปญัหา ขัน้วางแผนการแก้ปญัหา ขัน้ด าเนินการตามแผน ขัน้ตรวจสอบผล  ซึง่นกัเรยีนไดน้ ากระบวน 
การท างานกลุ่มรว่มกนัปรกึษาหารอื รว่มรบัฟงัแนวคดิและเหตุผลของเพื่อน ๆ  นกัเรยีนไดพู้ดคุยแลก 
เปลีย่นเรยีนรูใ้นการท าใบงาน เขยีนประโยคภาษาเป็นประโยคสญัลกัษณ์  การแกอ้สมการเชงิเสน้ตวั
แปรเดยีว การแกโ้จทยป์ญัหาอสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว  นกัเรยีนไดร้ว่มกนัอภปิรายภายในกลุ่ม 
น าเสนอมโนมต ิ และวธิกีารแกป้ญัหา  ซึง่การท างานดงักล่าวน้ีส่งผลให ้ นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ในเนื้อหา  มคีวามสามารถในการอ่าน การแปลความหมาย การตคีวามหมาย  มคีวามสามารถในการ
แปลประโยคภาษาใหเ้ป็นประโยคสญัลกัษณ์  และการแกโ้จทยป์ญัหาได ้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
วชิยั  บุญเลศิ (2547 : 116) ทีก่ล่าวว่า  นกัเรยีนทีเ่รยีนจากกจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นความคดิ
สรา้งสรรคเ์พื่อเพิม่ทกัษะการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อน
เรยีน  สอดคลอ้งกบั บุญเลศิ  สมัมณากุล (2553 : 81) ทีไ่ดศ้กึษาการพฒันาความ สามารถในการ
แกป้ญัหาของเดก็ปฐมวยัโดยใชเ้กมฝึกทกัษะการคดิ พบว่า  เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์โดย
ใชเ้กมฝึกทกัษะการคดิ สามารถพดูคุยแลกเปลีย่นสิง่ทีต่นคดิโดยการเชื่อมโยงประสบการณ์ใน
ชวีติประจ าวนัสู่ความสมัพนัธก์บัสิง่ต่าง ๆ พรอ้มหาเหตุผลมาสนับสนุนความคดินัน้ ๆ  ท าใหเ้กดิการ
พฒันาการ การตดัสนิใจอย่างมเีหตุผล มคีวามคดิทีช่ดัเจนขึน้ เช่นเดยีวกบั ภาวณิ ี ค าชาร ี(2550 : 
113) ทีไ่ดศ้กึษากระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนรูค้วามสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณติศาสตร ์
พบว่า  นกัเรยีนมคีวามสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณติศาสตร ์ และการคดิวเิคราะหห์ลงัเรยีนสงูกว่า
ก่อนเรยีนอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01   
 3.  นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในการเรยีนรู ้  โดยใชก้จิกรรมพฒันาทกัษะการแก้ปญัหาทาง
คณติศาสตร ์เรือ่ง อสมการ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  พบว่านกัเรยีนมคีวามพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั

1369



 
 

มากทีสุ่ด  อนัเป็นผลสบืเน่ืองมาจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการแกป้ญัหาทาง
คณติศาสตร ์ จะมลีกัษณะทีแ่ตกต่างไปจากหอ้งเรยีนธรรมดา  คอืบทบาททีเ่ปลีย่นไปของครแูละ
นกัเรยีน บทบาทระหว่างครกูบันกัเรยีน และนกัเรยีนกบันกัเรยีนดว้ยกนั  ไมใ่ช่การถ่ายทอดความรูจ้าก
ครไูปสู่นกัเรยีน  แต่เป็นการจดัประสบการณ์ใหเ้กดิขึน้โดยตรงกบัตวันกัเรยีน  นกัเรยีนไดท้ างานกลุ่ม
ระหว่างนกัเรยีนทีม่รีะดบัความสามารถแตกต่างกนั  ไดแ้สดงความคดิเหน็  ความมัน่ใจในการคดิ ตอบ
ค าถาม  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  วชิยั  บุญเลศิ (2547 : 116)  ทีพ่บว่า  นกัเรยีนทีเ่รยีนจากกจิกรรม
การเรยีนการสอนวชิาคณติศาสตร ์ทีเ่น้นความคดิสรา้งสรรค ์ เพื่อเพิม่ทกัษะการแกป้ญัหาทาง
คณติศาสตร ์มคีวามสนใจในกจิกรรมการเรยีนการสอนอยูใ่นระดบัด ี เช่นเดยีวกบั  บุญเลศิ  สมัมณากุล 
(2553 : 81) ทีพ่บว่า  เดก็ปฐมวยัมคีวามพงึพอใจในการเล่นเกมฝึกทกัษะการคดิ   
 จากผลการวจิยั  แสดงว่า วจิยัเชงิปฏบิตักิารเพื่อพฒันาทกัษะการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร ์ ที่
ผูว้จิยัสรา้งขึน้สามารถพฒันาความสามารถในการแกป้ญัหาของนกัเรยีนได ้ โดยจะตอ้งพฒันาศกัยภาพ
ทีม่อียูใ่นตวัคนใหไ้ดร้บัการพฒันาอยา่งเตม็ที ่ ท าใหเ้ป็นคนทีรู่จ้กัคดิวเิคราะห ์รูจ้กัแกป้ญัหา มคีวามคดิ
รเิริม่สรา้งสรรค ์ รูจ้กัเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  สามารถเชื่อมโยงความรู ้ ทกัษะ และค่านิยมทีด่งีามเพื่อการ
ด าเนินชวีติสามารถปรบัตวัใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็  มคีุณธรรม จรยิธรรม  รูจ้กั
พึง่ตนเอง  และสามารถด ารงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข     
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

1.1 การจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการแกป้ญัหา   ควรมกีารปฐมนิเทศ 
ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจ  ตระหนกัในบทบาทหน้าที ่ ขัน้ตอนในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  เนื้อหาทีจ่ะ
สอน  เตรยีมสถานที ่ เตรยีมความพรอ้มและด าเนินการตามขัน้ตอนไดอ้ย่างถูกตอ้ง  และเตรยีมการ
ยอมรบักบัสถานการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้กบัการด าเนินการ 

1.2   การจดัการเรยีนการสอน ควรเริม่จากเน้ือหาหรอืสถานการณ์ปญัหาทีง่่ายก่อน 
เมือ่นกัเรยีนเขา้ใจและเกดิทกัษะแลว้จงึเสนอสถานการณ์ทีซ่บัซอ้นขึน้ และสถานการณ์ทีน่ ามาใชค้วร
เป็นเรือ่งทีส่อดคลอ้งและสมัพนัธก์บัชวีติประจ าวนัของนักเรยีน 

1.3  ครผููส้อนควรดแูลเอาใจใส่ แสดงความสนใจ ใหค้ าปรกึษาแนะน า ใหค้ าชมเชยใหส้ิง่ 
เสรมิแรง และใหค้วามเป็นกนัเองกบันกัเรยีนทุกคนอย่างใกลช้ดิ  ซึง่มผีลท าใหน้กัเรยีนปฏบิตักิจิกรรม
ดว้ยความเตม็ใจ ตัง้ใจ และอยา่งเตม็ความสามารถของแต่ละบุคคล 

1.4  เวลาทีใ่ชส้ าหรบัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในแต่ละแผนการจดัการ 
เรยีนรู ้คอื  ประมาณ 1 ชัว่โมง หรอื 3 คาบต่อสปัดาห ์ อาจไมเ่พยีงพอส าหรบัการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอน  เพราะมขีัน้ตอนและกจิกรรมทีห่ลากหลายควรจะยดึหยุน่ไดต้ามสมควร 

1.5  ควรเกบ็ใบงานของนกัเรยีนทัง้เป็นรายกลุ่มและรายบุคคลไว ้ ซึง่เป็นผลงานที่ 
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ไดจ้ากการท ากจิกรรมตามขัน้ตอนต่าง ๆ จากการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในแต่ละครัง้  โดยเกบ็ไว้
ในลกัษณะแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูส าหรบัการศกึษาพฒันาการในการท างานของ
นกัเรยีนไดอ้ย่างสะดวก และเป็นการฝึกใหน้กัเรยีนไดเ้กบ็ผลงานของตนไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
  2.1  ควรน ารปูแบบการวจิยันี้  ไปใชก้บัเนื้อหาหรอืวชิาอื่น ๆ เพื่อพฒันากจิกรรมการเรยีน
การสอน  และเพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน  
  2.2 ควรน ารปูแบบการวจิยันี้ ไปใชต่้อเนื่องกบันกัเรยีนกลุ่มเดมิ  แต่อาจเปลีย่นเน้ือหา
บทเรยีนใหม ่  
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บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาทกัษะการอ่านสะกดค าและแจกลกู 
โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน   2) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นกัเรยีน ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนทีใ่ชแ้บบฝึกทกัษะ เรือ่ง  การอ่านสะกดค าและแจกลกู  
และ3) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 ทีม่ต่ีอการเรยีนโดยใช้
แบบฝึกทกัษะเรือ่งการอ่านสะกดค าและแจกลกู โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน   
กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการวจิยั  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1  ระยะเวลาในการวจิยั  ภาค
เรยีนที ่1  ปีการศกึษา  2553  โรงเรยีนบา้นแท่นโนนหนองค ู ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามหาสารคามเขต 3  จ านวน  10  คน  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  คอื  
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  แบบฝึกทกัษะการอ่านสะกดค าและแจกลกู  
แผนการจดัการเรยีนรู ้ และแบบสอบถามความพงึพอใจ   สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู
คอืค่าเฉลีย่ (X)  รอ้ยละ   สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบค่าท ี ( t-test ) 
 ผลการวิจยัพบว่า 

 1.  แบบฝึกทกัษะ เรือ่ง การอ่านสะกดค าและแจกลกู โดยการสอนแบบกลุ่ม
เพื่อนช่วยเพื่อน  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1  ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 80.83/81.66  ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีก่ าหนดไว ้
   2.  นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ เรือ่ง การอ่านสะกดค าและแจกลกู   
โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 
1 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน รอ้ยละ  80   มนีัยส าคญัทาง 
สถติทิีร่ะดบั  .05   และมคี่าดชันีประสทิธผิลของแบบฝึกทกัษะ เรือ่ง การอ่านสะกดค าและ 
แจกลกู โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน    มคี่าเท่ากบั  0.5864  ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า 
แบบฝึกทกัษะ เรือ่ง การอ่านสะกดค าและแจกลกู โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน  
ช่วยใหผู้เ้รยีนมคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ  58.64   
 
 
 
 

1นกัศกึษาปรญิญาโท, สาขาวชิาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2,3อาจารย,์  สาขาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 1373



   3.  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 1  มคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรู้ 
โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ เรือ่ง การอ่านสะกดค าและแจกลกู  โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วย 
เพื่อน  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  มคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั  2.65  ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจ 
อยูใ่นระดบัมาก  
 
ค าส าคญั  :  การพฒันาทกัษะการอ่านสะกดค าและแจกลกู, การสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วย
เพื่อน  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1, กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
 

Abstract 
 The research had the objectives to: 1) develop word spelling skill by 
pronouncing distributed letters through mutually assisting group teaching; 2) 
compare the learning achievements before and after doing drills of word spelling 
skill by pronouncing distributed letters, and 3) study the satisfaction of 1st grade 
students with learning using the drills of word spelling skill by pronouncing 
distributed letters through mutually assisting group teaching. The target group 
consisted of 10 1st grade students. The research was conducted in the first 
semester of the academic year 2010 in Ban Tan Nonnongku School, Maha 
Sarakham Office of Educational Service Area 3. The instruments comprised drills of 
word spelling skill by pronouncing distributed letter, learning organization plans, and 
a questionnaire asking about the students’ satisfaction. The statistics employed in 
the analysis of data were composed of the mean, standard deviation, and t-test. 
 The results are as follows: 

1. The drills of word spelling skill by pronouncing distributed letters through  
mutually assisting group teaching in Grade 1 Thai Language Strand that were 
constructed by the author had the efficiency of 80.83/81.66 which could meet the 
preset criterion of 80/80. 

2. The students who used the drills of word spelling skill by pronouncing  
distributed letters through mutually assisting group teaching in Grade 1 Thai 
Language Strand had  their learning achievement after learning 80% higher than 
before learning, with statistical significance at the .05 level, and the index of 
effectiveness of the drills of word spelling skill by pronouncing distributed letters 
through mutually assisting group teaching was 0.5864. That means the drills of word 
spelling skill by pronouncing distributed letters through mutually assisting group 
teaching helped the students to progress in their learning to 58.64%. 
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 3. The Grade 1 students were satisfied with learning using the drills of word  
spelling skill by pronouncing distributed letters through mutually assisting group 
teaching in the Thai Language Strand with the average score of 2.65. That means 
the satisfaction is in the high level.   
 
Keyword :  The Development of Word Spelling Skill, Pronouncing Distributed 
Letters through Mutually Assisting Group Teaching, Grade 1 , Thai Language 
Strand 

บทน า 
   ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ประจ าชาต ิเป็นสมบตัทิางวฒันธรรม อนัก่อใหเ้กดิ 
ความเป็นเอกภาพและเสรมิสรา้งบุคลกิภาพของคนในชาตใิหม้คีวามเป็นไทย  เป็นเครือ่งมอื 
ในการตดิต่อ สื่อสาร  เพื่อสรา้งความเขา้ใจ ความสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั ทัง้รายวชิาภาษาไทย
ยงัเป็นสื่อทีแ่สดงถงึภูมปิญัญาของบรรพบุรษุดา้นวฒันธรรมประเพณ ี ชวีทศัน์  โลกทศัน์  
และสุนทรยีภาพทีบ่นัทกึไวเ้ป็นวรรณกรรมและวรรณคดอีนัล ้าค่า  ภาษาไทยจงึเป็นสมบตัิ
ของชาตทิีค่วรค่าแก่การเรยีนรู ้เพื่ออนุรกัษ์และสบืสานใหค้งอยูคู่่ชาตไิทยตลอดไป      
(กรมวชิาการ. 2545 ก : 3) ผูท้ีม่ทีกัษะภาษาไทยดสีามารถใชภ้าษาเป็นเครือ่งมอืสื่อ
ความคดิความเขา้ใจและแสวงหาความรูใ้นการศกึษาวชิาสาขาต่าง ๆ ได ้  ในระดบัประถม
ศกึษาประสบผลส าเรจ็มากน้อยเพยีงใด ส่วนหน่ึงยอ่มขึน้อยูก่บัทกัษะทางภาษาของ
นกัเรยีน การจดัการเรยีนรูใ้นวชิาภาษาไทย จงึควรทีป่ลกูฝงัใหน้กัเรยีนเหน็คุณค่า มคีวามรู ้
ทกัษะและเจตคตทิีถู่กตอ้งเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสงัคม (กรมวชิาการ.
2545 ก : 1) ซึง่พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 ทีไ่ดก้ าหนดการ
เรยีนรูไ้วใ้น มาตรา 24 สรปุไดว้่า สถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการจดั
เนื้อหาและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รยีนโดยค านึงถงึความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัใิหท้ าได ้คดิ
เป็น รกัการอ่าน การเขยีนและเกดิการใฝรู่อ้ย่างต่อเน่ือง 
       กระทรวงศกึษาธกิาร ไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของวชิาภาษาไทยจงึไดก้ าหนด
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544  ใหก้ลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยเป็น
เครือ่งมอืการเรยีนรู ้มจีดุประสงคใ์หผู้เ้รยีนไดเ้รยีนภาษาไทยเพื่อเป็นแนวทางในการ
น าไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจ าวนั การตดิต่อสื่อสาร โดยก าหนดใหผู้เ้รยีนทุกคนทุกช่วงชัน้  
ไดเ้รยีนตามมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละสาระการเรยีนรู ้5 สาระ คอื สาระการอ่าน สาระการ
เขยีน สาระการฟงั การดแูละการพูด สาระหลกัการใชภ้าษา  สาระวรรณคดแีละวรรณกรรม 
เพื่อการเรยีนการสอนภาษาไทยจงึมุง่ใหน้กัเรยีนมพีฒันาการทางภาษา ทัง้ในดา้นการฟงั 
พดู อ่าน และเขยีน เน้นความเขา้ใจ แสวงหาความรูอ้ย่างมเีหตุผล  (กรมวชิาการ. 2544  :  
3-6) การสอนภาษาไทยจงึเป็นเรือ่งส าคญัในการน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อการด ารงชวีติ
ในสงัคมไดอ้ย่างปกตสิุข กระทรวงศกึษาธกิารเลง็เหน็ความส าคญัของวชิาภาษาไทย จงึ
ก าหนดแนวทาง ในการปฏริปูการศกึษา พุทธศกัราช 2539-2550 เรือ่ง หลกัสตูรและ

1375



กระบวนการเรยีนการสอนโดยมุง่เน้นเป็นพเิศษ ในดา้นพืน้ฐานภาษาไทย เพื่อรองรบัการ
พฒันาความรูแ้ละทกัษะในระดบัทีส่งูขึน้ (ทศัพร เกตุถนอม. 2540 : 69) 
       จดุมุง่หมายหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544  มุง่พฒันาคนไทย
ใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ เป็นคนด ีมปีญัญา มคีวามสุข มคีวามเป็นไทย มศีกัยภาพใน
การศกึษาต่อและประกอบอาชพี  ซึง่ถอืเป็นมาตรฐานการเรยีนรู ้ ใหผู้เ้รยีนเกดิคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงค ์สรปุไดว้่าเหน็คุณค่าของตนเอง มวีนิัย คุณธรรมและจรยิธรรม ความคดิ
สรา้งสรรค ์ใฝรู่ ้ใฝเ่รยีน รกัการอ่าน การเขยีน และรกัการศกึษาคน้ควา้  ใหม้คีวามรูอ้นัเป็น
สากล เกดิทกัษะในการด าเนินชวีติ ในการดแูลตนเองใหม้สีุขภาพและบุคลกิภาพทีด่ ี มี
ประสทิธภิาพในการผลติและบรโิภค   เขา้ใจประวตัศิาสตรข์องชาตไิทย  เป็นพลเมอืงดมีี
จติส านึกในการอนุรกัษ์ภาษาไทย  ศลิปวฒันธรรม  ประเพณ ี กฬีา ภมูปิญัญาไทย  
ทรพัยากรธรรมชาตแิละพฒันาสิง่แวดลอ้ม รวมถงึรกัประเทศชาตแิละทอ้งถิน่ มุง่ท า
ประโยชน์และสรา้งสิง่ทีด่งีามใหส้งัคม(กรมวชิาการ. 2544 : 1) 
       แนวทางการจดัการเรยีนรูท้ีพ่งึประสงคโ์ดยมุง่เน้นใหผู้เ้รยีนให้เกดิคุณลกัษณะ
ความสามารถทางความคดิสรา้งสรรค ์ในการแสวงหา และสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง ควบคู่
คุณธรรมของผูเ้รยีนใหท้ างานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้ดงันัน้ในการจดัการเรยีนรูใ้หบ้รรลุจดุมุง่หมาย
ตอ้งค านึงถงึความแตกต่างของผูเ้รยีน สนับสนุนใหผู้เ้รยีนทุกคนไดพ้ฒันาตามศกัยภาพ  
ตามความสนใจ  ช่วยเหลอืแนะน าใหผู้เ้รยีนประสบความส าเรจ็  ในการเรยีนและการท า
แบบฝึกทกัษะและกจิกรรมต่าง ๆ  เพื่อพฒันาคุณภาพของนกัเรยีนตามแนวปฏริปู
การศกึษาโดยครมูบีทบาทส าคญัในการคดิคน้หาวธิกีาร นวตักรรม จดัเตรยีมประสบการณ์
เรยีนรูด้ว้ยการวางแผนการจดัการเรยีนรูใ้ห้เหมาะสมกบัผูเ้รยีนและมกีารประเมนิผล เพื่อให้
เป็นไปในทศิทางทีก่ าหนดกจ็ะท าใหผู้เ้รยีนเกดิคุณลกัษณะทีต่อ้งการได ้ (พระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห่งชาต.ิ 2542 : 21-22) 
      การจดัการเรยีนการสอนวชิาภาษาไทยในระดบัประถมศกึษาทีผ่่านมา  ยงัประสบ
ปญัหาดา้นการอ่านและการเขยีน โดยเฉพาะวยัเริม่เรยีน  คอืชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 1  จะ
ประสบปญัหาการอ่านไมอ่อก  เขยีนไมถู่กตอ้ง  คอื  การใส่สระ พยญัชนะ วรรณยกุต ์ ตวั
การนัต ์  การแต่งประโยค การใชภ้าษาในการสื่อสารไมเ่หมาะสม   ลว้นแต่ขาดทกัษะใน
การอ่านและการเขยีนทัง้สิน้  ซึง่อาจมสีาเหตุมาจากหลายประการ  เช่น  ตวัครผููส้อน  
เนื่องมาจากการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ เอกสาร  สื่อ  และเทคนิควธิสีอนที่ไมด่ ี ครขูาดการ
สอนซ่อมเสรมิและไมใ่หน้กัเรยีนฝึกปฏบิตั ิ รวมทัง้ไมศ่กึษาสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง  
โดยเฉพาะในยคุปฏริปูการศกึษาครไูดร้บัหน้าทีพ่เิศษรบัผดิชอบมากขึน้  นอกจากการสอน
และกจิกรรมทางโรงเรยีน  การช่วยเหลอืงานกจิกรรมหน่วยงานองคก์รทอ้งถิน่ในชุมชนมี
มาก  จงึท าใหค้รขูาดการดแูลเอาใจใส่อยา่งจรงิจงั และการสอนที่ไมด่ ี ท าใหน้กัเรยีนเบื่อ
หน่ายรายวชิาภาษาไทย (เรวด ี อาษานาม. 2537 : 317-321)  ดา้นผูป้กครอง  ทิง้บุตรไว้
กบัตายาย ท าใหข้าดการเอาใจใส่ในเรือ่งการเรยีน  รวมทัง้ก่อปญัหาต่อสงัคมหลายอยา่ง  
ดา้นตวัผูเ้รยีนขาดการดแูลเอาใจใส่   จงึถอืเป็นปญัหาส าคญัของนกัเรยีนท าใหผ้ลสมัฤทธิ ์

1376



ทางการเรยีนไมถ่งึเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้ คอื รอ้ยละ 80  จงึท าใหไ้มส่มัฤทธิผ์ลตามจดุมุง่หมาย  
(พริม้เพราวด ี หนัตรา. 2545 : 79)   
 จากการสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 1 โรงเรยีน
บา้นแท่นโนนหนองค ู ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม เขต 3  พบว่า  นกัเรยีน
บางส่วนอ่านหนงัสอืไมอ่อก  เขยีนไมถู่กตอ้ง  เนื่องจากขาดหลกัการอ่านสะกดค าและแจก
ลกูทีถู่กตอ้ง  ส่งผลท าใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่ากว่าเกณฑท์ีโ่รงเรยีนก าหนดไว ้คอื 
รอ้ยละ80 (รายงานผลการศกึษาโรงเรยีนบา้นแท่นโนนหนองคู.2552 : 6) 
       การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน  เป็นรปูแบบหน่ึงซึง่ช่วยแก้ปญัหา 
ในการเรยีนรูภ้าษาไทยได ้ (สปิปนนท ์ เกตุทตั. 2526 : 12)  กล่าวว่า  การเรยีนรูข้อง
นกัเรยีนมใิช่มาจากครแูต่ผูเ้ดยีว  แต่สามารถเรยีนรูจ้ากเพื่อนนกัเรยีนดว้ยกนั  เพราะ
นกัเรยีนยอ่มประสบปญัหาในการเรยีนคลา้ย ๆ กนั  เมื่อผูเ้รยีนหน่ึงเริม่เรยีนรูเ้รว็  เขา้ใจ  
กส็ามารถช่วยเหลอืเพื่อนไดว้่าปญัหาทีข่ดัขอ้งอยูท่ีใ่ด  การเรยีนโดยวธิใีหเ้พื่อนช่วยเพื่อน  
ผูเ้รยีนมโีอกาสฝึกภาษาเท่ากนั  ขณะทีฝึ่กในกลุ่มทุกคน มโีอกาสตติงิหรอืแนะน ากนัเองได้
มากกว่าทีค่รคูนเดยีวจะตติงิหรอืแนะน านกัเรยีนทัง้ชัน้  ซึง่สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2542  ทีร่ะบุไวใ้นแนวการจดัการศกึษาว่าใหจ้ดัการเรยีนการสอน
ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  เน้นกระบวนการเรยีนรู ้ กระบวนการคดิอย่างมเีหตุมผีลและ
สรา้งสรรค ์ (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2542 : 12-13)  เป็นผลใหส้มาชกิของกลุ่มมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนสงูขึน้   
       การจดัการเรยีนรูภ้าษาไทย  ควรจดัใหส้อดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูรและ
ตรงกบัพฒันาการของเดก็  กจิกรรมการจดัการเรยีนรู ้ ควรใชก้จิกรรมทีใ่หน้กัเรยีนไดเ้รยีน
อยา่งสนุกสนานเพลดิเพลนิ (วมิลรตัน์  สุนทรโรจน์. 2545 : 131)  ดงัทีป่ระทปี  แสงเป่ียม
สุข  (2538 : 53)   กล่าวว่า แบบฝึกทกัษะเป็นเครือ่งมอืทีช่่วยใหน้กัเรยีนเกดิทศันคตทิีด่ต่ีอ
การเรยีนวชิาภาษาไทยและ อนงคศ์ริ ิ วชิาลยั  (2536 : 27) ทีก่ล่าวว่า  ถา้นกัเรยีนฝึกมาก 
ๆ บ่อย ๆ จะท าใหน้กัเรยีนเกดิทกัษะทางภาษาไดด้ยีิง่ขึน้ อนัเป็นพืน้ฐานทีจ่ะน าไปสู่
ความส าเรจ็ในการเรยีนวชิาอื่น ๆ ดว้ย  ดงันัน้ควรไดร้บัการฝึกการเขยีนสะกดค าตัง้แต่เริม่
เรยีนเพื่อใหน้กัเรยีนไดรู้แ้ละใชค้ าพืน้ฐานในชวีติประจ าวนัไดเ้พราะค าพืน้ฐานเป็นค าที่
นกัเรยีนใชบ้่อย  จะช่วยใหน้กัเรยีนไดอ่้านเขยีนและคดิค าใหมไ่ดเ้รว็ขึน้  การจดักจิกรรม
การเรยีนรูใ้หน้กัเรยีนเขยีนสะกดค าไดถู้กตอ้งได ้ กต่็อเมือ่นกัเรยีนไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัค านัน้ 
ๆ มาก่อน  เขา้ใจความหมาย การออกเสยีงไดช้ดัเจน  จงึสามารถเขยีนสะกดค านัน้ได้
ถูกตอ้ง  ในการจดัการเรยีนรูค้วรจดัใหน้กัเรยีนฝึกเขยีนสะกดค าตัง้แต่ ช่วงชัน้ที ่1 ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่1-3  (วมิลรตัน์  สุนทรโรจน์. 2545 : 130-134) 
 จากปญัหาดงักล่าวมาขา้งต้นท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะแกไ้ขปญัหาเรือ่ง  การพฒันา
ทกัษะการอ่านสะกดค าและแจกลกู  โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน  กลุ่มสาระการ
เรยีนรูภ้าษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 1  เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัครผููส้อนในการยก 
ระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนใหส้งูขึน้ และผูบ้รหิารโรงเรยีน นกัการศกึษาและผูท้ีม่สี่วน
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เกีย่วขอ้งทางการศกึษา จะมแีนวทางการพฒันาการจดัการเรยีนรู ้กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทยใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
        1.  เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านสะกดค าและแจกลกู  โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อน 
ช่วยเพื่อน  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 1   
       2.  เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน ก่อนเรยีนและหลงั
เรยีน ทีใ่ชแ้บบฝึกทกัษะ เรื่อง การอ่านสะกดค าและแจกลกู โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อน
ช่วยเพื่อน กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 

 3.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจ ทีม่ต่ีอการเรยีน โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ เรือ่ง การอ่าน 
สะกดค าและแจกลกู โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย         
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1   
 

สมมติฐานของการวิจยั 
 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีใ่ชแ้บบฝึกทกัษะ เรือ่ง การอ่านสะกดค า
และแจกลกู กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยโดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน  กลุ่ม
สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1  ผ่านเกณฑ ์ รอ้ยละ 80 
         

ขอบเขตของการวิจยั 
       1.  กลุ่มเป้าหมาย เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนบา้นแท่นโนน
หนองค ูอ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 10 คน 
       2.  ระยะเวลา ทีใ่ชใ้นการวจิยั  คอื  ภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา  2553 
        3. เนื้อหา ทีใ่ชใ้นการพฒันาแบบฝึกทกัษะเป็นเนื้อหา สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย   
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1  เรือ่ง การอ่านสะกดค าและแจกลกู ตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551  ประกอบดว้ยหน่วยการเรยีนรูย้อ่ย ดงัต่อไปนี้ 
                         3.1  สระอะ และสระอา 
                         3.2  สระอ ิ และสระอ ี
                         3.3  สระอุ  และสระอู 
                         3.4  สระอ ึ และสระออื 
                         3.5  สระใอ  และสระไอ 
                         3.6  สระโอ  และสระออ 
      4. ตวัแปรทีศ่กึษา มดีงันี้ 
                      4.1 ตวัแปรอสิระ คอื วธิกีารเรยีนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะกลุ่มสาระการ
เรยีนรูภ้าษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 เรือ่งการสะกดค าและแจกลกู ประกอบ
กระบวนการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 
                     4.2 ตวัแปรตาม 
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                       4.2.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่1  เรือ่ง  การอ่านสะกดค าและแจกลกู 
                    4.2.2 ความพงึพอใจของนกัเรยีนในการเรยีน โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการ
อ่านสะกดค าและแจกลกู  โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน   
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัในครัง้นี้เป็นแบบการวจิยักลุ่มเดยีว (One Group Pretest Posttest 
Design) (สุรวาท  ทองบุ.  2553 : 55)  ผูว้จิยัทดลองดว้ยตนเองกบักลุ่มเป้าหมาย คอื 
นกัเรยีน ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนบา้นแท่นโนนหนองค ูจ านวน 1 หอ้ง จ านวน 10 
คน ระยะเวลาท าการสอน 18 ชัว่โมง   
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  มดีงันี้  
  1.  แบบฝึกทกัษะ เรือ่ง การสะกดค าและแจกลกู   กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 1 จ านวน 6 ชุด 
  2.  แผนการจดัการเรยีนรู ้ กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่ 1 เรือ่ง การสะกดค าและแจกลกู   โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 
จ านวน  18  แผน 
  3.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ชนิดเลอืกตอบ 3 ตวัเลอืก 
จ านวน 30 ขอ้ เพื่อทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้ตามแนวการสรา้งและ
หาคุณภาพแบบเกณฑ ์  (สรุวาท ทองบุ.  2553 : 101-104) 
  4.  แบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ต่ีอการเรยีน โดยใชแ้บบฝึกทกัษะกลุ่ม
สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย เรือ่ง การสะกดค าและแจกลกู ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  (สุรวาท ทองบุ. 2553 : 85-86) 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลอง  ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2553 ท าการทดลองเป็น
เวลา  18 วนั ๆ ละ 1 ชัว่โมง ท าการทดลองในเวลา 09.30 – 10.30 น.   มลี าดบัขัน้ตอน
ดงันี้ 
  1. ขอความรว่มมอืกบัผูบ้รหิารโรงเรยีนในการท าวจิยั 
  2. พบครปูระจ าชัน้ของหอ้งทีท่ าการทดลอง เพื่อชีแ้จงรปูแบบการวจิยัและ
ขอความรว่มมอื 
  3. สรา้งความคุน้เคยกบันกัเรยีนกลุ่มทดลอง 
  4.  ผูว้จิยัท าการทดสอบก่อนเรยีน (Pretest) กบันกัเรยีนกลุ่มเป้าหมาย 
ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย เรือ่ง การสะกด
ค าและแจกลกู ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1  
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  5.  ผูว้จิยัด าเนินการทดลองใหน้กัเรยีนกลุ่มทดลอง ทดลองเรยีนโดยใช้
แบบฝึกทกัษะ ในช่วงเวลา 09.30 – 10.30 น. 
  6.  เมือ่ด าเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ ัง้กลุ่มเป้าหมายไปจนครบ ผูว้จิยั
ท าการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนฉบบัเดยีวกนัทัง้กลุ่ม 
  7.  ใหน้กัเรยีนกลุ่มทดลองตอบแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีน ที่
มต่ีอการเรยีน ดว้ยแบบฝึกทกัษะกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย เรื่องการสะกดค าและแจก
ลกู ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1   
  8.  น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดสอบ ไปท าการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิการจดั
กระท าและการวเิคราะหข์อ้มลู 
  

การวิเคราะหข้์อมลู 
 6.1  การหาคุณภาพของเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
   6.1.1 การหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจดุประสงคข์องการ
ประเมนิ(IOC) ส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญ (สุรวาท ทองบุ.  2553 : 105 – 106) โดยพจิารณา
คดัเลอืกเฉพาะขอ้สอบทีม่คี่าดชันีตัง้แต่ .05 ถงึ 1.00  
  6.1.2   การหาคุณภาพแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน วเิคราะห์
ดงันี้ 
   1) ค่าความยาก (p) รายขอ้ 
   2) ค่าอ านาจจ าแนก (B - Index) รายขอ้ 
   3) ค่าความเทีย่ง (Reliability) รายฉบบั ของแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิท์างการเรยีน โดยวธิกีารของโลเวต (Lovett) 
  6.1.3 แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีน ทีม่ต่ีอการเรยีนโดยใชแ้บบ
ฝึกทกัษะเรือ่ง การสะกดค าและแจกลกู ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1   
 6.2  แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ  
เรือ่ง  การสะกดค าและแจกลกู  
   6.2.1 การหาประสทิธภิาพ (E1/E2) ของการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบฝึกทกัษะ  
เรือ่ง  การสะกดค าและแจกลกู  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 โดยการหาค่าประสทิธภิาพของ
กระบวนการ (E1) และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
   6.2.2 การหาค่าประสทิธผิล (The Effectiveness  Index : E.I.) ของการ
เรยีนรูโ้ดยใชแ้บบฝึกทกัษะ เรือ่งการสะกดค าและแจกลูก ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1โดยวธิขีอง 
กูดแมน เฟรทเชอร ์และชไลเดอร ์(Goodman, Fretcher  and Schneider. 1980 : 30-34) 
 6.3  การวเิคราะหร์ะดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและแบบสอบถามความพงึพอใจ
ของนกัเรยีน ทีม่ต่ีอการเรยีนโดยใชแ้ผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบฝึกทกัษะ เรือ่งการ
สะกดค าและแจกลกู ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 โดยใชค้่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ 
รอ้ยละ 
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 6.4  การวเิคราะหเ์พื่อทดสอบสมมตฐิานการวจิยั ดงันี้ 
  6.4.1 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีน โดยใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู ้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ เรือ่ง
การสะกดค าและแจกลกู ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 กบัเกณฑท์ีก่ าหนด (รอ้ยละ 80) โดยใชก้าร
ทดสอบ ค่าท ี( t – test  One  Sample  Group)   
  6.4.2 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีน โดยใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู้ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ เรือ่ง
การสะกดค าและแจกลกู ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีนโดยการ
ทดสอบท ี( t – test  DependentSample  Group)    
  6.4.3 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่แบบสอบถามความ
พงึพอใจของนกัเรยีน ทีม่ต่ีอการเรยีนโดยใชแ้ผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บฝึกทกัษะ เรือ่ง
การสะกดค าและแจกลกู ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 กบัเกณฑท์ีก่ าหนด (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00) 
โดยการทดสอบที ่( t – test  One  Sample  Group)    
 

สรปุผลการวิจยั 
จากการใชแ้บบฝึกทกัษะ เรื่อง การอ่านสะกดค าและแจกลกู โดยการสอนแบบ

กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1  ปรากฏผล 
ดงันี้ 

 1.  แบบฝึกทกัษะ เรือ่ง การอ่านสะกดค าและแจกลกู โดยการสอนแบบกลุ่ม
เพื่อนช่วยเพื่อน  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1  ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 80.83/81.66  ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีก่ าหนดไว ้
   2.  นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ เรือ่ง การอ่านสะกดค าและแจกลกู   
โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 
1 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน รอ้ยละ  80   อยา่งมนีัยส าคญัทาง 
สถติทิีร่ะดบั  .05   และมคี่าดชันีประสทิธผิลของแบบฝึกทกัษะ เรือ่ง การอ่านสะกดค าและ 
แจกลกู โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน    มคี่าเท่ากบั  0.5864  ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า 
แบบฝึกทกัษะ เรือ่ง การอ่านสะกดค าและแจกลกู โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน  
ช่วยใหผู้เ้รยีนมคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ  58.64   
   3.  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 1  มคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรู้ 
โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ เรือ่ง การอ่านสะกดค าและแจกลกู  โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วย 
เพื่อน  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  มคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั  2.65  ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจ 
อยูใ่นระดบัความพงึพอใจมาก  
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อภิปรายผลการวิจยั 
 การพฒันาทกัษะการอ่านสะกดค าและแจกลกูค า  โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อน
ช่วยเพื่อน  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย   อภปิรายผลได ้ ดงันี้ 
  1.  ผลการหาประสทิธภิาพของแบบฝึกทกัษะ  เรือ่ง การอ่านสะกดค าและแจก 
ลกู  โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถม 
ศกึษาปีที ่1 พบว่า มปีระสทิธภิาพ  80.83/81.66  หมายความว่า นกัเรยีน ไดค้่าเฉลีย่จาก 
การท าแบบทดสอบระหว่างเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ 80.83  และค่าเฉลีย่จากการท าแบบ 
ทดสอบหลงัเรยีน คดิเป็น   รอ้ยละ 81.66  แสดงว่า แบบฝึกทกัษะ เรือ่ง การอ่านสะกด 
ค าและแจกลกู  โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน  ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มปีระสทิธภิาพตาม 
เกณฑ ์80/80  และเป็นไปตาม   ความมุง่หมายของการวจิยัทีต่ ัง้ไว ้ เพราะการพฒันาแบบ 
ฝึกทกัษะ  เรือ่ง  การสะกดค าและ  แจกลกู กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย   ชัน้ 
ประถมศกึษาปีที ่1  ไดจ้ดัเตรยีมกจิกรรมทีห่ลากหลาย  ใหน้กัเรยีนไดฝึ้กปฏบิตัดิว้ยตนเอง   
และเขยีนบ่อย ๆ  จนเกดิทกัษะทัง้สามดา้น  คอื  การฟงั  การพดู การอ่าน  และการเขยีน 
ของเดก็อยา่งจรงิจงั   เนื้อหาทีน่ ามาฝึกเรา้  ความสนใจ  ผูเ้รยีนเกดิความเพลดิเพลนิ 
สนุกสนานกบัการไดท้ าแบบฝึกทกัษะและมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีน จงึเกดิประโยชน์กบั 
ผูเ้รยีนและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ ส่งผลใหผู้เ้รยีนเกดิความก้าวหน้าและส่งผลให้ 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูขึน้  แบบฝึกทกัษะถอืเป็นนวตักรรมทีด่ ี เดก็ทีเ่รยีน 
เก่งสามารถท าแบบฝึกไดถู้กตอ้งและรวดเรว็ทนัเวลา  ส่วนนกัเรยีนทีเ่รยีนรูช้า้  จะท าแบบ 
ฝึกเสรมิทกัษะชา้และใชเ้วลานาน  หรอืเสรจ็ไมท่นักบัเวลา  ครคูวรใหเ้วลา  โดยการให้ 
กลบัไปท าเป็นการบา้น  เพื่อพฒันาความสามารถของแต่ละบุคคลใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดด้ว้ย 
ตนเอง  และแบบฝึกทกัษะทีส่รา้งขึน้  สามารถน าไปใชส้อนซ่อมเสรมิ  นกัเรยีนทีเ่รยีนรูช้า้   
หรอืนกัเรยีนทีม่ปีญัหาดา้นการสะกดค าและแจกลกู  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  มะล ิ  
อาจวชิยั  (2540 : 17)  กล่าวว่า  แบบฝึกทกัษะทีม่ปีระสทิธภิาพ  ช่วยใหน้กัเรยีนประสบ 
ผลส าเรจ็ในการฝึกทกัษะไดเ้ป็นอยา่งด ี แบบฝึกทกัษะเปรยีบเสมอืนผูช้่วยทีส่ าคญัของคร ู  
ท าใหล้ดภาระการสอนของครลูงได ้ ผูเ้รยีนสามารถพฒันาตนเอง  และเพิม่ความมัน่ใจใน 
การเรยีนไดเ้ป็นอย่างด ี และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  วมิลรตัน์  สุนทรโรจน์  (2545  :   
131-132)  กล่าวว่า  แบบฝึกทกัษะทีด่คีวรเป็นสิง่ทีใ่หน้ักเรยีนเรยีนมาแลว้เหมาะสมกบั 
ระดบัวยั  หรอืความสามารถของนกัเรยีน  มคี าชีแ้จงสัน้ ๆ ทีช่่วยใหเ้ขา้ใจไดง้า่ย  ใชเ้วลาที่ 
เหมาะสม  น่าสนใจและทา้ทายความสามารถ  เปิดโอกาสใหเ้ลอืกทัง้แบบตอบจ ากดั  และ 
แบบตอบเสร ี มคี าสัง่หรอืตวัอยา่งแบบฝึกทกัษะทีไ่ม่ยาก  ควรมรีปูแบบและใชห้ลกั 
จติวทิยา  ภาษาทีเ่ขา้ใจงา่ย  และสามารถศกึษาดว้ยตนเอง 
 การทีแ่บบฝึกทกัษะ เรือ่ง การอ่านสะกดค าและแจกลกู  โดยการสอนแบบกลุ่ม
เพื่อนช่วยเพื่อน มปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้ ทัง้นี้เพราะผูว้จิยัไดด้ าเนินการสรา้งแบบ
ฝึกทกัษะ เรือ่ง การอ่านสะกดค าและแจกลกู  โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
ตามล าดบัขัน้ตอนทีว่างแผนไวด้งันี้        
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    1.1  ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544  
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
ช่วงชัน้ที ่ 1 โดยวเิคราะหเ์นื้อหาสาระเกีย่วกบัการอ่านเพื่อน ามาสรา้งแบบฝึกทกัษะ เรือ่ง 
การอ่านสะกดค าและแจกลกู   
    1.2  ศกึษาเอกสาร  ต ารา  แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัเกีย่วกบัการ
สรา้งแบบฝึกทกัษะ เรือ่ง การอ่านสะกดค าและแจกลกู   
    1.3  ก าหนดเนื้อของแบบฝึกทกัษะ เรือ่ง การอ่านสะกดค าและแจกลกู  
โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่
1  ประกอบดว้ย   
     1)  ค าน า จดุประสงค ์ขอ้แนะน าในการใช ้แบบฝึกทกัษะ   
     2)  สรา้งแบบฝึกทกัษะ เรือ่ง การอ่านสะกดค าและแจกลกู จ านวน     
6   ชุด โดยจดัล าดบัเริม่จากการฝึกเรือ่งทีง่่ายไปหาเรือ่งทีย่ากขึน้    
    1.4  น าแบบฝึกทกัษะ เรือ่ง การอ่านสะกดค าและแจกลูก ทีส่รา้งขึน้
เสนอต่อกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ และผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
เหมาะสมของเนื้อหาแลว้น ามาปรบัปรงุแกไ้ข  
    1.5  น าไปทดลองใชก้บันกัเรยีนกลุ่มเป้าหมาย 
  2.  การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชแ้บบ
ฝึกทกัษะ เรือ่ง การอ่านสะกดค าและแจกลกู  โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน  กลุ่ม
สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงู
กว่าก่อนเรยีน รอ้ยละ  80   อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05   และมคี่าดชันี
ประสทิธผิลของแบบฝึกทกัษะ เรือ่ง การอ่านสะกดค าและแจกลกู โดยการสอนแบบกลุ่ม
เพื่อนช่วยเพื่อน    มคี่าเท่ากบั  0.5864  ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าแบบฝึกทกัษะ เรือ่ง การอ่าน
สะกดค าและแจกลกู โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ช่วยใหผู้เ้รยีนมคีวามกา้วหน้า
ทางการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ  58.64  อาจเนื่องมาจาก  กระบวนการจดัการเรยีนรู้
ทุกขัน้ตอนผ่านการทดลองหาประสทิธภิาพจากผู้เชีย่วชาญ  ผ่านการทดลองใชก่้อน
น ามาใชจ้รงิกบักลุ่มตวัอยา่ง  ครผููส้อนไดจ้ดักจิกรรมกระบวนการเรยีนรู ้ มุง่เน้นพฒันา
ผูเ้รยีนไดฝึ้กปฏบิตัจิรงิ  ถูกตอ้งตามหลกัภาษาและสามารถสื่อสารในชวีติประจ าวนัได ้ 
เพื่อใหเ้กดิทกัษะการอ่านและการเขยีนสะกดค าและแจกลกู  ซึง่ถอืเป็นทกัษะพืน้ฐานของ
การเรยีนดา้น อื่น ๆ ไดด้แีละมปีระสทิธภิาพ  รวมทัง้นกัเรยีนมคีวามสนุกสนาน  สนใจต่อ
กจิกรรมการเรยีนรู ้ และแบบฝึกทกัษะ  มทีศันคตทิีด่ต่ีอการเรยีนและครผููส้อนไดเ้ลอืก
แนวทางทีห่ลากหลาย  ทีม่คีวามเหมาะสมกบัวยัและตามความสามารถของผูเ้รยีน  
นอกจากนี้ยงัค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล  ซึง่ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีน
สงูขึน้  และเป็นแนวทางใหค้รผููส้อนใชใ้นการแกป้ญัหาไดด้ว้ย  ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษา
คน้ควา้ของ  ไพบลูย ์ มลูด ี (2546  :  61)  ไดศ้กึษาคน้ควา้  เรือ่ง การพฒันาแผนการ
จดัการเรยีนรูแ้ละแบบฝึกทกัษะการเขยีนสะกดค าทีไ่ม่ตรงตามมาตราตวัสะกด  กลุ่มสาระ
การเรยีนรูภ้าษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 2  พบว่า  แผนการจดัการเรยีนรูแ้ละแบบฝึก
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ทกัษะการเขยีนสะกดค าทีไ่มต่รงตามมาตราตวัสะกด  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่ 2  มปีระสทิธภิาพ  93.11/87.62  ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์ 80/80  ทีต่ ัง้ไว ้ และ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 2  ทีเ่รยีนโดยใชแ้ผนการจดัการเรยีนรูแ้ละแบบฝึกทกัษะการ
เขยีนสะกดค าทีไ่มต่รงตามมาตราตวัสะกด  มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาไทยหลงัเรยีน
สงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ      
ปิยาภรณ์  สรอ้ยระยา้  (2547  : บทคดัยอ่)  ไดว้จิยัเรือ่ง  การพฒันาแผนการจดัการเรยีนรู้
และแบบฝึกทกัษะการเขยีนสะกดค าทีไ่มต่รงตามมาตราตวัสะกด  กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3  โรงเรยีนบา้นกลว้ยกวา้ง  อ าเภอหว้ยทบัทนั  จงัหวดั
ศรสีะเกษ  จ านวน  25  คน  ผลการวจิยัพบว่า  แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบฝึกทกัษะ
การเขยีนสะกดค าทีไ่มต่รงตามมาตราตวัสะกด  ทีส่รา้งขึน้  มปีระสทิธภิาพ  87.70/84.13  
ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์ 80/80  ทีต่ ัง้ไว ้ และมคี่าดชันีประสทิธผิล  เท่ากบั  0.7104  ซึง่
หมายความว่า  ผูเ้รยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ  71.04  และนกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01  
  3.  ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 1 มี
คา่เฉลีย่โดยรวมในระดบัพงึพอใจมาก  จะเหน็ไดว้่าจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้
แบบฝึกทกัษะเรือ่ง การอ่านสะกดค าและแจกลกู  โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน  
นกัเรยีนสนุกสนานในการเรยีน นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจมากทีไ่ด้ลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเองมี
การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั ช่วยเหลอืกนั โดยมคีรคูอยเสรมิแรงจงูใจ  กระตุน้ใหค้ า
ชมเชยและใหก้ าลงัใจ  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  วรรณา  ทองหลา้  (2551 : 72) ทีไ่ด้
ศกึษาการพฒันาชุดสื่อประสมทีส่่งเสรมิการอ่านสะกดค า เรือ่งโรงเรยีนต้นไม ้ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 พบว่า นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในการเรยีนรูต่้อการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยชุดสื่อประสมทีส่่งเสรมิการอ่านและสะกดค า เรือ่งโรงเรยีนตน้ไม ้
วชิาภาษาไทย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   และของ  ละมลุ  จนัทรแ์ป้น (2553 : 141)  ได้
ศกึษาเกีย่วกบัการพฒันาทกัษะการอ่านและเขยีนแจกลกูสะกดค า กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 1 โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ  พบว่า  นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจ
ต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านและเขยีนแจกลกูสะกดค า โดยเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก  ทัง้นี้อาจ
เนื่องมาจากแบบฝึกทกัษะทีพ่ฒันาขึน้มกีารออกแบบใหม้รีปูภาพ  สสีนั   มคีวามสมัพนัธ์
และสอดคลอ้งกบัเนื้อหา  โดยไดร้บัค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญ และแกไ้ขปรบัปรงุ  ท าใหม้ี
แรงจงูใจ  นกัเรยีนสนใจ และกระตอืรอืรน้  เอาใจใส่ต่อการเรยีนมากขึน้  เรยีนรูอ้ย่างมี
ความสุข  เป็นผลใหน้กัเรยีนมคีวามพงึพอใจทีด่ต่ีอการเรยีน เรือ่งการอ่านสะกดค าและแจก
ลกู  โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน   
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
  1.1  ก่อนใหน้กัเรยีนท าแบบฝึกทกัษะ  ครผููส้อนควรจดักจิกรรมตาม
แผนการจดัการเรยีนรู ้ พรอ้มทัง้ใหค้ าแนะน าในการท าแบบฝึกทกัษะแก่นกัเรยีน  จากนัน้
จงึใหน้กัเรยีนท าแบบฝึกทกัษะ  เพราะหากครนู าแบบฝึกเสรมิทกัษะไปใหน้กัเรยีนฝึกท า  
โดยไมไ่ดด้ าเนินการตามแผนการจดัการเรยีนรู ้ นกัเรยีนทีอ่่านค าไมไ่ด ้ สะกดค าไมถู่ก  
จ าแนกตวัสะกดไมเ่ป็น  และไมเ่ขา้ใจความหมายค า  กจ็ะไมส่ามารถท าแบบฝึกทกัษะได้
อยา่งถูกตอ้ง  การใชแ้บบฝึกทกัษะกจ็ะไมเ่กดิประโยชน์ต่อครแูละนกัเรยีน 
  1.2  การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบฝึกทกัษะนัน้  ครตูอ้งกระตุน้ใหน้กัเรยีนม ี
ความกระตอืรอืรน้  นกัเรยีนกจ็ะสามารถเกดิการเรยีนรูจ้ากการท าแบบฝึกทกัษะไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ  และหลงัจากท าแบบฝึกทกัษะแลว้  ครคูวรเฉลยผลใหน้กัเรยีนทราบทนัท ี  
การเฉลยใหน้กัเรยีนทราบมขีอ้ด ีคอื  นกัเรยีนจะรูต้วัเองว่า  ท าถูกมากน้อยเพยีงใด  มี
จดุบกพรอ่งทีน่กัเรยีนจะตอ้งแกไ้ขอยา่งไร  การเฉลยใหน้กัเรยีนทราบผลการท าแบบฝึก
ทกัษะทนัท ี ยงัเป็นการเสรมิแรงแก่นกัเรยีนอกีวธิหีนึ่ง  หากครผููส้อนทิง้ระยะการตรวจหรอื
เฉลยผลการท าแบบฝึกทกัษะทีท่ าไปนัน้ถูกหรอืผดิ  จงึไมส่ามารถแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของ
ตนเองได ้ ความสนใจและความกระตอืรอืรน้ของนกัเรยีนกจ็ะลดลงตามไปดว้ย 
  1.3  ในการสรา้งแบบฝึกทกัษะ  การจดัล าดบัเนื้อหาเป็นเรือ่งส าคญั  ผูส้รา้ง 
ควรจดัล าดบัความยากง่ายของเนื้อหา  โดยเริม่จากเนื้อหางา่ยไปหาเนื้อหายาก  เนื้อหาครัง้  
หนึ่ง ๆ ไมค่วรมมีากหรอืน้อยเกนิไป  ควรจดัใหเ้หมาะสมกบัเวลา  ทัง้นี้การจดัเนื้อหาที่
เหมาะสมกบัพฒันาการของนกัเรยีน  นกัเรยีนกจ็ะเกดิการเรยีนรูไ้ปตามล าดบัเนื้อหาอยา่งมี
ประสทิธภิาพ 
  1.4  การเรา้ความสนใจในตวัของแบบฝึกทกัษะ  ควรจดัใหม้กีจิกรรมที่
หลากหลาย  พยายามอย่าใหซ้ ้ากนั  ตวัอกัษรส าหรบัเดก็ควรตวัโต  มคีวามชดัเจน  
รปูภาพประกอบควรมคีวามสอดคลอ้งกบัเนื้อหา  ควรเป็นภาพลายเสน้และไมค่วรเป็นภาพ
ทีซ่บัซอ้น  เพราะภาพทีม่คีวามซบัซอ้น จะท าใหน้กัเรยีนเขา้ใจภาพไดย้าก  นกัเรยีนกจ็ะ
ไมใ่หค้วามสนใจต่อภาพนัน้ 
  1.5  การฝึกอ่าน  เขยีน  และการใชค้ าตามความหมาย  ควรใหน้กัเรยีนได้
ฝึกโดยใชค้ าซ ้า ๆ ซึง่การฝึกซ ้า ๆ มปีระโยชน์คอื  ท าใหน้กัเรยีนจ าค านัน้ไดอ้ยา่งแมน่ย า  
แต่การฝึก ซ ้า ๆ นี้ แบบฝึกทกัษะจะตอ้งมกีจิกรรมทีแ่ตกต่างกนั  เพราะหากกจิกรรมซ ้ากนั  
จะท าใหน้กัเรยีนเกดิความเบื่อหน่ายในการท าแบบฝึกทกัษะ 
  1.6  ค าสัง่ในแบบฝึกทกัษะ  ควรมคีวามกระชบั  ชดัเจน  และอ่านแลว้เขา้ใจ
ไดง้า่ย  หากมตีวัอยา่งประกอบดว้ยจะท าใหน้กัเรยีนเขา้ใจไดด้ยีิง่ขึน้  ซึง่การมคี าสัง่และ
ตวัอยา่งทีด่ ี จะช่วยประหยดัเวลาในการอธบิายของคร ู และนกัเรยีนสามารถท าแบบฝึก
ทกัษะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  1.7  ครผููส้อนทีจ่ะน าแนวคดินี้ไปใช ้ ควรวางแผนและเตรยีมตวัใหพ้รอ้ม
ก่อนท าการสอน  เช่น  การศกึษาและท าความเขา้ใจผูเ้รยีน  การจดัสภาพแวดลอ้ม  วสัดุ  
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อุปกรณ์และสื่อการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  กจิกรรมและแบบฝึกทกัษะที่
จดัให ้ควรมคีวามหลากหลาย  และเพยีงพอกบัจ านวนนักเรยีน  ผูส้อนควรใหก้ารเสรมิแรง
เพื่อทีจ่ะท าใหก้ารจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ โดยใชก้ลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน  เป็นไปอย่างสมบรูณ์  
มปีระสทิธภิาพ  ไมเ่บื่อหน่าย  ซึง่จะส่งผลใหก้ารเรยีนดขีึน้ 
  1.8  สถานศกึษาใหก้ารสนับสนุนโดยการจดัสรรงบประมาณใหน้ านวตักรรม
ประเภทแบบฝึกทกัษะกระบวนการ  ซึง่ประกอบดว้ยกจิกรรมสื่อ  อุปกรณ์  เครือ่งมอื  ใน
การฝึกทกัษะมาใชป้ระกอบการเรยีนการสอนวชิาภาษาไทย 
 2.  ข้อเสนอแนะในวิจยัครัง้ต่อไป 
  2.1  ควรมกีารศกึษาวจิยัเพื่อพฒันาแบบฝึกทกัษะทุกระดบัชัน้  เพื่อใหเ้กดิ
ทกัษะการเรยีนรูท้กัษะการอ่านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
  2.2  ควรศกึษาเกีย่วกบัผลของการใชแ้บบฝึกทกัษะว่าส่งผลต่อตวัแปรอื่น
หรอืไม ่ เช่น  เจตคตทิางภาษาไทย  ความคดิสรา้งสรรคท์างภาษาไทยหรอืการแก้ปญัหา
ทางภาษาไทย 
  2.3  ควรศกึษาการสรา้งแบบฝึกทกัษะวชิาภาษาไทย  ทีเ่กีย่วกบัมาตรา
ตวัสะกดของไทยใหค้รบทุกมาตรา  ซึง่ประกอบดว้ย  มาตราสะกด  แม ่ ก. กา  แมก่ก  แม่
กด  แมก่บ  แม ่ กง  แมก่น  แม ่ กม  แม ่เกย  และแม ่เกอว  อาจจะท าในมาตราเดยีว
หรอืหลายมาตราส าหรบันกัเรยีนในช่วงชัน้ที ่ 1  (ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 1-3)  เพื่อเป็น
เครือ่งมอืในการเรยีนรูว้ชิาอื่นได้ 
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การพฒันาผลการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นทกัษะปฏิบติั เร่ือง ร าวงมาตรฐาน   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  1 

DEVELOPMENT  OF  LEARNING  ACTIVITY  BY USING  THE  INSTRUCTION  MODEL  OF  

PRACTICAL  SKILLS  ON  RAM  WONG  MADTRATAN  FOR  MATTHAYOMSUKSA  I 

  

                           สุดารตัน์  บวับุญ  จ า้มา1  สมปอง  ศรกีลัยา2  โมฬ ี ศรแีสนยงค์3 

Sudarat  Buaboon  Jamma,1  Sompong  Srikunlaya,2  Molee   Sriseanyong 3  

 

 

บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์  1) เพื่อพฒันาแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่เน้นทกัษะปฏบิตัิ

เรือ่ง  ร าวงมาตรฐาน  กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ (นาฏศลิป์) ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1ใหม้ปีระสทิธภิาพตาม

เกณฑ์  80/80  2)  เพื่อเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูเ้รื่อง  ร าวงมาตรฐาน  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 

(นาฏศลิป์) ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  ก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีน  3)  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ ี

ต่อกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทกัษะปฏิบตัิ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้   ได้แก่  นักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่1 /6 ซึง่ก าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554  โรงเรยีนนาดูนประชาสรรพ ์ 

อ าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 จ านวน 40 คน ซึง่

ไดม้าจากการสุ่มอยา่งงา่ย(Sample random  sampling) โดยวธิกีารใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยสุ่ม  

 เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่   แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ที่เน้นทกัษะ

ปฏิบตัิ จ านวน  6  แผน  แบบทดสอบก่อนและหลงัการเรยีนรู้  แบบประเมนิความสามารถในการ

ปฏบิตักิารขบัรอ้ง แบบประเมนิความสามารถในการปฏบิตัทิ่าร า และแบบสอบถามความพงึพอใจ  สถติิ

ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล  คอื  รอ้ยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมตฐิาน

โดยใช ้t-test (Dependent  Sample)  

 ผลการวจิยัปรากฏดงันี้ 

 1.  ประสทิธภิาพของแผนการจดักิจกรรมการเรยีนรูท้ี่เน้นทกัษะปฏบิตั ิเรื่อง  ร าวงมาตรฐาน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพ  E1/E2 เท่ากับ  

86.63/82.58 

  

1     นิสติปรญิญาโท  สาขาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  คณะครุศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2    ศษ.ด. (หลกัสตูรและการสอน) อาจารย ์ คณะครุศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
3    ศศ.ม. (ไทยคดศีกึษา : เน้นมนุษยศาสตร)์ ผูช้่วยศาสตราจารย ์คณะวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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 2.  ผลการเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรู ้ก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะ

ปฏิบตัิ เรื่อง  ร าวงมาตรฐาน  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1  พบว่า

คะแนนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 3.  นักเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่เน้นทกัษะปฏบิตัิ  โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก 

 

ค าส าคญั :  การพฒันาผลการเรยีนรูด้ว้ยกจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะปฏบิตั ิเรือ่ง ร าวงมาตรฐาน   

               กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ (นาฏศลิป์)  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 

 

Abstract 
 

  The purposes of this research were : 1) to develop the development of the learning 
activity by using the instructional model of practical skills on the set of 80/80 2) to compare the 
achievement of learning on Ram Wong Madtratan for Matthayomsuksa 1 before and after 
learning  3) to determine the students’ satisfaction on the learning activity by using the teaching 
model of practical skills. Subjects for this research, selected from 1 classroom were 40 students 
of Nadoonprachasan School Nadun District, Maha Sarskham Province in the second semester 
of 2012 academic year. 
 The instruments used in this research were 6 lesson plan of the learning plan of using 
the instructional model of practical skills, the pre-test and post-test, a student’s assessment 
form of singing, a student’s assessment form of dance, and a questionnaire on student’s 
satisfaction of using the instructional model of practical skills. The statistics used for analyzing 
data were percentage, mean, standard deviation and t-test (Dependent Samples) for hypothesis 
testing. 
 The results of the research revealed that : 

1. The learning activity by using the instructional model of practical skills on using 
 Ram Wong Madtratan for Matthayomsuksa 1 students obtained the efficiency of 86.63/82.58 
which was higher than the criterion of 80/80 
  2. The post-test average scores of knowledge and understanding of student 
learning Through the developed learning activity by using the instructional model of practical 
skills on Ram Wong Madtratan were higher than that of the pre-test, at the 0.1 level of 
significance. 
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  3. The average scores of satisfaction of the students learned through the 
developed the learning activity by using the instructional model of practical skills on Ram Wong 
Madtratan had a high level. 
 
Keyword : Development of Learning Activity by Using the Instructional Model of Practical  
               Skills on Ram Wong Madtratan for Matthayomsuksa I 
 

บทน า 
 

 การพฒันาบุคคลใหม้คีวามรูค้วามสามารถที่จะออกไปใช้ชวีิตในสงัคมได้อย่างดแีละมคีวามสุข
จ าเป็นจะตอ้งส่งเสรมิใหค้นมกีารศกึษา  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550 
– 2554) ไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึความจ าเป็นในการปรบัเปลีย่นจุดเน้นในการพฒันาคุณภาพคนในสงัคมไทย  ให้
มคีุณธรรม และมคีวามรอบรู้อย่างเท่าทนั  ให้มีความพร้อมทัง้ด้านร่างกาย สตปิญัญา  อารมณ์ และ
ศลีธรรม สามารถกา้วทนัการเปลีย่นแปลงเพื่อน าไปสู่สงัคมฐานความรูไ้ดอ้ยา่งมัน่คง  แนวการพฒันาคน
ดงักล่าวมุง่เตรยีมเดก็และเยาวชนใหม้พีืน้ฐานจติใจทีด่งีาม มจีติสาธารณะ  พรอ้มทัง้มสีมรรถนะ ทกัษะ
และความรูพ้ื้นฐานที่จ าเป็นในการด ารงชวีติ อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบยัง่ยนื (สภาพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ .  2549 :  2 )  ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศกึษาธกิารในการพฒันาเยาวชนของชาตเิขา้สู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสรมิผู้เรยีนมี
คุณธรรม รกัความเป็นไทย ให้มีทกัษะการคดิวเิคราะห์  สรา้งสรรค์ มทีกัษะด้านเทคโนโลย ี สามารถ
ท างาน และอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมโลกไดอ้ยา่งสนัต ิ(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551 : 4)  
   นาฏศลิป์ไทยมเีอกลกัษณ์ที่มลีลีาอ่อนช้อย นุ่มนวล  ซึ่งเป็นสิง่ที่บ่งบอกลกัษณะของคนไทย 
ว่ามคีวามประณตีรกัสวยรกังาม แฝงดว้ยจนิตนาการและศลิปะอนัละเอยีดอ่อน (กลัยา ยอดระยบั. 2535 
: 1)  นาฏศลิป์ไทยมลีกัษณะเด่นเฉพาะตวั มคีวามประณีตอ่อยช้อยและงดงามตามแบบไทย ซึ่งได้สบื
ทอดกนัมาช้านาน ดงัมหีลกัฐานจากหลกัศิลาจารกึสมยัสุโขทยัในตอนหนึ่งว่า “ย่อมเรยีง ขนัหมาก 
บูชาพลิม ระบ า ร าเต้น เล่นทุกวนั” นอกจากนัน้ในหนังสอืไตรภูมพิระร่วง บางตอนกล่าวว่า “บา้งเต้น
บา้งร า บา้งฟ้อนร า บนัลอืเพลง ดุรยิดนตร”ี (อมรา คล ่าเจรญิ. 2535 : 8)  นาฏศลิป์มคีวามคงทนน้อย
มาก เมือ่เทยีบกบัศลิปะทางดา้นวตัถุ เช่นวรรณกรรม ประตมิากรรม สถาปตัยกรรม เน่ืองจากนาฏศลิป์
ถือว่าเป็นศิลปะที่ไม่มรีูปร่าง เป็นเพียงลลีาของผู้ประดิษฐ์ ต้องอาศัยการถ่ายทอดให้กนัและกัน ซึ่ง
จ าเป็นต้องม ี“หลกัวชิา” ทีเ่ป็นแบบแผนสบืทอดไว ้มฉิะนัน้จะท าใหเ้กดิการพฒันาไปโดยผดิพลาดจาก
เคา้โครงเดมิ (แบบแผนเดมิ) จนเสยีรปูไป ดงันัน้จงึจ าเป็นที่ต้องใหค้วามส าคญั ต่อการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอน สาระนาฏศลิป์ เพื่อใหค้นไทยไดต้ระหนักต่อการอนุรกัษ์ สบืทอดศลิปะทางดา้นนาฏศลิป์ 
และจดัระเบยีบแบบแผนของนาฏศลิป์ใหม้คีวามงดงามยิง่ขึน้ (เรณู  โกศนิานนท.์ 2544 : 3-4) 
 นาฏศลิป์เป็นสาระหน่ึงในกลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ ซึ่งได้จดัให้เดก็ทุกคนทุกระดบัช่วงชัน้ได้
เรยีน เน่ืองจากนาฏศลิป์เป็นส่วนหน่ึงของชวีติมนุษยไ์ม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวในอริยิาบถต่างๆ  การ
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แสดงออกทางอารมณ์  ลว้นแลว้แต่เป็นท่าทางทีเ่ลยีนแบบธรรมชาตขิองมนุษย ์การเรยีนนาฏศลิป์ จงึมี
จุดประสงค์เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออก มีทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกายและให้ความสนุกสนาน
เพลดิเพลนิ  ซึ่งครูควรตระหนักถึงปญัหาที่จะต้องได้รบัการพฒันา และท าการศึกษาค้นคว้าวิธกีาร
จดัการเรยีนรูท้ี่เหมาะสม   ผู้วจิยัจงึศกึษาเกี่ยวกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่เน้นทกัษะปฏบิตัซิึ่งเป็น
การเรยีนการสอนที่สามารถท าให้ผู้เรยีนเกดิทกัษะในการปฏบิตัทิ่าร า  เกดิความคดิใหม่ๆ สามารถน า
ทกัษะและความคดิใหม่นัน้มาสรา้งสรรคผ์ลงานของตน  ท าใหง้านทีท่ าส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์น่าสนใจ 
มคีวามพอใจกบังานที่ท า  การจดักจิกรรมการเรยีนรู้ที่เน้นทกัษะปฏบิตัินี้มปีระโยชน์มากส าหรบัการ
เรยีนรูใ้นสาระนาฏศลิป์ 
 การเรยีนการสอนทีเ่น้นทกัษะปฏบิตัมิุ่งหวงัให้ผู้เรยีน  คดิเป็น  แก้ปญัหาเป็น  และมจีติใจที่ดี
งามแล้ว ทกัษะปฏิบตัิยงัเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหวร่างกาย ความ 
สามารถในการใช้อวยัวะส่วนต่างๆ หรอืความสามารถในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง พฤตกิรรมทีเ่หน็
ไดเ้ด่นชดัว่าท าใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะ ไดแ้ก่ ความสามารถในการท าสิง่ต่างๆ ไดอ้ย่างคล่องแคล่ว เช่นการ
ร า  การเขยีน การวาดภาพ  การพมิพด์ดี  การรอ้งเพลง  การป ัน้  การแกะสลกั การออกก าลงักาย หรอื
กจิกรรมทางพลศกึษา  เป็นต้น นอกจากจะมคีวามสามารถในการท ากจิกรรมได้อย่างคล่องแคล่วแล้ว 
การที่คนเราสามารถท างานได้เรว็ขึน้ ท าได้ถูกต้องมากขึน้ ผดิพลาดน้อยลง จะท าได้สวยงามมากขึ้น
และปลอดภยั  ก็ถอืว่าเป็นผู้มทีกัษะปฏบิตัทิัง้สิ้น (ชาญชยั และพวงเพญ็  อนิทรประวตัิ. 2532 : 123-
129)  กระทรวงศกึษาธกิารได้จดัล าดบัขัน้ตอนของการเรยีนรูท้างดา้นทกัษะปฏบิตัไิว้ 6 ขัน้ตอน  โดย
เริม่ต้นจากการรบัรูใ้หผู้้เรยีนเขา้ใจรูปแบบของนาฏศลิป์ ทีจ่ะฝึกปฏบิตัเิสยีก่อนไปจนถงึการสรา้งสรรค ์
ดงันัน้การกระท าจงึเริม่จากการรบัรู้รูปแบบ ไปถึงการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะล าดบัขัน้ดงักล่าว 
ได้แก่รบัรู้รูปแบบ ท าตามแบบ ปฏบิตัไิด้เอง ปฏบิตัไิด้อย่างช านาญ  การประยุกต์และการสรา้งสรรค์
(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2547 : 11)    
 แต่จากผลการประเมนิคุณภาพภายนอกสถานศกึษา  รอบสอง  ของโรงเรยีนนาดูนประชาสรรพ ์ 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  เขต  26  พบว่า  มาตรฐานดา้นผูเ้รยีน คอื  มาตรฐาน
ที่ 5  ผู้เรียนมคีวามรู้และทกัษะที่จ าเป็นตามหลกัสูตร  ผลการประเมินอยู่ในระดบั “พอใช้”เท่านัน้ 
(โรงเรยีนนาดูนประชาสรรพ์. 2552 : 37)  ดงันัน้จงึเป็นสิง่ส าคญัที่ครูทุกคนต้องร่วมกนัรบัผดิชอบ  
ปรบัปรุงใหอ้ยู่ในระดบั “ดหีรอืดมีาก”  ซึง่ครทูุกคนควรตระหนักในทุกระดบัการศกึษา  โดยเฉพาะกบั
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  ซึ่งสามารถปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดล้อมภายในโรงเรยีนได้ดี  เป็นวยัที่
ก าลงัตอ้งการแสดงออกทางความคดิ  ชอบส ารวจคน้ควา้ดว้ยตนเอง  ตามหลกัทฤษฎพีฒันาการของ 
อิริคสัน  และยงัอยู่ในวัยที่สามารถพัฒนาจากการฝึกฝนกิจกรรมประเภททักษะได้ดี ตามทฤษฎี
พัฒนาการของเพียเจต์  ดังนัน้เด็กในวัยนี้จึงมีพัฒนาการในการใช้ความคิดในเชิงที่เป็นรูปธรรม  
สามารถคดิโดยใชเ้หตุผล  คดิยอ้นกลบัได ้ และยงัรูจ้กัคดิในเชงิสมัพนัธอ์กีดว้ย 
 จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะพฒันาผลการเรยีนรูด้ว้ยกจิกรรมการเรยีนรูท้ี่
เน้นทกัษะปฏบิตั ิ เรื่อง ร าวงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ิลปะ (นาฏศิลป์)  ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 
เนื่องจากนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 อยู่ในวยัทีส่ามารถเรยีนรูไ้ดด้ ีมพีฒันาการต่อเนื่อง โดยเน้นการ
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เรยีนการสอนในเรื่องรูปแบบที่เป็นพื้นฐานในการปฏบิตัินาฏศิลป์ไปจนถึงการที่ท าให้ผู้เรยีนเกิดการ
เรยีนรู้เป็นล าดบัขัน้ตอน  ท าให้สามารถพฒันาทกัษะการปฏบิตัิท่าร า  และยงัเป็นการจดักิจกรรมที่
ผูเ้รยีนสามารถพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์ประดษิฐผ์ลงานดา้นศลิปะได ้ ส่งผลใหผู้เ้รียนมคีวามสามารถ
ในการปฏบิตัท่ิาร าวงมาตรฐาน และน าผลการวจิยัไปใชใ้นการพฒันา  ปรบัปรุงและแก้ไขปญัหาในการ
จดักจิกรรมการเรยีนการสอนกลุ่มสาระศลิปะใหม้ปีระสทิธภิาพต่อไป 
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพื่อพฒันาแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะปฏบิตั ิเรือ่ง ร าวงมาตรฐาน กลุ่มสาระ
การเรยีนรูศ้ลิปะ (นาฏศลิป์) ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูเ้ร ือ่ง  ร าวงมาตรฐาน  กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ (นาฏศลิป์) 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีน 
 3. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอกจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะปฏบิตั ิ
 

กลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 /6 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา  
2554  โรงเรยีนนาดูนประชาสรรพ ์ อ าเภอนาดูน  จงัหวดัมหาสารคาม ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 26 จ านวน  40  คน ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย(Sample random  sampling) โดย
วธิกีารใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยสุ่ม 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ ประกอบดว้ย 
   1.  แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะปฏบิตั ิ
       2.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
   3.  แบบประเมนิความสามารถในการปฏบิตั ิ จ านวน  2  ฉบบั 
                4.  แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะ
ปฏบิตั ิ
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 1. ท าการทดสอบนกัเรยีนก่อนการทดลอง(Pre-test) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ 

เรยีน เรือ่งร าวงมาตรฐาน จ านวน  30  ขอ้ 

 2. ด าเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะปฏบิตั ิเรือ่ง ร าวงมาตรฐาน และใชแ้บบประเมนิ

ความสามารถในการปฏบิตัเิพื่อประเมนิความสามารถในการปฏบิตัแิละแบบทดสอบยอ่ยเพื่อวดัความรู ้ 
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ความเขา้ใจของนักเรยีน ใชเ้วลาในการทดลอง 6  สปัดาห ์ สปัดาหล์ะ  1 วนั วนัละ  2  ชัว่โมง รวม

ทัง้สิน้  12  ชัว่โมง  ไมร่วมเวลาทดสอบก่อนและหลงัเรยีน 

 3. เมื่อด าเนินการทดลองครบ  6  สปัดาห ์ ผูว้จิยัท าการทดสอบหลงัการทดลอง (Post-test) 

โดยใชแ้บบทดสอบฉบบัเดยีวกนักบัแบบทดสอบ ทีใ่ชก่้อนการทดลอง 

 4. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ประเมนิความพงึพอใจของนักเรยีนที่มต่ีอกจิกรรมการเรยีนรูท้ี่เน้น

ทกัษะปฏบิตัโิดยใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจ 

 5. รวบรวมขอ้มลูทัง้หมดและวเิคราะหโ์ดยวธิกีารทางสถติ ิ

    กระบวนการวเิคราะหข์อ้มลู ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มลูหลงัจากสิน้สุดการทดลอง โดยวเิคราะห์
ขอ้มลูดว้ยสถติ ิt-test แบบ dependent sample เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนจากการท า
แบบทดสอบก่อนเรยีนและคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรยีนด้วยกจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะ
ปฏบิตัทิี่พฒันาขึน้และผ่านการประเมนิความเหมาะสมจากผูเ้ชีย่วชาญ และวเิคราะห์ความพงึพอใจของ
นกัเรยีนทีม่ต่ีอกจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะปฏบิตั ิ
 

การวิเคราะหข้์อมลู 

  1. วเิคราะหป์ระสทิธภิาพแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะปฏบิตั ิเรื่อง ร าวงมาตรฐาน 
กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ (นาฏศลิป์) ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1   ตามเกณฑ ์80/80   
 2. เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรู ้เรื่อง  ร าวงมาตรฐาน  กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ (นาฏศลิป์) ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 ก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีน  โดยใช ้t – test (Dependent Samples) 
 3. วเิคราะห์ความพงึพอใจของนักเรยีนที่มต่ีอกจิกรรมการเรยีนรู้ที่เน้นทกัษะปฏบิตัโิดยใช้

แบบสอบถามความพงึพอใจ 

 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  ไดแ้ก่  ค่ารอ้ยละ  ค่าเฉลีย่  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  และการ

ทดสอบค่า t - test  แบบกลุ่มไมอ่สิระ (Dependent Samples) 

 

สรปุผล 

 1. ประสทิธภิาพของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่เน้นทกัษะปฏบิตั ิเรื่อง ร าวงมาตรฐาน 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1  ที่ผู้วจิยัได้พฒันาขึ้นมปีระสิทธภิาพ 

(86.63/82.58) ซึง่มปีระสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้(80/80)  

 2. ผลการเปรยีบเทยีบการเรยีนรูเ้ร ือ่ง ร าวงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ (นาฏศลิป์) ชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่1  หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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 3. ความพงึพอใจของนักเรยีนหลงัเรยีนรูด้ว้ยกจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะปฏบิตั ิมคีวามพงึ

พอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 

อภิปรายผล 

  1. แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะปฏบิตั ิมปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 86.63/82.58 ซึง่สงู

กว่าเกณฑ ์ 80/80 แสดงว่า  แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มปีระสทิธภิาพ ตามเกณฑ ์ 

ทีเ่ป็นเช่นน้ีอาจมาจาก 1) ก่อนการด าเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ผูว้จิยัไดศ้กึษาวธิกีารสรา้งและดู

ตวัอยา่งแผนการจดัการเรยีนรูท้ีด่ ี ทัง้เอกสาร  ต ารา  งานวจิยัต่างๆ  2) วธิกีารชดัเจน จดัสื่อการเรยีนรู้

และมวีธิกีารวดัและประเมนิผลตามหลกัสตูรแกนกลางศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พ.ศ. 2551 3)การจดักจิกรรม

การเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองการตรวจสอบแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของ

คณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ ์ ตลอดจนการประเมนิความถูกตอ้งและความเหมาะสมของคณะ

ผูเ้ชีย่วชาญ  4)  การจดักจิกรรมการเรยีนรูย้งัไดผ้่านกระบวนการทดลองกบันกัเรยีนทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่ง

ก่อนทีจ่ะน าไปทดลองจรงิกบักลุ่มตวัอยา่ง  ทัง้น้ี เพื่อใหท้ราบปญัหาทีเ่กดิขึน้ระหว่างการทดลอง  และ

เป็นประโยชน์ต่อการปรบัปรงุแกไ้ขพฒันาขอ้บกพรอ่งต่างๆ ของกจิกรรมการเรยีนรู ้ โดยไดน้ าผลการ

ทดลองไปปรบัปรุงก่อนทดสอบจรงิเพื่อใหเ้กดิความสมบูรณ์เหมาะสมและมคีุณภาพมากยิง่ขึน้  ซึง่เป็น

การวางแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ยา่งมลี าดบัขัน้ตอน  5)  การจดัการจดักจิกรรมทีเ่น้นทกัษะ

ปฏบิตั ิเป็นการสอนตัง้แต่การเริม่รบัรูร้ปูแบบของนกัเรยีนซึง่เป็นพืน้ฐานส าคญั และท าใหน้กัเรยีนได้

เกดิการเรยีนรูเ้ป็นล าดบัขัน้ ท าใหส้ามารถพฒันาทกัษะการปฏบิตัริ าวงมาตรฐาน และพฒันาความคดิ

สรา้งสรรค ์  เป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดม้สี่วนรว่มและบทบาทในกจิกรรม จงึท าใหส้ามารถเขา้ใจ

เนื้อหาและล าดบัขัน้ตอนการปฏบิตัริ าวงมาตรฐานไดเ้ป็นอยา่งด ีเป็นกจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีน

เป็นส าคญั สอดคลอ้งกบัอภณิหพ์ร แมน้วเิศษพงศ ์(2549 : 104-110) ไดพ้ฒันาชุดการสอน เรือ่ง นาฏ

ศพัทแ์ละภาษาท่านาฏศลิป์ไทย โดยการเน้นกระบวนการปฏบิตั ิ ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3  

จ านวน  30 คน  พบว่า ชุดการสอน เรือ่ง นาฏยศพัทแ์ละภาษาท่านาฏศลิป์ โดยเน้นกระบวนการปฏบิตั ิ

ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3 ทีม่ปีระสทิธภิาพ  85.34/89.93  ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้

สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของทศันีย ์หลกัเพช็ร ์(2550 : 59 – 91) พบว่า แผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้น

ทกัษะกระบวนการมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 92.62/89.40  และสอดคลอ้งกบันวลจติต ์ เชาวกรีตพิงศ ์ 

(2534 : บทคดัยอ่)   ทีไ่ดพ้ฒันารปูแบบการจดัการเรยีนการสอน ทีเ่น้นทกัษะปฏบิตัสิ าหรบัครวูชิา

อาชพี  ผลการวจิยัพบว่า ขัน้ตอนของกระบวนการเรยีนการสอนของรปูแบบทีป่ระกอบดว้ย การสอน

ทกัษะปฏบิตั ิ3 ลกัษณะไดแ้ก่การสอนทฤษฎก่ีอนปฏบิตั ิ การสอนปฏบิตัก่ิอนทฤษฎ ี และการสอน
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ทฤษฎคีวบคู่กบัการปฏบิตัคิรผููจ้ดักจิกรรมสามารถเรยีกใชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์   ผลการทดลอง

พบว่า รปูแบบการเรยีนการสอนน้ีมคีุณภาพ  และประสทิธภิาพ ตรงตามเกณฑท์ีก่ าหนดไวทุ้กประการ 

  ดงันัน้จงึสรุปไดว้่า  กจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะปฏบิตัชิ่วยส่งเสรมิความสามารถดา้นการ

ปฏบิตัแิละความรูค้วามเขา้ใจของนกัเรยีน ดงัจะเหน็ไดจ้ากผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีนโดยรวมคดิเป็น

รอ้ยละ  86.63 จงึเป็นสิง่ยนืยนัไดว้่ากจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะปฏบิตัชิ่วยท าใหค้รสูามารถจดัการ

เรยีนการสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  ส่งผลใหผ้ลเรยีนมคีวามรูค้วามสามารถสงูขึน้ 

     2. เมื่อเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูข้องนักเรยีนก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูท้ี่

เน้นทกัษะปฏบิตั ิปรากฏว่าคะแนนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั  .01  

ทัง้นี้เนื่องจากกจิกรรมการเรยีนรูท้ี่เน้นทกัษะปฏบิตัทิี่ผู้วจิยัสรา้งขึ้น มกีารก าหนดเนื้อหาลกัษณะของ

กิจกรรมและระดบัความยากง่ายให้เหมาะสมสอดคล้องกบัธรรมชาติของผู้เรยีน  อีกทัง้กิจกรรมการ

เรยีนรูท้ี่เน้นทกัษะปฏบิตัไิด้ผ่านการประเมนิคุณภาพจากผู้เชีย่วชาญ ซึง่ผลการประเมนิมคีวามเหน็ใน

แนวทางเดยีวกนัโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ด ี  จงึถือได้ว่ากจิกรรมการเรยีนรู้ที่เน้นทกัษะปฏบิตัินี้สามารถ

พฒันาผลการเรยีนรู้ของผู้เรยีนได้อย่างมปีระสทิธิภาพ  ท าให้ผู้เรยีนมีผลการเรยีนรู้หลงัเรยีนสูงขึ้น 

สอดคล้องกบังานวจิยัของ ขเจนศกัดิ ์ไตรธเิลน (2553 :89- 93) ได้พฒันากิจกรรมการเรยีนการสอน 

โดยใช้รูปแบบการเรยีนการสอนที่เน้นทกัษะปฏบิตั ิ  เรื่องการใช้อุปกรณ์และการต่อวงจรไฟฟ้า  กลุ่ม

สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  1 โรงเรยีนเต่างอยพฒัน

ศกึษา พบว่า  ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนทกัษะปฏบิตัขิองนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1  ดว้ยกจิกรรม

การเรยีนการสอน โดยใชร้ปูแบบการเรยีนการสอนทีเ่น้นทกัษะปฏบิตั ิ  เรื่องการใช้อุปกรณ์และการต่อ

วงจรไฟฟ้า  กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี พบว่าคะแนนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน

อย่างมนีัยส าคญัทีส่ถติทิีร่ะดบั .01   และ ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนความรู ้ ความเขา้ใจของนักเรยีน

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  1  ด้วยกิจกรรมการเรยีนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรยีนการสอนที่เน้นทกัษะ

ปฏบิตั ิ  เรื่องการใชอุ้ปกรณ์และการต่อวงจรไฟฟ้า  กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี 

พบว่าคะแนนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทีส่ถติทิีร่ะดบั .01 และสอดคลอ้งกบัเพยีงเพช็ร ์ 

คมข า (2552:95-96) ได้สรา้งชุดการสอนนาฏศลิป์ไทย  เพื่อเสรมิความคดิสรา้งสรรค์  โดยเน้นทกัษะ

ปฏบิตั ิ ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 จ านวน  20  คน  พบว่า ชุดการสอนนาฏศลิป์ไทย  เพื่อ

เสรมิความคดิสร้างสรรค์  โดยเน้นทกัษะปฏบิตัิ  ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่  3  ที่สร้างขึ้นมี

ประสทิธภิาพ  97.30/90.00  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ ์80/80 ที่ก าหนดไว้ผลสมัฤทธิห์ลงัการเรยีนด้วยชุดการ

สอน  สงูกว่าก่อนเรยีน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05      

3.  นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะปฏบิตั ิพบว่า นักเรยีนมคีวามพงึพอใจ 

อยู่ในระดบัมาก  แสดงว่า การจดักิจกรรมการเรยีนรู้ที่เน้นทกัษะปฏบิตัิเป็นการจดักิจกรรมที่เอื้อให้
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นักเรยีนได้เรยีนรู้และค้นพบความรู้ จากการปฏิบตัิและเรยีนรู้อย่างมคีวามสุข   ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ

แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้น้นทกัษะปฏบิตั ิท าใหผู้เ้รยีนสามารถแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง ผูเ้รยีน

ไดล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมทีห่ลากหลาย ไดเ้รยีนรูจ้ากเพื่อน ครผููส้อน ผูป้กครอง ชุมชนและสิง่ต่างๆ ทีอ่ยู่

รอบตวัผูเ้รยีนเป็นผูร้บัผดิชอบต่อการเรยีนรูข้องตนเองโดยเริม่จากความสนใจ มาเป็นอนัดบัแรก ตามมา

ดว้ยความซาบซึง้ เจตคต ิค่านิยม และการปรบัตวั  แต่เมื่อพจิาณาล าดบัความรูส้กึเป็นขัน้ๆ จะเริม่จาก

การรบัรู ้ การตอบสนอง การเหน็คุณค่า การสรา้งลกัษณะนิสยัตามค่านิยม กล่าวไวว้่าความรูส้กึนัน้เป็น

ความต่อเนื่องไม่ไดรู้ส้กึเป็นท่อนๆ แต่มทีศิทางและความเขม้ขน้แตกต่างกนัแต่ละขัน้ของความรูส้กึจงึ

เกีย่วขอ้งเชื่อมโยงต่อเนื่องกนัละเอยีดอ่อนมาก  ระดบัความรูส้กึจะเริม่เขม้ขน้น้อยไปสู่ความเขม้ขน้มาก 

จนยดึตดิเป็นลกัษณะนิสยัของคน ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของสมจติร ศรหีาวงษ์ (2553 :  95 – 96 )  

ผลการพฒันาความสามารถดา้นการวาดภาพระบายสดีว้ยการจดักจิกรรมทีเ่น้นทกัษะปฏบิตัติามแนวคดิ

ของของแฮรโ์รว ์ (Harrow)  พบว่า  นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีเ่รยีนดว้ยการเน้นทกัษะปฏบิตัติาม

แนวคดิของแฮรโ์รว ์(Harrow)  เรื่องการวาดภาพระบายสมีคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ( X =  3.82)   

สอดคล้องกบัวรวีรรณ  โขนงนุช (2551 : 114 -117) ไดพ้ฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้ เรื่อง  เขยีน

ลายสงัคโลก โดยใชร้ปูแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏบิตัขิองเดวสี ์ ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 

6  โรงเรยีนเมอืงเฉลยีง  อ าเภอศรสีชันาลยั  จงัหวดัสุโขทัย  จ านวน 32   คน  พบว่า  ความพงึพอใจ

ของนักเรยีนมต่ีอชุดกิจกรรมการเรยีนรู ้เรื่องการเขยีนลายสงัคโลก  โดยใช้รูปแบบการเรยีนการสอน

ทกัษะปฏบิตัขิองเดวสี ์ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6  อยูใ่นระดบัมาก 

ผลของการวจิยัในภาพรวมกจิกรรมการเรยีนรูท้ี่เน้นทกัษะปฏิบตันิัน้  ส่งผลให้นักเรยีนเกดิ

ทกัษะ กล้าแสดงออก  มคีวามคดิสรา้งสรรค์และจนิตนาการ  ท าใหผู้เ้รยีนสามารถแสวงหาความรูด้ว้ย

ตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลาย รู้จ ักน าประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปปรับใช้ใน

ชวีติประจ าวนั 
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การพฒันาความสามารถในการคิดแบบอภิปัญญาทางเคมี  3  ระดบั เรื่อง  พนัธะเคมี 
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 
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บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์1)  เพื่อพฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้ทีพ่ฒันาความสามารถในการ
คดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี3 ระดบั   ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์
75/75   2) เพื่อพฒันาความสามารถในการคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี3 ระดบั ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา  ปีที ่ 4  ภาคเรยีนที ่2  
ปีการศกึษา 2554  โรงเรยีน บรบอืวทิยาคาร  อ าเภอบรบอื  จงัหวดัมหาสารคาม 1 หอ้งเรยีน  จ านวน  
40  คน  โดยวธิเีลอืกแบบเจาะจง  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  ประกอบดว้ย  แผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อ
พฒันาความสามารถในการคดิแบบอภปิญัญา ทางเคม ี 3  ระดบั ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4  เรือ่ง พนัธะใช้
การสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง เรือ่ง  พนัธะไอออนิก และ พนัธะโคเวเลนต์  และ แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี3 ระดบั  เรือ่ง  พนัธะเคม ี วเิคราะหข์อ้มลูโดยการใช้
สถติ ิรอ้ยละ  ค่าเฉลีย่  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  และสถติทิดสอบสมมตุฐิานใชก้ารทดสอบค่าท ี t-test  
(Dependent  Samples) 
 ผลการวจิยัสรปุได ้ดงันี้ 
   1.  ประสทิธภิาพของการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาความสามารถในการคดิแบบ 
อภปิญัญา ทางเคม ี3 ระดบั   ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 พบว่ามปีระสทิธภิาพเท่ากบั  
83.89/81.38  ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์ 75/75  ทีต่ ัง้ไว ้
       2.   ผลการพฒันาความสามารถในการคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี 3  ระดบั  พบว่านักเรยีน 
ทีไ่ดร้บัการพฒันาความสามารถในการคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี 3  ระดบัส่วนใหญ่สามารถแสดง ออก
ถงึความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการรูค้ดิของตนเอง  ในการเชื่อมโยงระดบัการคดิแบบอภปิญัญา  
ทางเคม ี 3   คอื  ระดบัแมคโครสโกปิค (Macroscopic)  ระดบัซบั-แมคโครสโกปิค (Sub-macroscopic) 
และระดบัซมิโบลคิ (symbolic )ไดด้งันี้  
 

ค าส าคญั :  การพฒันาความสามารถ,  การคดิแบบอภปิญัญา,  พนัธะเคม ี
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Abstract 
 This research aimed 1) to develop lesson plans which enhanced thinking ability in the 
three-level chemistry metacognition on chemical bonds of Matthayomsueksa 4 students to meet 
the standard criteria set at 75/75 and 2) to develop thinking ability in the three-level chemistry 
metacognition on chemical bonds of Matthayomsueksa 4 students. The target group for this 
research were 40 Matthayomsueksa 4 students from one class, studying in the second 
semester of the academic year 2011 in Borabue Witthayakan School, Borabue District, Maha 
Sarakham Province, which were selected by purposive sampling. The research instruments 
were lesson plans for enhancing thinking ability in the three-level chemistry metacognition on 
chemical bonds of Matthayomsueksa 4 students, which employed the semi-structure interview 
on ionic bonds and covalent bonds and a thinking ability in the three-level chemistry 
metacognition on chemical bonds test. Data were analyzed by percentage, means, standard 
deviation, while the t-test for dependent samples was used for testing the hypotheses.  
 The research findings were as the followings: 
  1. The effectiveness index of the lessons, developing thinking ability in the 
three-level chemistry metacognition on chemical bonds for Matthayomsueksa 4 students was at 
83.89/81.38, which was higher than the criteria set 75/75. 
  2. The result of thinking ability development with the three-level chemistry 
metacognition showed that most students who received the thinking ability development with 
the three-level chemistry metacognition performed themselves’ awareness and comprehension. 
Students were able to link the chemistry metacognition on chemical bonds with three levels; 
macroscopic level, sub-macroscopic level, and symbolic. 
 
Keyword : The Development,  Thinking Metacognition, Chemical Bonds  
 

บทน า 
 กระแสการเปลีย่นแปลงของโลกในช่วงทศวรรษทีผ่่านมาส่งผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของ
ประเทศไทยทัง้ทางดา้นการเมอืง สงัคม เศรษฐกจิ และเทคโนโลย ีการเปลีย่นแปลงแต่ละดา้นต่างมี
ความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกนัทัง้สิน้ ส่งอทิธพิลเป็นพลงัผลกัดนั ซึง่กนัและกนัได ้(สมชาย  รตันทองค า.  
2545 : 10) การพฒันาทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเช่นคอมพวิเตอร ์ ระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต  
จนเกดิเป็นทางด่วนขอ้มลูท าใหผู้ค้นทัง้โลกรบัรูข้า่วสารกนัไดอ้ยา่งรวดเรว็  กลายเป็นสงัคมขอ้มลู
ขา่วสาร สงัคมจงึมคีวามสลบัซบัซอ้นมากยิง่ขึน้   ดงันัน้การบรโิภคขอ้มลูขา่วสาร ซึง่มปีรมิาณมากใน
สงัคมนัน้  จ าเป็นตอ้งใชป้ญัญาในการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์ไตรต่รอง จดัล าดบัความส าคญัและเลอืก
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เรยีนรูข้อ้มลูข่าวสารเหล่านัน้อยา่งชาญฉลาด จงึจะท าใหส้งัคมกลายเป็นสงัคมแห่งความรู ้(กรมวชิาการ. 
2542 : 21) ถา้หากคนในสงัคมไม่มทีกัษะในการพจิารณา ไตรต่รอง การรวบรวมขอ้มลู  การตคีวาม  
การประเมนิ  และเลอืกรบัขอ้มลูหรอืขาดทกัษะการคดิ จะท าใหเ้กดิปญัหาขึน้มา เช่น การปลุกกระแส   
การหลงเชื่อในค าโฆษณาเชญิชวนทีท่ าใหเ้กดิความเสยีหายต่อทรพัยส์นิ  และเกดิปญัหาทางสงัคม 
เศรษฐกจิตามมา 
 จากรายงานการประเมนิแผนพฒันาการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ระยะที ่8 (พ.ศ. 2540 -
2544) ของกระทรวงศกึษาธกิารระยะครึง่แผน ระบุว่าเดก็ไทยยงัขาดการคดิทีม่เีหตุผลตามหลกั
วทิยาศาสตร ์รวมทัง้ระบุว่านกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  มคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ในรายวชิา เคม ีชวีวทิยา ฟิสกิส ์ส่วนใหญ่ไมผ่่านเกณฑก์ารประเมนิสงูกว่ารอ้ยละ 70 ซึง่ควร ไดร้บัการ
ปรบัปรงุและพฒันาอย่างเรง่ด่วน (ส านกันโยบายและแผนการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม. 2543 : 32) 
ซึง่สอดคลอ้งกบัการรายงานของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิสรปุสาเหตุทีท่ าใหน้กัเรยีน
ไทยระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายท าขอ้สอบภาคทฤษฎไีดด้ ีแต่ในการแขง่ขนัระดบันานาชาต ิท าขอ้สอบ
ภาคปฏบิตัปิระเภทน าความรูม้าใชแ้ละกระบวนการคดิแกป้ญัหาไมไ่ด ้และเขยีนอธบิายไมเ่ป็น (สมบตั ิ 
การจนารกัพงศ์. 2545 : 23) ซึง่จากรายงานผลการประเมนินี้ ท าใหต้อ้งหนัมาพจิารณาและปรบัปรงุการ
จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นการพฒันาคน เริม่ทีก่ารพฒันากระบวนการคดิ และช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถ
แกป้ญัหาใหส้ามารถคดิเป็น คดิอยา่งมเีหตุผล เพราะความสามารถทางการคดิจะช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถ
แกป้ญัหาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และเป็นเครือ่งมอืส าหรบัการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ืองดว้ยตวัเอง (เกรยีง
ศกัดิ ์ เจรญิวงศศ์กัดิ.์ 2537 : 54)  
 ในการจดัการเรยีนรูห้ากใชก้จิกรรมทีช่่วยพฒันาการคดิมาสอดแทรกในวฏัจกัรการเรยีนรูจ้ะช่วย
ใหก้ารจดัเรยีนการเรยีนรูเ้กดิประสทิธภิาพยิง่ขึน้ (Billing. 2001 : 89A) กจิกรรมทีช่่วยพฒันาการคดิ
อยา่งหน่ึงทีน่่าสนใจคอือภปิญัญา (Metacognition) ซึง่ ฟลาเวล (Flavell. 1979 : 906-911) พฒันาจาก
ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของเพยีเจตแ์ละทฤษฎสีรรคนิยมอภปิญัญา หมายถงึการตระหนกัรูใ้น
ความรูค้วามคดิและความสามารถของตนเอง รวมทัง้ความ สามารถในการควบคุมและประเมนิการรูค้ดิ
ของตนเอง อภปิญัญาประกอบดว้ยประสบการณ์ดา้นการวางแผน ดา้นการก ากบัตดิตาม และดา้นการ
ประเมนิผล ความรูอ้ภปิญัญา ประกอบดว้ยความรูด้า้นบุคคล ดา้นงาน และดา้นกลวธิ ีซึง่ โฟการต์ ี
(Fogarty. 1994 : 3) ได ้พฒันาประสบการณ์อภปิญัญาส าหรบัฝึกนกัเรยีน แลว้จะส่งผลใหน้กัเรยีนรูจ้กั
ตนเองรูจ้กังานทีท่ า และรูก้ลวธิทีีจ่ะท าใหง้านส าเรจ็ นัน่คอืสามารถประเมนิตนเอง ประเมนิงานทีท่ า 
และประเมนิกลวธิทีีใ่ช ้หรอืกล่าวไดว้่ามคีวามสามารถในการควบคุมและประเมนิการรูค้ดิของตนเอง  
ผูท้ีม่คีวามสามารถในการประเมนิการรูค้ดิสงูยอ่มน าไปใชป้ระโยชน์ในกจิกรรมหรอืแกป้ญัหาไดม้าก 
กว่า เรว็กว่า แมน่ย ากว่า และประสทิธภิาพของงานดกีว่า มงีานวจิยัต่างประเทศจ านวนมากยนืยนัว่า 
อภปิญัญาช่วยส่งเสรมิประสทิธภิาพของการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้โดยช่วยส่งเสรมิ
ความคดิรวบยอดทางวทิยาศาสตร ์ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์เจตคตทิางวทิยาศาสตร ์
ความสามารถในการคดิแก้ปญัหาทางวทิยาศาสตรส์อดคลอ้งกบังานวจิยัของ (Tein. 1999 : 2915A) 
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ศกึษาพบว่าอภปิญัญาช่วยใหน้กัเรยีนมเีจตคตทิีด่วีชิาเคม ีความคดิรวบยอดวชิาเคม ีทกัษะการสบื
เสาะหาความรู ้และความเชื่อเกีย่วกบัการปฏบิตักิารดว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตรส์งูขึน้ (ณฎัฐ ีเจรญิ
เกยีรตบิวร . 2539 : 57) พบว่า  อภปิญัญาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 มคีวามสมัพนัธท์างบวก
กบัความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์และผลการศกึษาของ (ด าเนิน  ยาทว้ม. 2548 :114) 
ศกึษาผลการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ดว้ย 
วฏัจกัรการเรยีนรูร้ว่มกบัการสะทอ้นอภปิญัญาและวฏัจกัรการเรยีนรูร้ว่มกบัการสะทอ้นและความ
ตระหนกัรูอ้ภปิญัญา ช่วยใหก้ารเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพดขีึน้ 
 ความสามารถในการเชื่อมโยงความสมัพนัธข์องสิง่ทีม่องเหน็ (visuospatial ability) เป็นความ 
สามารถในการคดิวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องลกัษณะหน้าทีข่องปรากฏการณ์ทีแ่สดงออกในระดบัต่าง ๆ 
ทัง้ทีส่ามารถมองเหน็ได ้(vision) และทีต่อ้งใชจ้นิตนาการ (imagery) Dori & Belcher และ Wu &  
Shah (2005, อา้งใน พรรณวไิล  ชมชดิ, 2550 : 18) ในทางเคมมีรีะดบัการแสดงออก (level of 
representation) อยู ่3 ระดบัคอื ระดบัแมคโครสโกปิค (macroscopic) ระดบัซบั-แมคโครสโกปิค  
(sub-macroscopic) และระดบัซมิโบลคิ (symbolic) (Ben-Zvi, Eylon, & Silberstain, 1988; Johnstone, 
1993; Gabel, 1999; Gilbert, 2005; Gobert, 2005) การแสดงออกระดบัแมคโครสโกปิค  เป็นการ
แสดงออกดว้ยปรากฏการณ์ทีส่ามารถสงัเกตได ้ซึง่ไดแ้ก่  ปรากฏการณ์จากกจิกรรมการทดลอง (เช่น  
การเปลีย่นสเีมือ่เกดิปฏกิริยิาเคม)ี รปูภาพหรอืแผนผงัต่าง ๆ ทีพ่บในหนงัสอืเรยีน รปูทีค่รวูาดบน
กระดานเป็นตน้ การแสดงออกระดบัซบั-แมคโครสโกปิคเป็นการน าเสนอสิง่ทีม่องไมเ่หน็ดว้ยตาเปล่าใน
รปูของแบบจ าลอง (models) หรอืการน าเสนอในรปูแบบอื่น ๆ ทีส่ามารถมองเหน็ได ้(visual displays) 
เช่น  แบบจ าลองอะตอม  แบบจ าลองแสดงการจดัเรยีงและการเคลื่อนทีข่องอนุภาคของสารเป็นตน้ ส่วน
การแสดงออกระดบัซมิโบลคิ (symbolic)นัน้เป็นการใชส้ญัลกัษณ์ (symbols) ตวัเลข ตวัอกัษร หรอื
เครือ่งหมาย (signs) เพื่อแสดงแทนอะตอม โมเลกุล สารประกอบ และปฏกิริยิาเคม ีเช่นสญัลกัษณ์เคมี
ของธาตุ สตูรเคมต่ีางๆ และโครงสรา้งทางเคมขีองสาร  เป็นตน้ ระดบัการแสดงออกทัง้สามระดบั คอื 
ระดบัแมคโครสโกปิค (macroscopic) ระดบัซบั-แมคโครสโกปิค (sub-macroscopic) และระดบัซมิโบลคิ
(symbolic) ซึง่มคีวามเกีย่วเนื่องสมัพนัธก์นัในทางวชิาเคมเีป็นอนัมาก เพราะจะท าใหน้กัเรยีนเขา้ใจและ
มองเหน็โครงสรา้งสารประกอบของพนัธะเคม ีไดท้ัง้  3  ระดบั ทีท่ าใหน้กัเรยีนเขา้ใจ  เรยีนรูไ้ดอ้ย่าง
รวดเรว็ สามารถวาดภาพโครงสรา้งการเกดิสารประกอบของพนัธะต่าง ๆ และอธบิายลกัษณะการเกดิ
สารต่างไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นย า  ส่งผลใหก้ารเรยีนการสอนรายวชิาเคมมีปีระสทิธภิาพมากยงิขึน้ 
 ในกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรโ์รงเรยีนบรบอืวทิยาคาร  วชิาเคมเีป็นวชิาหนึ่งทีน่กัเรยีนมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยูใ่นเกณฑค์่อนขา้งต ่า  สอดคลอ้งกบัผลจากการทดสอบระดบัชาต ิ(O-Net) ใน
ปีการศกึษา  2548-2551(สถาบนัทดสอบการศกึษาแห่งชาต ิ: ออนไลน์)  พบว่า  นกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6 มคีะแนนเฉลีย่ สอบวชิาวทิยาศาสตร ์ (ฟิสกิส ์ เคม ี ชวีวทิยา) เป็น  34.01, 34.88, 
34.61 และ 33.7 คะแนน ตามล าดบั จากคะแนนเตม็  100 ซึง่มรีะดบัคะแนนลดลงในแต่ละปี  เนื่องจาก
นกัเรยีนส่วนใหญ่ยงัเรยีนโดยการท่องจ า  ขาดทกัษะในการคดิในการเชื่อมโยงขอ้มลูต่าง ๆ ท าใหท้ า
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แบบทดสอบไมไ่ด ้  เมือ่พจิารณาในรายวชิาเคมรีะดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 พบว่า  เนื้อหาเรือ่งพนัธะ
เคม ี เป็นเน้ือหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเขยีนสตูรของสารประกอบ  การอ่านชื่อสารประกอบ  การเขยีนสตูร
โครงสรา้ง ซึง่นกัเรยีนยงัขาดทกัษะการเขยีนสตูรโครงสรา้ง จงึจ าเป็นทีน่กัเรยีนจะตอ้งเขา้ใจแนวคดิทาง
เคม ีและสามารถเชื่อมโยงความสมัพนัธข์องระดบัการแสดงออกทางเคมทีีร่ะดบัการแสดงออกระดบั 
ต่าง ๆ ไดท้ัง้สามระดบัและพฒันาทกัษะในการคดิในการจ าแนกชนิดของพนัธะเคมทีีเ่กดิขึน้ จาก
ประเดน็ปญัหาเหล่าน้ีสามารถน ามากระตุ้นใหน้กัเรยีนพฒันาการทกัษะการคดิ  ฝึกใหน้กัเรยีนไดค้ดิใน
ประเดน็ปญัหาทีเ่กดิขึน้  เพื่อใหไ้ดข้อ้สรปุอยา่งสมเหตุสมผลก่อนน าไปสู่การตดัสนิใจว่าจะท าสิง่ใดหรอื
เชื่อสิง่ใด  
 จากเหตุผลขา้งต้นผูว้จิยัเหน็ว่าความสามารถในคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี3  ระดบั เป็นสิง่ที่
นกัเรยีนควรไดร้บัการพฒันา ซึง่เป็นวธิหีน่ึงทีน่่าจะพฒันาความสามารถในคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี3  
ระดบั ดงักล่าวได ้ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาระดบัการมองเหน็ทางเคม ี3 ระดบั ควบคู่ไปกบัการ
คดิแบบอภปิญัญา ผลการวจิยัครัง้น้ี จะเป็นประโยชน์ทัง้ต่อผูว้จิยั และครผููส้อนวชิาเคม ีคนอื่น ๆ ทีม่ ี
ความสนใจในการพฒันาการการเรยีนการสอนวชิาเคมใีหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1.  เพื่อพฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้ทีพ่ฒันาความสามารถในการคดิแบบอภปิญัญาทาง 

เคม ี3 ระดบั   ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์75/75  
2. เพื่อพฒันาความสามารถในการคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี3 ระดบั ของนกัเรยีน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  
  

ขอบเขตของการวิจยั 
1.  กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 

ปีที ่ 4  ภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา 2554  โรงเรยีนบรบอืวทิยาคาร  อ าเภอบรบอื  จงัหวดัมหาสารคาม 
1 หอ้งเรยีน  จ านวน  40  คน   

2. ตวัแปร 
2.1 ตวัแปรตน้  กจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาความสามารถในการคดิแบบอภปิญัญา 

ทางเคม ี 3 ระดบั 
2.2 ตวัแปรตาม  การคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี3 ระดบั 

3. เน้ือหา  เนื้อหาทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยั เป็นเนื้อหาเรือ่ง พนัธะเคม ีชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
ตามหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลาย พุทธศกัราช  2551 ของสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

4. ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั  ภาคเรยีนที ่ 2  ปีการศกึษา 2554 
5. สถานท่ีท่ีใช้วิจยั  โรงเรยีนบรบอืวทิยาคาร อ าเภอรบอื  จงัหวดัมหาสารคาม  
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ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต  26 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1.  นกัเรยีนสามารถแสดงออกและเชื่อมโยงระดบัการแสดงออกทางเคมไีดท้ัง้ 3 ระดบั 

ท าใหม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้  
 2.  ครูมแีนวทางในการพฒันาการเรยีนรูท้ี่มปีระสทิธภิาพ ช่วยเหลอืนักเรยีนในการเรยีนวชิา
เคมใีหป้ระสบผลสมัฤทธิส์งูสุด 
 3.  เป็นแนวทางส าหรบัครผููส้อนในการออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอนที่เน้นใหน้กัเรยีน
เขา้ใจวชิาเคมทีัง้ 3 ระดบั  เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถแสดงออกและเชื่อมโยงระดบัการแสดงออกทางเคมี
ไดท้ัง้  3 ระดบั 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 การวจิยัเรือ่ง  การพฒันาความสามารถในการคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี 3  ระดบั  เรือ่ง 
พนัธะเคม ีของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  มเีครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัดงันี้ 
                 1.  แผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาความสามารถในการคดิแบบอภปิญัญา ทางเคม ี 3  
ระดบั ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4  เรือ่ง พนัธะเคม ี จ านวน  6  แผน  ๆ ละ  2  ชัว่โมง  รวมทัง้หมด   
12  ชัว่โมง  ในแต่ละแผนจะเป็นการจดักจิกรรมเพื่อใหน้ักเรยีนไดเ้ชื่อมโยงการมองเหน็ทางเคม ี 3  
ระดบั  คอื  ระดบัแมคโครสโกปิค (macroscopic) ระดบัซบั-แมคโครสโกปิค (sub-macroscopic) และ
ระดบัสญัลกัษณ์ (symbolic)  
   2.   การสมัภาษณ์   ใชก้ารสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง เรือ่ง  พนัธะไอออนิก และ พนัธะ 
โคเวเลนต ์  
   3.  แบบทดสอบวดัความสามรถในการคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี3 ระดบั  เรือ่ง  พนัธะเคม ี 
เป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ  2  ขัน้  โดยขัน้ที ่ 1  เลอืกต าตอบทีถู่กตอ้งตามเนื้อหาวชิา  ขัน้ที ่2  
เลอืกเหตุผลทีส่นบัสนุนค าตอบแรก  จ านวน  20  ขอ้ 
 

การสร้างและการหาคณุภาพเครื่องมือ 
 1.  การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 
             ผูว้จิยัไดส้รา้งแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาความสามารถในการคดิแบบอภปิญัญา  
ทางเคม ี 3  ระดบั  มขี ัน้ตอนการสรา้งดงันี้ 

1. 1   ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551  คู่มอืการจดัการเรยีนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ ค าอธบิายรายวชิา  ขอบขา่ยเนื้อหา  ตวัชีว้ดั  หน่วยการเรยีนรู ้ การ
วดัและประเมนิผล 
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    1. 2   ศกึษาวธิกีารสรา้งแผนการจดัการเรยีนรู ้ รายละเอยีดและเนื้อหาทีจ่ะน ามาสรา้ง
แผนการจดัการเรยีนรูจ้ากแนวการสอนตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551   
     1.3  วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างเนื้อหา  เวลา  สาระส าคญั  และจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดเน้ือหาในแผนการจดัการเรยีนรูแ้ลว้น าไปสรา้งตารางวเิคราะห์
ความสมัพนัธร์ะหว่างเนื้อหา  จดุประสงค์การเรยีนรู ้ 
       1.4  ด าเนินการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูต้ามเนื้อหาและ  จดุประสงคท์ีไ่ดว้เิคราะหไ์ว้
จ านวน  6   แผน   เวลา  12  ชัว่โมง    
  1.5  น าแผนการจดัการเรยีนรูท้ีส่รา้งขึน้  เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งแต่ละขัน้ตอนของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ ความสอดคลอ้งของรปูแบบ  
เนื้อหา  มาตรฐานการเรยีนรู ้ แนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ การวดัและประเมนิผล  เพื่อให้
ค าแนะน าในส่วนทีบ่กพรอ่งของแผนการจดัการเรยีนรูแ้ลว้น ามาปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ  
  1.6   สรา้งแบบประเมนิแผนการจดัการเรยีนรู ้ ส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญเป็นแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า  5  ระดบั  ตามวธิขีองลเิคอรท์(Likert)  น าแผนการจดัการเรยีนรู ้ เสนอผูเ้ชีย่วชาญจ านวน  
5  ท่านเพื่อใหต้รวจสอบความถูกตอ้ง  ความเหมาะสม  ความครอบคลุมของเนื้อหาและประเมนิคุณภาพ  
เพื่อใหไ้ดค้่า  IOC  ซึง่มคีะแนนเฉลีย่ตัง้แต่  0.60  ถงึ  1.00  ดงันี้ 

1.  ผศ .ว่าที ่ร.ต. ดร. อรญั  ซุยกระเดื่อง กศ.ด (วจิยัและประเมนิผลการศกึษา)   
มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม เป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นวจิยัและประเมนิผลการศกึษา 

2.  ดร. สุพรรณ ยอดยิง่ยง  ปร.ด. (วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยศีกึษา) 
มหาวทิยาลยัมหดิลวทิยาเขต ศารญาจงัหวดันครปฐม  เป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหา 

3. นางสุชาดา สุขบรรเทงิ  ค.ม. (หลกัสตูรและการสอนคณติศาสตร)์  ต าแหน่ง คร ู 
วทิยฐานะ ครชู านาญการพเิศษ  โรงเรยีนบรบอืวทิยาคาร  เป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูร 

4.  นางคทัรยีา  ภสูฤีทธิ ์ วท.ม. (เคมศีกึษา)  ต าแหน่ง คร ู วทิยฐานะ ครชู านาญการ 
พเิศษโรงเรยีนบรบอืวทิยาคาร  เป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสอนเคม ี

5.  นางสาวเบญจวรรณ   มาตรา   กศ.ม (วดัผลทางการศกึษา)  ต าแหน่งคร ู  
วทิยฐานะ ครชู านาญการพเิศษ โรงเรยีนบรบอืวทิยาคาร  เป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นการวดัผลประเมนิผล 
        1.7  น าผลการตรวจสอบและพจิารณาประเมนิแผนการจดัการเรยีนรูก้ารพฒันาความสามารถ
ในการคดิแบบอภปิญัญา ทางเคม ี 3  ระดบั  โดยใชแ้บบประเมนิชนิดมาตรส่วนประมาณค่า  5  ระดบั  
ตามวธิขีองลเิคอรท์  (Likert)  จากผูเ้ชีย่วชาญทัง้  5  ท่าน  มาหาค่าเฉลีย่ไดค้ะแนนเฉลีย่  4.50  
หมายความว่า  แผนการจดัการเรยีนรูม้คีุณภาพอยูใ่นระดบัดมีาก  และผูเ้ชีย่วชาญไดเ้สนอแนะเรือ่ง 
การอธบิายการเกดิพนัธะไอออนิกและพนัธะโคเวเลนตด์ว้ยค่า อเิลก็โทรเนกาตวิติ ีจงึน าขอ้เสนอแนะ
ปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษา  ปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน าเสนอแนะใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 
 1.8  น าแผนการจดัการเรยีนรูท้ไีดป้รบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญแลว้น าไป
ทดลองสอนจรงิกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4/1  ภาคเรยีนที ่ 2  ปีการศกึษา  2554  โรงเรยีนบรบอื  
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วทิยาคาร  อ าเภอบรบอื  จงัหวดัมหาสารคาม  จ านวน  40  คน  เพื่อเกบ็ขอ้มลู 
 
      2.   การสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแบบอภิปัญญาทางเคมี  3  ระดบั 
  แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี3  ระดบั ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลอืก ชนิดเลอืกตอบ  2  ขัน้  โดยขัน้ที ่ 1  เลอืกต าตอบทีถู่กตอ้งตามเนื้อหาวชิา  
ขัน้ที ่2  เลอืกเหตุผลทีส่นบัสนุนค าตอบแรกโดยใชท้ดสอบผูเ้รยีนหลงัจากทีก่ระบวนการเรยีนรูส้ ิน้สุดลง   
เพื่อประเมนิผลว่า นกัเรยีนมกีารพฒันาทางดา้นความสามารถในการคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี3 ระดบั  
เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดไวห้รอืไม ่ อยา่งไร แบบทดสอบวดัความสามารถการคดิแบบอภปิญัญาทาง
เคม ี3 ระดบั  มขี ัน้ตอนการสรา้งดงันี้ 
        2.1   ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี 3 
ระดบั ดว้ยแบบทดสอบวนิิจฉยั  จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวดัผลประเมนิผล 
           2.2   ศกึษาจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้และสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ช่วงชัน้ที ่4 ชัน้ 
มธัยมศกึษาปีที ่4 เรือ่ง พนัธะเคม ี  
              2. 3   ด าเนินการสรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี 3 
ระดบั  วชิาเคม ี เป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ  2  ขัน้  โดยขัน้ที ่ 1  เลอืกต าตอบทีถู่กตอ้งตาม
เนื้อหาวชิา  ขัน้ที ่2  เลอืกเหตุผลทีส่นบัสนุนค าตอบแรก ขัน้ตอนดงันี้ 
        1)  การสรา้งแบบทดสอบเพื่อส ารวจ   
           1.   สรา้งขอ้ค าถามใหส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ ในแต่ละสาระการเรยีนรู ้มี
ลกัษณะเป็นขอ้สอบแบบเตมิค า  พรอ้มบอกเหตุผลในการตอบ เพื่อน าค าตอบทีน่กัเรยีนตอบผดิมาเป็น
แนวทางในการใชเ้ป็นตวัเลอืก   
      2.   น าแบบทดสอบส ารวจ  เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งแต่ละขอ้ค าถาม  ความสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์และสาระการเรยีนรู ้เพื่อใหค้ าแนะน าใน
ส่วนทีบ่กพรอ่งของแบบทดสอบส ารวจแลว้น ามาปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ  
        3.   น าแบบทดสอบส ารวจทีส่รา้งขึน้ไปทดสอบกบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 ที่
เคยเรยีนเรือ่งพนัธะเคมมีาแลว้ โดยแยกนกัเรยีนออกเป็นกลุ่มเก่ง ปานกาง และอ่อนจ านวนกลุ่มละ  
 5  คน   
        4.   น าเหตุผลทีน่กัเรยีนส่วนใหญ่ผดิมาเป็นตวัลวงในค าตอบ ในแบบทดสอบวดั
ความสามารถในคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี 3  ระดบั  
             2)  สรา้งแบบทดวดัความสามรถในการคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี3 ระดบั   
          1.  เป็นแบบทดสอบแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ  2  ขัน้ โดยขัน้ที ่ 1 เลอืกต าตอบที่
ถูกตอ้งตามเนื้อหาวชิา ขัน้ที ่2  เลอืกเหตุผลทีส่นบัสนุนค าตอบแรก  โดยเหตุผลทีส่นบัสนุนค าตอบแรก
ทีเ่ป็นตวัลวงไดม้าจากแบบทดสอบส ารวจทีม่นีกัเรยีนตอบผดิมากทีสุ่ด 
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         2.  ด าเนินการสรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี 3  
ระดบั  เป็นแบบปรนัยชนิดเลอืกตอบ  2  ขัน้  ใหส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรูข้องเรือ่งทีใ่ช้
ทดลองในครัง้นี้  จ านวน  35  ขอ้  ใชจ้รงิ  20  ขอ้ โครงสรา้งตารางวเิคราะหจ์ดุประสงคก์ารเรยีนรู ้และ
จ านวนขอ้สอบทีต่อ้งการวดั  ดงัตาราง  3  ดงันี้ 
    2.4   น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี 3 ระดบัเรือ่ง 
พนัธะเคม ี ทีส่รา้งขึน้เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ เพื่อตรวจสอบพจิารณาความถูกตอ้งแลว้
น าไปปรบัปรงุแกไ้ข 
     2.5  น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี 3 ระดบัเรือ่ง 
พนัธะเคม ีทีป่รบัปรงุแลว้เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญทัง้  5 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งและประเมนิความ
สอดคลอ้งระหว่างค าถาม  และจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
     2.6  วเิคราะหข์อ้มลูหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างค าถามกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 
โดยใชส้ตูร  IOC  และพจิารณาเลอืกขอ้สอบทีม่คีะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่าง  0.60  ถงึ  1.00  เป็นเกณฑ์
ตดัสนิทีถ่อืว่ามคีวามเหมาะสม  ถา้ขอ้ใดต ่ากว่าเกณฑท์ีก่ าหนดกท็ าการปรบัปรงุแก้ไข  ผลการพจิารณา
ของผูเ้ชีย่วชาญปรากฏว่า  ขอ้สอบไดค้่า  IOC  เขา้เกณฑ ์ จ านวน  35  ขอ้  มคี่า  IOC ตัง้แต่  0.08  
ถงึ  1.00   
    2.7   น าแบบทดสอบทีไ่ดผ้่านการพจิารณาจากผูเ้ชีย่วชาญมาพมิพเ์ป็นแบบทดสอบแลว้
น าไป (Try Out) กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ทีเ่คยเรยีนเรือ่งนี้มาแลว้  จ านวน 40 คน 
                    2.8  น าผลการสอบมาวเิคราะหข์อ้สอบรายขอ้  โดยวเิคราะหห์าความยากง่าย (p) และ
ค่าอ านาจจ าแนก (r)  แลว้เลอืกขอ้ทีเ่ขา้เกณฑ ์ ก าหนดเกณฑค์วามยากง่ายตัง้แต่ 0.20-0.80 และค่า
อ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 ถงึ  1.00   เลอืกจ านวนขอ้ทีเ่ขา้เกณฑแ์ละทีต่อ้งการเอาไวจ้ านวน  20 ขอ้  มี
ค่าความยากง่ายตัง้แต่  0.43  ถงึ  0.60   และมคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.40  ถงึ  0.70 
    2.9  น าแบบทดสอบทีค่ดัเลอืกไวจ้ านวน  20  ขอ้  หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ
แบบทดสอบทัง้ฉบบัโดยใชว้ธิขีอง  คเูคอร-์รชิารด์สนั  โดยใชส้ตูร  KR-20 (สมบตั ิ ทา้ยเรอืค า.  2553 :  
97)  ไดค้่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั  0.795 
    2.10   จดัพมิพแ์ละส าเนาขอ้สอบทีผ่่านการตรวจสอบคุณภาพแลว้  เพื่อใชเ้ป็น
แบบทดสอบในการน าไปทดลองจรงิกบักลุ่มเป้าหมายต่อไป  

 
การสร้างแบบสมัภาษณ์ 

             แบบสมัภาษณ์ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  ใชก้ารสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง เป็นเครือ่งมอืทีมุ่ง่เกบ็
ขอ้มลูการเรยีนการสอนในความคดิเหน็ของนกัเรยีน  และขอ้มลูเกีย่วกบัพฒันาการทางความคดิ ในการ
คดิวเิคราะห ์ คดิสงัเคราะห ์  เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ในดา้นต่าง ๆ ประกอบการปรบัปรุง
การจดักจิกรรมจดัการเรยีนรูต่้อไป   ในการวจิยัครัง้นี้ จะสมัภาษณ์นกัเรยีนเมือ่สิน้สุดการจดักจิกรรม
การเรยีนรู ้ มลีกัษณะดงันี้ 
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               3.1  ศกึษาโครงสรา้งการสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง 
               3.2  ก าหนดสาระการเรยีนรู ้ และจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ใหค้รอบคลุมขอ้ค าถามการ 
สมัภาษณ์ 
              3.3  จดัท าขอ้ค าถามการสมัภาษณ์ฉบบัร่างน าเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์
ตรวจสอบความถูกตอ้ง  เพื่อใหค้ าแนะน าใส่วนทีบ่กพร่องของค าถามการสมัภาษณ์แลว้ท าการปรบัปรุง
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
              3.4  น าแบบสมัภาษณ์ทีป่รบัปรงุแกไ้ขแลว้ เสนอต่อเชีย่วชาญดา้นเน้ือหา  เพื่อพจิารณา
ความสมบรูณ์  ความถูกตอ้งและครอบคลุม   และหาค่า  IOC  ซึง่มคีะแนนเฉลีย่ตัง้แต่   
0.80  ถงึ  1.00   
              3.5 ปรบัปรงุ แกไ้ข แบบสมัภาษณ์ แลว้น าไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลู
ต่อไป 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยัเรือ่ง การพฒันาความสามารถในการคดิแบบ 
อภปิญัญาทางเคม ี3  ระดบั ในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดท้ าการวจิยัและเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยด าเนินการตาม
ขัน้ตอนดงันี้ 
 1.  ทดสอบก่อนเรยีน (Pre –test) ดว้ยแบบทดสอบเพื่อพฒันาการความสามารถในการคดิ
แบบอภปิญัญาทางเคม ี3 ระดบั ทีผ่่านการตรวจสอบคุณภาพ ปรบัปรงุแกไ้ขเสรจ็สมบรูณ์แลว้จ านวน  
20  ขอ้ 
  2.  ด าเนินการสอนตามรปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ ตามแผนการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูท้ีพ่ฒันาความสามารถในการคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี3 ระดบั ในแต่ละแผนการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูม้ใีบงานทุกแผน ๆ ละ  2  ชัว่โมง   จ านวน  12  ชัว่โมง 
   3.   ทดสอบหลงัเรยีน (Post –test) เมือ่สิน้สุดการสอน ตามแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่
พฒันาความสามารถในการคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี 3  ระดบั เรือ่ง พนัธะเคม ี  ซึง่เป็นแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี 3  ระดบั  ฉบบัเดยีวกบัทีท่ดสอบก่อนเรยีน จ านวน  
20  ขอ้  และการสมัภาษณ์นกัเรยีนเป็นรายบุคคลหลงัจากสิน้สุดการสอนโดยสมัภาษณ์นกัเรยีนนอก
เวลาเรยีน 
 4.  น าคะแนนทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมคะแนนระหว่างการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้คะแนนทีไ่ด้
จากแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี 3  ระดบั และการสมัภาษณ์นกัเรยีน
มาวเิคราะหห์าคุณภาพทัง้เชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ  
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การวิเคราะหข้์อมลู 
  ในการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้บ่งการวเิคราะหข์อ้มลูเป็น  2  ประเภท  คอื 
 5.1  การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ (Quantitative Data) น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็ขอ้มลูดว้ย
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิปรมิาณ คอื  แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแบบอภิ
ปญัญาทางเคม ี3 ระดบั เรือ่ง พนัธะเคม ี มาวเิคราะหเ์พื่อศกึษาความสามารถในการคดิแบบอภปิญัญา
ของนกัเรยีน น ามาหาค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  

     5.1.1  วเิคราะหห์าคุณภาพของเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  1)  วเิคราะหค์ุณภาพของแผนการจดัการเรยีนรู ้โดยผูเ้ชีย่วชาญ ใชส้ถติ ิ 

ค่าเฉลีย่  และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
   2)  วเิคราะหห์าคุณภาพของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแบบอภปิญัญาทาง
เคม ี3 ระดบั เรือ่ง พนัธะเคม ี
                          2.1  หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบและจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ โดย
หาค่าประเมนิจากเชีย่วชาญทัง้หมด  โดยใชส้ตูร  IOC   
    2.2  หาค่าความยากง่าย (Difficulty)  (p)  
    2.3  หาค่าอ านาจจ าแนก(Discrimination) (r)  
       2.4  หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั (Reliabiability)  โดยวธิกีารหา 
ค่าความเชื่อมัน่แบบองิกลุ่ม  คเูคอร-์รชิารด์สนัโดยใชสู้ตร  KR-20  
  5.1.2  วเิคราะหห์าประสทิธภิาพของการจดัการเรยีนรู ้ตามเกณฑ ์75/75  โดยใชสู้ตร  

)/( 21   จากนัน้น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากเครือ่งมอืทัง้หมดดงักล่าวขา้งตน้เพื่อเปรยีบเทยีบและตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู โดยมาวเิคราะหข์อ้มลูแบสามเสา้ดา้นขอ้มลู (data  triangulation ) เพื่อพสิจูน์
ว่า  ขอ้มลูทีผู่ว้จิยัไดม้านัน้ถูกตอ้งหรอืไม ่ อยา่งไร 

5.2  การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ (Qualitative Data) เป็นการน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการ
สมัภาษณ์นกัเรยีน โดยใชเ้ทคนิคแบบกึง่โครงสรา้ง มาวเิคราะหแ์ละการท าแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี 3  ระดบั โดยการวเิคราะหค์วามคดิทีถู่กตอ้งและความคดิทีค่ลาด 
เคลื่อนของนกัเรยีนในการใหเ้หตุผลการตอบค าถามจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแบบอภิ
ปญัญาทางเคม ี 3  ระดบั เพื่อประเมนิความสามารถในการคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี 3  ระดบั ว่า
นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ ในกระบวนการคดิ กระบวนการเรยีนรูข้องตนเอง  สามารถตรวจสอบ
ประเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเอง ทางเคม ี 3  ระดบั ไดเ้พยีงใด และมปีญัหาหรอือุปสรรคใด ทีจ่ะไดร้บั
การแกไ้ขหรอืปรบัปรงุ ซึง่จะเป็นแนวทางในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพในครัง้
ต่อไป 
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สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวจิยัเรือ่ง การพฒันาความสามารถในการคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี3 ระดบั      
 เรือ่งพนัธะเคม ีของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 มสีถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  ดงันี้ 
             1.  สถิติพื้นฐาน  ได้แก่ 

  1.1  รอ้ยละ (Percentage) 

     1.2 ค่าเฉลีย่ (


 ) ( Mean)  
     1.3  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation )  

        2.    สถิติท่ีใช้ในการหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 

 2.1  การหาความเทีย่งตรง (Validity) ของแบบทดสอบแต่ละขอ้ หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  
(IOC)   
  2.2  การหาความยากงา่ย  (Difficulty)(p)  ของแบบทดสอบ  ใชส้ตูร 
 2.3  การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) (r)  ขอ้สอบแบบองิกลุ่ม ของ 
แบบทดสอบ    
  2.4  หาค่าความเชื่อมัน่  (Reliability) ของแบบทดสอบแบบองิกลุ่ม  จากผลการสอบครัง้
เดยีว  วธิขีอง  Kuder-Richardson  คอื KR-20   

2.5 หาประสทิธภิาพของ  21 /  โดยใชส้ตูร  
     

สรปุผล 
 การวจิยั  เรือ่ง   การพฒันาความสามารถในการคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี 3  ระดบั  เรือ่ง
พนัธะเคม ี ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  ผลปรากฏดงันี้ 
  1.  ประสทิธภิาพของการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาความสามารถในการคดิแบบ 
อภปิญัญาทางเคม ี3 ระดบั   ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 พบว่ามปีระสทิธภิาพเท่ากบั  
83.89/81.38  ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์ 75/75  ทีต่ ัง้ไว ้
      2.   ผลการพฒันาความสามารถในการคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี 3  ระดบั  พบว่านกัเรยีนที่
ไดร้บัการพฒันาความสามารถในการคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี 3  ระดบัส่วนใหญ่สามารถแสดงออกถงึ
ความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการรูค้ดิของตนเอง  ในการเชื่อมโยงระดบัการคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี 
3   คอื  ระดบัแมคโครสโกปิค (Macroscopic)  ระดบัซบั-แมคโครสโกปิค(Sub-macroscopic)และระดบั
ซมิโบลคิ (symbolic) ไดด้งันี้  

 2.1  พนัธะไอออนิก   
     นกัเรยีนส่วนใหญ่มคีวามสามารถในการคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี 3  ระดบั  โดยใช้
ความเขา้ใจในระดบัแมคโครสโกปิค  โดยระบุไดว้่าสารประกอบไอออนิกมสีถานะเป็นของแขง็  แขง็แต่
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เปราะ มจีดุเดอืดจดุหลอมเหลวสงู  ละลายน ้าและน ้าไฟฟ้าได ้ และใชค้วามเขา้ใจในระดบัซบั-แมคโครส
โกปิค อธบิายโครงสรา้งภายในผลกึของสารประกอบไอออนิกและสมบตัไิด ้ นอกจากนี้ยงัสามารถเขยีน
สตูรสารประกอบไอออนิกและสมการไอออนิก  ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจในระดบัซมิโบลคิ ของ
นกัเรยีน 

 2.2  พนัธะโคเวเลนต ์  
    นกัเรยีนส่วนใหญ่ระบุไดว้่าสารประกอบโคเวเลนตม์ไีดท้ัง้สามสถานะ  มจีดุเดอืดจดุหลอม 

เหลวต ่า ละลายน ้าได ้ แต่ไมน่ าไฟฟ้า  ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจในระดบัแมคโครสโกปิค  ของ
นกัเรยีน  และนกัเรยีนแสดงความเขา้ใจในระดบัซบั-แมคโครสโกปิค  โดยอธบิายการเกดิโดยใชค้่าอเิลก็
โทรเนกาตวิติมีาอธบิาย  สามารถวาดภาพและการใชอ้เิลก็ตรอนรว่มกนัในการเกดิสารประกอบโคเว
เลนต ์ วาดภาพโครงสรา้งการละลายน ้าและการน าไฟฟ้าได ้ นอกจากน้ีนกัเรยีนสามารถเขยีนสตูร
โครงสรา้งแบบจดุ   สตูรโครงสรา้งแบบเสน้  และสามารถเขยีนสตูรโมเลกุลโคเวเลนตไ์ด ้ ซึง่แสดงให้
เหน็ถงึความเขา้ใจในระดบัซมิโบลคิ  ของนกัเรยีน 
 

อภิปรายผล 
 จากการวจิยัเรือ่ง  การพฒันาความสามารถในการคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี3 ระดบั ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  พบประเดน็ทีน่ ามาอภปิรายผล ดงันี้ 
  1.  แผนการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาความสามารถในการคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี 3  ระดบั   
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 พบว่าประสทิธภิาพระหว่างการท ากจิกรรมในแต่ละแผนทัง้หมด   
คดิเป็นรอ้ยละ  83.89  และประสทิธภิาพของแบบทดสอบหลงัเรยีนของนกัเรยีนทัง้หมดคดิเป็นรอ้ยละ 81.38   
ดงันัน้แผนการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาความสามารถในการคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี 3  ระดบั มปีระสทิธภิาพ   
83.89/81.38  ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์ 75/75  ทีต่ ัง้ไว ้ ทัง้นี้เนื่องจากการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้
มกีระบวนการจดัตามขัน้ตอนอยา่งเป็นระบบและวธิกีารทีเ่หมาะสม โดยไดศ้กึษาหลกัสตูร  คู่มอืคร ู 
เนื้อหา  เทคนิคการสอนจากต าราทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ด าเนินการสรา้งและไดผ้่านการตรวจแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ รวมทัง้ผ่านการตรวจสอบและประเมนิความสอด 
คลอ้งความถูกตอ้งและความเหมาะสมจากผูเ้ชีย่วชาญ  และไดน้ าเครือ่งมอืทีส่รา้งขึน้ไปทดลองใชก้บั
นกัเรยีนทีไ่มใ่ช่กลุ่มเป้าหมายเพื่อปรบัปรงุใหม้คีวามสมบรูณ์และดยีิง่ขึน้โดยไดน้ าผลจากการทดลองไป
ปรบัปรงุก่อนการทดลองใชจ้รงิกบักลุ่มเป้าหมาย จนสามารถน ามาใชอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  ซึง่สอดคลอ้ง
กบั  ด าเนิน  ยาทว้ม  (2548 :114)  พบว่า  รปูแบบการจดัการเรยีนรูด้ว้ยวฎัจกัรการเรยีนรูร้ว่มกบัการ
สะทอ้นและการตระหนกัรูอ้ภปิญัญา  มอีทิธพิลต่อผลการเรยีนรูแ้ละความ สามารถในการประเมนิการรู้
คดิของตนเองสงูสุด   

 2.   ผลการพฒันาความสามารถในการคดิแบบอภปิญัญาทางเคม ี3 ระดบั   ของนกัเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  พบวา่  นกัเรยีนส่วนใหญ่มแีนวคดิทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัสารประกอบไอออนิก  และ
สารประกอบโคเวเลนต ์ และสามารถเชื่อมโยงแนวคดิแบบอภปิญัญาทางเคมทีัง้  3  ระดบั  ในการ
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อธบิายการเกดิ  และสมบตัขิองสารประกอบไอออนิก  และสารประกอบโคเวเลนตไ์ด ้ สอดคลอ้งกบั 
Devetak  Urbančič  Wissiak Grm,b  Krnel,  and  Glanara (2004) ทีพ่บว่าความสามารถในการ
เชื่อมโยงการคดิทางเคม ี 3  ระดบั  ของนกัเรยีน  จะช่วยพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเคมขีอง
นกัเรยีน  นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของกิง่แกว้  ป้องเพชร  (2545 : 60)  ทีพ่บว่าการสอน
โดยการฝึกกระบวนการเรยีนรูแ้บบอภปิญัญา  โดยการเชื่อมโยงระดบัความเขา้ใจทางเคม ี 3  ระดบั  
นกัเรยีนจะตอ้งมคีวามเขา้ใจทัง้ในระดบัแมคโครสโกปิค ระดบัซบั-แมคโครสโกปิค  และระดบัซมิโบลคิ  
 โดยนกัเรยีนตอ้งมกีารเชื่อมโยงความสมัพนัธเ์ขา้ดว้ยกนั  และสอดคลอ้งกบั Gilbert (2005 : 21) ที ่
กล่าวว่าความสามารถทางอภปิญัญานัน้  มคีวามสมัพนัธก์บัการมองเหน็  และความเขา้ใจของนกัเรยีน  
ซึง่นกัเรยีนจะตอ้งเขา้ใจระดบัการแสดงออกทุกระดบัจงึจะเขา้ใจปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดได ้  
  ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อการพฒันาความสามารถในการคดิแบบอภปิญัญา
ทางเคม ี 3  ระดบั  ในครัง้นี้ผูว้จิยัไดใ้ชส้ื่อในการจดัการเรยีนการสอนทีห่ลากหลายเพื่อใหน้กัเรยีนได้
มองเหน็ภาพจากเนื้อหาทีเ่ป็นนามธรรมในวชิาเคมไีดแ้ก่  วดีโีอการเกดปฏกิริยิาเคม ี วดีโีอการแลก 
เปลีย่นอเิลก็ตรอน  สื่อของจรงิ  และใหน้กัเรยีนไดป้ฏบิตักิารทดลองพรอ้มทัง้หาวธิกีารอธบิายผลการ
ทดลองทีเ่กดิขึน้นัน้  พบว่านกัเรยีนใชก้ารวาดภาพประกอบการอธบิาย  สอดคลอ้งกบั  Kozma  and  
Russell  (2005 : 141)  ทีก่ล่าวว่าแบบจ าลองและภาพเคลื่อนไหวจะช่วยใหน้กัเรยีนเขา้ใจแนวคดิทาง
เคมเีกีย่วกบัโครงสรา้งและพนัธะมากยิง่ขึน้  นอกจากนี้  Wu  and  Shah  (2004 : 233)  ไดก้ล่าวถงึ
การพฒันาทกัษะระดบัการแสดงออก  ในแนวคดิทางเคมทีัง้  3  ระดบั  ว่าตอ้งจดัใหน้กัเรยีนไดเ้หน็
ระดบัการแสดงออก  และสรา้งค าอธบิายเชื่อมโยงกบัสิง่ทีม่องเหน็นัน้  น าเสนอพลวรรต  และธรรมชาติ
ของเคมใีนเชงิปฏสิมัพนัธส์่งเสรมิใหน้กัเรยีนมองใหเ้หน็ทัง้ในระดบั  2  มติ ิ 3  มติ ิ และลดการสอนให้
นกัเรยีนจดจ า  ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวทางทีผู่ว้จิยัไดจ้ดักจิกรรมการเรยีนการสอนในการท าวจิยัในครัง้นี้ 
              อยา่งไรกต็ามพบว่ามนีักเรยีนบางส่วนมแีนวคดิทีค่ลาดเคลื่อนเกีย่วกบัสมบตัขิอง
สารประกอบไอออนิก  โดยสามารถบอกสมบตัไิดแ้ต่อธบิายเหตุผลไมไ่ดว้่า  สามารถบอกชนิดของธาตุที่
เกดิพนัธะเป็นสารประกอบได ้ แต่ไมส่ามารถอธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างอเิลก็ตรอนกบัพลงังานและ
การเกดิพนัธะได ้ ส่งผลใหน้ักเรยีนเขยีนสตูรสารประกอบไมถู่กตอ้ง  แสดงการเกดิปฏกิริยิาไมไ่ด ้ เขยีน
สมการแสดงการเกดิปฏกิริยิาไมถู่กตอ้ง  สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ  (พรรณวไิล  ชมชดิ, 2550 : 18)  
ทีพ่บว่านกัเรยีนมแีนวคดิทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัโครงสรา้งอะตอมและตารางธาตุ  สามารถตอบค าถามที่
เกีย่วขอ้งได ้ แต่ไมส่ามารถอธบิายปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้อยา่งมคีวามหมายได ้ ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าหาก
นกัเรยีนไมส่ามารถเชื่อมโยงระดบัความเขา้ใจทางเคมทีัง้ 3 ระดบัได ้ นกัเรยีนจะไม่เขา้ใจปรากฏการณ์
ทางเคมใีนภาพรวมทัง้หมด  ดว้ยเหตุนี้  Gilbert  (2005 : 24)  จงึไดก้ล่าวว่าการสอนอยา่งเป็นระบบที่
เน้นการแสดงใหน้กัเรยีนเหน็ภาพเป็นวธิกีารทีช่่วยใหน้ักเรยีนสามารถเขา้ใจและเชื่อมโยงความเขา้ใจ
ทางเคมทีัง้  3  ระดบั  อนัเรยีกว่ามคีวามสามารถแบบอภปิญัญาทางเคม ี 3  ระดบั  (metavisual  
Capability)  ดว้ยเหตุนี้การสอนเพื่อพฒันาความสามารถแบบอภปิญัญาทางเคม ี 3  ระดบั  ของ
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นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4  ในการวจิยัครัง้นี้จงึส่งผลใหน้กัเรยีนมแีนวทางเคมทีีถู่กตอ้ง  ดงัทีผู่ว้จิยั
รายงานไวข้า้งตน้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  การสอนโดยการพฒัานาการคดิแบบอภปิญัญาสามารถใชส้อนไดทุ้กระดบัชัน้  ดงันัน้ 
ผูส้อนควรปรบัใหเ้หมาะสมกบัระดบัชัน้ก่อน  เพื่อความรวดเรว็ในการสอนและไมท่ าใหผู้เ้รยีนเกดิความ 
เบื่อหน่าย 
  1.2  ในการทดสอบความรู ้ ครคูวรตัง้ค าถามทีเ่ปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดใ้ชร้ะดบัการ 
แสดงออกทางเคมทีัง้  3  ระดบั  เพื่อใหน้กัเรยีนไดแ้สดงออกถงึความรู ้ ความเขา้ใจในการะบวนการคดิ  
ประเมนิการรูค้ดิของตนเอง  เมือ่ทราบว่านกัเรยีนมขีอ้บกพรอ่งในระดบัการแสดงออกระดบัใด  ครจูะได้
ท าการช่วยเหลอืนกัเรยีนต่อไป  และควรทดสอบทัง้ก่อนและหลงัเรยีนเพื่อเปรยีบเทยีบการพฒันาความ
เขา้ใจของนกัเรยีน 
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรบัการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
  2.1  ควรมกีารศกึษาผลระยะยาวของการจดักจิกรรมเพื่อพฒันาความสามารถในการคดิ
แบบอภปิญัญาทางเคม ี 3  ระดบั  เพื่อศกึษาความคงทนในการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 
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แบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม    
Learning Styles of Rajabhat Maha Sarakham Students 

 
สมปอง  ศรกีลัยา1   

Sompong  Srikanlaya 1  
 

บทคดัย่อ 
งานวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคข์องการวจิยั  เพื่อศกึษาแบบการเรยีนของนกัศกึษาระดบัปรญิญา

ตรทีีเ่รยีนรายวชิา 1021205  การพฒันาหลกัสตูรและหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ภาคเรยีนที ่2  ปี
การศกึษา 2554  จ านวน 53 คน  โดยศกึษาแบบการเรยีน 4 แบบ ตามแนวคดิของ Carl Jung  ไดแ้ก่  
1) การใชป้ระสาทสมัผสัและความคดิ (Sensing-Thinking : ST)  2) การใชป้ระสาทสมัผสัและความรูส้กึ 
(Sensing-Feeling : SF)  3) การหยัง่รูแ้ละการใชค้วามคดิ (Intuitive-Thinking : NT)  4) การหยัง่รูแ้ละ
การใชค้วามรูส้กึ (Intuitive-Feeling : NF)  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  คอื  แบบส ารวจแบบการเรยีนของ
นกัศกึษา  มคี่าความเชื่อมัน่ 0.87 
 ผลการวจิยัพบว่า  นกัศกึษาทีช่อบแบบการเรยีนแบบต่างๆ  โดยแบบการเรยีนแบบการใช้
ประสาทสมัผสัและความคดิ (Sensing-Thinking: ST) มนีกัศกึษาชอบมากในระดบัสงูสุดคดิเป็น รอ้ยละ  
76.94 รองลงมาไดแ้ก่  การหยัง่รูแ้ละการใชค้วามคดิ (Intuitive-Thinking : NT)  คดิเป็นรอ้ยละ 70.56  
การหยัง่รูแ้ละการใชค้วามรูส้กึ (Intuitive-Feeling : NF) คดิเป็นรอ้ยละ 60.72   
และการใชป้ระสาทสมัผสัและความรูส้กึ (Sensing-Feeling : SF) คดิเป็นรอ้ย 53.96 ตามล าดบั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าส าคญั :  แบบการเรยีน, นกัศกึษา, มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม    
 
 
 
 

1  ศษ.ด. (หลกัสตูรและการสอน) อาจารย ์คณะครุศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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Abstract 
  
 This research was aimed to study learning styles of 53 under graduate students 
attending the 1021205 Course or Curriculum Development and National Core Curriculum in the 
second semester of the academic year 2011. According to Carl Jung, 4 learning styles were 
studied; 1) Sensing–Thinking: ST,  2) Sensing-Feeling: NT, 3) Intuitive-Thinking: NT, and 4) 
Intuitive-Feeling: NF. The research instrument was a students’ learning style survey, which the 
reliability value was at 0.87. 
 The research revealed students preferred different learning styles. Sensing-Think or ST 
was the most preferable style, which was at 76.94%. The second preferable style was Intuitive-
Feeling or NT, which was at 70.56%. The third preferable style was Intuitive-Feeling or NF, 
which was at 60.72%. The least preferable style was Sensing-Feeling or SF, which was at 
53.96.  
 
Keyword : Learning Styles, Students, Rajabhat Maha Sarakham  

 
บทน า 

  บุคลากรทีท่ าหน้าทีเ่ป็นผูส้อนทุกคน  ควรตอ้งศกึษาพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ  
พ.ศ 2542 (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553  เพื่อปรบัปรงุการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิและสงัคมและ
มมีาตรฐานทัง้ระบบ  โดยเฉพาะการศกึษาระดบัอุดมศกึษาซึง่คณะกรรมการการอุดมศกึษาไดป้ระกาศ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต(ิThai Qualifications Framework for Higher 
Education ; TQF : HEd)  ทีมุ่ง่เน้นทีผ่ลการเรยีนรู(้Learning Outcomes) ซึง่เป็นมาตรฐานขัน้ต ่าเชงิ
คุณภาพเพื่อประกนัคุณภาพบณัฑติ 5 ดา้น  ไดแ้ก่ 1) คุณธรรมจรยิธรรม  2) ความรู ้ 3) ทกัษะทาง
ปญัญา 4) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ  และ5 ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา .2553)   

การทีจ่ะพฒันาผูเ้รยีนใหม้ผีลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาตนิัน้
อาจารยผ์ูส้อนควรจะไดว้เิคราะหแ์บบการเรยีนของผูเ้รยีน  ก่อนทีจ่ะวางแผนการเขยีนรายละเอยีดของ
รายวชิา (course  specification หรอื มคอ.3)  เพือ่ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้ ไดพ้ฒันาตนเอง  และ
ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัความถนัด  ความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผูเ้รยีน  โดยการจดัการเรยีนรูใ้นบรบิทสภาพแวดลอ้มทีม่แีหล่งเรยีนรูห้ลากหลายนัน้  ผูส้อนจะตอ้ง
มคีวามเขา้ใจและตระหนกัในความสามารถของผูเ้รยีนเป็นอนัดบัแรก  เพื่อทีจ่ะใชเ้ป็นขอ้มลูในการ
จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัและไดผ้ลการเรยีนรูต้ามมาตรฐานต่อไป 
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 แบบการเรยีน (Learning Style)  เป็นสิง่ทีห่มายรวมถงึ  ปจัจยัภายในตวัผูเ้รยีนและปจัจยั
ภายนอกทีผู่เ้รยีนชอบ  พอใจ  และมผีลใหผู้เ้รยีนเรยีนไดด้ ี (กิง่ฟ้า  สนิธุวงษ์ และคณะ. 2545:10)    
ในงานวจิยัครัง้นี้  ผูว้จิยัใชล้กัษณะของแบบการเรยีนตามแนวคดิของ Carl Jung  

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้  งานวจิยัน้ีจงึมุง่ทีจ่ะสบืคน้ว่า “ผูเ้รยีนมแีบบการเรยีน (Learning 
Style)  อยา่งไร”  เพื่อใหไ้ดค้ าตอบทีจ่ะน าไปสู่การวางแผนจดัการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะ
ของผูเ้รยีน  ซึง่เป็นเป้าหมายส าคญัของการพฒันาการเรยีนรูโ้ดยการสรา้งความรูด้ว้ยตนเองของ
นกัศกึษา 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 เพื่อศกึษาแบบการเรยีนของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีเ่รยีนรายวชิา 1021205  การพฒันา
หลกัสตูรและหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา 2554 
 

ขอบเขตการวิจยั 
 1. การวจิยัครัง้น้ีศกึษากบักลุ่มเป้าหมาย  คอื  นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีล่งทะเบยีนเรยีน
รายวชิา 1021205  การพฒันาหลกัสตูรและหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา 
2554  จ านวน 53 คน 
 2. แบบการเรยีนของนกัศกึษาทีศ่กึษาในงานวจิยัครัง้นี้ม ี 4 แบบ ตามแนวคดิของ Carl Jung  
ไดแ้ก่  1) การใชป้ระสาทสมัผสัและความคดิ (Sensing-Thinking : ST)  2) การใชป้ระสาทสมัผสัและ
ความรูส้กึ (Sensing-Feeling : SF)  3) การหยัง่รูแ้ละการใชค้วามคดิ (Intuitive-Thinking : NT)  4) การ
หยัง่รูแ้ละการใชค้วามรูส้กึ (Intuitive-Feeling : NF)   
 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 แบบการเรียน (Learning Style)  หมายถงึ ความชอบ  พอใจ  ของผูเ้รยีนทีม่ผีลใหผู้เ้รยีน 
เรยีนไดด้ ี อนัเป็นผลมาจากปจัจยัภายในตวัผูเ้รยีนและปจัจยัภายนอก   ในงานวจิยัครัง้น้ี  ผูว้จิยัใช้
ลกัษณะของแบบการเรยีนตามแนวคดิของ Carl Jung  ม ี 4 แบบ (Silver,Harvey F, Strong R.W. and 
Perini M.J. 2000 : 24-27). ไดแ้ก่   

1) การใช้ประสาทสมัผสัและความคิด (Sensing-Thinking : ST) หมายถงึ  ลกัษณะ
ของผูเ้รยีนทีช่อบเรยีนโดย  มสีิง่ทีเ่ป็นจรงิไดแ้ละเหน็ผลทีจ่ะเกดิขึน้อย่างชดัเจน  ไดล้งมอืปฎบิตัหิรอื
ฝึกหดัในสิง่ทีเ่รยีน  ท าตามค าแนะน าทีล่ะขัน้ตอน  เป็นไปอยา่งกระตอืรอืรน้รกุมากกว่ารบั  ตอ้งรูอ้ยา่ง
แน่ชดัว่ามคีวามหวงัและถูกคาดหวงัใหท้ าอะไรและจะท าใหด้ไีดอ้ยา่งไร  จะเรยีนรูไ้ดด้จีากการฝึกฝน    
ฝึกหดี  การสาธติ  การฝึกปฎบิตั ิ กจิกรรมทีท่ าโดยประสบการณ์ตรง  เป็นตน้ 

2) การใช้ประสาทสมัผสัและความรู้สึก (Sensing-Feeling : SF)  หมายถงึ  
ลกัษณะของผูเ้รยีนทีช่อบเรยีนโดย  เรยีนเกีย่วกบัสิง่ต่างๆ ทีม่ผีลโดยตรงกบัชวีติความเป็นอยูข่อง
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มนุษยม์ากกว่าขอ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นเรือ่งของแนวคดิทฤษฎ ี การไดร้บัความใส่ใจและกระตุน้ส่งเสรมิก าลงัใจ
จากผูส้อน  การเป็นส่วนหนึ่งของทมีงาน  หรอืการไดม้สี่วนรว่มกบัผูเ้รยีนคนอื่นๆ  การท ากจิกรรมทีจ่ะ
ช่วยใหเ้รยีนรูเ้กี่ยวกบัตนเองและความรูส้กึของตนเองทีม่ต่ีอสิง่ต่างๆ  เรยีนรูไ้ดด้จีากประสบการณ์การ
ท างานเป็นกลุ่มและการท าโครงงาน  การไดร้บัความใส่ใจหรอืความรกั  การแสดงความรูส้กึส่วนตวัและ
การเขา้ไปมสี่วนรว่ม  การเล่นบทบาทสมมต ิ เป็นตน้ 

3) การหยัง่รู้และการใช้ความคิด (Intuitive-Thinking : NT) หมายถงึ  ลกัษณะของ
ผูเ้รยีนทีช่อบเรยีนโดย  ศกึษาเกีย่วกบัแนวคดิและความสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งของสิง่ต่างๆ  วางแผนและ
ด าเนินการโครงงานตามความสนใจของตนเอง  โตแ้ยง้หรอืถกเถยีงในประเดน็ทีม่กีารวเิคราะหเ์หตุผล  
แกไ้ขปญัหาทีต่อ้งการการเกบ็รวบรวมจดัระเบยีบและประเมนิผลขอ้มลู  เรยีนไดด้จีากการบรรยาย    
การอ่าน  การอภปิรายและโตแ้ยง้อยา่งมเีหตุผล  การท าโครงงานตามความสนใจของตนเอง  เป็นตน้ 

4) การหยัง่รู้และการใช้ความรู้สึก (Intuitive-Feeling : NF) หมายถงึ  ลกัษณะของ
ผูเ้รยีนทีช่อบเรยีนโดย  สรา้งสรรคแ์ละใชจ้นิตนาการของตนเอง  วางแผนและจดัระเบยีบงานตามความ
สนใจของตนเอง  ท างานหลายๆ อยา่งไดใ้นเวลาเดยีวกนั  คน้หาทางเลอืกเพื่อแกป้ญัหานอกเหนือจาก
ปกตทิีเ่คยท า  อภปิรายเกีย่วกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้จรงิและคน้หาวธิแีกป้ญัหาทีท่ าไดจ้รงิ  เรยีนไดด้จีาก
กจิกรรมเน้นศลิปะและการสรา้งสรรค ์ การอภปิรายเกี่ยวกบับุคคลและค่านิยมในสงัคม  กจิกรรมที่
กระตุน้และส่งเสรมิใหค้ดิในเรือ่งของเทพนิยาย ความส าเรจ็ของมนุษย ์ละคร เป็นตน้ 
 แบบการเรียนท่ีนักศึกษาชอบมากหรือในระดบัสงู  หมายถงึ  ความชอบหรอืลกัษณะนิสยัที่
นกัศกึษามคีวามเหน็ว่าตรงกบัลกัษณะของตนเองมาก  ในช่วงสงูกว่ารอ้ยละ 61  ขึน้ไป 

แบบการเรียนท่ีนักศึกษาชอบน้อย  หมายถงึ  ความชอบหรอืลกัษณะนิสยัทีน่กัศกึษามี
ความเหน็ว่าตรงกบัลกัษณะของตนเอง  ในช่วงต ่ากว่ารอ้ยละ 60  ลงมา 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 การวจิยัครัง้นี้จะท าใหไ้ดข้อ้มลูทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์  คอื 
 1. เป็นขอ้มลูพืน้ฐานส าหรบัผูส้อนในการวางแผนพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นส าคญั  เพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการ  ความสามารถ  ความถนดัและความสนใจของนกัศกึษา    
อนัจะส่งผลใหน้กัศกึษามผีลการเรยีนดขีึน้ 
 2. เป็นขอ้มลูส าหรบัการพฒันานกัศกึษา  สามารถน าไปจดัท า Learning  Profile ของนกัศกึษา
ไดต่้อไป  
 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 1. แบบการเรยีน (Learning Style)   
 2. แนวคดิทฤษฎขีอง Carl Jung  
 3. ลกัษณะแบบการเรยีนตามแนวคดิของ Carl Jung  
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วิธีด าเนินการวิจยั 
1. กลุ่มเป้าหมาย   
     กลุ่มเป้าหมายในการวจิยัครัง้น้ี   คอื  นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิา 

1021205  การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา 2554  
จ านวน 53 คน 

 
 
2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
     การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ  ตวัแปรทีศ่กึษา  คอื   แบบการเรยีนของนกัศกึษาที่

ศกึษาในงานวจิยัครัง้นี้ม ี 4 แบบ ตามแนวคดิของ Carl Jung  ไดแ้ก่  1) การใชป้ระสาทสมัผสัและ
ความคดิ (Sensing-Thinking : ST)  2) การใชป้ระสาทสมัผสัและความรูส้กึ (Sensing-Feeling : SF)   
3) การหยัง่รูแ้ละการใชค้วามคดิ (Intuitive-Thinking : NT)  และ 4) การหยัง่รูแ้ละการใชค้วามรูส้กึ 
(Intuitive-Feeling : NF)   

 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
     เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการส ารวจแบบการเรยีนของนกัศกึษา  คอื  แบบส ารวจแบบการเรยีนของ 

นกัศกึษา  ทีส่รา้งโดย รศ.ดร.กิง่ฟ้า  สนิธุวงษ์  และคณะ   จ านวน 20 ขอ้  มคี่าความเชื่อมัน่  0.87  มี
ลกัษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า  5  ระดบั  ดงันี้ 

มากทีสุ่ด  หมายถงึ  สอดคลอ้งหรอืตรงกบัลกัษณะนิสยัหรอืพฤตกิรรมของตนเอง 80 % ขึน้ไป 
มาก     หมายถงึ  สอดคลอ้งหรอืตรงกบัลกัษณะนิสยัหรอืพฤตกิรรมของตนเอง 61-80 %  
ปานกลาง  หมายถงึ  สอดคลอ้งหรอืตรงกบัลกัษณะนิสยัหรอืพฤตกิรรมของตนเอง 41-60 %  
น้อย     หมายถงึ  สอดคลอ้งหรอืตรงกบัลกัษณะนิสยัหรอืพฤตกิรรมของตนเอง 21-40 %  
น้อยทีสุ่ด  หมายถงึ  สอดคลอ้งหรอืตรงกบัลกัษณะนิสยัหรอืพฤตกิรรมของตนเองต ่ากว่า 20 %  
 
4. การด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

               ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มเป้าหมาย  คอื  นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีี่ 
ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา 1021205 การพฒันาหลกัสตูรและหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ภาคเรยีนที ่
2  ปีการศกึษา 2554  จ านวน 53 คน  ในชัว่โมงปฐมนิเทศ 

 
5. การวิเคราะหข้์อมลู 
    ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู  โดยไดร้บัแบบส ารวจ

คนืครบทุกคน 
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ผลการวิจยั 
 สญัลกัษณ์ในตารางมคีวามหมาย  ดงันี้ 
  แบบการเรยีน  4 แบบ  

ST  หมายถงึ  การใชป้ระสาทสมัผสัและความคดิ (Sensing-Thinking)   
SF  หมายถงึ  การใชป้ระสาทสมัผสัและความรูส้กึ (Sensing-Feeling)   
NT หมายถงึ  การหยัง่รูแ้ละการใชค้วามคดิ (Intuitive-Thinking)      

    NF หมายถงึ  การหยัง่รูแ้ละการใชค้วามรูส้กึ (Intuitive-Feeling)   
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนรอ้ยละของนกัศกึษาทีช่อบแบบการเรยีนแบบต่างๆ 
 

ความคดิเหน็ของนกัศกึษา 
(N =53 ) 

แบบการเรยีน 
ST SF NT NF 

มากทีสุ่ด 24.92 31.30 18.2 19.64 
มาก 45.64 45.64 42.60 34.32 

รวม  แบบการเรียนท่ีนักศึกษา
ชอบมากหรือในระดบัสงู   

76.94 53.96 70.56 60.72 

ปานกลาง 25.64 18.50 33.22 35.84 
น้อย 3.02 3.80 4.92 9.82 

น้อยทีสุ่ด 0.78 0.76 1.14 0.38 
รวม แบบการเรียนท่ีนักศึกษา

ชอบน้อย   
23.06 46.04 29.44 39.28 

 

จากตารางที ่1  พบว่า นกัศกึษาทีช่อบแบบการเรยีนแบบต่างๆ  กนัไป  โดยแบบการเรยีนดว้ย
การใชป้ระสาทสมัผสัและความคดิ (Sensing-Thinking: ST)  มนีกัศกึษาชอบมากในระดบัสงูสุดคดิเป็น 
รอ้ยละ  76.94 รองลงมาไดแ้ก่  การหยัง่รูแ้ละการใชค้วามคดิ (Intuitive-Thinking : NT)  คดิเป็นรอ้ยละ 
70.56  การหยัง่รูแ้ละการใชค้วามรูส้กึ (Intuitive-Feeling : NF) คดิเป็นรอ้ยละ 60.72  และการใช้
ประสาทสมัผสัและความรูส้กึ (Sensing-Feeling : SF) คดิเป็นรอ้ย 53.96 ตามล าดบั  
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
จากการศกึษาพบว่า นกัศกึษามแีบบการเรยีนดว้ยการใชป้ระสาทสมัผสัและความคดิ (Sensing-

Thinking: ST)  มากทีสุ่ดคดิเป็น รอ้ยละ  76.94 รองลงมาไดแ้ก่  การหยัง่รูแ้ละการใชค้วามคดิ 
(Intuitive-Thinking : NT)  คดิเป็นรอ้ยละ 70.56  การหยัง่รูแ้ละการใชค้วามรูส้กึ (Intuitive-Feeling : 
NF) คดิเป็นรอ้ยละ 60.72  และการใชป้ระสาทสมัผสัและความรูส้กึ (Sensing-Feeling : SF) คดิเป็นรอ้ย 
53.96 ตามล าดบั  แตกต่างจากงานวจิยัของกิง่ฟ้า  สนิธุวงษ์ และคณะ ทีไ่ดศ้กึษาแบบการเรยีนของ
นกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแก่น พบว่า นกัศกึษาชอบแบบการเรยีน  SF และ ST มากกว่า NT NF เรยีง
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ตามล าดบัดงันี้  แบบการเรยีนดว้ยการใชป้ระสาทสมัผสัและความรูส้กึ (Sensing-Feeling : SF) รอ้ยละ 
95.5  แบบการเรยีนดว้ยการใชป้ระสาทสมัผสัและความคดิ (Sensing-Thinking: ST) รอ้ยละ 94.8   
แบบการเรยีนดว้ยการหยัง่รูแ้ละการใชค้วามคดิ (Intuitive-Thinking : NT) รอ้ยละ 82.5  และการหยัง่รู้
และการใชค้วามรูส้กึ (Intuitive-Feeling : NF) รอ้ยละ 70.0 ซึง่แบบการเรยีนของนกัศกึษาทีแ่ตกต่างกนั
อาจจะมาจากปจัจยัพืน้ฐานทีแ่ตกต่างกนัทัง้สภาพครอบครวั  เศรษฐกจิ  สงัคม  และการศกึษาตัง้แต่
ระดบัปฐมวยัจนถงึระดบัมธัยมศกึษา  เป็นตน้ 

ผลการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัได้น าไปใชป้ระโยชน์  ในการวางแผนการจดัการเรยีนรู ้ โดยทีผู่ส้อนควร
จดัรปูแบบการสอนใหส้อดคลอ้งกบัรปูแบบการเรยีน  เพราะจะช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูส้ ิง่ใหมไ่ด้
ดกีว่า  และเมือ่ผูเ้รยีนมคีวามสามารถเพิม่ขึน้แลว้  ผูส้อนควรใชร้ปูแบบการสอนทีแ่ตกต่างออกไปจาก
แบบการเรยีนของผูเ้รยีน  เพื่อส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาแบบการเรยีนของตนใหก้วา้งขึน้  และจะได้
สามารถใชเ้ลอืกแบบการเรยีนใหเ้หมาะสมกบังานทีแ่ตกต่างไดต่้อไป  โดยไมต่ดิยดึกบัแบบการเรยีน
แบบใดแบบหนึ่งเพยีงแบบเดยีว  นอกจากนี้ผูส้อนยงัสามารถน าความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  ในรปูแบบการคดิ  และรปูแบบการเรยีนรู ้ไปใชใ้นการออกแบบหลกัสตูร  การ
เขยีนต ารา เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพไดอ้กีดว้ย 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าผลการวจิยัไปใช้ 
ควรศกึษาแบบการเรยีนของผูเ้รยีนก่อนการวางแผนการจดัการเรยีนรูทุ้กรายวชิา 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการการวจิยัครัง้ต่อไป 
2.1 ควรมกีารวจิยัเพื่อศกึษารปูแบบการสอนทีส่อดคลอ้งกบัแบบการเรยีนของนกัศกึษา 
2.2 ควรมกีารศกึษาพหุปญัญาของนกัศกึษและแบบการเรยีนของนกัศกึษา  เพื่อการวาง 

แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัผู้เรยีนอย่างหลากหลาย 
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บทคดัย่อ 
 
  การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่  1) เพือ่สรา้งแบบทดสอบวนิิจฉยัขอ้บกพรอ่งในการเรยีนวทิยาศาสตร์ เรือ่ง สิง่มชีวีติกบักระบวนการ
ด ารงชวีติ  ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  2)  เพือ่หาคุณภาพของแบบทดสอบวนิิจฉยัขอ้บกพร่อง เรือ่ง สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ 
กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  3)  เพือ่คน้หาขอ้บกพร่องของผูเ้รยีนในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่ง 
สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็  เขต 1  กลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  ทีก่ าลงัศกึษาในภาคเรยีนที ่ 2  ปีการศกึษา  2554  โรงเรยีนสงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็  เขต  1  จ านวน  368  คน  ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูรของ ยามาเน่  ซึง่ไดม้าโดยวธิกีารสุ่มแบบหลาย
ขัน้ตอน  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  คอื  แบบทดสอบวนิิจฉยัขอ้บกพร่องในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ เรือ่งสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ  ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่ 5  แบบทดสอบมจี านวน  60  ขอ้  แบ่งออกเป็น  4  ฉบบั  คอื ฉบบัที ่ 1  การสบืพนัธุแ์ละการขยายพนัธุข์องพชื  ฉบบัที ่ 2   
การจ าแนกพชืและสตัว ์ ฉบบัที ่ 3  การสบืพนัธแ์ละการขยายพนัธุส์ตัว ์ ฉบบัที ่ 4  และการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุก์รรมของสิง่มชีวีติ  สถติทิีใ่ช้
ในการวเิคราะหข์อ้มลู  ไดแ้ก่  ความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาโดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ชีย่วชาญ (IOC)  ค่าความยาก  ค่าอ านาจจ าแนก  ค่า
ความเชือ่ม ัน่โดยใชส้ตูรของโลเวทท ์ ค่าเฉลีย่  และค่ารอ้ยละ 
  ผลการวจิยัพบว่า  แบบทดสอบวนิิจฉยัขอ้บกพร่องในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  เป็นแบบทดสอบชนิด
เลอืกตอบ  4  ตวัเลอืก  จ านวน  60  ขอ้  ม ี 4  ฉบบั  คอื  ฉบบัที ่ 1  การสบืพนัธุแ์ละการขยายพนัธุข์องพชื  จ านวน  22  ขอ้  ฉบบัที ่ 2   
การจ าแนกพชืและสตัว ์ จ านวน  19  ขอ้  ฉบบัที ่ 3  การสบืพนัธแ์ละการขยายพนัธุส์ตัว ์ จ านวน  12  ขอ้ฉบบัที ่ 4  และการถ่ายทอดลกัษณะทาง
พนัธุก์รรมของสิง่มชีวีติ  จ านวน  7  ขอ้ 
  แบบทดสอบวนิิจฉยัขอ้บกพร่องในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรเ์รือ่ง  สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ  ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 
ปีที ่ 5  มคีุณภาพเป็นทีย่อมรบัได ้ นัน่คอื  ค่าความตรงเชงิเนื้อหาของแบบทดสอบ  มคี่าดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่  0.60 – 1.00  ค่าความยาก
ของแบบทดสอบมคี่าตัง้แต่  0.65  - 0.78  ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบมคี่าตัง้แต่  0.22 – 0.83  ค่าความเชือ่ม ัน่ของแบบทดสอบ  แต่ละตอน
ซึง่ค านวณโดยใชว้ธิขีองโลเวทท ์ มคี่า  0.85 , 0.83 , 0.81 , 0.83  ตามล าดบั 
  จุดบกพร่องของความเขา้ใจในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ เรือ่งสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ  ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  
ทีพ่บเรยีงจากมากไปหาน้อย  คอื  จุดบกพร่องในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน ทีพ่บมากทีสุ่ด คอื  สบัสนเรือ่งการขยายพนัธุพ์ชื คดิเป็น
รอ้ยละ  46.06  สบัสนลกัษณะของพชืใบเลีย้งเดีย่วและพชืใบเลีย้งคู่ คดิเป็นรอ้ยละ 33.69   และจดจ าหน้าทีต่่างๆ  ของส่วนประกอบของดอกไมไ่ด ้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 33.25   ตามล าดบั   
ค าส าคญั : การสรา้งแบบทดสอบวนิิจฉยัขอ้บกพรอ่งในการเรยีนวทิยาศาสตร ์

 
ABSTRACT 

 
 The purposes of this research were 1) to construct  an efficiency diagnostic test in Science Subject on the living creature 
and the existence process  for Prathom Suksa 5   2) to determine the quality of the test by a diagnostic test  on the living creature and 
the living process  in Science Subject  for Prathom Suksa 5 3)to find the deficiency of Students in Science Subject  for Prathom Suksa 
5, Primary Education in Roi-et Service Area Office 1 . The sample of  this research are 368 from Primary Education  in  Roi-et Service 
Area Office 1 by using Yamane technique by Multi Stage Random Sampling. The instruments were an efficiency diagnostic test in 
Science Subject on the living creature and the living process for Prathom Suksa 5 . The test has 4 choices and 60 questions divided 
into 4 issues: The first issue  is reproduction and propagation of plant.The  second is the classification of plants and animals. The  third  
is the reproduction and propagation of animals. And the fourth  is transfer of the genetic basis of life.  The statistics were analyzed by 
using IOC, the difficulty and discrimination. Reliability using the formula of Lovett , the average  and percentage. 
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 The  results of the diagnostic test in Science  Subject  for  Prathom Suksa 5 . The  test  has  4 choices and  60  questions 
divided  into  4 issues : The first issue  is reproduction and propagation of plant. The  second is the classification of plants and animals. 
The third  is the reproduction and propagation of animals. And the fourth  is transfer of the genetic basis of life.      
            The diagnostic test on the living creature and the existence process  for Prathom Suksa 5. Index of Consistency  Value was 
ranged from 0.65 – 0.78 .The Index of Item Value was 0.60-1.00.  The difficulty value was 0.65-0.78 .The discrimination value of these 
two diagnostic tests were ranged from 0.22-0.83 .The reliability value of the diagnostic test  was 0.85,0.83,0.81 and 0.83  in 
respectively. 
 The deficiency diagnostic test in Science Subject  on the living creature and the existence process  for Prathom Suksa 5  
There were the  most confusion  on reproduction and propagation of plant 46.06 and monocotyledon  and  dicotyledonous  33.69  and  
remembering  of the components of the flower 33.25 percent, respectively. 
Keyword : The  Construction  of  deficiencies diagnostic test in Science. 
 

บทน ำ 
 ในการสอนวทิยาศาสตร ์ ครมูกัพบปญัหาการจดัการเรยีนการสอนใหบ้รรลุเป้าหมายนัน้ครพูบปญัหาในเรือ่งนกัเรยีนมขีอ้บกพร่องหรอืมี
ความยุ่งยากในการเรยีน การทีจ่ะใหน้กัเรยีนมคีุณลกัษณะตามวตัถุประสงคด์งักล่าวตอ้งอาศยัปจัจยัหลายประการทีส่ าคญัคอื การจดักระบวนการ
เรยีนการสอนของครแูละการตดิตามประเมนิผลของครผููส้อน แนวทางหนึ่งทีจ่ะสามารถเพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนใหส้งูขึน้ไดค้อื ครผููส้อนจะตอ้ง
เอาใจใส่ หมัน่ตรวจสอบดแูลขอ้บกพรอ่งหรอืจุดอ่อนในการเรยีนการสอน ทัง้ในส่วนทีเ่กดิจากผูเ้รยีนและตวัครผููส้อนเอง ดว้ยวธิกีารวดัผลและ
ประเมนิผลโดยใชเ้ครือ่งมอื ทีม่คีุณภาพและไดม้าตรฐาน ซึง่กระทรวงศกึษาธกิารไดก้ าหนดใหม้กีารประเมนิผลการเรยีนการสอนตามหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551   เป็นกระบวนการตรวจสอบผลการเรยีนและการพฒันาการต่าง ๆ ของผูเ้รยีนตามมาตรฐานการ
เรยีนรูข้องหลกัสตูร เพือ่น าผลไปปรบัปรุงการเรยีนการสอนใหบ้รรลุมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้และใชเ้ป็นขอ้มลูส าหรบัการตดัสนิผลการเรยีน  
        จากรายงานผลประเมนิคุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (Local Assessment System ) ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  ระดบัเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอ็ด เขต 1 วชิาวทิยาศาสตร ์พบว่าความสามารถทางวทิยาศาสตรปี์การศกึษา 2552  มคี่าเฉลีย่รอ้ยละ  42.63     ปี
การศกึษา  2553  มคี่าเฉลีย่รอ้ยละ  42.51  ซึง่มคี่าเฉลีย่ลดลงอยู่ในระดบัตอ้งปรบัปรุงโดยเฉพาะเรือ่งสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ ซึง่เป็น
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1  ซึง่มคีะแนนต ่าทีต่อ้งปรบัปรุงใหด้ขี ึน้คอืเรือ่งสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ (รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 2553) 
 จากเหตุผลดงักล่าวนี้ท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีส่รา้งแบบทดสอบวนิิจฉยักลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เรือ่ง สิง่มชีวีติกบักระบวนการ
ด ารงชวีติ  ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ขึน้  เพือ่ครผููส้อนวชิาวทิยาศาสตรจ์ะไดน้ าแบบทดสอบทีส่รา้งขึน้ไปตรวจสอบขอ้บกพร่องของ
นกัเรยีนในการเรยีนรูไ้ดต้รงจุดและใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตรข์องครใูหม้ปีระสทิธภิาพต่อไป 
ค ำถำมกำรวิจยั 
  1.  แบบทดสอบวนิิจฉยัขอ้บกพร่องในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรเ์รือ่งสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติส าหรบันกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่ 5  มคีุณภาพอย่างไร 
  2.  ขอ้บกพร่องในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่งสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5 มี
ลกัษณะเป็นอย่างไร 
 
วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั  
 1. เพือ่สรา้งแบบทดสอบวนิิจฉยัขอ้บกพร่องในการเรยีนวทิยาศาสตร์ เรือ่ง สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ ส าหรบันกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่5 
 2. เพือ่หาคุณภาพของแบบทดสอบวนิิจฉยัขอ้บกพรอ่ง เรือ่ง สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 
 3.  เพือ่คน้หาขอ้บกพรอ่งของผูเ้รยีนในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่ง สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติส าหรบันกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปี 
ที ่ 5  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็  เขต 1 
 
ขอบเขตของกำรวิจยั 
 กำรวิจยัครัง้น้ีเป็นกำรวิจยัเพ่ือสร้ำงและพฒันำเคร่ืองมือ  โดยมีขอบเขตกำรวิจยัดงัน้ี 
       1.  ขอบเขตด้ำนประชำกร  
    ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 5 ภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา 2554 จากโรงเรยีนในสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็  เขต 1 จ านวน 238  โรงเรยีน และจ านวนนกัเรยีน  3,967 คน 
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      2.  ขอบเขตด้ำนกลุ่มตวัอย่ำง  
       กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา 2554  จากโรงเรยีนสงักดั
ส าเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 1 จ านวน  25  โรงเรยีน และจ านวนนกัเรยีน 368  คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ตูร
ของ ยามาเน่  และไดม้าจากการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage Random Sampling)  
      3.  ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
        เนื้อหาทีน่ ามาสรา้งแบบทดสอบวนิิจฉยัวจิยัในครัง้นี้เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 เรือ่ง 
สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช  2551  ประกอบไปดว้ย  การสบืพนัธุแ์ละการขยายพนัธุ์
ของพชื  การจ าแนกพชืและสตัว ์ การสบืพนัธแ์ละการขยายพนัธุส์ตัว ์ และการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุก์รรมของสิง่มชีวีติ 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
          1.  ศกึษาทฤษฎ ี เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแบบทดสอบวนิิจฉยั  การสรา้งแบบทดสอบ  ตลอดจนหลกัสตูร  คู่มอืคร ู หนงัสอื
เรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ เพือ่เป็นแนวทางในการสรา้งแบบทดสอบ 
 2.  วเิคราะหเ์นื้อหา  สาระส าคญัและตวัชีว้ดั  ในการเรยีนวทิยาศาสตร ์ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5   
 3.  ก าหนดจุดมุง่หมายในการพฒันาแบบทดสอบวนิิจฉยัขอ้บกพร่องในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ เพือ่สรา้งแบบทดสอบวนิิจฉยัในการ
เรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์ เรือ่งสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ  ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5   
 4.  สรา้งแบบทดสอบเพือ่ส ารวจ  ซึง่เป็นแบบทดสอบชนิดเตมิค า  พรอ้มบอกสาเหตุในการตอบ และก าหนดจ านวนขอ้ของขอ้สอบ  โดย
สรา้งแบบทดสอบ  4  ฉบบั  ไดแ้ก่ 
   ฉบบัที ่1 การสบืพนัธุแ์ละการขยายพนัธุข์องพชื   
   ฉบบัที ่2 การจ าแนกพชืและสตัว ์
   ฉบบัที ่3  การสบืพนัธุแ์ละการขยายพนัธุส์ตัว ์  
   ฉบบัที ่ 4 ถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของสิง่มชีวีติ  
 5.  ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน  5  ท่านพจิารณาความสอดคลอ้งระหว่างเนื้อหากบัตวัชีว้ดั  
 6.  น าแบบทดสอบเพือ่ส ารวจทีป่รบัปรุงแลว้ทีส่รา้งขึน้ไปทดสอบกบันกัเรยีนทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอย่างชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  จ านวน  50  คน 
เพือ่วเิคราะหค์ าตอบหาขอ้บกพรอ่งของแนวค าตอบจากการตอบผดิของนกัเรยีนและคดัเลือกค าตอบทีน่กัเรยีนส่วนใหญ่ตอบผดิมาสรา้งเป็นตวัลวง
ในแบบทดสอบวนิิจฉยั   
 7.  วเิคราะหเ์พือ่หาขอ้บกพร่องและแนวค าตอบผดิของนกัเรยีนทีต่อบแบบทดสอบเพือ่ส ารวจ 
 8.  สรา้งขอ้ค าถามเพือ่วนิิจฉยัขอ้บกพร่องในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ โดยคดัเลอืกค าตอบทีน่กัเรยีนส่วนใหญ่ตอบผดิมาสรา้งเป็นตวั
เลวงในแบบทดสอบวนิิจฉยัขอ้ค าถามสรา้งตามสภาพปญัหาทีน่กัเรยีนมจุีดบกพร่อง  ซึง่เป็นแบบทดสอบแบบเลอืกตอบชนิด  4  ตวัเลอืก  จ านวน  
4  ฉบบั  ดงันี้ 
   ฉบบัที ่1 การสบืพนัธุแ์ละการขยายพนัธุข์องพชื   
   ฉบบัที ่2 การจ าแนกพชืและสตัว ์
   ฉบบัที ่3  การสบืพนัธุแ์ละการขยายพนัธุส์ตัว ์  
   ฉบบัที ่ 4 ถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของสิง่มชีวีติ  
 9.  น าแบบทดสอบวนิิจฉยั  จ านวน  4  ฉบบั  ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา  โดยผูเ้ชีย่วชาญชุดเดมิ  จ านวน  5  ท่าน  เพือ่
ตรวจสอบดชันคีวามสอดคลอ้งระหว่างขอ้ทดสอบวนิิจฉัยกบัตวัชีว้ดั   
 10.  น าแบบทดสอบวนิิจฉยั  4  ฉบบั  ไปทดลองกบันกัเรยีนทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอย่าง  ครัง้ที ่ 1  ซึง่เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  
ภาคเรยีนที ่ 2  ปีการศกึษา  2554  จ านวน  50  คน  เพือ่ดคูวามเหมาะสมของภาษาเพือ่วเิคราะหข์อ้สอบรายขอ้  คดัเลอืก  และปรบัปรุงขอ้สอบ   
 11.  น าขอ้สอบทีผ่่านการคดัเลอืกและปรบัปรุงแลว้ไปทดสอบ  ครัง้ที ่ 2  เพือ่เป็นการตรวจสอบค่าความยาก  ค่าอ านาจจ าแนก  และค่า
ความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบั  หาค่าสถติพิืน้ฐาน  หาค่าเฉลีย่  และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน กบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  ภาคเรยีนที ่ 2  ปีการศกึษา  
2554  ทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอย่าง  จ านวน  77  คน     
 12.  จดัท าคู่มอืการใชแ้บบทดสอบและจดัพมิพเ์ป็นรปูเล่ม 
 13.  น าแบบทดสอบ  จ านวน  4  ฉบบั  ไปทดสอบกบันกัเรยีนกลุ่มตวัอย่างจ านวน  368  คนเพือ่วเิคราะหค์วามบกพร่องในการเรยีน
วชิาวทิยาศาสตร ์ เรือ่งสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 
 การวจิยัในครัง้นี้จะด าเนินการสรา้งแบบทดสอบวนิิจฉยัขอ้บกพร่องในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่งสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ  
จ านวน  2  ชุด  คอื 
 ชุดที ่ 1  แบบทดสอบเพือ่ส ารวจ  ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  มลีกัษณะเป็นแบบทดสอบแบบเตมิค า และบอกเหตุผลของ
การตอบ  เพือ่ส ารวจและรวบรวมค าตอบทีผ่ดิและขอ้บกพร่องของการคดิของนกัเรยีน แบบทดสอบทีส่รา้งขึน้นี้ยดึตามจุดประสงคก์ารเรยีนรูแ้ละ
ตวัชีว้ดัทีไ่ดม้กีารวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรู ้ เรื่อง  สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ  ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
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พุทธศกัราช  2551 จ านวน  4  ฉบบั  ม ี 72  ขอ้ ดงันี้คอื  ฉบบัที ่ 1 การสบืพนัธุแ์ละการขยายพนัธุข์องพชื จ านวน  26  ขอ้  ฉบบัที ่ 2  การ
จ าแนกพชืและสตัว ์ จ านวน  22  ขอ้  ฉบบัที ่ 3  การสบืพนัธุแ์ละการขยายพนัธุส์ตัว ์ จ านวน  16  ขอ้  ฉบบัที ่ 4 ถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม
ของสิง่มชีวีติ  จ านวน  8  ขอ้ 
 ชุดที ่ 2  แบบทดสอบวนิิจฉยัขอ้บกพร่องในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ เรือ่งสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ  ลกัษณะของ
แบบทดสอบวนิิจฉยั เป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ  4  ตวัเลอืก  ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นค าถามทีม่าจากแบบทดสอบส ารวจ  เพือ่ใชใ้นการวนิิจฉยั
ขอ้บกพรอ่งในการตอบของนกัเรยีน  แบบทดสอบทีส่รา้งขึน้ยดึเนื้อหาตามจุดประสงคก์ารเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัทีไ่ดม้กีารวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรู ้ 
เรือ่ง  สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ  ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศกัราช  2551 จ านวน  4  ฉบบั  ม ี 60  ขอ้  ดงันี้คอื  
ฉบบัที ่1 การสบืพนัธุแ์ละการขยายพนัธุข์องพชื จ านวน  22  ขอ้  ฉบบัที ่ 2  การจ าแนกพชืและสตัว ์จ านวน  19  ขอ้  ฉบบัที ่3  การสบืพนัธุแ์ละ
การขยายพนัธุส์ตัว ์ จ านวน  12  ขอ้ 
ฉบบัที ่ 4 ถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของสิง่มชีวีติ  จ านวน   7   ขอ้ 
 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเองตามขัน้ฉบบัดงันี้  
  1. ตดิต่อขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม  เพือ่ขอความอนุเคราะหจ์ากผูอ้ านวยการโรงเรยีนทีเ่ป็น
กลุ่มตวัอย่าง  ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  2.  น าหนงัสอืราชการจากบณัฑติวทิยาลยั  ยืน่ต่อผูอ้ านวยการโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง  เพือ่ขอความอนุเคราะหใ์นการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู 
  3.  เตรยีมอุปกรณ์ไดแ้ก่ แบบทดสอบ กระดาษค าตอบ ปากกาส าหรบัแจกนกัเรยีนเท่ากบัจ านวนกลุ่มตวัอย่าง   
  4. ด าเนินการสอบโดยแจง้วตัถุประสงคใ์นการสอบ และค าอธบิาย ค าชีแ้จงในการสอบใหน้กัเรยีนทุกคนเขา้ใจ แลว้ด าเนินการสอบ  
โดยผูว้จิยัใชเ้วลาด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูระหว่างวนัที ่ 20  ธนัวาคม  2554  ถงึวนัที ่ 10  มนีาคม  2555  ดงันี้ ซึง่การทดสอบจะท าการ
ทดสอบ 3 ครัง้ดงันี้  
       4.1 ทดสอบเพือ่ส ารวจ ไปทดสอบกบันกัเรยีนทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอย่าง  จ านวน 50  คน เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  ปี
การศกึษา 2554   สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 1 
        4.2  น าแบบทดสอบวนิิจฉยัไปทดสอบ  กบันกัเรยีนทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน  50  คน โดยทดสอบกบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่5 ปีการศกึษา 2554  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 1 
       4.3  น าแบบทดสอบวนิิจฉยัทีป่รบัปรุงแลว้ไปทดสอบกบันกัเรยีนทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน  77  คน โดยทดสอบกบันกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่5  ปีการศกึษา 2554   สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 1  เพือ่ตรวจสอบหาคุณภาพของ
แบบทดสอบทัง้ฉบบั  ดา้นค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนก  ค่าสถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่  ค่าเฉลีย่  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและ หาค่าความเชือ่ม ัน่ของ
แบบทดสอบวนิิจฉยัขอ้บกพร่องในการเรยีน 
      4.4  น าแบบทดสอบวนิิจฉยัทีม่คีุณภาพตามเกณฑ ์ ไปทดสอบกบันกัเรยีนกลุ่มตวัอย่างทีสุ่่มไดจ้ านวน 368  คน จ านวน 25  
โรงเรยีน เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ปีการศกึษา 2554   สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 1 เพือ่วนิิจฉยั
ขอ้บกพรอ่งในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรเ์รือ่งสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ  ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5 และค่ารอ้ยละของจ านวน
นกัเรยีนทีเ่ลอืกตอบในแบบทดสอบ 
 

 กำรวิเครำะหข้์อมลู  
 ผูว้จิยัน าขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอย่าง  มาวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีารทางสถติโิดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู  ไดก้ าหนดการ
วเิคราะหข์อ้มลูออกเป็น  3  ข ัน้ตอน  ดงันี้ 
 1.  การหาค่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา  โดยวเิคราะหห์าค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่างขอ้สอบกบัตวัชีว้ดั 
 2.  การหาคุณภาพของแบบทดสอบวนิิจฉยัขอ้บกพรอ่งในการเรยีนวทิยาศาสตร ์ เรือ่งสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ  ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  โดยพจิารณาจาก 
     2.1  ค่าความยากของแบบทดสอบ  พจิารณาจากอตัราส่วนในการท าขอ้สอบขอ้นัน้ถูกต่อผูเ้ขา้สอบทัง้หมด  โดยใชส้ตูรอย่างงา่ย 
     2.2  ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ  หาโดยการใชค้่าดชันีบ ี(B-Index) ของแบรนแนน 
     2.3  ค่าความเชือ่ม ัน่ของแบบทดสอบ  หาโดยใชว้ธิขีองโลเวทท ์ (Lovett  Method) 
     2.4  ค่าสถติพิืน้ฐาน  ไดแ้ก่  ค่าเฉลีย่  และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 3.  การส ารวจหาจุดบกพร่องจากแบบทดสอบ  โดยการหาค่ารอ้ยละของนกัเรยีนทีเ่ลอืกตอบในแต่ละตวัเลอืกของแบบทดสอบ 
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ผลกำรวิเครำะหข้์อมลู 
 
ขัน้ตอนท่ี 1  ผลกำรสร้ำงแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตรเ์ร่ืองส่ิงมีชีวิตกบักระบวนกำรด ำรงชีวิต  ส ำหรบั
นักเรียนชัน้ประถมศึกษำปีท่ี  5 
              ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบทดสอบเพือ่ส ารวจขอ้บกพร่องในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ เรือ่งสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ  ชัน้ประถมศกึษาปี
ที ่ 5  ผูว้จิยัไดศ้กึษาหลกัสตูรและวเิคราะหต์วัชี้วดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลางกลุ่มสาระการวชิาวทิยาศาสตร ์ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พุธศกัราช 2551  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  แลว้ ไดด้ าเนินการส ารวจความบกพร่องในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ เรือ่งสิง่มชีวีติกบั
กระบวนการด ารงชวีติ โดยการสรา้งแบบทดสอบเพื่อส ารวจชนิดเตมิค า   4  ฉบบั  จ านวน 72 ขอ้ ไดแ้ก ่ ฉบบัที ่ 1  เรือ่งการสบืพนัธุแ์ละการ
ขยายพนัธุข์องพชื  จ านวน  26 ขอ้ 
ฉบบัที ่ 2  เรือ่งการจ าแนกพชืและสตัว ์ จ านวน  22  ขอ้  ฉบบัที ่ 3  การสบืพนัธุแ์ละการขยายพนัธุข์องสตัว ์ จ านวน  16  ขอ้ 
ฉบบัที ่ 4  การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของสิง่มชีวีติ จ านวน   8  ขอ้  
 
ขัน้ตอนท่ี 2  ผลกำรหำคณุภำพของแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร ์เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนกำร
ด ำรงชีวิต ส ำหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษำปีท่ี 5 
 1.  การหาค่าความเทีย่งตรงของแบบทดสอบ  ผูว้จิยัหาค่าความเทีย่งตรงของแบบทดสอบวนิิจฉยัในลกัษณะของความเทีย่งตรงเชงิ
เนื้อหา  ของแบบทดสอบ  ทัง้  2  ชุด  ไดผ้ลดงันี้  หาค่าความเทีย่งตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบส ารวจ  และแบบทดสอบวนิิจฉยั โดยน า
แบบทดสอบเพือ่ส ารวจทีส่รา้ง  ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ  จ านวน  5  ท่าน  พจิารณาว่าขอ้สอบแต่ละขอ้ทีส่รา้งขึน้  วดัไดต้รงตามตวัชีว้ดัหรอืไมโ่ดยใชแ้บบ
ประเมนิความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัตวัชีว้ดั  พบว่าค่าเฉลีย่ของคะแนนการพจิารณาจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้  5  ท่านอยู่ระหว่าง  0.60 – 1.00  ซึง่
มคี่าอยู่ระหว่าง  0.60  ขึน้ไป  นัน่คอืการพจิารณาตดัสนิของผูเ้ชีย่วชาญระหว่างขอ้สอบกบัตวัชีว้ดั  มคีวามสอดคลอ้งกนั  แสดงว่าแบบทดสอบ
ส ารวจและแบบทดสอบวนิิจฉยั  ทีส่รา้งขึน้มคีวามเทีย่งตรงตามเนื้อหา 
  2.  แบบทดสอบวนิิจฉยัทัง้ 4  ฉบบั  มคี่าความยากตัง้แต่ 0.65 – 0.78  และค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.22- 0.83  ขอ้สอบทุกขอ้มี
คุณภาพผ่านเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้มคีวามเหมาะสมทีจ่ะใชเ้ป็นแบบทดสอบวนิิจฉยัทุกขอ้   ค่าความเชือ่ม ัน่ของแบบทดสอบ ทัง้ 4  ฉบบั มคี่าความเชือ่ม ัน่ 
0.85 ,  0.83 , 0.81  และ 0.83 ตามล าดบั  แบบทดสอบทีม่คี่าความเชือ่ม ัน่สงูสุดคอื แบบทดสอบฉบบัที ่ 1  เรือ่งการสบืพนัธุแ์ละการขยายพนัธุข์อง
พชื   แบบทดสอบทีม่คี่าความเชือ่ม ัน่ต ่าสุดคอื แบบทดสอบฉบบัที ่ 3 เรือ่งการสบืพนัธุแ์ละการขยายพนัธุส์ตัว ์
 
ขัน้ตอนท่ี  3  ผลกำรค้นหำข้อบกพร่องในกำรเรียนวิทยำศำสตร ์ เร่ืองส่ิงมีชีวิตกบักระบวนกำรด ำรงชีวิต  ส ำหรบันักเรียนชัน้
ประถมศึกษำปีท่ี 5  จำกโรงเรียนในสงักดัส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็  เขต 1 

 จากการใชแ้บบทดสอบวนิิจฉยัขอ้บกพร่องในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ เรือ่งสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ  ส าหรบันกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่ 5  โรงเรยีนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็  เขต 1  พจิารณาจากขอ้บกพร่องโดยดจูากจ านวนนกัเรยีนกลุ่มตวัอย่าง  
368  คน พบว่าจุดบกพร่องในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน ทีพ่บมากทีสุ่ด คอื  สบัสนเรือ่งการขยายพนัธุพ์ชื คดิเป็นรอ้ยละ  46.06  
สบัสนลกัษณะของพชืใบเลีย้งเดีย่วและพชืใบเลีย้งคู่ คดิเป็นรอ้ยละ 33.69   และจดจ าหน้าทีต่่างๆ  ของส่วนประกอบของดอกไมไ่ด ้ คดิเป็นรอ้ยละ 
33.25  ตามล าดบั    

  จุดบกพร่องในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ เรือ่งสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5   ทีพ่บน้อย
ทีสุ่ด คอื  ไมเ่ขา้ใจเรือ่งการสบืพนัธุข์องพชื  รอ้ยละ 7.61   ไมเ่ขา้ใจเรือ่งการถ่ายละอองเรณู  คดิเป็นรอ้ยละ 8.15  สบัสนเรือ่งการปฏสินธขิองพชื  
คดิเป็นรอ้ยละ 10.33  ตามล าดบั   

 

สรปุผลกำรวิจยั 
 1.  ผลการสรา้งแบบทดสอบ  ไดแ้บบทดสอบวนิิจฉยัขอ้บกพรอ่งในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ เรือ่งสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ  
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็  เขต  1  จ านวน  4  ฉบบั  คอื  ฉบบัที ่ 1  เรือ่งการ
สบืพนัธุแ์ละการขยายพนัธุข์องพชื จ านวน  22 ขอ้  ฉบบัที ่ 2  เรือ่งการจ าแนกพชืและสตัว ์ จ านวน  19  ขอ้  ฉบบัที ่ 3  เรือ่งการสบืพนัธุ์
และการขยายพนัธุข์องสตัวจ์ านวน  12  ขอ้  ฉบบัที ่ 4  เรือ่งการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของสิง่มชีวีติ  จ านวน  7  ขอ้ 
 2.  ผลการหาคุณภาพของแบบทดสอบวนิิจฉยัความเขา้ใจในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ เรือ่งสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ  ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็  เขต 1  แบบทดสอบทัง้  4  ฉบบั  มคีุณภาพดงันี้ 
       2.1  ค่าความเทีย่งตรงของแบบทดสอบเพือ่ส ารวจ  และแบบทดสอบวนิิจฉยัขอ้บกพร่องในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ เรือ่งสิง่มชีวีติ
กบักระบวนการด ารงชวีติ  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  โดยผูเ้ชีย่วชาญ  จ านวน  5  คนเป็นผูพ้จิารณาปรากฏว่า  แบบทดสอบทัง้  4  ฉบบั  มคี่าดชันี
ความสอดคลอ้งของแบบทดสอบมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  0.60  ถงึ  1.00  แสดงว่าตวัชีว้ดันัน้สอดคลอ้งกบัเนื้อหาทีต่อ้งการวดัจรงิ 
       2.2   คุณภาพของแบบทดสอบวนิิจฉยัขอ้บกพรอ่งในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ เรือ่งสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ  ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็  เขต  1  มคีุณภาพดงันี้ 
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  แบบทดสอบฉบบัที ่ 1  เรือ่งการสบืพนัธุแ์ละการขยายพนัธุข์องพชื  จ านวน  22  ขอ้  ค่าความยากตัง้แต่  0.65 – 0.78   ค่า
อ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.22 – 0.83  คะแนนเฉลีย่เท่ากบั  16.75  ส่วนเลีย่งเบนมาตรฐาน  3.39  ค่าความเชือ่ม ัน่เท่ากบั  0.85 
  แบบทดสอบฉบบัที ่ 2  เรือ่งการจ าแนกพชืและสตัว์  จ านวน  19  ขอ้  ค่าความยากตัง้แต่  0.65 – 0.74   ค่าอ านาจจ าแนก
ตัง้แต่  0.24 – 0.60  คะแนนเฉลีย่เท่ากบั  14.31  ส่วนเลีย่งเบนมาตรฐาน  2.95  ค่าความเชือ่ม ัน่เท่ากบั  0.83 
  แบบทดสอบฉบบัที ่ 3  เรือ่งการสบืพนัธุแ์ละการขยายพนัธุข์องสตัว ์ จ านวน  12  ขอ้  ค่าความยากตัง้แต่  0.65 – 0.76  ค่า
อ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.26 – 0.57  คะแนนเฉลีย่เท่ากบั  8.70  ส่วนเลีย่งเบนมาตรฐาน  1.95  ค่าความเชือ่ม ัน่เท่ากบั  0.81 
  แบบทดสอบฉบบัที ่ 4  เรือ่งการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของสิง่มชีวีติ   จ านวน  7  ขอ้  ค่าความยากตัง้แต่  0.65 – 
0.72  ค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.26 – 0.68  คะแนนเฉลีย่เท่ากบั  5.57  ส่วนเลีย่งเบนมาตรฐาน  2.50  ค่าความเชือ่ม ัน่เท่ากบั  0.83 
 3.  ผลการวเิคราะหห์าจุดบกพร่องของนกัเรยีน  ทีเ่ลอืกตอบจากแบบทดสอบทัง้  4  ฉบบั  จากการทดสอบครัง้ที ่ 3  ปรากฏผล  ดงันี้ 
 4.  วเิคราะหจ์ุดบกพร่องทีน่กัเรยีนตอบผดิในแบบทดสอบวนิิจฉยัทัง้สีฉ่บบั  ผลปรากฏว่าแบบทดสอบแต่ละฉบบัมนีกัเรยีนมขีอ้บกพร่อง  
ดงันี้ 
      ฉบบัที ่ 1  การสบืพนัธุแ์ละการขยายพนัธุข์องพชื  จุดบกพร่องของนกัเรยีนทีพ่บมากทีสุ่ดคอื ไมเ่ขา้ใจวธิกีารขยายพนัธุพ์ชื คดิเป็น
รอ้ยละ  33.48   
      ฉบบัที ่ 2  จุดบกพร่องของนกัเรยีนทีพ่บมากทีสุ่ดคอื  สบัสนเรือ่งการขยายพนัธุพ์ชื คดิเป็นรอ้ยละ  46.06 
      ฉบบัที ่ 3  จุดบกพร่องของนกัเรยีนทีพ่บมากทีสุ่ดคอื  ไมเ่ขา้ใจเรือ่งวฎัจกัรชวีติของสตัวแ์ต่ละประเภท  คดิเป็นรอ้ยละ  31.45 
      ฉบบัที ่ 4  จุดบกพร่องของนกัเรยีนทีพ่บมากทีสุ่ดคอื  เรือ่งไมเ่ขา้ใจการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม  คดิเป็นรอ้ยละ  32.34 
 
อภิปรำยผล 
 จากการวจิยัเรือ่ง  การสรา้งแบบทดสอบวนิิจฉยัขอ้บกพรอ่งในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ เรือ่งสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ  
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  อภปิรายผลของการวจิยัได ้ ดงันี้  
 1.  การสรา้งแบบทดสอบวนิิจฉยัความบกพร่องในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรเ์รือ่งสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ  ส าหรบันกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่ 5  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็  เขต  1   
      แบบทดสอบวนิิจฉยัทีส่รา้งขึน้เป็นขอ้สอบแบบเลอืกตอบ  4  ตวัเลอืก  จ านวน  4  ฉบบั  จ านวน  60  ขอ้  ทัง้นี้เนื่องจาก
แบบทดสอบวนิิจฉยั  ผูว้จิยัไดศ้กึษาและวเิคราะหห์ลกัสตูรกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ เพือ่ก าหนดเนื้อหาย่อย  แลว้จงึน าแบบทดสอบเพือ่
ส ารวจไปส ารวจความรูค้วามเขา้ใจของนกัเรยีนก่อนเพือ่รวบรวมค าตอบผดิพรอ้มเหตุผลของนกัเรยีนมาวเิคราะหห์าสาเหตุจุดบกพร่องของแต่ละ
ค าตอบ  โดยคดัเลอืกเฉพาะค าตอบทีน่กัเรยีนสว่นใหญ่ตอบผดิ  มาสรา้งเป็นตวัลวงในแบบทดสอบวนิิจฉยั  จงึท าใหส้ามารถบอกไดว้่านกัเรยีน
บกพร่องในดา้นใด  จุดใด  และสาเหตุของความบกพร่องนัน้  ทัง้นี้อาจเป็นแบบทดสอบวนิิจฉยัท าใหไ้ดท้ราบจุดอ่อน  จุดแขง็ของผูเ้รยีน  หากครู
ทราบจุดอ่อนจุดแขง็ของผูเ้รยีนกจ็ะสามารถส่งเสรมินกัเรยีนไดต้รงจุด  และเตม็ทีต่ามศกัยภาพของแต่ละคน  เมือ่ศกัยภาพของนกัเรยีนไดร้บัการ
คน้พบจุดอ่อนไดร้บัการแกไ้ข  จุดแขง็ไดร้บัการส่งเสรมิผูเ้รยีนกจ็ะประสบความส าเรจ็ในการเรยีนดา้นใดดา้นหนึ่งได ้ จากคนทีอ่าจจะไม่เคยรูส้กึ
ประสบความส าเรจ็ในการเรยีนเลย  สิง่ทีเ่กดิขึน้ทนัทคีอืความสุขและก าลงัใจทีจ่ะเรยีนรู ้ ใฝรู่ใ้นเรือ่งทีส่นใจต่อไป  สอดคลอ้งกบัสุรยิาพร  อดุลย์
พงศไ์พศาล  (2552 : 2) ทีก่ล่าวว่าการแบบทดสอบวนิิจฉยัไดรู้ถ้งึจุดอ่อนจดุแขง็ของผูเ้รยีนตัง้แต่แรกจะน าไปสูก่ารวางแผนการสอนและการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูท้ ีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน  ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รยีน  ท าใหเ้กดิผลสมัฤทธิส์ู่ผูเ้รยีนมากทีสุ่ด  และครผููส้อนตอ้งมเีครือ่งมอืที่
สามารถคน้หาสาเหตุขอ้บกพร่องหรอืจุดอ่อนในการเรยีน  เครือ่งมอืทีน่บัวา่ส าคญั  และมปีระโยชน์ในการคน้หาสาเหตุขอ้บกพร่อง  สอดคลอ้งกบั 
พรอ้มพรรณ  อุดมสนิ (2533 : 66) ไดก้ล่าวว่าแบบทดสอบวนิิจฉยัเป็นแบบทดสอบทีใ่ชค้น้หาขอ้บกพรอ่งและสาเหตุของความบกพร่องในการเรยีน
เป็นเรือ่ง ๆ ไป สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ บลมู (1973 : 91-92) ไดก้ล่าถงึแบบทดสอบวนิิจฉยัว่า  แบบทดสอบทีใ่ชค้น้หาขอ้บกพรอ่งของนกัเรยีน
เกีย่วกบัทกัษะพืน้ฐานเพือ่หาระดบัการเรยีนรู ้ เพือ่คดัแยก  เพือ่ปรบัปรุงวธิสีอน  และเพือ่หาว่านกัเรยีนคนใดตอ้งเรยีนซ ้าจากการทดสอบเพือ่
ส ารวจ 
 2.  การหาคุณภาพของแบบทดสอบวนิิจฉยัขอ้บกพรอ่งในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ เรือ่งสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ  ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็  เขต  1  
      2.1  ค่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาของแบบทดสอบวนิิจฉยั 
  ผลการพจิารณาตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา  โดยใชแ้บบการประเมนิผลความสอดคล้อง  ตามวธิขีองโรวเินลล ี และแฮม
เบลิตนั  โดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้  5  คนผลปรากฏว่า  มคี่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC) เท่ากบั  0.60  ถงึ  1.00  แสดงว่าแบบทดสอบวนิิจฉยัขอ้บกพรอ่ง
ในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ เรือ่งสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ  ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5  ทีส่รา้งขึน้มคีวามเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา
สงู  ตรงตามจุดประสงคท์ีต่อ้งการวดั  และครอบคลุมเนื้อหาในหลกัสตูร  จงึท าใหผู้เ้ชีย่วชาญส่วนใหญ่มคีวามเหน็ตรงกนัซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของ  สมนึก  ภทัทยิธนี (2551 : 218) โชต ิ เพชรชืน่ (2544 : 7)  บราวน์ (Brown. 1970 ซ 303) และซงิห ์(Singha” 1974 : 200-205) ทีก่ล่าวว่า
แบบทดสอบวนิิจฉยัขอ้บกพร่องเป็นขอ้สอบทีเ่น้นความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาเป็นส าคญั  มขีอ้ค าถามสอดคลอ้งกนัเนื้อหาทีก่ าหนด  จงึท าใหส้ามารถ
บอกจุดบกพร่องของนกัเรยีน 
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      2.2  ค่าความยากขอบแบบทดสอบวนิิจฉยัทัง้  4  ฉบบั 
  ปรากฏว่า  ฉบบัที ่ 1  มคี่าความยากอยู่ระหว่าง  0.65  ถงึ  0.78  ฉบบัที ่ 2  มคี่าความยากอยู่ระหว่าง  0.65  ถงึ  0.74  ฉบบั
ที ่ 3  มคี่าความยากอยู่ระหว่าง  0.65  ถงึ  0.76  และฉบบัที ่ 4  มคี่าความยากอยู่ระหว่าง  0.66  ถงึ  0.72  ขอ้สอบวนิิจฉยัทีส่รา้งขึน้มคี่าความ
ยากตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ คอืมคี่าตัง้แต่  0.65  ขึน้ไป แสดงว่าแบบทดสอบโดยภาพรวมมคีวามงา่ย  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะแบบทดสอบวนิิจฉยัมี
จุดมุง่หมายทีส่ าคญัทีสุ่ดคอื  เพือ่คน้หาขอ้บกพรอ่งในการเรยีนของผูเ้รยีน  หาว่าสิง่ใดทีน่กัเรยีนไมส่ามารถท าไดม้ากกว่าทีจ่ะเปรยีบเทยีบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน  เน้นการคน้หาขอ้บกพร่องมากกว่าเน้นการเปรยีบเทยีบ  ซึง่สอดคลอ้งกบับลมู (Bloom.  1971 : 91-92)  ที่
กล่าว่า  แบบทดสอบวนิิจฉยัตอ้งเป็นแบบทดสอบทีง่า่ย  โดยมรีะดบัความยาก (P)  ตัง้แต่  0.65  ขึน้ไป  เป็นแบบทดสอบเพือ่หาจุดบกพร่องของ
นกัเรยีนเกีย่วกบัทกัษะพืน้ฐานเพือ่หาระดบัการเรยีนรู ้ เพือ่ใชค้ดัแยกเดก็  เพือ่ปรบัปรุงวธิสีอน  และเพือ่หาว่านกัเรยีนคนใดตอ้งสอนซ ้า  
สอดคลอ้งกบัอภสิทิธิ ์ กจิเกยีรติ ์(2545 : 12) ไดก้ล่าวว่าแบบทดสอบวนิิจฉยัเป็นแบบทดสอบทีค่่อนขา้งงา่ย  เพือ่สามารถใชใ้นการคน้หา
ขอ้บกพรอ่ง  เกณฑป์กตไิมม่คีวามส าคญั  ตอ้งก าหนดเกณฑข์ัน้ต ่าในการคน้หาสาเหตุของความบกพรอ่ง  และเป็นแบบทดสอบทีไ่มจ่ ากดัเวลา  
ลกัษณะเป็นแบบทดสอบทีใ่หเ้ดก็แสดงความสามารถ (Power Test) 
      2.3  ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวนิิจฉยัทัง้  4  ฉบบั  ปรากฏว่า 
  จากการทดสอบแบบทดสอบวนิิจฉยัทัง้  4  ฉบบั พบว่าแบบทดสอบฉบบัที ่ 1  มคี่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง  0.22  ถงึ  0.83  
ฉบบัที ่ 2  มคี่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง  0.24  ถงึ  0.60  ฉบบัที ่ 3  มคี่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง  0.26  ถงึ  0.57  ฉบบัที ่ 4  มคี่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ระหว่าง  0.26  ถงึ  0.57 โดยภาพรวมขอ้สอบทุกขอ้เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ คอื  0.20 – 1.00  ดงันัน้จงึกล่าวไดว้่า  แบบทดสอบ
วนิิจฉยัทัง้  4  ฉบบั  ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้สามารถจ าแนกนกัเรยีนออกเป็นกลุ่มผ่านเกณฑแ์ละไมผ่่านเกณฑ ์ ไดโ้ดยใชสู้ตรของแบรนแนน  (Brennan)  
ซึง่เรยีกว่า  ดชันีอ านาจจ าแนกบ ี (Discrimination Index B)  และผูว้จิยัใชเ้กณฑใ์นการประเมนิผลการผ่าน  หรอืยอมรบัไดว้่ามขีอ้บกพร่องในเรือ่ง
นัน้ ๆ ผูส้อบจะตอ้งตอบขอ้สอบถูกตอ้งอย่างน้อย  50 %  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551 : 28) 
เพือ่แสดงว่านกัเรยีนมคีวามเขา้ใจเนื้อหาอย่างแทจ้รงิ  ซึง่สอดคลอ้งกบั  สงิห ์(Singha. 1974 : 200-201) ไดก้ล่าวว่า  แบบทดสอบวนิิจฉยัมี
จุดมุง่หมาย  เพือ่คน้หาขอ้บกพร่องของนกัเรยีนในดา้นทีจ่ะใหก้ารช่วยเหลอืการสอนซ่อมเสรมิ (Remedial) ซึง่แบบทดสอบทีส่รา้งขึน้มคี่าอ านาจ
จ าแนกใกลเ้คยีงกบัแบบทดสอบวนิิจฉยัทีม่ผีูส้รา้งไวค้อื  สุภาพชิญ์  หลกัค า (2547 : 99 - 101) ไดส้รา้งแบบทดสอบวนิิจฉยัวชิาวทิยาศาสตร ์ เรือ่ง
ไฟฟ้าการขนส่งและการสือ่สาร  ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  มคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.40 – 0.72  ดงันัน้  จงึถอืไดว้่า  แบบทดสอบ
วนิิจฉยัทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  มคี่าอ านาจจ าแนกทีเ่หมาะสมทีจ่ะใชเ้ป็นแบบทดสอบวนิิจฉยั 
         2.3  ความเชือ่ม ัน่ของแบบทดสอบวนิิจฉยัขอ้บกพร่องในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่งสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชีวติ ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่ 5  ผลปรากฏว่า 
  จากการทดสอบ พบว่าค่าความเชือ่ม ัน่แบบทดสอบวนิิจฉยัในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรเ์รือ่งสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ  
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  ฉบบัที ่ 1  เรือ่งการสบืพนัธุแ์ละการขยายพนัธุข์องพชื  มคี่าความเชือ่ม ัน่  0.85  ฉบบัที ่ 2  มคี่าความ
เชือ่ม ัน่  0.83  ฉบบัที ่ 3  มคี่าความเชือ่ม ัน่  0.81  ฉบบัที ่ 4  มคี่าความเชือ่ม ัน่  0.83  แสดงว่าแบบทดสอบทีส่รา้งขึน้ครัง้นี้  มคี่าความเชือ่ม ัน่อยู่
ในเกณฑด์ ี อาจเป็นเพราะแบบทดสอบวนิิจฉยัวชิาวทิยาศาสตร ์ ทัง้  4  ฉบบั  ผูว้จิยัไดใ้หผู้เ้ชีย่วชาญทางการสอนวทิยาศาสตร ์ เป็นผูพ้จิารณา
ความสอดคลอ้ง  (IOC)  ระหว่างตวัชีว้ดั  พฤตกิรรมกบัขอ้สอบของแบบทดสอบวนิิจฉยั  และแบบทดสอบไดท้ดลองใชแ้ละแกไ้ขปรบัปรุงขอ้สอบ
ตามขอ้แนะน า  จงึท าใหแ้บบทดสอบมคี่าความเชือ่ม ัน่ค่อนขา้งสงู เป็นทีย่อมรบัได ้ การวจิยัครัง้นี้หาความเชือ่ม ัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัโดยใช้
สตูรของลวิงิสตนั (Livingston) สอดคลอ้งกบัลว้น  สายยศ  และองัคณา  สายยศ (2543 : 209) ทีก่ล่าวว่า  แบบทดสอบทีม่คี่าความเชือ่ม ัน่ทีด่ ี ควร
มคี่ามากกว่า  0.70  สอดคลอ้งกบัแสงทอง  สุภา  (2540 : 76-78) ไดส้รา้งแบบทดสอบวนิิจฉยัเรือ่งไฟฟ้า  วชิาวทิยาศาสตร ์ ส าหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 3  มคี่าความเชือ่ม ัน่ของแบบทดสอบทัง้สีฉ่บบัแบบองิเกณฑไ์ดค้่าความเชือ่ม ัน่เรยีงตามล าดบั  ดงันี้  .9304 , .9496 ,.9164 และ 
9213  ถอืไดว้่าแบบทดสอบวนิิจฉยัทัง้  4  ฉบบั  ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มคี่าความเชือ่ม ัน่ทีเ่ชือ่ถอืได ้ นัน่คอืสามารถจ าแนกนกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งและ
ไมบ่กพร่องได ้
 3.  การวเิคราะหจ์ุดบกพร่องในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ เรือ่งสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ  ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 
5  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็  เขต 1  
      การวเิคราะหจ์ุดบกพร่องทีน่กัเรยีนเลอืกตอบผดิ  จากแบบทดสอบวนิิจฉยั  ทัง้  4  ฉบบั  ซึง่วเิคราะหจ์ากการทดสอบครัง้ที ่ 3  กบั
กลุ่มตวัอย่าง  จ านวน  368  คน  ปรากฏผล  ดงันี้ 

      จุดบกพร่องในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน ทีพ่บมากทีสุ่ด คอื  สบัสนเรือ่งการขยายพนัธุพ์ชื คดิเป็นรอ้ยละ  46.06  
สบัสนลกัษณะของพชืใบเลีย้งเดีย่วและพชืใบเลีย้งคู่ คดิเป็นรอ้ยละ 33.69   และจดจ าหน้าทีต่่างๆ  ของส่วนประกอบของดอกไมไ่ด ้ คดิเป็นรอ้ยละ 
33.25  ตามล าดบั    

       จุดบกพร่องในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ เรือ่งสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5   ทีพ่บน้อย
ทีสุ่ด คอื  ไมเ่ขา้ใจเรือ่งการสบืพนัธุข์องพชื  รอ้ยละ 7.61   ไมเ่ขา้ใจเรือ่งการถ่ายละอองเรณู  คดิเป็นรอ้ยละ 8.15  สบัสนเรือ่งการปฏสินธขิองพชื  
คดิเป็นรอ้ยละ 10.33  ตามล าดบั 
           ทัง้นี้อาจเป็นเพราะการเรยีนรูใ้นเรือ่งสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ  มเีนื้อหาเกีย่วกับสิง่มชีวีติทัง้พชืและสตัว ์ ซึง่ในเรือ่งการ
ขยายพนัธุข์องพชืนัน้มอียูห่ลายวธิแีละแต่ละวธิกีม็ขี ัน้ตอนและขอ้ดขีอ้เสยีทีแ่ตกต่างกนั  และไมม่ปีระสบการณ์เดมิในการเรยีนรูห้รืออาจเป็นเพราะ
การจดัการเรยีนการสอนของครกูไ็มไ่ดใ้หน้กัเรยีนไดท้ดลองปฏบิตักิารขยายพนัธุ์พชืทุกวธิ ี จงึท าใหน้กัเรยีนสบัสนเกีย่วกบัการขยายพนัธุพ์ชืในแต่
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ละวธิ ี จงึส่งผลใหน้กัเรยีนสบัสนในการขยายพนัธุพ์ชืมากทีสุ่ด  ซึง่สอดคลอ้งกบั Brown (1970 : 225) ; Singha (1974 : 200-201) และ Gronlund 
(1976 : 139) ทีก่ล่าวว่า จุดมุง่หมายการสรา้งแบบทดสอบวนิิจฉยัเพือ่คน้หาขอ้บกพรอ่งของนกัเรยีนและขอ้สอบแต่ละขอ้สามารถคน้หาสาเหตุของ
การตอบผดิได ้ สอดคลอ้งกบั  ไฉน  เผอืกไร่ (2552 : 122) ไดส้รา้งแบบทดสอบวนิิจฉยักลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ เรือ่ง  การสบืพนัธุแ์ละ
การขยายพนัธุพ์ชื  กล่าวว่า ตวัลวงทีน่กัเรยีนเลอืกตอบจากแบบทดสอบทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้สามารถวเิคราะหข์อ้บกพร่องในการเรยีน  
  
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวนิิจฉยัครัง้นี้ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้  
      1. ดา้นการสรา้งแบบทดสอบวนิิจฉยัครัง้ต่อไป  
      ข ัน้ตอนการสรา้งแบบทดสอบวนิจิฉยั ตวัลวงทีไ่ดจ้ากการตอบผดิของนกัเรยีนส่วนใหญ่ในการท าแบบทดสอบเพือ่การส ารวจเพยีง
อย่างเดยีวยงัไมเ่พยีงพอทีจ่ะชีว้่า นกัเรยีนบกพรอ่งในเรือ่งนัน้จรงิ ควรจะมกีารสอบถามครทูีท่ าการสอนกลุ่มสาระวทิยาศาสตร ์และนกัเรยีนทีเ่ป็น
กลุ่มตวัอย่าง ในการน าแบบทดสอบเพือ่จะไดข้อ้มลูในการวนิิจฉยัจุดบกพร่องเพิม่ขึน้  
       2. ดา้นการน าแบบทดสอบวนิิจฉยัทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ไปใช ้ 
  2.1 แบบทดสอบวนิิจฉยัทีผู่ส้รา้งขึน้ ใชส้ าหรบันกัเรยีนในส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 1 ถา้จะ
น าไปใชใ้นจงัหวดัอื่น ควรมกีารหาเกณฑข์ัน้ต ่าในการวนิิจฉยัใหม่ เพราะวา่เกณฑข์ัน้ต ่าในการวนิิจฉยัของแต่ละเขตพืน้ทีก่ารศกึษาไมเ่ท่ากนั  
  2.2 ควรน าแบบทดสอบนี้ไปทดสอบกบันกัเรยีนทนัท ีหลงัจากจบการเรยีน แต่ละเนื้อหา  
  2.3 ควรใหน้กัเรยีนทราบผลการทดสอบอย่างรวดเรว็ และเมือ่ครผููส้อบทราบว่านกัเรยีนมขีอ้บกพร่องในเนื้อหาตอนใด ควร
จดัการสอนซ่อมเสรมิให ้เพือ่ใหแ้บบทดสอบนี้มปีระโยชน์ต่อการน าไปใชจ้รงิ ๆ  
  2.4 ผูด้ าเนินการสอบ ควรด าเนินการสอบตามคู่มอืด าเนินการสอบอย่างเคร่งครดั       
       3. ดา้นการวจิยั  
  3.1 ควรขยายขอบเขต ของการวจิยัใหก้วา้งขึน้ เป็นระดบัจงัหวดั หรอืระดบัภาค เพือ่จะไดท้ราบถงึขอ้บกพร่องของนกัเรยีนว่า
เหมอืนกนัหรอืต่างกนัอย่างไร เพือ่ใหผ้ลการวจิยัสามารถน าไปใชอ้ย่างกวา้งขวาง  
  3.2 ควรมกีารสรา้งแบบทดสอบวนิิจฉยัเรือ่งเดยีวกนั ในระดบัชัน้ทีต่่อเนื่อง ขึน้ไปอกี  
  3.3 ในการส ารวจจุดบกพรอ่ง ควรพจิารณาว่า ตวัลวงนัน้สามารถชีจุ้ดบกพร่องไดช้ดัเจนจรงิ ๆ ไมพ่จิารณาเฉพาะตามทีม่ ี
นกัเรยีนตอบผดิเท่านัน้  
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ABSTRACT 

 
The purpose of the study is to make and to evaluate a construction ability tests of reading, analytical thinking and 

communicative writing in Thai language subject for Mattayomsuksa 2 students, and also to observe the analytical thinking and 
communicative writing of them. The sample group were 208 Mattayomsuksa 2 students from  Chaturapakpimanrachadapisek School, 
Dunoiprachasan School and Khoklampittayakom School during the 2nd semester in academic year of 2011. The used sampling 
collective technique was purposive sampling technique. Collecting data tool was an analytical thinking test and a communicative writing 
test which was a subjective test with 7 questions included.  Finding the efficiency to the validity and reliability of the test were proved by 
both 2 specialists agreement.   

The research findings were as follows : 
 
1.  The construction ability tests of reading, analytical thinking and communicative writing in Thai language subject for 

Mattayomsuksa 2 students included 7 subjective questions took 90 minutes time limit included 1 passage, 3 of the questions were for 
testing analytical reading ability, 3 questions for testing critical thinking and 1 last question was for testing communicative writing. 

2.  The difficulty of the test was 0.40-0.74  and discriminant was between 0.35-0.63   and reliability was 0.81 
3.  The agreement index of 2  raters  was 0.85 
4.  The construction ability tests of reading, analytical thinking and communicative writing in Thai language subject for 

Mattayomsuksa 2 students of Khoklampittayakhom School were found that 102 students passed the test which was 80.31%  and 25 
students couldn’t pass the test which was 19.69% of all.  

 
Keyword : reading, analytical thinking and communicative writing 
 
 

บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งและหาคุณภาพของแบบวดัความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความ กลุ่มสาระการ
เรยีนรูภ้าษาไทย ส าหรบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 และเพือ่ศกึษาความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 
2  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2   
ภาคเรยีนที ่ 2  ปีการศกึษา  2554  โรงเรยีนจตุรพกัตรพมิานรชัดาภเิษก  โรงเรยีนดู่น้อย- 
ประชาสรรคแ์ละโรงเรยีนโคกล่ามพทิยาคม  จ านวน  208  คน  ไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่  แบบ
วดัความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความ มลีกัษณะเป็นแบบทดสอบความเรยีง จ านวน  1  ฉบบั  7  ขอ้  หาคุณภาพของแบบวดั
ในดา้นความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา  ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก  ค่าความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบัและค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูป้ระเมนิ  2  คน 
 ผลการวจิยัพบว่า 
  1.  แบบวดัความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความ กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ส าหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 2  จ านวน  1  ฉบบั  7  ขอ้ค าถาม  ใชเ้วลาท าแบบวดั  90  นาท ี ประกอบดว้ย  บทความ  1  เรือ่ง ขอ้ค าถามจ าแนกเป็นแบบวดั 
ความสามารถในการอ่าน จ านวน  3  ขอ้ วดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ จ านวน  3  ขอ้  และวดัความสามารถในการเขยีนสือ่ความ  จ านวน  
1  ขอ้ 
  2.  แบบวดัมคี่าความยากรายขอ้ตัง้แต่  0.40-0.74   ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยูร่ะหว่าง  0.35-0.63  และค่าความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบัมคี่า
เท่ากบั  0.81 
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  3.  ดชันีความเหน็พอ้งกนัของผูป้ระเมนิ  2  คน มคี่าเท่ากบั  0.85 
  4.  ความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2  โรงเรยีนโคกล่ามพทิยาคม จ านวน  127  
คน  พบว่า ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ จ านวน  102  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  80.31  นกัเรยีนทีไ่มผ่่าน  จ านวน  25  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  19.69   
 ค ำส ำคญั  อ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความ 

บทน ำ 
 
 ปจัจุบนัโลกมคีวามเจรญิกา้วหน้าทางสือ่เทคโนโลยอีย่างรวดเรว็และมกีารเปลีย่นแปลงไปทุกดา้น  จงึจ าเป็นตอ้งเตรยีมความพรอ้ม
เพือ่ทีจ่ะรบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลา  โดยการจดัการศกึษาเพือ่พฒันาคนใหม้คีุณภาพเพือ่ท าใหศ้กัยภาพทีม่อียู่ในตวัคนไดร้ ับการพฒันา
อย่างเตม็ที ่ ท าใหรู้จ้กัคดิวเิคราะห ์ รูจ้กัแกป้ญัหา  มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ รูจ้กัเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  มคีุณธรรม จรยิธรรมรูจ้กัพึง่ตนเองและ
สามารถด ารงชวีติอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ 2544)  ซึง่สอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาประเทศใน
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) ก าหนดขึน้บนพืน้ฐานการเสรมิสรา้งทุนของประเทศทัง้ทุนทางสงัคม ทุน
เศรษฐกจิ และทุนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหเ้ขม้แขง็อย่างต่อเนื่อง  ยดึ “คนเป็นศนูยก์ลางการพฒันา”  และอญัเชญิ “ปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง” มาเป็นแนวทางปฏบิตั ิเพือ่มุง่สู่ “สงัคมอยู่เยน็เป็นสุขรว่มกนั”  ดงันัน้ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคนและสงัคมไทยจงึใหค้วามส าคญัล าดบั
สงูกบัการพฒันาคุณภาพคน เนื่องจาก “คน” เป็นทัง้เป้าหมายสุดทา้ยทีจ่ะไดร้บัผลประโยชน์และผลกระทบจากการพฒันา ขณะเดยีวกนัเป็นผู้
ขบัเคลือ่นการพฒันาเพือ่ไปสู่เป้าประสงคท์ีต่อ้งการ  จงึจ าเป็นตอ้งพฒันาคณุภาพคนในทุกมติอิย่างสมดุล ทัง้จติใจ ร่างกาย ความรูแ้ละทกัษะ
ความสามารถ  เพือ่ใหเ้พยีบพรอ้มทัง้ดา้น “คุณธรรม” และ “ความรู้” ซึ่งจะน าไปสู่การคดิวิเคราะห์อย่าง “มเีหตุผล” รอบคอบและระมดัระวงั  
ด้วยจติส านึกในศลีธรรมและ “คุณธรรม”  ท าใหรู้เ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลง (สภาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ 2549 : 47 )   

นอกนัน้พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
แห่งชาต.ิ 2545 : 14) ไดก้ าหนดใหส้ถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจดักระบวนการเรยีนรูโ้ดยใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะกระบวนการคดิ การจดัการ 
การเผชญิสถานการณ์และการประยุกต์ความรูม้าใชเ้พือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหา และจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ  ฝึกการ
ปฏบิตัใิหท้ าได ้คดิเป็น ท าเป็น รกัการอ่านและเกดิการใฝรู่อ้ย่างต่อเนื่อง  ซึง่แนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศกึษาธกิารในการ
พฒันาเยาวชนของชาตสิู่โลกยุคศตวรรษที ่ 21  โดยมุง่ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมคีุณธรรม รกัความเป็นไทย มทีกัษะการคดิวเิคราะห ์คดิสรา้งสรรค ์ มี
ทกัษะดา้นเทคโนโลย ี สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่น และสามารถอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมโลกไดอ้ย่างสนัต ิ 
         จากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่10  (พ.ศ. 2550-2554)  และพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545กระทรวงศกึษาธกิารมคีวามตระหนกัและเหน็สอดคลอ้ง จงึไดป้ระกาศใชห้ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน  พุทธศกัราช  2551  โดยมุง่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพตามมาตรฐานการเรยีนรู ้  ใหผู้เ้รยีนเกดิสมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน  5  ประการ  
และไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาผูเ้รยีนทางดา้นการคดิและก าหนดไวเ้ป็นสมรรถนะทีส่ าคญัของผูเ้รยีนขอ้ที ่2   ซึง่มใีจความดงันี้  “ความสามารถ
ในการคดิ  เป็นความสามารถในการคดิวเิคราะห ์การคดิสงัเคราะห ์การคดิอย่างสรา้งสรรค ์การคดิอย่างมวีจิารณญาณ และการคดิเป็นระบบ เพื่อ
น าไปสู่การสรา้งองคค์วามรูห้รอืสารสนเทศเพือ่การตดัสนิใจเกีย่วกบัตนเองและสงัคมไดอ้ย่างเหมาะสม”  (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2551 : 6)  ซึง่
โรงเรยีนไดน้ าสมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีนก าหนดไวใ้นหลกัสตูรสถานศกึษาดว้ย 
         ส่วนในกระบวนการจดัการเรยีนรูน้ัน้  หลกัสตูรสถานศกึษาโดยยดึหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนด
สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยไว ้ 5 สาระ  ไดแ้ก่   1)  การอ่าน  2)  การเขยีน   3)  การฟงั การด ูและการพดู   4)  หลกัการใชภ้าษาไทย  
 5)  วรรณคดแีละวรรณกรรม ซึง่ในแต่ละสาระการเรยีนรูไ้ดก้ าหนดตวัชีว้ดัระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 ทีเ่น้นการคดิวเิคราะหไ์วด้งันี้   สาระที ่1  
ตวัชีว้ดัที ่ 5  วเิคราะหแ์ละจ าแนกขอ้เทจ็จรงิ ขอ้มลูสนบัสนุนและขอ้คดิเหน็จากบทความทีอ่่าน  สาระที ่ 2  ตวัชีว้ดัที ่ 7  เขยีนวเิคราะห ์วจิารณ์
และแสดงความรู ้ความคดิเหน็หรอืโตแ้ยง้ในเรือ่งทีอ่่านอย่างมเีหตุผล  สาระที่  3  ตวัชีว้ดัที ่ 2 วเิคราะหข์อ้เทจ็จรงิ ขอ้คดิเหน็และความน่าเชือ่ถอื
ของขา่วสารจากสือ่ต่างๆ  ตวัชีว้ดัที ่ 3  วเิคราะห ์และวจิารณ์เรือ่งทีฟ่งัและดอูย่างมเีหตุผลเพือ่น าขอ้คดิมาประยกุต์ใชใ้นการด าเนินชวีติ  สาระที ่ 4  
ตวัชีว้ดัที ่ 2  วเิคราะหโ์ครงสรา้งประโยคสามญั ประโยครวม และประโยคซอ้น  สาระที ่ 5  ตวัชีว้ดัที ่ 2  วเิคราะห ์และวจิารณ์วรรณคด ีวรรณกรรม
และวรรณกรรมทอ้งถิน่ทีอ่่าน พรอ้มยกเหตุผลประกอบ (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551 : 37-46) 
นอกจากกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้ลว้การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูก้เ็ป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนอย่างหนึ่ง โดยใชผ้ลการประเมนิ
เป็นขอ้มลูและสารสนเทศทีแ่สดงพฒันาการ ความกา้วหน้าและความส าเรจ็ทางการเรยีนของผูเ้รยีน ตลอดจนขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้
ผูเ้รยีนเกดิการพฒันาและเรยีนรูอ้ย่างเตม็ตามศกัยภาพซึง่หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช  2551  ไดแ้บ่งระดบัการวดัและ
ประเมนิผลการเรยีนรูอ้อกเป็น  4  ระดบั ไดแ้ก่  ระดบัชัน้เรยีน  ระดบัสถานศกึษา  ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และระดบัชาต ิซึง่การอ่าน คดิ
วเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความนัน้ ผูเ้รยีนตอ้งไดร้บัการประเมนิ และมผีลการประเมนิผ่านตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด  มรีะดบัผลการประเมินเป็น  
ดเียีย่ม  ด ี ผ่าน และไมผ่่าน  (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551 : 30)   ทวิตัถ์  มณโีชต ิ(2549 : 74) ไดก้ล่าวว่าการประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะหแ์ละ
เขยีนสือ่ความ สามารถท าได ้ 3  วธิ ี กล่าวคอื  วธิแีรกบรูณาการเขา้ไปในหน่วยการเรยีนรูข้องกลุ่มสาระการเรยีนรูต่้างๆ  วธิทีีส่อง ประเมนิจากผล
การเขยีนทีแ่สดงถงึการคดิวเิคราะหท์ีม่าจากการอ่านของผูเ้รยีน และวธิทีีส่าม ใชแ้บบทดสอบมาตรฐาน  สถานศกึษาควรพจิารณาความพรอ้ม และ
เลอืกวธิกีารประเมนิทีเ่หมาะสมกบัสถานศกึษา 
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  จากผลการประเมนิปฏริปูการศกึษา ของส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา ส านกังานรบัรองมาตรฐานและการประเมนิคุณภาพ
การศกึษา และกลุ่มผูต้รวจราชกากระทรวงศกึษาธกิาร ในส่วนมาตรฐานผูเ้รยีน มาตรฐานที ่4 ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิ
สงัเคราะห ์มวีจิารณญาณ มคีวามคดิสรา้งสรรค ์คดิไตรต่รองและมวีสิยัทศัน์  ผลปรากฏว่า ผลสมัฤทธิด์า้นความสามารถของผูเ้รยีนในการคดิ
วเิคราะห ์สงัเคราะห ์มวีจิารณญาณ และความคดิสรา้งสรรค ์มคีุณภาพระดบัดเีพยีง รอ้ยละ 11.10 จากการประเมนิคุณภาพภายนอกของ
สถานศกึษา จ านวน 17,562 แห่งทัว่ประเทศ (ปานรว ี ยงยุทธวชิยั. 2552 :  32-33)  นอกจากนี้ผลการประเมนิ PISA  2009  ดา้นการอ่านพบว่า 
คะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีนไทยต ่ากว่าค่าเฉลีย่นานาชาตถิงึหนึ่งระดบัและต ่ากว่าอนัดบัที ่ 1  อยู่ถงึ  2  ระดบั ยิง่ไปกว่านัน้เมือ่เทยีบจาก  PISA  
2000 ซึง่มคีะแนนเฉลีย่อยู่ในกลุ่มต ่าอยู่แลว้ ยงัมแีนวโน้มลดต ่าลงอกีใน PISA  2009  (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบนัส่งเสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี  2555 : 4)  
  จากปญัหาดงักล่าวผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะพฒันาศกัยภาพดา้นการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความของผูเ้รยีน โดยการประเมนิ
ความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความของผูเ้รยีนเพือ่น าผลการประเมนิเป็นขอ้มลูสารสนเทศในการพฒันาต่อไป  ซึง่การ
ด าเนินการประเมนิผลการอ่าน คดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความของสถานศกึษาของผูว้จิยันัน้ ตอ้งการประเมนิจากผลการเขยีนทีแ่สดงถงึการคดิ
วเิคราะหท์ีม่าจากการอ่านของผูเ้รยีน  แต่สถานศกึษายงัขาดเครือ่งมอืทีม่คีุณภาพ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาและสรา้งแบบวดัความสามารถในการ
อ่าน คดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความ ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  โดยคาดหวงัว่าผลทีไ่ดจ้ากการวดัมคีวามถูกตอ้ง 
แมน่ย า เพือ่การแปลผลทีถู่กตอ้งยิง่ขึน้ และนกัเรยีนทีผ่่านการประเมนิ มทีกัษะในดา้นการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความ เป็นไปตามมาตรฐาน
การเรยีนรู ้มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ตวับ่งชีคุ้ณภาพภายนอกรอบสามและหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช  2551  
ก าหนดไวแ้ละเพือ่จะไดเ้ป็นแนวทางในการประเมนิทกัษะการอ่าน คดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความในระดบัชัน้อืน่ ๆ ต่อไป   

 
วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 
 

1. เพือ่สรา้งแบบวดัความสามารถในการอ่าน คดิวเิคราะห ์และเขยีนสือ่ความ กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ส าหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 2   

2. เพือ่หาคุณภาพของแบบวดัความสามารถในการอ่าน คดิวเิคราะห ์และเขยีนสือ่ความ กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ส าหรบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 2 

3. เพือ่ศกึษาความสามารถในการอ่าน คดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2   โรงเรยีนโคกล่ามพทิยาคม 
 

ขอบเขตกำรวิจยั 
1. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 ภาคเรยีนที ่2  

 ปีการศกึษา  2554  อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน  จงัหวดัรอ้ยเอด็  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27   ประกอบดว้ยโรงเรยีนจตุร
พกัตรพมิานรชัดาภเิษก  โรงเรยีนดูน้่อยประชาสรรค ์ โรงเรยีนโคกล่ามพทิยาคม  จ านวน  578  คน 

2. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  ภาคเรยีนที ่2   
ปีการศกึษา 2554   อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน  จงัหวดัรอ้ยเอด็  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27   ประกอบดว้ยโรงเรยีนจตุร
พกัตรพมิานรชัดาภเิษก  โรงเรยีนดูน้่อยประชาสรรค ์ โรงเรยีนโคกล่ามพทิยาคม  จ านวน 208  คน  ซึง่ไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง 

3. เนื้อหาทีใ่ชใ้นการสรา้งแบบวดัความสามารถในการอ่าน คดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความไดก้ าหนดใหน้กัเรยีนอ่านบทความ ทีม่คีวาม 
สอดคลอ้งกบัความสามารถทีจ่ะวดั มคีวามยากงา่ยของค า ส านวนทีเ่หมาะสมกบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  มลีกัษณะทีจ่ะวดัดงันี้การอ่าน  
การคดิวเิคราะหแ์ละการเขยีนสือ่ความ  ซึง่การคดิวเิคราะหม์ ี 3 ลกัษณะ  คอื  วเิคราะหค์วามส าคญั  วเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์ และวเิคราะหห์ลกัการ 

4.  ระยะเวลาด าเนินการวจิยั  ภาคเรยีนที ่ 2  ปีการศกึษา  2554    
 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ 

1. ประชากร 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 ภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา  2554  อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน  จงัหวดั 

รอ้ยเอด็  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27   จ านวน  578  คน   
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 2.  กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  ภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา 2554   อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน  สงักดั 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27  จ านวน 208 คน ซึง่แบ่งกลุ่มตวัอย่างตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ซึง่ไดม้าจากการเลอืกแบบ
เจาะจงดงันี้ 
  2.1  กลุ่มตวัอย่างเพือ่การทดสอบน าร่อง    จ านวน  3  คน 
  2.2  กลุ่มตวัอย่างเพือ่การทดสอบครัง้ที ่ 1   เพือ่วเิคราะหค์ุณภาพของแบบวดัรายขอ้  จ านวน  39  คน 
  2.3  กลุ่มตวัอย่างเพือ่การทดสอบครัง้ที ่ 2   เพือ่วเิคราะหค์ุณภาพของแบบวดัทัง้ฉบบั  จ านวน  39  คน 
  2.4  กลุ่มตวัอย่างเพือ่การทดสอบครัง้ที ่ 3  เพือ่ศกึษาความสามารถในการอ่าน คดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความ  จ านวน  127  คน 

 
เคร่ืองมือกำรวิจยั ไดแ้ก่ 

1.  แบบวดัความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะห ์และเขยีนสือ่ความ จ านวน  7  ขอ้ 
2.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ขัน้ตอนในกำรสร้ำงเครื่องมือ 
       วธิกีารด าเนินการสรา้งแบบวดัความสามารถในการอ่าน คดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความ  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเป็น  3  ระยะดว้ยกนั คอื   
ระยะที ่ 1  เป็นการด าเนินการสรา้งแบบวดัความสามารถในการอ่าน คดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความ  ระยะที ่ 2  เป็นการปรบัปรุงแบบวดั
ความสามารถในการอ่าน คดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความฉบบัร่าง และหาคุณภาพของแบบวดั และสรา้งเกณฑก์ารประเมนิ   ระยะที ่ 3  เป็น
การศกึษาความสามารถในการอ่าน คดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2    
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
       ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 

1. น าหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม เพือ่ขอความอนุเคราะหก์บัโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง 
2. ตดิต่อประสานงานผูบ้รหิารและครผููส้อนของโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างเพือ่ก าหนดวนั เวลา สถานที ่วธิดี าเนินการสอบ และประชุม 

ชีแ้จงครทูีไ่ดข้อความอนุเคราะหค์ดัเลอืกใหม้าตรวจใหค้ะแนนในครัง้นี้ เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจอนัด ี
 3.  น าแบบวดัความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความ ทีผ่่านการวเิคราะหค์ุณภาพแลว้ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน  208  คน  ซึง่ผูว้จิยัชีแ้จงใหผู้ค้วบคุมการสอบใหท้ราบถงึจุดมุง่หมายของการวจิยัและความส าคญัของการวจิยันี้ ก่อนด าเนินการสอบชี้แจง
นกัเรยีน 
 
กำรวิเครำะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดสอบแต่ละครัง้มาวเิคราะหห์าค่าต่างๆ  ดงันี้ 

1. สถติพิืน้ฐาน  ไดแ้ก่  รอ้ยละ  ค่าเฉลีย่   
2. วเิคราะหด์ชันีความสอดคลอ้ง(IOC) 
3. วเิคราะหร์ายขอ้ดว้ยการหาค่าความยาก และค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบประเภทอตันยั  
4. วเิคราะหห์าความเชือ่ม ัน่ของแบบทดสอบดว้ยวธิขีองครอนบารค์ (Cronbach)   วธินีี้ขอ้สอบแต่ละขอ้มคีะแนนเตม็เท่าไรกไ็ด ้ เรยีกว่า 

สตูรสมัประสทิธิแ์อลฟา (α)   
5. วเิคราะหห์าความเชือ่ม ัน่ระหว่างผูต้รวจใหค้ะแนนทีเ่รยีกว่า ดชันคีวามเหน็พอ้งกนัของผูป้ระเมนิ   

 
ผลกำรวิเครำะหข์้อมูล 
การวเิคราะหข์อ้มลู  แบ่งเป็น  3  ระยะ  ดงันี้ 
 ระยะท่ี  1  กำรด ำเนินกำรสร้ำงแบบวดั 
  1.  การสรา้งแบบวดัความสามารถในการอ่าน คดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2  เริม่แรกสรา้งแบบวดั
ความสามารถในการอ่าน คดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความแบบอตันยั โดยก าหนดบทความใหอ่้าน  1  เรือ่ง คอื  น ้าตาดต่ีอสุขภาพอย่างไร  จ านวน
ขอ้ค าถาม  6  ขอ้  ใชเ้วลาในการท าแบบวดั  60  นาท ี ดงันี้ 
    1.  น ้าตาดต่ีอสขุภาพอย่างไรบา้ง 
    2.  จากบทความนี้การรอ้งไหเ้กดิจากสาเหตุใดบา้งและมสีาเหตุอื่นนอกเหนือจากทีก่ล่าวในบทความนี้หรอืไม ่ถา้มไีดแ้ก่สาเหตุ
ใดบา้ง 
    3.  นกัเรยีนคดิว่าการรอ้งไหม้คีวามส าคญัต่อมนุษยอ์ย่างไร 
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    4.  จากขอ้ความทีว่่า “อะไรกต็ามทีช่ว่ยคลายเครยีดยอ่มมผีลดต่ีอสุขภาพและการร้องไหก้เ็ป็นอกีวธิหีนึ่ง”  จากขอ้ความนี้ 
ความเครยีด การรอ้งไหแ้ละสุขภาพ สมัพนัธก์นัอย่างไรจงอธบิาย 
    5.  นกัเรยีนคดิว่า น ้าตา เป็นสญัลกัษณ์ของความอ่อนแอหรอืไม ่เพราะเหตุใด 
    6.  ใหน้กัเรยีนเล่าถงึเหตุการณ์ทีท่ าใหน้กัเรยีนรอ้งไห ้
 2.  การสรา้งเกณฑก์ารประเมนิการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความ  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการหลงัจากน าแบบวดัความสามารถในการอ่าน 
คดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่างครัง้ที ่1  แลว้น ากระดาษค าตอบของนกัเรยีนมาพจิารณาสรา้งเกณฑก์ารประเมนิ โดยการ
สนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion) จากผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 6 คน ก าหนดระดบัเกณฑ ์เป็น  4  ระดบั  ไดแ้ก่  0  1  2  3  ซึง่ใหส้อดรบักบั
เกณฑก์ารประเมนิการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ทีก่ าหนดเกณฑ ์ 4  ระดบั  
คอื  ไมผ่่าน (0)  ผ่าน (1)  ด ี(2)  ดเียีย่ม (3)  ซึง่ไดเ้กณฑก์ารประเมนิการอ่านคดิวเิคราะห์และเขยีนสือ่ความทีม่คี่าดชันีความเหน็พอ้งกนัของ
ผูต้รวจ เท่ากบั  0.85  รายละเอยีดของเกณฑก์ารประเมนิ  ดงันี้ 
 

เกณฑก์ารประเมนิการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความ 
ค าถามและแนวค าตอบ เกณฑก์ารประเมนิการอ่าน 

ค ำถำมข้อท่ี  1  น ้าตาดต่ีอสุขภาพอย่างไรบา้ง  
 แนวค ำตอบ  ท าใหสุ้ขภาพจติดขีึน้  ความดนัโลหติลดลง  
ไมม่ภีาวะเสีย่งต่อโรคหวัใจและโรคมะเรง็ และช่วยกระตุน้
ภมูคิุม้กนั 
 

3  คะแนน 
บอกขอ้ดขีองน ้าตาทีม่ต่ีอสขุภาพได ้4-5 ประเดน็ 

 
2  คะแนน 

บอกขอ้ดขีองน ้าตาทีม่ต่ีอสขุภาพได ้ 3  ประเดน็ 
 

1  คะแนน 
บอกขอ้ดขีองน ้าตาทีม่ต่ีอสขุภาพได ้1-2 ประเดน็ 

0  คะแนน 
ตอบไมต่รงประเดน็ 

ค ำถำมข้อท่ี 2 จากบทความนี้การรอ้งไหเ้กดิจากสาเหตุใดบา้ง   
แนวค ำตอบ  เกดิจากความสะเทอืนใจจากหนงับางเรือ่ง เพลง
บางเพลง หนงัสอืบางเล่ม  ความสุข ความปลืม้ปีต ิความงามที่
เหลอืเชือ่ ความคดิถงึ ความปวดรา้ว  ความเศรา้หมอง  

 

3  คะแนน 
บอกสาเหตุของการรอ้งไหไ้ด ้ 7 ประเดน็ขึน้ไป 

2  คะแนน 
บอกสาเหตุของการรอ้งไหไ้ด ้ 5-6  ประเดน็ 

1  คะแนน 
บอกสาเหตุของการรอ้งไหไ้ด ้ 1-4  ประเดน็ 

0  คะแนน 
ตอบไมต่รงประเดน็ 

ค ำถำมข้อท่ี  3  มสีาเหตุใดบา้งทีท่ าใหเ้รารอ้งไห้
นอกเหนอืจากทีก่ล่าวในบทความนี้   
แนวค ำตอบ  ความเจบ็ปวดทางร่างกาย  ความโกรธ การ
สญูเสยีสิง่ทีเ่รารกั ความผดิหวงั  การพลดัพราก  ความน้อยใจ 
เป็นตน้ 

3  คะแนน 
บอกสาเหตุของการรอ้งไหท้ีน่อกเหนอืจากบทความได ้ 4  ประเดน็ขึน้ไป 

2  คะแนน 
บอกสาเหตุของการรอ้งไหท้ีน่อกเหนอืจากบทความได ้ 3  ประเดน็ 

1  คะแนน 
บอกสาเหตุของการรอ้งไหท้ีน่อกเหนอืจากบทความได ้ 1-2  ประเดน็ 

0 
 ตอบไมต่รงประเดน็ 

ค ำถำมข้อท่ี  4  นกัเรยีนคดิว่าการรอ้งไหม้คีวามส าคญัต่อ
มนุษยอ์ย่างไร   
แนวค ำตอบ  การรอ้งไหม้คีวามส าคญัต่อชวีติมนุษยเ์พราะ
ธรรมชาตกิ าหนดใหค้นเราตอ้งรอ้งไหโ้ดยก าเนิด  การรอ้งไห้
เป็นการปลดปล่อยอารมณ์จากความตงึเครยีด บรรเทาความ
เจบ็ปวด ความขมขืน่ ปลดปล่อยใหเ้ราเป็นอสิระจาก
พนัธนาการของอารมณ์บางอย่างถา้เราต่อตา้นความรูส้กึอยาก

3  คะแนน 
อธบิายถงึความส าคญัของการรอ้งไหไ้ดช้ดัเจน บอกขอ้ดขีองการรอ้งไหแ้ละ
บอกขอ้เสยีทีต่่อตา้นการรอ้งไหเ้พือ่เชือ่มโยงใหเ้หน็ความส าคญัของการรอ้งไห ้
อย่างสละสลวย 

2  คะแนน 
อธบิายถงึความส าคญัของการรอ้งไหโ้ดยบอกขอ้ดขีองการรอ้งไหแ้ละบอก
ขอ้เสยีทีต่่อตา้นการรอ้งไหแ้ต่ยงัขาดการเชือ่มโยงใหเ้หน็ความส าคญัของการ
รอ้งไห ้
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ค าถามและแนวค าตอบ เกณฑก์ารประเมนิการอ่าน 
รอ้งไหก้จ็ะมผีลเสยีต่อสุขภาพ กลายเป็นคนทีห่ยาบกระดา้ง 
เกบ็กดหรอืเกรีย้วกราดได ้ซึง่การรอ้งไหเ้ป็นวธิกีารหนึ่งที่ช่วย
ใหเ้ราคลายเครยีดไดเ้ช่นเดยีวกบัการหวัเราะดงันัน้การรอ้งไห้
จงึมคีวามส าคญัต่อมนุษย ์

1  คะแนน 
อธบิายถงึความส าคญัของการรอ้งไหโ้ดยบอกเฉพาะขอ้ดขีองการรอ้งไห ้ขาด
การเชือ่มโยงใหเ้หน็ความส าคญัของการรอ้งไหแ้ละขาดเหตุผลมาสนบัสนุน 

0 
อธบิายไมต่รงประเดน็/ไมเ่ขยีนตอบ 

ค ำถำมข้อท่ี  5  จากขอ้ความทีว่่า “อะไรกต็ามทีช่่วยคลาย
เครยีดย่อมมผีลดต่ีอสุขภาพจติและการรอ้งไหก้เ็ป็นอกีวธิหีนึ่ง” 
จากขอ้ความนี้ ความเครยีด การรอ้งไหแ้ละสุขภาพ สมัพนัธก์นั
อย่างไรจงอธบิาย 
แนวค ำตอบ  เมือ่เรามคีวามเครยีดตอ้งหาวธิกีารคลายเครยีด 
หรอืลดความเครยีดโดยการรอ้งไห ้ เมือ่ไดร้อ้งไหอ้อกมาเราก็
จะรูส้กึโล่งใจ  สบายใจขึน้ ความเครยีดลดลง กจ็ะส่งผลให้
สุขภาพจติด ีเมือ่สุขภาพจติดกีย็่อมสง่ผลใหสุ้ขภาพกายดตีาม
ไปดว้ย 

 

3  คะแนน 
อธบิายใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธก์นัระหว่างความเครยีด  การรอ้งไหแ้ละสขุภาพ
โดยยกเหตุผลมาสนบัสนุนและใชภ้าษาไดอ้ย่างสละสลวย 

2   คะแนน 
อธบิายใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธก์นัระหว่างความเครยีด  การรอ้งไหแ้ละสขุภาพ
โดยยกเหตุผลมาสนบัสนุนแต่ภาษาทีใ่ชย้งัไมส่ละสลวย 

1  คะแนน 
อธบิายวกวน และขาดเหตุผลมาสนบัสนุน  แต่สามารถเขา้ใจได ้

0  คะแนน 
อธบิายไมต่รงประเดน็/ไมเ่ขยีนตอบ 

ค าถามและแนวค าตอบ เกณฑก์ารประเมนิการคดิวเิคราะหห์ลกัการ 
ค ำถำมข้อท่ี  6  นกัเรยีนคดิว่าน ้าตาเป็นสญัลกัษณ์ของความ
อ่อนแอหรอืไม ่เพราะเหตุใด  
แนวค ำตอบ  ไมใ่ช่  เพราะความอ่อนแอ  หมายถงึ  มกี าลงั
น้อย  ไมแ่ขง็แรง  ไมเ่ขม้แขง็  แต่การรอ้งไหเ้กดิจากอารมณ์
และความรูส้กึในขณะทีม่สี ิง่ใดหรอืเหตุการณ์ใดๆ มากระทบ 
ซึง่เกดิขึน้ไดก้บัทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั  และธรรมชาตกิ าหนดให้
คนเราตอ้งรอ้งไหโ้ดยก าเนิด  ดงันัน้  น ้าตาจงึไมใ่ช่สญัลกัษณ์
ของความอ่อนแอ 
 

3  คะแนน 
อธบิายใหเ้หน็ถงึขอ้แตกต่างระหว่างความอ่อนแอกบัการรอ้งไห ้มเีหตุผลมา
สนบัสนุนและใชภ้าษาทีส่ละสลวย 

2  คะแนน 
อธบิายใหเ้หน็ถงึขอ้แตกต่างระหว่างความอ่อนแอกบัการรอ้งไห ้มเีหตุผลมา
สนบัสนุนแต่ภาษาทีใ่ชย้งัไมส่ละสลวย 

1  คะแนน 
อธบิายวกวน และขาดเหตุผลมาสนบัสนุน  แต่สามารถเขา้ใจได ้

0  คะแนน 
อธบิายไมต่รงประเดน็/ไมเ่ขยีนตอบ 

ค าถามและแนวค าตอบ เกณฑก์ารประเมนิการเขยีนสือ่ความ 
ค ำถำมข้อท่ี  7  ใหน้กัเรยีนเล่าถงึเหตุการณ์ทีท่ าใหน้กัเรยีน
รอ้งไห ้
แนวค ำตอบ  บอกเหตุการณ์ว่าเกดิอะไร ทีไ่หน เมือ่ไร 
อย่างไร   

 

3  คะแนน 
เขยีนถ่ายทอดความคดิไดเ้ป็นเอกภาพ เรยีงล าดบัความคดิไดต่้อเนื่อง บอก
เหตุการณ์ว่าเกดิอะไรขึน้  ทีไ่หน  เมือ่ไร  อย่างไร  ใชภ้าษาทีส่ละสลวย เขยีน
ถูกตอ้ง อ่านงา่ย สะอาด และเป็นระเบยีบ 

2  คะแนน 
เขยีนถ่ายทอดความคดิไดเ้ป็นเอกภาพ เรยีงล าดบัความคดิสบัสนบางตอน 
บอกเหตุการณ์ว่าเกดิอะไรขึน้  ทีไ่หน  เมือ่ไร  อย่างไร เขยีนถูกตอ้ง อ่านงา่ย  

1  คะแนน 
เขยีนถ่ายทอดความคดิไมเ่ป็นเอกภาพ เรยีงล าดบัความคดิสบัสน แต่สามารถ
เขา้ใจได ้

0  คะแนน 
เขยีนถ่ายทอดไมต่รงประเดน็/ไมเ่ขยีนตอบ 
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ระยะท่ี  2  กำรปรบัปรงุและหำคณุภำพของแบบวดั 
  1.  น าแบบวดัความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความ ไปใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาพจิารณาความเหมาะสมของบทความ และ
ความถูกตอ้งชดัเจนของขอ้ค าถาม แลว้น าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบและใหค้ าแนะน า ซึง่ผูว้จิยัไดป้รบัปรุงขอ้ค าถามตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ชีย่วชาญ  โดยปรบัปรุงขอ้ถามจาก  6  ขอ้ค าถาม เป็น  7  ขอ้ค าถาม   ดงันี้ 
     1.  น ้าตาดต่ีอสขุภาพอย่างไรบา้ง 
     2.  จากบทความนี้การรอ้งไหเ้กดิจากสาเหตุใดบา้ง 
     3.  มสีาเหตุใดบา้งทีท่ าใหเ้รารอ้งไหน้อกเหนือจากทีก่ล่าวในบทความนี้ 
     4.  นกัเรยีนคดิว่าการรอ้งไหม้คีวามส าคญัต่อมนุษยอ์ย่างไร 
     5.  จากขอ้ความทีว่่า “อะไรกต็ามทีช่ว่ยคลายเครยีดยอ่มมผีลดต่ีอสุขภาพและการรอ้งไหก้เ็ป็นอกีวธิหีนึ่ง”  จากขอ้ความนี้ 
ความเครยีด การรอ้งไหแ้ละสุขภาพ สมัพนัธก์นัอย่างไรจงอธบิาย 
     6.  นกัเรยีนคดิว่า น ้าตา เป็นสญัลกัษณ์ของความอ่อนแอหรอืไม ่เพราะเหตุใด 
     7.  ใหน้กัเรยีนเล่าถงึเหตุการณ์ทีท่ าใหน้กัเรยีนรอ้งไห ้
  2.  ผลการวเิคราะหค์่าความยาก และค่าอ านาจจ าแนก พบว่า แบบวดัมคีุณภาพตามเกณฑ ์ ทัง้  7  ขอ้ ดงันี้ ค่าความยากงา่ยอยู่ในช่วง  
0.40-0.74  ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในช่วง   0.35-0.63    
  3.  การวเิคราะหด์ชันีความเหน็พอ้งกนัของผูป้ระเมนิ (Rater Agreement Index: RAI)   ผลการวเิคราะหพ์บว่าคา่ดชันีความเหน็พอ้งกนั
ของผูป้ระเมนิแบบวดัความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความ ส าหรบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2  เมือ่ใชผู้ต้รวจ  2  คน  มคี่าเท่ากบั  
0.85  แสดงว่าผูป้ระเมนิมคีวามเหน็พอ้งกนั 
     4.   การวเิคราะหห์าค่าความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบั  ผูว้จิยัไดน้ าแบบวดัทีห่าคุณภาพรายขอ้แลว้ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างโรงเรยีนจตุรพกัตร
พมิานรชัดาภเิษก ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2  จ านวน  39 คน  มคี่าความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั  0.81 
 ระยะท่ี  3  ศึกษำควำมสำมำรถในกำรอ่ำนคิดวิเครำะหแ์ละเขียนส่ือควำม 
   ผูว้จิยัน าแบบวดัความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความทีห่าคุณภาพรายขอ้ และหาความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบัแลว้ ไป
ทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างโรงเรยีนโคกล่ามพทิยาคม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2  จ านวน  127  คน  พบว่า นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2  โรงเรยีน 
โคกล่ามพทิยาคม จ านวน  127  คน  ไดผ้ลการประเมนิจากการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความ ระดบัดเียีย่ม  จ านวน  23  คน ระดบัด ี จ านวน  
56  คน  ระดบัผ่าน  จ านวน   23  คน และไมผ่่าน  จ านวน  25  คน คดิเป็นรอ้ยละ  18.11,44.09,18.11 และ 19.69  ตามล าดบั 
 
สรปุผลกำรวิจยั 
 ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี้ 
  1.  ผลการสรา้งแบบวดัความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความ กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ส าหรบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 
2  มลีกัษณะเป็นบทความใหอ่้าน เพือ่ตอบค าถามแบบอตันยั จ านวน  7  ขอ้ โดยขอ้  1,2,3  เป็นแบบวดัการอ่าน  ขอ้ 4  วดัการวเิคราะห์
ความส าคญั  ขอ้  5  วดัการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์ ขอ้  6  วดัการวเิคราะหห์ลกัการ  ขอ้ 7  วดัการเขยีนสือ่ความ 
  2.  ผลการหาคุณภาพของแบบวดัความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความ กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ส าหรบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 2  ปรากฏผลดงันี้ 
    2.1  ความเทีย่งตรง(Validity)  ของแบบวดัความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความ  โดยผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน  5  คน 
โดยพจิารณาความตรงเชงิโครงสรา้งตามนิยามปฏบิตักิารทีก่ าหนดและดา้นความเหมาะสมของเนื้อหาทีก่ าหนดใหอ่้าน  โดยพจิารณาคดัเลอืกขอ้ที่มี
ค่า  IOC  ระหว่าง  0.60-1.00  ไดแ้บบวดัความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความทีผ่่านเกณฑค์วามเทีย่งตรง จ านวน  7  ขอ้ค าถาม 
    2.2  การหาคุณภาพของเครือ่งมอื 
     2.2.1  การทดสอบครัง้ที ่ 1  พบว่าแบบวดัความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความ  จ านวน  7  ขอ้  เป็น
ขอ้สอบค่อนขา้งงา่ย(p=0.62-0.74) จ านวน  3  ขอ้  ยากงา่ยปานกลาง(p=0.40-0.54) จ านวน 4 ขอ้ แสดงว่าขอ้สอบส่วนใหญ่มคีวามยากงา่ยอยู่ใน
ระดบัปานกลาง  การวเิคราะหค์่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ ขอ้ทีจ่ าแนกไดพ้อใช้(0.20 ≤ D ≤ 0.39)จ านวน  1  ขอ้  จ าแนกไดด้(ี0.40 ≤ D ≤ 0.59)  
จ านวน  5  ขอ้ และจ าแนกไดด้มีาก(0.60 ≤ D ≤ 1.00)  จ านวน  1  ขอ้  แสดงว่าขอ้สอบส่วนใหญ่สามารถจ าแนกไดด้ ี
     2.2.2  การวเิคราะหด์ชันีความเหน็พอ้งกนัของผูป้ระเมนิ  ผลการวเิคราะหพ์บว่าค่าดชันีความเหน็พอ้งกนัของผูป้ระเมนิแบบ
วดัความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความ เมือ่ใชผู้ต้รวจ  2  คน มคี่าเท่ากบั  0.85  แสดงว่าผูป้ระเมนิมคีวามเหน็พอ้งกนั  
     2.2.3 การทดสอบครัง้ที ่ 2  หาค่าความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบัของแบบวดัความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความ มี
ค่าความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบั เท่ากบั  0.81 
     2.2.5  การทดสอบครัง้ที ่ 3  ศกึษาความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2  
โรงเรยีนโคกล่ามพทิยาคม  พบว่า  นกัเรยีนไดผ้ลการประเมนิระดบัดเียีย่ม  23  คน  ระดบัด ี 56  คน  ระดบัผ่าน  23  คน  และไมผ่่าน  25  คน  
สรุปไดว้่านกัเรยีนผ่านเกณฑก์ารประเมนิจ านวน  102  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  80.31  ไมผ่่านเกณฑ ์จ านวน  25  คนคดิเป็นรอ้ยละ 19.69   
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อภิปรำยผล 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งแบบวดั หาคุณภาพของแบบวดัและศกึษาความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความ ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2  แบบวดัทีส่รา้งมลีกัษณะเป็นความเรยีง หรอืแบบอตันยั โดยก าหนดบทความใหอ่้าน  แลว้ก าหนดขอ้ค าถามจ านวน  
7  ขอ้ ผลการวจิยัน ามาอภปิรายไดด้งันี้ 
 
 1.  แบบวดัความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความ ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มลีกัษณะเป็นแบบทดสอบความเรยีง หรอือตันยั มคี่า
ความยากรายขอ้อยูร่ะหว่าง  0.40-0.74  ค่าความยากอยู่ในระดบัปานกลาง  ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ของขอ้สอบส่วนใหญ่สามารถจ าแนกไดด้ ีโดย
ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้มคี่าอยู่ระหวา่ง  0.35-0.63    ซึง่สอดคลอ้งกบัเกณฑท์ีก่ าหนดไวว้่า ขอ้สอบทีม่คีุณภาพจะตอ้งมคี่าอ านาจจ าแนกไมต่ ่ากว่า  
0.20  ค่าความยากจะตอ้งมคี่าตัง้แต่  0.20-0.80 (ศริชิยั  กาญจนวาส.ี  2544 : 184)  แสดงว่าแบบวดัความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละ
เขยีนสือ่ความทีส่รา้งขึน้ มคีุณภาพทัง้ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนกในระดบัทีใ่ชป้ระเมนิผลความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความ
ของผูเ้ขา้สอบไดเ้ช่นเดยีวกบัแบบทดสอบแบบปรนยัเลอืกตอบ แต่ใหค้วามโดดเด่นทีส่ามารถจ าแนกความสามารถในการท าแบบทดสอบไดอ้ย่าง
ชดัเจนกว่า เพราะผูส้อบไมม่โีอกาสเดา หรอืเดาไดน้้อยมาก โอกาสในการตอบโดยไมม่คีวามรูใ้นเรือ่งนัน้แลว้ไดค้ะแนน มน้ีอยมาก เพราะเป็น
ขอ้สอบทีผู่ส้อบมโีอกาสใชค้วามรู ้ความคดิรวมทัง้ความสามารถในการใชภ้าษา และเป็นขอ้สอบทีส่ามารถวดัพฤตกิรรมต่างๆ ไดทุ้กดา้นโดยเฉพาะ
พฤตกิรรมดา้นการสงัเคราะห์(ภทัรา  นิคมานนท.์  2540 : 67 ; สมนึก  ภทัธยิธนี. 2551 : 74)  ดงันัน้ผูส้อบทีอ่่านหนงัสอืไมอ่อก เขยีนสือ่ความ
ไมไ่ดก้จ็ะมโีอกาสผ่านเกณฑก์ารประเมนิการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความน้อยมาก 
 2.  ค่าความเชือ่ม ัน่ของแบบวดัความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ไดค้่าความเชือ่ม ัน่เท่ากบั 0.81 ค่า
ดชันีความเหน็พอ้งกนัของผูป้ระเมนิหรอืค่าความเชือ่ม ัน่ระหว่างผูต้รวจใหค้ะแนน มคี่าเท่ากบั 0.85 ซึง่สอดคลอ้งกบัการพจิารณาค่าสมัประสทิธิ ์
ความเชือ่ม ัน่ ของไพศาล  วรค า(2554 : 291)  ซึง่กล่าวไวว้่า ค่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธห์รอืค่าความเชือ่ม ัน่จะตอ้งมากกว่า  0.70  ขึน้ไป  ส่วนค่า
ดชันีความเหน็พอ้งกนัของผูป้ระเมนิหรอืค่าความเชือ่ม ัน่ระหว่างผูต้รวจใหค้ะแนนทีเ่ชือ่ถอืไดค้วรมคี่าประมาณ  0.85  ขึน้ไป  แสดงใหเ้หน็ว่าแบบ
วดัความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ มคีุณภาพเชือ่ถอืไดแ้ละสามารถน าไปใชเ้พือ่เป็นประโยชน์ในการ
ประเมนิผลการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2  ได ้เนื่องจากมเีกณฑก์ารประเมนิทีช่ดัเจนและผูต้รวจทัง้สอง
คน มคีวามเชีย่วชาญ มปีระสบการณ์ในการสอนและการตรวจใหค้ะแนนในรายวชิาภาษาไทย ท าใหค้วามคลาดเคลือ่นมคี่าน้อย  สอดคลอ้งกบั   
วรกุล  ฉมินนัท ์(2550 : 102)ทีพ่บว่าค่าความเชือ่ม ัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั  .87 ค่าความเชือ่ม ัน่เฉลีย่ของผูส้งัเกตใหค้ะแนน  2  คน เท่ากบั  .89  
สอดคลอ้งกบั  สุวรรณา  ส่อนราช (2550 : 98) ทีพ่บว่าค่าความเชือ่ม ัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั  .91  ค่าความเชือ่ม ัน่เฉลีย่ของผูต้รวจใหค้ะแนน  
 2  คน เท่ากบั  .92 
 3.  ความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2  โรงเรยีนโคกล่ามพทิยาคม จ านวน  127  คน  
พบว่า ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ จ านวน  102  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  80.31  นกัเรยีนทีไ่มผ่่านเกณฑ ์ จ านวน  25  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  19.69  จากผล
การศกึษาความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะหจ์ะเหน็ไดว้่า นกัเรยีนทีไ่มอ่่านบทความ และนกัเรยีนทีอ่่านไมอ่อก เขยีนไมไ่ดก้จ็ะไมผ่่านเกณฑก์าร
ประเมนิ โดยจะเหน็ไดจ้ากคะแนนจากการวดัความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความ ของนกัเรยีนจ านวน 8 คน ไดค้ะแนน  0  
คะแนน  ซึง่สอดคลอ้งกบัการสงัเคราะหค์วามสมัพนัธก์ารอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความของ สุวฒัน์  ววิฒันานนท ์(2552 : 82-84) ทีก่ล่าวไวว้่า  
การอ่าน คดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความ มคีวามสมัพนัธก์นัดว้ยจุดเริม่ตน้ของการอ่าน การฟงั การสมัผสั แลว้การคดิวเิคราะหเ์ป็นกระบวนการทาง
สมองทีจ่ะด าเนินการในขัน้ตอนต่อไปดว้ยการพจิารณา  ใคร่ครวญ  ไตรต่รอง  แยกแยะ  แจกแจงเป็นส่วน แลว้ประเมนิค่า  สรุปเลอืกเฟ้นเพือ่
น าไปสู่การตดัสนิใจ  แกไ้ขปญัหาไดถู้กตอ้งเหมาะสม  เกดิการเรยีนรู ้มคีวามรู ้ความคดิ ความสามารถ แลว้ถ่ายทอดองคค์วามรู ้สิง่ประดษิฐใ์หม่
ดว้ยขัน้ตอนการเขยีน พดู หรอืแสดงออก  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรน ำไปใช้ 
  1.1  ควรด าเนินการสอบในภาคเรยีนที ่1 เพือ่น าผลการประเมนิมาเป็นขอ้มลูในการปรบัปรุง พฒันาผูเ้รยีน และการจดัการเรยีนการสอน 
  1.2  แบบทดสอบนี้สามารถน าไปใชก้บันกัเรยีนในระดบัช่วงชัน้เดยีวกนัได ้
  1.3  ส าหรบันกัเรยีนทีอ่่านไมอ่อกควรใหน้กัเรยีนท าขอ้สอบกบัเพือ่นได ้แต่ไมค่วรน ากระดาษค าตอบของนกัเรยีนมาหาคุณภาพของ
แบบทดสอบ 
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรวิจยัต่อไป 
  2.1  ควรมกีารสรา้งแบบทดสอบลกัษณะนี้ในรายวชิาหลกัอืน่ๆ เพือ่เป็นการส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน อ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความไดด้ขี ึน้ 
  2.2  ควรมกีารสรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสื่อความในระดบัชัน้อื่นๆ  เพือ่ใชใ้นการวดั
ความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความอย่างต่อเนื่อง 
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กิตติกรรมประกำศ 
   ผูว้จิยัขอขอบคุณ ดร.ไพศาล  วรค า  ประธานกรรมการทีป่รกึษา และ ผศ.ดร.กลัยา  กุลสุวรรณ   กรรมการทีป่รกึษา  ทีใ่หค้ าแนะน า 
ขอ้เสนอแนะจนงานวจิยัส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี
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กระบวนการพฒันานิสัยรักการอ่านของนักเรียนและครูโรงเรียนบรบือ 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา  เขต 26 

The Process of Reading Loving Habit Development of the Students and 
Teachers of Borabu School, Office of Secondary Education Service Area 26.    

 

สุมาลี  คลงัแสง1, วรวรรณ  อุบลเลิศ2, สุทศัน์  แกว้ค า3 
Sumalee Klangsaeng 1  Dr. Worawan Ubonlert2 Mr. Sutat Kaewkham3 

 

บทคัดย่อ 

 การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาปัญหาและความตอ้งการในกระบวนการพฒันานิสยัรักการ
อ่านของนกัเรียนครูโรงเรียนบรบือ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 26  และ (2) ศึกษากระบวนการ
และผลการส่งเสริมนิสยัรักการอ่านของนกัเรียนและครูโรงเรียนบรบือ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 
26  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย ครูจ านวน  17  คนเป็นผูร่้วมวจิยั  นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 335 
คน  มีวทิยากรจ านวน  1  คนเป็นผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ระยะเวลาในการวจิยั  ภาคเรียนท่ี   1  ปีการศึกษา  2554  วธีิการ
วจิยั ใช ้การวจิยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research)   บูรณาการกบัการใชก้ลยทุธ์  3  กลยทุธ์  คือ  (1)  การวางแผน (2)  
การปฏิบติักิจกรรม  และ(3)  การนิเทศภายใน   สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  (X )  และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และน าเสนอผลการวจิยัแบบตารางและพรรณนาวเิคราะห์ ปัญหานิสยัรักการอ่านของ
นกัเรียน  ไดแ้ก่  (1) นกัเรียนส่วนมากตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ไม่มีนิสยั  รักการ
อ่าน (2) นกัเรียนไม่สนใจในการเขา้ใชห้อ้งสมุดเพ่ือศึกษาคน้ควา้โดยเฉล่ียในแต่ละสปัดาห์ไม่ถึง  ร้อยละ  30  และ 
(3) นกัเรียนไม่ชอบอ่านหนงัสือ ใชเ้วลาวา่งไม่เป็นประโยชน์และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า  และปัญหาของครู  
คือ  ขาดการก ากบั  ติดตาม  ประเมินผลและการนิเทศอยา่งต่อเน่ือง ท าใหก้ารด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  ความตอ้งการพฒันานิสยัรักการอ่าน  ครูผูร่้วมวจิยัตอ้งการ  (1)  เขียนโครงการพฒันาใหถู้กตอ้ง  โดย
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเขา้ร่วมในการด าเนินงานการจดัท าโครงการพฒันาการอ่านของนกัเรียนและครู  และ  (2)  จดั
กิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน  7  กิจกรรม  ไดแ้ก่  (1) กิจกรรมวา่งทุกวนั  อ่านทุกคน   (2) กิจกรรมแนะน า
หนงัสือ  (3) กิจกรรมเล่าขานผา่นเสียงตามสาย  (4) กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมส าหรับเยาวชน  (5) กิจกรรมนกั
อ่านแฟนพนัธ์ุแท ้ (6) กิจกรรมถุงความรู้สู่ชุมชน  และ (7) กิจกรรมเล่านิทานเสริมปัญญาหรรษาวนัศุกร์   

1. กระบวนการพฒันานิสยัรักการอ่านของนกัเรียนและครูโรงเรียนบรบือส านกังานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  26  พบวา่  กระบวนการใชก้ลยทุธ์การจดัโครงการ  3  กลยทุธ์  คือ  (1)  การวางแผนใช ้ 
________________________________ 

1ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2ปร.ด. สาขาวิชาวฒันธรรมศาสตร์  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
3ค.ม. สาขาวิชาบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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การประชุมเชิงปฏิบติัการใหค้รูผูร่้วมวจิยัไดเ้ขา้ร่วมรับฟังวทิยากร  เร่ือง  การเขียนโครงการส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน  
และขอ้เสนอแนะการด าเนินงานของโครงการ  (2)  การปฏิบติักิจกรรมไดใ้ชก้ารวจิยัปฏิบติัการด าเนินกิจกรรม  7  
กิจกรรม  ไดแ้ก่  1)  ขั้นวางแผน  มีการวางแผนเตรียมการแตกต่างกนัตามลกัษณะกิจกรรม  ไดแ้ก่  การจดักิจกรรม
ของผูร่้วมวจิยัเป็นนกัเรียน การประกาศผา่นเสียงตามสาย  การประกวดแข่งขนั  2)  ขั้นปฏิบติักิจกรรม    นกัเรียนมี
การเขา้ร่วมกิจกรรมตามรูปแบบการจดักิจกรรมจากกลุ่มเป้าหมายของนกัเรียน  335  คน  พบวา่  นกัเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรมมากท่ีสุดจ านวน 5 กิจกรรม  โดยกิจกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  3 อนัดบัแรก คือ กิจกรรมเล่าขานผา่นเสียง
ตามสาย  รองลงมา  คือ  กิจกรรมเล่านิทานเสริมปัญญาหรรษาวนัศุกร์  และกิจกรรมวา่งทุกวนั  อ่านทุกคน ส่วน
กิจกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก  จ านวน 2  กิจกรรม  คือ กิจกรรมถุงความรู้สู่ชุมชน  รองลงมา คือ กิจกรรรมตอบ
ปัญหาสารานุกรมส าหรับเยาวชน (3)  การสงัเกตผลการจดักิจกรรม  มีการสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน  พบวา่  
นกัเรียนใหค้วามสนใจการอ่านหนงัสือประเภทหนงัสือทัว่ไป  หนงัสือพิมพ  บทความ  วารสาร  และไม่ชอบเขา้ร่วม
กิจกรรมการอ่านเพราะ  หนงัสือท่ีน่าสนใจไม่หลากหลายและไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ  และพฤติกรรมการมีนิสยั
รักการอ่านของครู  พบวา่  ครูมีการวางแผนการท ากิจกรรม  7  กิจกรรม  ไดทุ้กกิจกรรม  โดยใชก้ารประชุมเชิง
ปฏิบติัการเป็นกลไกขบัเคล่ือนการท างานร่วมกนัระหวา่งผูร่้วมวจิยัโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้  แกไ้ขปัญหาอุปสรรค
ร่วมกนั  (4) การสะทอ้นผลการปฏิบติักิจกรรม  7  กิจกรรม  พบวา่  กิจกรรมมีความแตกต่างกนัโดยนกัเรียนเรียนรู้
ตามความสนใจและศกัยภาพของตนเองแต่ละบุคคล  มีช้ินงานเป็นบนัทึกการอ่าน และการประกวดจ านวนของ
บนัทึกการอ่าน   ส่วนครูมีแนวทางการจดักิจกรรมการอ่านอยา่งเป็นระบบ  โดยผา่นกิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน   
ส่วนกลยทุธ์ท่ี  3  การนิเทศภายใน  พบวา่  นกัเรียนมีความสนใจในการอ่านหนงัสือเพ่ิมข้ึน  กระตือรือร้นและให้
ความร่วมมือเขา้ร่วมกิจกรรม  ดงัน้ี  1) กิจกรรมวา่งทุกวนั  อ่านทุกคน  นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 79.40  
2) กิจกรรมแนะน าหนงัสือ  นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 75.85  3) กิจกรรมเล่าขานผา่นเสียงตามสาย  
นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 70.15  4) กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมส าหรับเยาวชน  นกัเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 70.45  5) กิจกรรมนกัอ่านแฟนพนัธ์ุแท ้ นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100  6) 
กิจกรรมถุงความรู้สู่ชุมชน  นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 88.66  และ 7) กิจกรรมเล่านิทานเสริมปัญญา
หรรษาวนัศุกร์  นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 95.52  ครูมีการวางแผนการท ากิจกรรม  7  กิจกรรม ไดทุ้ก
กิจกรรม  โดยใชก้ารประชุมเชิงปฏิบติัการเป็นกลไกขบัเคล่ือนการท างานร่วมกนั 

 
ABSTRACT 

 This research had the objectives to: (1) study problems and needs in the process of reading  
loving habit development of the students and teachers of Borabue School, Office of Secondary   
Education Service Area 26, and (2) study the process and the results of the reading loving  habit   
promotion of students and teachers of Borabue School, Office of Secondary Education Service Area  
26. The target group comprised 17 teachers as co-researchers, 335 students in Mathayomsuksa 1 –  
6, and there was 1 trainer as the key informant. The research was conducted in the first semester of  
the academic year 2011. The research methodology employed action research principles integrated  
with 3 strategies. The strategies were: (1) planning, (2) doing activities, and (3) internal supervision.  
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The statistics employed in the data analysis consisted of percentage, mean (X ), and standard  
deviation (S.D.) and the findings are presented in tables and descriptive analysis.   
 The findings revealed that: 

1. The problems concerning the students’ reading habit were: (1) most students  
in Mathayomsuksa 1 – 6  had no reading loving habit; (2) the students paid no attention to using the 

library for their study. Each week less than 30% of the students used the library; and (3) the students 

did not like to read. They wasted their free time, and their learning achievements were low. And the 

teachers’ problem was lack of continuous directing, follow-up, evaluation, and supervision from the 

superior. As a result, the execution could not reach the goals efficiently.  In terms of needs of 

reading loving habit development, the teachers who were co-researchers needed: (1) to write the 

development project properly and wanted the school administrator to take part in the project from 

the beginning to the end to develop the students and teachers’ reading, and (2) to organize 7 

activities for the  promotion of the reading loving habit. They were: (1) Free Every Day and 

Everyone Reads; (2) Introducing Books; (3) Stories through the Loudspeakers; (4) Quizzes on 

Encyclopedia for Youths; (5) The Hard Core Readers; (6) Community Knowledge Bags; and (7) 

Tales for Wisdom and Fun Enhancement on Friday. 

2. Concerning the process of reading loving habit development of students and  
teachers of Borabue School, Office of Secondary Education Service Area 26, it was found the 

process used 3 strategies: (1) the planning employed a workshop on how to write a project of 

reading loving habit promotion in which the co-researchers listened to the trainer’s lecture and 

recommendations on how to run the project; (2) doing activities employed an action research in 

carrying out the 7 activities: (1) in the planning stage, there were different details in planning and 

preparation according to the nature of the activities which were activities for students, 

announcements via loudspeakers, and competitions; (2) in the action stage, the 355 students 

participated in the various activities organized for them. It was found that most students participated 

in 5 activities in the highest level. The top 3 activities were Stories through the Loudspeakers, Tales 

for Wisdom and Fun Enhancement on Friday, and Free Every Day and Everyone Reads, 
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respectively. The students participated in 2 activities in the high level, they were Community 

Knowledge Bags, and Quizzes on Encyclopedia for Youths, respectively; (3) in the observation 

stage, the students’ behaviors were observed and it was found that the students paid their attention 

to reading general books, newspapers, articles, magazines, and they did not like to join the reading 

activities because the books that they were interested in were not various and not sufficient. 

Concerning the teachers’ reading loving habit, it was found that the teachers as co-researchers 

planned to do all the 7 activities by using the workshop as the mechanism to mobilize their joint 

effort and they were able to carry out all of the activities. They interchangeably learned from each 

other and solved their problems together. (4) in the reflection stage, it was found that the 7 activities 

were different and the students learned according to their individual interest and potentiality. There 

were records of reading and reading records competitions. Meanwhile, the teachers had their 

reading activities organized systematically through reading loving promotion activities. In the 3rd 

strategy, the results revealed that the students became more interested in reading, more enthusiastic 

and more cooperative in joining the activities. That is: 1) 79.40% of the students participated in Free 

Every Day and Everyone Reads; 2) 75.85% of the students participated in Introducing Books; 3) 

70.15% of the students participated in Stories through the Loudspeakers; (4) 70.45% of the students 

participated in Quizzes on Encyclopedia for Youths; (5) 100% of the students participated in The 

Hard Core Readers; (6) 88.66% of the students participated in Community Knowledge Bags; and 

(7) 95.52% of the students participated in Tales for Wisdom and Fun Enhancement on Friday. The 

teachers planned to do all the 7 activities by using the workshop as the mechanism to mobilize their 

joint effort and they were able to carry out all of the activities.  

ค าส าคัญ :  กระบวนการพฒันานิสัยรักการอ่าน,  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 26 
Keywords :  The Process of Reading Loving Habit Development,  Office of Secondary Education 
Service Area 26 
 
 
 

1444



บทน า  :  ภูมิหลงั 
         การอ่านเป็นทกัษะท่ีส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ของการพฒันาคุณภาพชีวติของมนุษย ์ ทั้งน้ีเพราะ
การอ่านจะช่วยใหม้นุษยไ์ดพ้ฒันาความรู้  สติปัญญา  และความคิด  ช่วยใหส้ามารถรอบรู้  ทนัต่อ
เหตุการณ์  ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  ท าใหรู้้ข่าวและเป็นคนทนัสมยั ในปี  
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้ าหนดนโยบายส่งเสริมนิสัยรักการอ่านไว ้ซ่ึงเป็น
เป้าหมายส าคญัท่ีจะใหส้ถานศึกษา และการส่งเสริมและสนบัสนุนใหใ้ชก้ารอ่านในกระบวนการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดบัชั้น  เน่ืองจากการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนั้นเป็นกลไก
ส าคญัท่ีจะพฒันาเด็กและเยาวชนใหเ้ป็นผูใ้ฝ่รู้  ใฝ่เรียน รู้จกัการแสวงหาความรู้จากการอ่านซ่ึงจะเป็น
การเสริมสร้างเด็กและเยาวชนไทยใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   
 นอกจากน้ียงัไดก้  าหนดมาตรการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านไว ้10 มาตรการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
มาตรการการจดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอยา่งต่อเน่ือง หลากหลาย และสม ่าเสมอ  การพฒันา
บุคลากรใหมี้ความรู้และทกัษะในการบริหารจดัการห้องสมุดท่ีมีคุณภาพ  ปรับแนวคิด ใหค้วามรู้ และ
พฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ความส าคญัของการอ่าน  และการบูรณาการการอ่านใน
การจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดบัชั้น  อนัเป็น
วธีิการท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติัใหบ้รรลุผลตามนโยบาย   
 ครูเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการปลูกฝังใหน้กัเรียนมีทกัษะการอ่าน  มีนิสัยรัก 
การอ่าน  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  โดยครูจะตอ้งเลือกสรรเทคนิควธีิในการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาให้
นกัเรียนสามารถอ่านออก เขียนได ้โดยเฉพาะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ถือวา่เป็นบุคลากรท่ีมี
บทบาทมากกวา่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ในการพฒันาใหน้กัเรียนสามารถอ่านออกเขียนได ้ 
โดยบูรณาการเร่ืองการอ่าน การเขียนไปในการจดัการเรียนการสอน รวมทั้งพฒันานกัเรียนใหมี้นิสัย
รักการอ่าน เพื่อใชก้ารอ่านเป็นเคร่ืองมือในแสวงหาความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ต่อไป  ดงันั้น
ครูจึงตอ้งไดรั้บการอบรมพฒันาความรู้  ความสามารถ  และทกัษะในการจดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถท่ีจะจดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพใหก้บั
นกัเรียนได ้ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านท่ีดีตอ้งมีกระบวนการท่ีดี 
ตรงกบัหลกัวชิาการ โดยการวจิยัปฏิบติัการ เป็นการวจิยัประเภทหน่ึงซ่ึงใชก้ระบวนการปฏิบติัอยา่งมี
ระบบ  โดยผูว้ิจยัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการและวเิคราะห์วจิารณ์ผลการปฏิบติัโดย
การใชว้งรอบ 4  ขั้นตอน  คือ การวางแผน (Planning)  การปฏิบติัการ (Action)  การสังเกต 
(Observation)  และการสะทอ้นผลการปฏิบติั (Reflection)   
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
        1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการในกระบวนการพฒันานิสัยรักการอ่านของนกัเรียน
และครูโรงเรียนบรบือ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 26 
         2. เพื่อศึกษากระบวนการพฒันานิสัยรักการอ่านของนกัเรียนและครูโรงเรียนบรบือ   
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  
เขต  26   
 
ขั้นตอนด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัปฏิบติัการ (Action Research Principle) โดยผูว้จิยัไดน้ าเอา
หลกัการและขั้นตอนของเคมมิสและแมกแทก็การ์ท เป็นกระบวนการในการวจิยั  ประกอบดว้ย  การ
วางแผน (Planning)  การปฏิบติัตามแผน (Action)  การสังเกต (Observation)  และการสะทอ้นผลการ
ปฏิบติั (Reflection) ซ่ึงเป็นการร่วมมือกนัของผูว้จิยั  และผูเ้ก่ียวขอ้งในการปรับปรุงและพฒันาการ
ปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองทุกขั้นตอน   
       กลยทุธ์การพฒันา  ผูว้จิยัใชก้ลยทุธ์การพฒันา จ านวน 3 กลยทุธ์  ดงัน้ี 
 1. การประชุมเชิงปฏิบติัการ  มีเป้าหมายเพื่อใหค้ณะครูทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการ
พฒันาทุกขั้นตอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.   การจดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประกอบดว้ย 7  กิจกรรม  คือ 1) กิจกรรมวา่งทุก
วนั  อ่านทุกคน   2) กิจกรรมแนะน าหนงัสือ  3) กิจกรรมเล่าขานผา่นเสียงตามสาย  4) กิจกรรมตอบ
ปัญหาสารานุกรมส าหรับเยาวชน  5) กิจกรรมนกัอ่านแฟนพนัธ์ุแท ้ 6) กิจกรรมถุงความรู้สู่ชุมชน  
และ 7) กิจกรรมเล่านิทานเสริมปัญญาหรรษา 
              3.  การนิเทศภายใน   
 
ขอบเขตการวจัิย 
1.  กลุ่มเป้าหมายในการวจัิย 

 1.1  กลุ่มผูร่้วมวจิยั คือ   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบรบือ   จ านวน  9  คน  
และครูท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมวิจยัจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ละ  1  คน  จ านวน  
8  คน  รวมทั้งส้ิน  17  คน 
  1.2 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญั  (Key  Informants)  จ  านวน  352  คน  ประกอบดว้ย  
   1.2.1  ผูว้จิยัและกลุ่มผูร่้วมวจิยั   จ  านวน  17  คน  
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   1.2.2  นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6  โรงเรียนบรบือ อ าเภอบรบือ  จงัหวดั
มหาสารคาม  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 26  จ  านวน  335  คน ไดม้าโดยการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรแต่ละสถานภาพ โดยใชต้ารางของ เครจซ่ี และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan)  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2547 : 40)  ดว้ยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย 
       3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่  แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์  แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ  แบบประเมินตนเอง  การวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น  2  ประเภท  คือ  ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  
และขอ้มูลเชิงปริมาณ  โดยใชค้่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และแบบตารางและ
พรรณนาวเิคราะห์ 
           4.  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี คือ ปีการศึกษา 2554  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั  คือ  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม  2554  ถึงเดือนพฤศจิกายน 2554  รวม 5 เดือน 
 
สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 
       กระบวนการพฒันานิสัยรักการอ่านของนกัเรียนและครูโรงเรียนบรบือ  ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 26  โดยใชห้ลกัการวจิยัปฏิบติัการ (Action  Research  Principle)  สรุป
ผลการวจิยัจากการสัมภาษณ์ไดว้า่  ผูว้จิยั  กลุ่มผูร่้วมวิจยั  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการ
การพฒันานิสัยรักการอ่าน  หลงัจากการประชุมเชิงปฏิบติัการ  กลุ่มผูร่้วมวจิยั  สามารถน าความรู้
ความเขา้ใจและทกัษะจากการฝึกปฏิบติั  น าไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 สรุปผลจากการสังเกต  โดยใชแ้บบสังเกต  พบวา่  ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบติัการ  มีการ
ใหค้วามร่วมมือ  สภาพความพร้อมในการจดักระบวนการพฒันาส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนกัเรียน
และครูโรงเรียนบรบือ อ าเภอบรบือ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต  26  โดยรวม อยูใ่น
ระดบัมาก (X = 3.80 )  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 1 ขอ้  อยูใ่นระดบัมาก 
12 ขอ้  และอยูใ่นระดบัปานกลาง  2 ขอ้  และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียท่ีมีค่ามาก 3 อนัดบัแรก  พบวา่  ขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ มีการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาการจดั
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอยา่งสม ่าเสมอ (X = 4.59)  รองลงมา คือ ส่งเสริมใหมี้การประชุม
เชิงปฎิบติัการ สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพฒันากระบวนการส่งเสริมรักการอ่าน (X = 4.47)  และมี
การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรเพื่อพฒันากระบวนการเรียน (X = 4.06) ตามล าดบั  
นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ีย ท่ีมีค่าปานกลาง 3 ขอ้แรก  พบวา่  มีแผนการพฒันาบุคลากรดา้นการ
ส่งเสริมการพฒันากระบวนการส่งเสริมรักการอ่าน (X = 3.41)  รองลงมา คือ ส่งเสริมและสนบัสนุน
ใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (X = 3.65)  และการสร้างแรงจูงใจให้นกัเรียน
เกิดความอยากอ่านหนงัสือ เช่น การแนะน าหนงัสืออยา่งยอ่ หรือบางส่วนท่ีส าคญั (X = 3.53)  
ตามล าดบั 
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 สรุปผลจากการจดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  จากการสังเกต  การสัมภาษณ์  และการ
ใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจ  พบวา่  ระหวา่งการพฒันา นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนบรบือ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.45)  เม่ือพิจารณาทั้ง 7 
กิจกรรม  พบวา่  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  จ  านวน  4  กิจกรรม  และมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก  จ  านวน 3  กิจกรรม  โดยกิจกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3  อนัดบัแรก  คือ  กิจกรรมเล่า
ขานผา่นเสียงตามสาย (X = 4.62) รองลงมา คือ  กิจกรรมวา่งทุกวนั  อ่านทุกคน (X = 4.53) และ
กิจกรรมเล่านิทานเสริมปัญญาหรรษาวนัศุกร์ (X = 4.52)  ส่วนกิจกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก  คือ  กิจ
กรรรม  ตอบปัญหาสารานุกรมส าหรับเยาวชน (X = 4.24)  รองลงมา  คือ  กิจกรรมถุงความรู้สู่ชุมชน  
(X = 4.26 )  หลงัการพฒันา  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียน
บรบือ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.58)  เม่ือพิจารณาทั้ง 7 กิจกรรม  พบวา่  มีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 5 กิจกรรม  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  จ านวน 2  
กิจกรรม  โดยกิจกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ กิจกรรมเล่าขานผา่นเสียงตามสาย (X = 
4.82)รองลงมา  คือ  กิจกรรมเล่านิทานเสริมปัญญาหรรษาวนัศุกร์ (X = 4.68)  และกิจกรรมวา่งทุกวนั  
อ่านทุกคน (X = 4.64)  ส่วนกิจกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก   คือ กิจกรรมถุงความรู้สู่ชุมชน (X = 
4.35)  รองลงมา คือกิจกรรรมตอบปัญหาสารานุกรมส าหรับเยาวชน (X = 4.39) 
 สรุปผลจากการนิเทศภายในกระบวนการพฒันานิสัยรักการอ่านของนกัเรียนและครูโรงเรียน
บรบือ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 26  พบวา  นกัเรียนมีความสนใจในการอ่าน
หนงัสือเพิ่มข้ึน  กระตือรือร้นและใหค้วามร่วมมือเขา้ร่วมกิจกรรม  ดงัน้ี  1) กิจกรรมวา่งทุกวนั  อ่าน
ทุกคน  นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 79.40  2) กิจกรรมแนะน าหนงัสือ  นกัเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 75.85  3) กิจกรรมเล่าขานผา่นเสียงตามสาย  นกัเรียน 
เขา้ร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 70.15  4) กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมส าหรับเยาวชน  นกัเรียนเขา้
ร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 70.45  5) กิจกรรมนกัอ่านแฟนพนัธ์ุแท ้ นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมคิดเป็น
ร้อยละ 100  6) กิจกรรมถุงความรู้สู่ชุมชน  นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 88.66  และ 7) 
กิจกรรมเล่านิทานเสริมปัญญาหรรษาวนัศุกร์  นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 95.52  ครูมีการ
วางแผนการท ากิจกรรม 7  กิจกรรมไดทุ้กกิจกรรม  โดยใชก้ารประชุมเชิงปฏิบติัการเป็นกลไก
ขบัเคล่ือนการท างานร่วมกนั 
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อภิปรายผล  
 กระบวนการพฒันานิสัยรักการอ่านของนกัเรียนและครูโรงเรียนบรบือ  ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 26  โดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงปฏิบติัการ  การจดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน  การนิเทศ ก ากบั  และติดตามผลโดยใชก้ารนิเทศภายใน  ท าใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการพฒันานิสัยรักการอ่าน  ส่งผลใหค้รูมีความสามารถในการจดักระบวนการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านไดดี้ข้ึน  โดยสะทอ้นจากการนกัเรียนมีความสนใจในการอ่าน  เห็น
ความส าคญัของการอ่านและพฒันาการอ่านของตนเองจนเกิดนิสัยรักการอ่าน  สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของสุวารี  ภู่เป่ียม  (2551 :  
เวบ็ไซด ์)  พบวา่กลุ่มเป้าหมายในการวจิยัมีความกระตือรือร้น  ตอ้งการพฒันาตนเอง  มีความสนใจ
ร่วมในการอบรมเชิงปฏิบติัการ  เม่ือนิเทศติดตามพบวา่กลุ่มเป้าหมายในการวจิยับางคนยงัด าเนินการ
ในการส่งเสริมการอ่านไดย้งัไม่บรรลุวตัถุประสงค ์ โดยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ท่ีจดัใหน้ั้นยงัไม่
สามารถท าใหน้กัเรียนมีทกัษะการอ่านและอ่านหนงัสือเป็นจึงไดด้ าเนินการ  การพฒันาโดยใชก้ลยทุธ์
ในการอบรมเชิงปฏิบติัการการนิเทศและการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในวงรอบท่ี 2 ผลปรากฏ
วา่กลุ่มเป้าหมายในการวจิยัทุกคนมีความมัน่ใจ  มีความรู้  ความเขา้ใจสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การอบรมเชิงปฏิบติัการไปใชด้ าเนินการส่งเสริม  การอ่านของนกัเรียนไดส้ าเร็จทุกคน  ครูสามารถ
ด าเนินการส่งเสริมการอ่านไดอ้ยา่งมีล าดบัขั้นตอนนกัเรียนมีความสนใจ  เร้าใจในการท่ีไดอ่้าน
หนงัสือ  นกัเรียนท่ีอ่านหนงัสือไม่คล่องลดจ านวนลง  ส่งผลใหน้กัเรียนมีความสุขในการเรียนและ
ผูป้กครองพึงพอใจในการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียน  รวมทั้งสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของชญาฉตัร  รู้สมกาย (2552 : 92-93) ไดพ้ฒันาบุคลากรเก่ียวกบัการจดักิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนพระบุบา้นหนัราษฎร์ประสาท อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น  ใหมี้ความรู้
ความเขา้ใจ  และสามารถจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านได ้โดยใชห้ลกัการวจิยัปฏิบติัการ (Action  
Research) ผลการศึกษาคน้ควา้  พบวา่  การพฒันาบุคลากรดา้นการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน
โดยใชก้ลยทุธ์การประชุมปฏิบติัการ  การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  นิเทศ  ก ากบั  และติดตามท า
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทั้งครูและนกัเรียน  ในดา้นพฤติกรรมของครู  คือ  ครูมีความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัหลกัการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  น าไปสู่การจดักิจกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบั  ดีมาก  นกัเรียน  มีความกระตือรือร้นท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมสถิติในการเขา้
หอ้งสมุดเพิ่มมากข้ึน  สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนมีสินยัรักการอ่านและ
สามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองทั้งใน  และนอกสถานศึกษา 
และบุญช่วย  สายราม (2552  : 115) ท าการศึกษาพฒันาการด าเนินงานการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ของนกัเรียนโรงเรียนบา้นหนองทพั อ าเภอน ้ายนื จงัหวดัอุบลราชธานีโดยใชก้ารวจิยัปฏิบติัการผล
การศึกษาคน้ควา้ปรากฏวา่  ความสนใจในการอ่านของนกัเรียน ร้อยละ 100 % มีความสนใจในการ
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อ่านและมีพฤติกรรมการอ่านท่ีดีข้ึน มีความกระตือรือร้นในการอ่านและมีความสุขในการอ่านและมี
ความเพลิดเพลินในการอ่าน มีความใฝ่เรียนรู้และรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์และมีนิสัยรักการ
อ่านเพิ่มมากข้ึน  เห็นความส าคญัของการอ่าน  ใชก้ารอ่านในการแสวงหาความรู้และขอ้มูลข่างสาร
ประเภทต่างๆมาน าเสนอและถ่ายทอดใหส้าธารณชนรับรู้ และพฒันาการอ่านของตนเองจนมีนิสัยรัก
การอ่านในระดบัดีมากนกัเรียนร้อยละ 100  มีความกระตือรือร้นมีความตั้งใจในการพฒันาการอ่าน
ของตนเองและมีพฤติกรรมในการอ่านท่ีดีข้ึนมากจากการมีส่วนร่วมของผูป้กครองช่วยใหก้าร
พฒันาการด าเนินงานการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนกัเรียนเกิดผลปรากฏวา่ประสบผลส าเร็จอยา่ง
น่าพอใจมาก 
 จากการใชก้ลยทุธ์ในการพฒันา  คือ  การประชุมเชิงปฏิบติัการ  การจดักิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน  การนิเทศ  ก ากบัและติดตามผลโดยใชก้ารนิเทศภายใน  ท าใหบุ้คลากรมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการพฒันานิสัยรักการอ่าน  ส่งผลใหค้รูมีความสามารถในการจดักระบวนการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  สามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี จากการใชก้ล
ยทุธ์ในการพฒันา  คือ  การประชุมเชิงปฏิบติัการ  โดยผูว้ิจยั  กลุ่มผูร่้วมวจิยั  และวทิยากรผูใ้หค้วามรู้  
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการพฒันานิสัยรักการอ่าน  สามารถน าความรู้ความเขา้ใจ  และ
ทกัษะเก่ียวกบักระบวนการพฒันานิสัยรักการอ่านจากการฝึกปฏิบติัท่ีไดรั้บจากการประชุม  น าไปสู่
การจดักิจกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประวติ  เอราวรรณ์ (2545 :  
4-5)  ท่ีไดก้ล่าวถึง การวจิยัปฏิบติัการไวว้า่ การวจิยัปฏิบติัการ หมายถึง กระบวนการการศึกษาคน้ควา้
ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบของกลุ่มผูป้ฏิบติังาน เพื่อท าความเขา้ใจต่อปัญหาหรือขอ้สงสัยท่ีก าลงัเผชิญอยู่
และไดแ้นวทางปฏิบติัหรือวิธีแกไ้ขปรับปรุงท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนในการปฏิบติังาน จาก
การใชก้ลยทุธ์ในการพฒันา  คือ  การจดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  จากการด าเนินการจดั
กิจกรรมดว้ยการสังเกต  และการสัมภาษณ์  พบวา่  ทั้งครูผูด้  าเนินกิจกรรม  และนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  
มีความพึงพอใจ  กระตือรือร้นท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม  และใหค้วามร่วมมือในการจดักิจกรรมเป็นอยา่งดี  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีศรีรัตน์  เจิงกล่ินจนัทร์  (2545  :  53)  ไดใ้ห้
ความหมายของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  วา่  หมายถึง  การกระท าใด ๆ ก็ตาม  ท่ีมุ่งหวงัให้
กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจในเร่ืองหนงัสือ เห็นความส าคญัและความจ าเป็นของการอ่าน  เกิดความ
เพลิดเพลินในการอ่าน  กระหายใคร่อ่านอยูต่ลอดเวลาจนกลายเป็นนิสัยรักการอ่านในท่ีสุดและกรม
วชิาการ  (2546 : 77) ท่ีใหค้วามหมายกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  คือ  การกระท าต่าง ๆ ท่ีเร้าใจ  จูงใจ  
กระตุน้  สร้างบรรยากาศ  เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจในการอ่าน  เห็นความส าคญัและความ
จ าเป็นของการอ่านเกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน  พยายามพฒันาการอ่านจนเป็นนิสัย  จากการใช้
กลยทุธ์ในการพฒันา  คือ  การนิเทศ  ก ากบัและติดตามผลโดยใชก้ารนิเทศภายใน  โดยผูว้จิยั  กลุ่มผู ้
ร่วมวจิยั  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการพฒันานิสัยรักการอ่าน  สามารถน าความรู้ความ
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เขา้ใจ  และก าหนดกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการท่ีจะส่งเสริมใหเ้กิดนิสัยรักการอ่านได ้ แต่ยงัขาดทกัษะ
เก่ียวกบักระบวนการพฒันานิสัยรักการอ่านบางทกัษะซ่ึงสอดคลอ้งกบัอมรา  ปฏิภิญโญบูรณ์ (2546 : 
40)  ไดก้ล่าววา่  การนิเทศภายในเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การนิเทศเป็นกระบวนการแสวงหาความจริง
และความรู้ของส่ิงต่าง ๆ ท่ีด าเนินทางการศึกษาตอ้งอาศยัเทคนิค วธีิการและมนุษยสัมพนัธ์ ในการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ซ่ึงจะตอ้งมีการติดต่อประสานงานสร้างแรงจูงใจ เพื่อเปล่ียนแปลงไปสู่เป้าหมาย
ของการจดัการ  ดงันั้น การนิเทศจึงเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษา ท่ีตอ้งการความร่วมมือของ
บุคคลท่ีตอ้งปฏิบติัตามรูปแบบประชาธิปไตย ซ่ึงเนน้การเคารพสิทธิความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั การ
นิเทศการศึกษาตอ้งครอบคลุมงานดา้นต่าง ๆจึงจะประสบผลส าเร็จได ้
 
ข้อเสนอแนะ    
 1.  ขอเสนอแนะเพื่อน าไปใช ้ 
      1.1  การจดักิจกรรมวา่งทุกวนั  อ่านทุกคน  นกัเรียนไดใหค้วามสนใจในการอ่าน 
หนงัสือมาก  นกัเรียนหยบิหนงัสืออ่านตามความสนใจ  การจดักิจกรรมจึงควรด าเนินการจดัหา
หนงัสือใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของนกัเรียนและมีความหลากหลายมีรูปแบบและสีสันสวยงาม 
      1.2  การจดักิจกรรมเล่านิทานเสริมปัญญาหรรษาวนัศุกร์ ไดรับความสนใจจากนกัเรียน
มากท่ีสุด  นกัเรียนสนใจในการอ่าน  เห็นความส าคญัของการอ่าน  และพฒันาการอ่านของตน  อยู่
เป็นประจ า  โดยเฉพาะการเลานิทานประกอบการแสดง  ท าให้นกัเรียนกลาแสดงออกในทางท่ี
เหมาะสม  จึงควรท่ีจะส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดว้ยการเล่านิทานในทุกระดบัชั้น  และก าหนดประเภท
ในการเล่าใหมีความหลากหลายยิง่ข้ึน 
      1.3  การจดักิจกรรมเล่าขานผา่นเสียงตามสาย   นกัเรียนเห็นความส าคญัของการอ่านเพื่อ
น าเสนอขอ้มูลขา่วสารและสาระความรูไปสู่สาธารณชนและควรส่งเสริมใหนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 1-3  มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากข้ึน  โรงเรียนควรสนบัสนุนโดยจดัท าตารางออกอากาศ  โดยจดั
กิจกรรมให้เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  และส่งเสริมนกัเรียนเห็นความส าคญัและสนใจในการ 
อ่านภาษาองักฤษประจ าวนัเพิ่มข้ึนมาดว้ย   
 1.4  การจดักิจกรรมถุงความรู้ สู่ชุมชน  พบวา่  นกัเรียนอ่านหนงัสือคลองและอานไดรวดเร็ว
ข้ึน  มีพฤติกรรมการอ่านท่ีดีข้ึน  ชอบหยบิหนงัสือมาอ่านเวลาวา่งและชอบนัง่รวมกลุ่มอ่านกบัเพื่อนๆ  
ผูป้กครองนกัเรียนจึงมีบทบาทท่ีส าคญัในการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
ของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี    
 1.5 ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ  ควรมีการส่งเสริมใหห้น่วยงานอ่ืนใหก้ารสนบัสนุน
ดา้นปัจจยัในการด าเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่สถานศึกษา 
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 1.6 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ควรมีนโยบาย  มาตรการ และ
แนวทางการด าเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอยา่งต่อเน่ืองทุกปี  และมีการกระตุน้
เสริมแรงอยูเ่สมอ 
 1.7 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรมีการก ากบั  ติดตาม  และใหก้ารนิเทศอยา่งใกลชิ้ดใน
การด าเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของสถานศึกษา 
 1.8 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรให้ความส าคญัและสร้างความตระหนกัใหค้รูผูส้อนไดบู้รณาการ
การอ่านในกระบวนการเรียนการสอนและการวดัผลประเมินผลในทุกรายวชิาอยา่งจริงจงัสนบัสนุน
ดา้นสภาพแวดลอ้ม  และปัจจยัใหมี้ความพร้อมในการด าเนินงานโครงการ     
 
2.  ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป    
 2.1 ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลใหน้กัเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มข้ึน 
 2.2 ควรศึกษาพฒันารูปแบบการด าเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 2.3 ควรมีการศึกษาการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือ สถานศึกษา
ระดบัอ่ืน ๆ เพื่อแกไ้ขปัญหานกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า  และเป็นการพฒันางานประกนั
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีเหมาะสมและย ัง่ยนื 
 2.4  ควรจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากอินเตอร์เน็ตเพราะในโลกการส่ือสารในปัจจุบนั
อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีกวา้งไกลสามารถติดต่อส่ือสารไดท้ัว่โลก   
 2.5  ควรศึกษาการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจากความร่วมมือของผูป้กครองมากยิง่ข้ึน 2.6  
ควรจดัหาหนงัสือเสริมประสบการณ์ประเภทต่าง  ๆ  ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของนกัเรียนและมี
ความหลากหลายสีสันสวยงามรูปเล่มน่าสนใจ   
อ่านของตนเอง รู้จกัแสวงหาความรู้ดา้นต่างๆ ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง  จนเกิดมีนิสัยรักการอ่าน
ตลอดไป 
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การจดักิจกรรมเรียนรู้แบบคอนสตรกัติวิซึมท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถ
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Wantanee  Prajanang¹, Dr. Sompong  Srikulya² and Asst. Prof. Dr. Suratin  Narapirom³ 
 

บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ  1) พฒันาแผนการจดักจิกรรมเรยีนรูแ้บบคอนสตรกัตวิซิมึ
รายวชิา ฟิสกิส ์เรือ่ง ฟิสกิสน์ิวเคลยีร ์2) พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิา ฟิสกิส ์เรือ่ง ฟิสกิส์
นิวเคลยีร ์ของนกัเรยีนโดยการจดักจิกรรมเรยีนรูแ้บบคอนสตรกัตวิซิมึ 3) พฒันาความสามารถในการ
คดิอยา่งมวีจิารณญาณ เรือ่ง ฟิสกิสน์ิวเคลยีร ์ของนกัเรยีนโดยการจดักจิกรรมเรยีนรูแ้บบคอนสตรกัตวิิ
ซมึ 4) ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบคอนสตรกัตวิซิมึ กลุ่มตวัอยา่ง
เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนเหล่ายาววทิยาคาร  อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต  26  ปีการศกึษา 2554 จ านวน 29  คน ซึง่ไดม้าจากการ
สุ่มอยา่งง่าย การวจิยัครัง้นี้ใชห้ลกัการวจิยัปฏบิตักิาร จ านวน  3 วงจร  โดยในแต่ละวงจรปฏบิตักิารจะมี
การสะทอ้นผลการปฏบิตัโิดยผูว้จิยั ผูช้่วยวจิยัและนกัเรยีนเพื่อปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรูใ้นวงจร
ปฏบิตักิารต่อไปใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
  

 ผลการวจิยัปรากฏดงันี้ 
            1.  การพฒันาแผนการจดักจิกรรมเรยีนรูแ้บบคอนสตรกัตวิซิมึรายวชิา ฟิสกิส ์เรือ่ง ฟิสกิส์
นิวเคลยีรโ์ดยใชก้ระบวนการวจิยัปฏบิตักิารจ านวน 3 วงจร ไดแ้ผนการจดัการเรยีนรูแ้บบคอนสตรกัตวิิ
ซมึรายวชิา ฟิสกิส ์เรือ่ง ฟิสกิสน์ิวเคลยีร ์จ านวน 7 แผน นกัเรยีนมคีะแนนทดสอบท้ายวงจรปฏบิตักิาร
ทัง้ 3 วงจรผ่านเกณฑท์ีก่ าหนด 
                     2. นกัเรยีนทีเ่รยีนรูต้ามแผนการจดักจิกรรมเรยีนรูแ้บบคอนสตรกัตวิซิมึ มคีะแนนเฉลีย่
จากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 78.16 และ  นกัเรยีนจ านวนรอ้ยละ 
82.76 มคีะแนนผ่านเกณฑร์อ้ยละ70 ทีก่ าหนด  
  3. นกัเรยีนทีเ่รยีนรูต้ามแผนการจดักจิกรรมเรยีนรูแ้บบคอนสตรกัตวิซิมึ มคีะแนนเฉลีย่
จากการท าแบบทดสอบวดัการคดิอย่างมวีจิารญาณคดิเป็นรอ้ยละ 80.34  และ  นกัเรยีนจ านวนรอ้ยละ 
93.01 มคีะแนนผ่านเกณฑร์อ้ยละ70 ทีก่ าหนด 

1  นิสติปรญิญาโท  สาขาวชิาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2,3  อาจารย ์ สาขาวชิาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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                     4. นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบคอนสตรกัตวิซิมึ อยูใ่นระดบัมาก
ทีสุ่ด ทัง้โดยรวมและรายดา้น เรยีงล าดบัคะแนนเฉลีย่รายดา้นจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการจดั
กจิกรรมการเรยีนรู ้ดา้นสื่อและแหล่งการเรยีนรู ้ ดา้นสาระการเรยีนรู ้ตามล าดบั 
     
ค าส าคญั :   คอนสตรกัตวิซิมึ,  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน,  การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ,  รายวชิาฟิสกิส ์
   ฟิสกิสน์ิวเคลยีร,์  วจิยัปฏบิตักิาร 
 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to develop constructivist based learning activity 
plans  in Physics on the topic “Nuclear Physics”, 2) to develop the students’ achievement in 
Physics on the topic “Nuclear Physics” through constructivist based learning activity ,3) to 
develop the students’ critical thinking ability in Physics on the topic “Nuclear Physics” through 
constructivist based learning activity   and 4) to investigate the students’ satisfaction toward the 
constructivist based learning activity. 
 The subjects used in this research consisted of  29 Mathayom Sueksa 6 students who 
were studying in the academic year 2011 at Lhoa Yoa Wittayakarn school ,Amphur Borabue, 
Maha  Sarakham  Province under the office of secondary educational service area 26 .They 
were selected by simple random sampling technique. In this research used  3 cycles of action 
research. In each cycle, the operating performance was reflected by the researcher, research 
assistants and students to enhance lesson plans in the next cycle to be more efficient. 
 The research results were as follows:   

1. The development of constructivist based learning activity plans in Physics on the  
topic “Nuclear Physics” through 3 cycles of action research. It gained 7 constructivist based 
learning activity plans. At the end of each cycle, students had posttest scores met the criteria 
established. 

2. The mean score of the achievement test of students who learned through  
constructivist based learning activity plans was 79.33 % and 93.33 % of students had passed 
the 70 % criteria established.  

3. The mean score of the critical thinking test of students who learned through  
constructivist based learning activity plans was 80.34 % and 90.01 % of students had passed 
the 70 % criteria established.  

4. The students’ level of  satisfaction toward constructivist based learning activity 
was at the highest level both of overall and each aspect. The sequence of mean score from 
high to low found that learning activity organization was the aspect which had the highest mean 
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score, the subordinate aspect were the media and learning source, and learning strand 
respectively. 
 
KEYWORD :   Constructivist, Enhancing Achievement, Critical Thinking, Physics, Nuclear Physics, 

Action Research. 
 

บทน า 
 

 วทิยาศาสตรม์บีทบาทส าคญัยิง่ในสงัคมปจัจบุนัและอนาคตเพราะวทิยาศาสตรเ์กีย่วขอ้งกบัชวีติ
ของทุกคน ทัง้ในการด ารงชวีติประจ าวนัและการประกอบอาชพี ลว้นเป็นผลของความรูว้ทิยาศาสตร์
ผสมผสานกบัความคดิสรา้งสรรคแ์ละศาสตรอ์ื่นๆ  ความรูท้างวทิยาศาสตรช์่วยใหเ้กดิองคค์วามรูแ้ละ
ความเขา้ใจในปรากฏการณ์ธรรมชาตมิผีลใหเ้กดิการพฒันาทางเทคโนโลยอียา่งมากมาย วทิยาศาสตร์
ท าใหค้นไดพ้ฒันาวธิคีดิ ทัง้ความคดิเป็นเหตุเป็นผล คดิสรา้งสรรค ์คดิวเิคราะห ์มทีกัษะส าคญัในการ
คน้ควา้หาความรู ้มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาอยา่งเป็นระบบ สามารถตดัสนิใจโดยใชข้อ้มลู
หลากหลายและประจกัษ์พยานทีต่รวจสอบได ้สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
(2547 : 156)  
            ปจัจบุนันกัวทิยาศาสตรศ์กึษาไดน้ าเอาการเรยีนรูแ้บบคอนสตรกัตวิซิมึมาใชใ้นการเรยีนการ
สอนวทิยาศาสตร ์(Schulte. 1996 ; อา้งถงึใน วรรณทพิา รอดแรงคา้. 2541 : 45) โดยใหค้วามส าคญักบั
ความรูท้ีม่อียูแ่ลว้ในตวันกัเรยีน (Prior Knowledge) ความรูจ้ะพฒันาขึน้กต่็อเมือ่นกัเรยีนมปีฏสิมัพนัธ์
กบัเพื่อน คร ูและสภาพแวดลอ้ม นกัเรยีนจะเป็นคนสรา้งความรูห้รอืความหมายในการอธบิาย
ปรากฏการณ์ธรรมชาตจิากความเขา้ใจ ตามประสบการณ์ของตนเอง จงึท าใหก้ารสอนวทิยาศาสตรโ์ดย
การทีค่รเูป็นผูบ้รรยายประสบ ผลส าเรจ็น้อยมาก นกัเรยีนควรจะเป็นผูส้รา้งค าอธบิายหรอืสรา้งแนวคดิ
ขึน้มาดว้ยตนเอง แนวคดิในการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรใ์นปจัจบุนั มแีนวคดิตามทฤษฎคีอน
สตรกัตวิซิมึ (Constructivism) ซึง่เชื่อกนัว่านกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบับางสิง่บางอยา่งมาแลว้
ไมม่ากกน้็อย (สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี 2546 : 75-76) ดงันัน้ ก่อนทีค่รจูะ
จดัการเรยีนการสอน ใหเ้น้นว่าการเรยีนรูเ้กดิทีต่วัของนักเรยีนเองและการเรยีนรูเ้ร ือ่งใหมจ่ะมพีืน้ฐานมา
จากความรูเ้ดมิ และกระบวนการเรยีนรู ้(Process of learning) ทีแ่ทจ้รงิของนกัเรยีนไมไ่ดเ้กดิจากการ
บอกเล่าของครหูรอืจดจ าแนวคดิเท่านัน้ แต่การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรต์ามทฤษฎกีารสรา้งความรู ้เป็น
กระบวนทีน่กัเรยีนจะตอ้งสบืคน้ เสาะหา ส ารวจตรวจสอบและคน้ควา้ดว้ยวธิกีารต่าง ๆ จนท าให้
นกัเรยีนเกดิความเขา้ใจและเกดิการรบัรูอ้ย่างมคีวามหมาย จงึจะสามารถสรา้งเป็นองคค์วามรูข้องตวั
นกัเรยีนเองและเกบ็เป็นขอ้มลูไวใ้นสมองอยา่งยาวนาน สามารถน ามาใชไ้ดเ้มือ่มสีถานการณ์ใด ๆ มา
เผชญิหน้า ดงันัน้สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2546 : 75-76) จงึเสนอแนะว่า 
การทีน่กัเรยีนจะสรา้งองคค์วามรูไ้ด้ ตอ้งผ่านกระบวนการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายโดยเฉพาะอยา่งยิง่
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
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 จากการศกึษางานวจิยั มผีูน้ าวธิกีารสอนแบบคอนสตรกัตวิซิมึมาใชเ้พื่อส่งเสรมิกระบวนการคดิ
ใหก้บัผูเ้รยีน เช่น อ าไพ  ก าลงัหาญ (2545 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วชิาเคม ีเรือ่ง โครงสรา้งอะตอม ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีไ่ดร้บัการสอนดว้ยวธิกีารสอนแบบ
คอนสตรกัตวิสิต ์(Constructivism) แลว้นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ี
เรือ่งโครงสรา้งอะตอม สงูกว่าก่อนไดร้บัการสอนแบบปกตอิยา่งมนียัส าคญัทีร่ะดบั .01  สอดคลอ้งกบั 
พรหม ผกูดวง (2542 : 78) ไดศ้กึษาผลของการสอนตามแนวคอนสตรกัตวิซิมึทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่ง โลกและการเปลีย่นแปลง  ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 จ านวน 38 คน 
โดยมกีารทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน พบว่า การสอนตามแนวคอนสตรกัตวิซิมึเป็นกจิกรรมที่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รยีน ท าใหน้กัเรยีนมคีวามสุขสนุกสนานกบัการเรยีน
ไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์จรงิในการเรยีน และพบว่าสามารถช่วยใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
 “การคดิ” เป็นความสามารถทีอ่ยูใ่นตวัของมนุษยท์ุกคน แต่จะมคีวามแตกต่างกนัในแงข่อง
คุณภาพในการคดิ บางคนคดิแลว้ไดส้ิง่ทีม่ปีระโยชน์ บางคนคดิแลว้ไดส้ิง่ทีเ่ป็นโทษ คนทีค่ดิแลว้ไดส้ิง่ที่
เป็นประโยชน์เรยีกไดว้่าคนคนนัน้คดิเป็น การคดิเป็น เป็นศกัยภาพทีม่อียูใ่นมนุษยท์ุกคน (ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ 2545 : 22) การคดิเป็นกลไกส าคญัของสตปิญัญาทีส่รา้งความเจรญิ
งอกงามขององคค์วามรูแ้ละผลติผลทางสตปิญัญาทีเ่กดิคุณอนนัต ์คนคดิเป็น คดิแยบยลจะท างานไดม้ี
ประสทิธภิาพมากกว่าคนคดิไมเ่ป็น คดิหยาบ คดิไมม่เีหตุผล กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2547 : 46) จาก
ผลงานวจิยัของกรมวชิาการในโครงการพฒันาศกัยภาพของเดก็ไทย ทกัษะการคดิไดร้บัความส าคญั
ล าดบัที ่2 ทีค่วรจะไดร้บัการพฒันา กองวจิยัทางการศกึษา (กรมวชิาการ. 2543 : 145) 
 ผลการทดสอบทางการศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัชาต ิ(O-NET)ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  
ปีการศกึษา 2553 ศูนยส์อบส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26  โรงเรยีนทีเ่ขา้รว่ม
ประเมนิจ านวน 35 โรงเรยีน พบว่า โรงเรยีนเหล่ายาววทิยาคาร มคีะแนนเฉลีย่รวมเท่ากบั 31.88  
คะแนนเฉลีย่ของวชิาวทิยาศาสตรเ์ท่ากบั 25.51 และวชิาฟิสกิสเ์ป็นวชิาหนึ่งของวทิยาศาสตรท์ีน่กัเรยีน
ท าคะแนนไดอ้ยูใ่นเกณฑค์่อนขา้งต ่าไมเ่ป็นทีน่่าพอใจ เสาวลกัษณ์  ปีกกลาง (2553 : 3) และส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 มนีโยบายว่าทุกโรงเรยีนในสงักดัจะตอ้งมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 ทุกปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายโรงเรยีนเหล่ายาววทิยาคารจงึไดก้ าหนดใหทุ้ก
กลุ่มสาระตอ้งมกีารพฒันาใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึน้ตามเกณฑท์ีโ่รงเรยีนก าหนด คอืรอ้ยละ 70  
 ในส่วนของโรงเรยีนเหล่ายาววทิยาคาร  มปีญัหาดา้นนักเรยีนขาดทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์ ผูว้จิยัซึง่เป็นครผููส้อนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6  ตระหนกัถงึความส าคญัของการมทีกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ โดยเฉพาะนกัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6 ทีต่อ้งมกีารพฒันา
ทกัษะกระบวน การทางวทิยาศาสตร ์อย่างถูกตอ้งและต่อเนื่อง  การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ 
คอนสตรกัตวิซิมึ จะท าใหน้ักเรยีนมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรเ์ป็นไปตามเป้าหมายหลกัสตูร 
เพื่อใชเ้ป็นกระบวนการส าคญัในการเรยีนรูข้องนกัเรยีน  
                  จากประสบการณ์การสอนของผูว้จิยัทีเ่ป็นครผููส้อนในวชิาฟิสกิส์ พบว่า นกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนเหล่ายาววทิยาคาร จ านวนมากมแีนวคดิเรือ่ง ฟิสกิสน์ิวเคลยีรไ์มถู่กตอ้ง
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สาเหตุหนึ่งเนื่องจากเนื้อหาในบทเรยีนนี้ส่วนมากเป็นเน้ือหาทีเ่ป็นนามธรรม และเป็นเน้ือหาทีเ่ชื่อมโยง
สมัพนัธก์นั ท าใหน้กัเรยีนไมส่ามารถเรยีนรูแ้นวคดิหรอืรวบรวมแนวคดิทีเ่รยีนไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง หาก
นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่ง ฟิสกิสน์ิวเคลยีรเ์ป็นอยา่งดแีละถูกตอ้งกจ็ะท าใหส้ามารถเรยีนเรือ่ง
อื่นๆ ต่อไปไดง้า่ยขึน้  
                  ดงันัน้ ผูว้จิยัในฐานะทีเ่ป็นครผููส้อนจงึมคีวามสนใจทีจ่ะพฒันากระบวนการเรยีนการสอน
เพื่อใหน้กัเรยีนเกดิแนวคดิทีถู่กตอ้งในการเรยีนเรือ่ง ฟิสกิสน์ิวเคลยีรโ์ดยนกัเรยีนเป็นผูส้รา้งแนวคดิดว้ย
ตนเอง และพฒันาผลสมัฤทธิท์ีเ่กดิขึน้กบันกัเรยีนในดา้นต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการจดัการ
เรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์3 ดา้น คอื ดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ดา้นทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรแ์ละดา้นเจตคตต่ิอวชิาวทิยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
วทิยาศาสตรท์ีเ่น้นการ สรา้งองคค์วามรูอ้นัจะเป็นประโยชน์ต่อการปรบัปรุงการเรยีนการสอน
วทิยาศาสตรใ์หด้ขีึน้ พฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรซ์ึง่สามารถตอบสนองความมุง่หมายในการ
พฒันาเดก็ไทยใหม้คีุณภาพ เพื่อเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศชาตใิหเ้จรญิกา้วหน้ายิง่ขึน้ต่อไป 
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1. เพื่อพฒันาการจดักจิกรรมเรยีนรูแ้บบคอนสตรกัตวิซิมึรายวชิา ฟิสกิส ์เรือ่ง ฟิสกิสน์ิวเคลยีร์

โดยใชก้ระบวนการวจิยัปฏบิตักิาร  
2. เพื่อพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิา ฟิสกิส ์เรือ่ง ฟิสกิสนิ์วเคลยีร ์ของนักเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่6 โดยการจดักจิกรรมเรยีนรูแ้บบคอนสตรกัตวิซิมึ 
3. เพื่อพฒันาความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  
4. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบคอนสตรกัตวิซิมึ  

 
สมมติุฐานการวิจยั 

1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิา ฟิสกิส ์เรือ่ง ฟิสกิสนิ์วเคลยีร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
6 ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมเรยีนรูแ้บบคอนสตรกัตวิซิมึ สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70  

2. ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  เรือ่ง ฟิสกิสน์ิวเคลยีร ์ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6 หลงัเรยีนสงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 
 

ขอบเขตการวิจยั 
               1. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนเหล่ายาววทิยา
คาร อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 ปีการศกึษา 
2554 จ านวน 2 หอ้งเรยีน ไดแ้ก่ หอ้ง 6/1 จ านวน 29 คน หอ้ง 6/2 จ านวน 25 คน รวมทัง้สิน้จ านวน 54 
คน ซึง่มกีารจดันกัเรยีนแบบคละความสามารถ 

  2. กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นงานวจิยั เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/1 โรงเรยีนเหล่ายาววทิยา
คาร  อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  เขต  26  ปี
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การศกึษา 2554  จ านวน 29  คน ซึง่ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย  (Simple Random Sampling) ท าได้
โดยวธิกีารจบัสลาก 
              3. ตวัแปรทีศ่กึษา  
   3.1 ตวัแปรตน้ คอื การจดักจิกรรมเรยีนรูแ้บบคอนสตรกัตวิซิมึรายวชิา ฟิสกิส ์ 
เรือ่ง ฟิสกิสน์ิวเคลยีร ์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 
   3.2 ตวัแปรตาม คอื 
    3.2.1  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีไ่ดร้บัการจดั 
กจิกรรมเรยีนรูแ้บบคอนสตรกัตวิซิมึรายวชิา ฟิสกิส ์เรื่อง ฟิสกิสน์ิวเคลยีร์ 

 3.2.2  ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  
ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมเรยีนรูแ้บบคอนสตรกัตวิซิมึรายวชิา ฟิสกิส ์เรือ่ง ฟิสกิสน์ิวเคลยีร์ 

 3.2.3  ความพงึพอใจในการของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีม่ต่ีอกจิกรรมการ 
เรยีนรูแ้บบคอนสตรกัตวิซิมึรายวชิา ฟิสกิส ์เรือ่ง ฟิสกิสน์ิวเคลยีร์ 
               4. เนื้อหาวชิาทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นส่วนหนึ่งของวชิาฟิสกิส ์เรือ่ง ฟิสกิสน์ิวเคลยีร ์
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 โดยอา้งองิหลกัสตูรของสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
(สสวท.) (กรมวชิาการ. 2546 : 5) แบ่งเนื้อหาออกเป็น จ านวน 7 แผนการจดัการเรยีนรู ้ เวลา 14 
ชัว่โมง 
               5. ระยะเวลา  ภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา 2554 
      

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. นกัเรยีนไดพ้ฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ
ท าใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจและมคีวามคดิอยา่งมวีจิารณญาณมากขึน้ 
           2. เป็นแนวทางส าหรบัครวูทิยาศาสตรท์ีส่นใจการจดัการเรยีนการสอน แบบสรา้งองคค์วามรูโ้ดย
ใชก้ระบวนการวจิยัปฏบิตักิาร ไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรข์องตนและเป็นแนวทางใน
การส่งเสรมิประสทิธภิาพการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนต่อไป 
           3. โรงเรยีนไดใ้ชเ้ป็นตน้แบบในการพฒันากระบวนการสอนทางด้านอื่นต่อไป 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 การวจิยัเรือ่งการจดักจิกรรมเรยีนรูแ้บบคอนสตรกัตวิซิมึทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ
ความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ  รายวชิาฟิสกิสเ์รือ่ง ฟิสกิสน์ิวเคลยีร ์ ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6 โดยใชว้จิยัปฏบิตักิาร ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นงานวจิยั เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/1 โรงเรยีนเหล่ายาววทิยาคาร  
อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  เขต  26  ปีการศกึษา 
2554  จ านวน 29  คน ซึง่ไดม้าจากการสุ่มอย่างงา่ยท าไดโ้ดยวธิกีารจบัสลาก 
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รปูแบบการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัปฏบิตักิารใชร้ปูแบบการวจิยัของเคมมสิ และแมคทาคกาท โดยมี
ผูช้่วยวจิยัคอื นางอรสา  ชนิรตัน์ คร ูคศ.1 โรงเรยีนเหล่ายาววทิยาคาร มบีทบาทในการปฏบิตักิารดงันี้ 
สงัเกตพฤตกิรรมการจดัการเรยีนรูข้องคร ูสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนของนกัเรยีน ช่วยรวบรวมปญัหาที่
พบในชัน้เรยีน เสนอแนวทางในการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรูใ้นแต่ละชัว่โมง และสนบัสนุนส่งเสรมิ
การจดัสภาพแวดลอ้มในชัน้เรยีนใหม้บีรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัมดีงันี้  คอื 
                  1.  แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบคอนสตรกัตวิซิมึ  
                  2.  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการสะทอ้นผลการปฏบิตั ิไดแ้ก่ 
                        2.1 แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนของนกัเรยีน 
                        2.2  แบบบนัทกึผลการใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู้  
                 3. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิประสทิธผิลการจดัการเรยีนรู้ ไดแ้ก่ 
                        3.1  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา ฟิสกิส ์ เรือ่ง ฟิสกิสนิ์วเคลยีร ์  
                        3.2  แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
                        3.3  แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้
การจดัการเรยีนรูแ้บบคอนสตรกัตวิซิมึ 
                 4.  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการสะทอ้นผลการปฏบิตักิาร ไดแ้ก่ 
                       4.1  แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนของนกัเรยีน แบบประเมนิการจดัการเรยีนการ
สอน และแบบบนัทกึผลการใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู ้ 
                5. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิผลการจดัการเรยีนรู้ ไดแ้ก่ 
                       5.1  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
                       5.2 แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
                       5.3   แบบสอบถามความพงึพอใจ 
         

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ในการวจิยัครัง้นี้ เป็นการวจิยักบักลุ่มตวัอยา่งเพื่อการศกึษาผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้
แบบคอนสตรกัตวิซิมึทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ  
รายวชิาฟิสกิสเ์รือ่ง ฟิสกิสน์ิวเคลยีร ์ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6  โรงเรยีนเหล่ายาววทิยาคาร 
อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26  จ านวน  29  คน   
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการศกึษาวจิยัและเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี้ 
                1.ขัน้วางแผน (Plan)  
                2.ขัน้ปฏบิตักิาร (Act) 
                3.ขัน้สงัเกตการณ์ (Observe) 
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                4. ขัน้สะทอ้นการปฏบิตั ิ(Reflect) 
 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 การศกึษาผลการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบคอนสตรกัตวิซิมึทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ
ความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ  รายวชิาฟิสกิสเ์รือ่ง ฟิสกิสน์ิวเคลยีร ์ ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6  โรงเรยีนเหล่ายาววทิยาคาร ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชโ้ปรแกรม
ส าเรจ็รปู 
 

สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
 การวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัครัง้นี้เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูระหว่างด าเนินการปฏบิตักิารวจิยั
และหลงัจากสิน้สุดการปฏบิตักิารวจิยั ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถติใินการวจิยัดงันี้ 
  1. หาค่าสถติพิืน้ฐาน  
    1.1  รอ้ยละ (Percentage) 
   1.2 หาค่าเฉลีย่ (Mean) 
   1.3  การหาค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
                 2.  การหาประสทิธภิาพของเครือ่งมอื 
    2.1 หาความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity)  
                   2.2  ความยากงา่ย (P) 
                   2.3  การหาค่าอ านาจจ าแนก (r)  
                   2.4  สถติทิีใ่ชว้เิคราะหห์าคุณภาพและสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิ ์ 
 

สรปุผลการวิจยั 
             การวจิยัเรือ่งผลการจดักจิกรรมเรยีนรูแ้บบคอนสตรกัตวิซิมึทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
และความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  รายวชิาฟิสกิสเ์รือ่ง ฟิสกิสน์ิวเคลยีร ์ ของนกัเรยีนชัน้ 
มธัยมศกึษาปีที ่6 โดยใชว้จิยัปฏบิตักิาร สรุปผลการวจิยั ดงันี้ 
  1.  การจดักจิกรรมเรยีนรูแ้บบคอนสตรกัตวิซิมึรายวชิา ฟิสกิส ์เรือ่ง ฟิสกิสน์ิวเคลยีรโ์ดยใช้
กระบวนการวจิยัปฏบิตักิารมาใชใ้นการพฒันากจิกรรมการเรยีนรว่มกบัการวางแผนการปฏบิตั ิการ
สงัเกต โดยใชเ้ครือ่งมอืทีส่รา้งขึน้จากนัน้ผลจากการปฏบิตักิารดงักล่าว ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มลูไดด้งันี้   
พฤตกิรรมของครพูบว่า ผูว้จิยัพดูไดช้ดัเจนมกีารเตรยีมตวัล่วงหน้าท าไดด้ ีพฤตกิรรมของนกัเรยีนพบว่า 
นกัเรยีนสามารถเรยีนรูด้ว้ยตวัเองไดด้ขีึน้ สรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองไดด้มีคีวามมัน่ใจในค าตอบทีค่รใูห้
คน้ควา้ ใหค้วามรว่มมอืในกลุ่มของตนเองมากขึน้ กจิกรรมการเรยีนการสอน พบว่า นักเรยีนปฏบิตัิ
กจิกรรมตามแผนการจดัการเรยีนรูไ้ดด้ ีในแต่ละวงจรปฏบิตักิาร และจะมกีารวดัผลประเมนิผลของแต่ละ
วงจรโดยการท าแบบทดสอบทา้ยวงจรปฏบิตักิาร เมือ่ตรวจสอบจ านวนนกัเรยีนทีผ่่านเกณฑท์ีก่ าหนดไว้
รอ้ยละ 70 ปรากฏว่าในวงรอบปฏบิตักิารที ่1 มนีกัเรยีนทีผ่่านเกณฑจ์ านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
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75.86 ของนกัเรยีนทัง้หมด ในวงรอบปฏบิตักิารที ่2  มนีกัเรยีนทีผ่่านเกณฑจ์ านวน 23 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 79.31 ของนกัเรยีนทัง้หมด ในวงรอบปฏบิตักิารที ่3  มนีกัเรยีนทีผ่่านเกณฑจ์ านวน 24 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 82.76 ของนกัเรยีนทัง้หมด แสดงว่านกัเรยีนมคีะแนนทา้ยวงจรปฏบิตักิารทัง้ 3 วงจรผ่านเกณฑ์
ทีก่ าหนดไว ้
                     2. ผลการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิา ฟิสกิส ์เรือ่ง ฟิสกิสนิ์วเคลยีร ์ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 โดยการจดักจิกรรมเรยีนรูแ้บบคอนสตรกัตวิซิมึ ผลปรากฏว่าคะแนนของ
การท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เฉลีย่ 23.45 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 78.16 นกัเรยีนที่
ผ่านเกณฑจ์ านวน24 คน จากนกัเรยีนทัง้หมด 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 82.76 ผ่านเกณฑท์ีต่ ัง้ไวร้อ้ยละ 
70  

       3. เมือ่สิน้สุดการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบคอนสตรกัตวิซิมึจ านวน 7 แผนการจดัการ
เรยีนรูแ้ลว้ ผูว้จิยัไดใ้หน้กัเรยีนท าแบบทดสอบวดัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ เพื่อพฒันาความสามารถใน
การคดิอย่างมวีจิารณญาณ เรือ่ง ฟิสกิสน์ิวเคลยีร ์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  ผลปรากฏว่า
นกัเรยีนมคีะแนนแบบทดสอบวดัการคดิอยา่งมวีจิารญาณ เฉลีย่ 32.14 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 80.34  
นกัเรยีนทีผ่่านเกณฑจ์ านวน27 คน จากนกัเรยีนทัง้หมด 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ  93.01 ผ่านเกณฑท์ีต่ ัง้ไว้
รอ้ยละ 70  
                     4. ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอกจิกรรมการเรยีนรู้ 
แบบคอนสตรกัตวิซิมึ เมือ่สิน้สุดกจิกรรมปฏบิตักิารแลว้ ผลปรากฏว่าระดบัความพงึพอใจของนกัเรยีนที่
มต่ีอกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบคอนสตรกัตวิซิมึ โดยใชก้ระบวนการวจิยัปฏบิตักิาร เหน็ดว้ยในระดบัมาก
ทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.55  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า 3 ล าดบัแรกทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด คอื 
ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เหน็ดว้ยในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่ 4.57 รองลงมาคอืดา้นสื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้ เหน็ดว้ยในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่ 4.56 และ ดา้นสาระการเรยีนรู ้เหน็ดว้ยในระดบัมาก
ทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่ 4.55 
 

อภิปรายผลการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัขออภปิรายผลตามวตัถุประสงค ์4 ขอ้ ดงันี้ 
  1.  เพื่อพฒันาการจดักจิกรรมเรยีนรูแ้บบคอนสตรกัตวิซิมึรายวชิา ฟิสกิส ์ เรือ่ง ฟิสกิส์
นิวเคลยีร ์ทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันาและปรบัปรงุกจิกรรมการสอนโดยวเิคราะหส์ภาพปญัหาและหาแนวทางใน
การแกป้ญัหาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของผูเ้รยีน มกีารปรบัปรงุพฒันากจิกรรมการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสม
มากขึน้ในวงจรปฏบิตักิารต่อไปตลอดจนน าเสนอผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอืก่อนลงมอื
ปฏบิตั ิจงึส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนดขีึน้ สอดคลอ้งกบัผลการศกึษา ของแมนชยั  สมนึก.  (2551 
: 174) ศกึษาผลการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในวชิาเคม ีเรือ่ง โมล ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่5 โรงเรยีนเรณูนครวทิยานุกูล สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครพนม เขต 1 ตามกระบวนการ 
วจิยัเชงิปฏบิตักิาร กลุ่มเป้าหมายคอืนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนเรณูนครวทิยานุกูล  
ผลการวจิยัพบว่า ผลการวเิคราะหส์ภาพปญัหาพบว่า ครผููส้อนจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีไ่มห่ลากหลาย 
ไมเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัอยา่งจรงิจงั ขาดการเสรมิแรง นักเรยีนไมช่่วยเหลอืกนั ขาดความรบัผดิชอบวธิี
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แกป้ญัหาคอื ควรมกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีม่ ีสื่อ การวดัผลประเมนิผลทีห่ลากหลาย ส่งเสรมิ
กระบวนการกลุ่มใหน้กัเรยีนคดิและแกป้ญัหารว่มกนั ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรือ่ง โมล นกัเรยีนผ่าน
เกณฑจ์ านวน 41 คน จากจ านวนนกัเรยีน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 95.35 ระดบัผลสมัฤทธิส์งูกว่าเกณฑท์ี่
ก าหนดคอืรอ้ยละ 70 ของคะแนนเตม็ทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบักาญจนา  คงัคะประดษิฐ์  
(2547 : 62) การสอนใหเ้กดิแนวคดิเรือ่งพนัธะเคม ีตามแนวคอนสตรกัตวิซิมึ ส าหรบันกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่4  วดัไรข่งิวทิยา ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2544 จ านวน 40  คน  ไดจ้ากการสุ่ม
อยา่งงา่ย จากนกัเรยีน 160 คน โดยใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู ้ ผลการวจิยัพบว่า 1) การจดัการเรยีนการ
สอนตามแนวคอนสตรกัตวิซิมึเป็นการพฒันาใหน้กัเรยีนเกดิแนวคดิเรือ่งพนัธะเคม ีและมแีนวคดิถูกตอ้ง
ในหวัขอ้พนัธะไอออนิก รอ้ยละ  87.50 พนัธะโคเวเลนตร์อ้ยละ 85 รปูร่างและสภาพขัว้ของโมเลกุล 
โคเวเลนตร์อ้ยละ 75 สมบตัขิองสารโคเวเลนตแ์ละพนัธะโลหะรอ้ยละ 82.50 2) นกัเรยีนทีเ่รยีนเรือ่ง
พนัธะเคมตีามแนวคอนสตรกัตวิซิมึมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรไ์มต่ ่ากว่ารอ้ยละ 60  
3) นกัเรยีนทีเ่รยีนเรือ่งพนัธะเคมตีามแนวคอนสตรกัตวิซิมึมเีจตคตต่ิอวชิาเคมดีขีึน้กว่าเดมิ 
  2. เพื่อพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิา ฟิสกิส ์เรือ่ง ฟิสกิสน์ิวเคลยีร ์ของนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6 โดยการจดักจิกรรมเรยีนรูแ้บบคอนสตรกัตวิซิมึโดยก าหนดใหน้กัเรยีนรอ้ยละ 70 ของ
จ านวนนกัเรยีนทัง้หมดมคีะแนนผ่านเกณฑไ์มน้่อยกว่ารอ้ยละ 70 ของคะแนนเตม็ ผลการวจิยัพบว่า 
นกัเรยีนทีท่ าคะแนนผ่านเกณฑท์ีก่ าหนด คอื คะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
รอ้ยละ 70 ของคะแนนเตม็ 30 คะแนน จ านวน 24 คน จากจ านวนนกัเรยีนทัง้หมด 29 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 82.76 เป็นเพราะว่าจดัจดัการเรยีนรูต้ามแนวคอนสตรกัตวิซิมึ มกีระบวนการเรยีนรูท้ีเ่ป็นระบบเริม่
จากขัน้ที ่1 ขัน้ทบทวน เป็นการเตรยีมความพรอ้มของผูเ้รยีนใหผู้เ้รยีนแต่ละคนไดอ้ธบิายหรอืบอก
ความรู ้ความเชื่อหรอืประสบการณ์เดมิทีม่อียูแ่ลว้ ซึง่เป็นการท าใหท้ราบว่านกัเรยีนแต่ละคนมคีวามรู้
พืน้ฐาน ในการเรยีนเนื้อหาใหมห่รอืไม ่มากน้อยเพยีงใด  2. ขัน้ท าความเขา้ใจเป็นขัน้ตอน ท าความ
กระจ่างและแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกนั ผูส้อนจะกระตุน้ใหผู้เ้รยีนจะด าเนินกจิกรรมเพื่อสบืคน้ขอ้มลู
จากแหล่งเรยีนรูต่้างๆ การคน้ควา้จากแหล่งเรยีนรูต่้าง ๆ  การปฏบิตักิารคน้หา และการแบ่งงานความ
รบัผดิชอบภายในกลุ่ม 3. ขัน้จดัโครงสรา้งแนวความคดิใหม่ ผูเ้รยีนน าผลจากการอภปิรายและสาธติที่
เป็นผลจากการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกนัมาก าหนดเป็นความคดิใหม่ หรอืความรูใ้หม่  การน าเสนอ
แนวคดิใหม่ การน าเสนอรปูแบบนวตักรรมใหม่ 4. ขัน้การน าแนวคดิไปใชเ้ป็นขัน้ตอนทีผู่เ้รยีนใชแ้นวคดิ
หรอืความรูค้วามเขา้ใจทีไ่ดพ้ฒันาขึน้มาใหมใ่นสถานการณ์ต่างๆ จนเกดิการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย 
เป็นกจิกรรมทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนไดป้ระมวลองคค์วามรูเ้พื่อการน าไปใชป้ระโยชน์  การบรรยายสรุป
แนวคดิใหม/่การสรา้งสถานการณ์ใหม่ การจดันิทรรศการ/สาธติผลงานของกลุ่ม สอดคลอ้งกบัสาวติร ี 
เครอืใหญ่ (2548 : 62) การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละความคดิวจิารณญาณใน
สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ทีไ่ดร้บัการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้
ดว้ยวงจรการเรยีนรูก้บัการสอนทีเ่น้นการเรยีนแบบรว่มมอื โรงเรยีนชดิใจชื่น ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 
2547 จ านวน 60  คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที ่1 จ านวน 30 คนไดร้บัการสอนแบบสบืเสาะหาความรูด้ว้ย
วงจรการเรยีนรู ้และกลุ่มทีส่องจ านวน 30 คนไดร้บัการสอนเน้นการเรยีนแบบรว่มมอื ไดม้าจากการสุ่ม
แบบสุ่ม โดยการจบัฉลาก โดยใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู ้จ านวน 20 คาบ คาบละ 50 นาท ี ผลการวจิยั
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พบว่า นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบสบืเสาะหาความรูก้บัการสอนทีเ่น้นการเรยีนแบบรว่มมอืมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่.01 โดยค่าเฉลีย่คะแนน
ของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนทีเ่น้นการเรยีนแบบรว่มมอืสงูกว่าการไดร้บัการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้
ดว้ยวงจรการเรยีนรู ้
  3. เพื่อพฒันาความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ เรือ่ง ฟิสกิสน์ิวเคลยีร ์ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 โดยก าหนดใหน้กัเรยีนรอ้ยละ 70 ของจ านวนนกัเรยีนทัง้หมดมคีะแนน
ผ่านเกณฑไ์มน้่อยกว่ารอ้ยละ 70 ของคะแนนเตม็ ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนทีท่ าคะแนนผ่านเกณฑท์ี่
ก าหนด คอื คะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน รอ้ยละ 70 ของคะแนนเตม็ 40 
คะแนน จ านวน 27 คน จากจ านวนนกัเรยีนทัง้หมด 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 82.76 ทัง้นี้เนื่องจากการ
จดัการเรยีนรูต้ามแนวคอนสตรกัตวิซิมึมลีกัษณะเด่นคอืการใหค้วามส าคญัของกระบวนการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีนและความส าคญัของความรูเ้ดมิ ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดแ้สวงหาความรูแ้ละสรา้งความรูด้ว้ย
ตนเอง การเรยีนรูแ้บบน้ีจะส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาความสามารถในการคดิพรอ้มทัง้ฝึกใหผู้เ้รยีนมี
ทกัษะทางสงัคม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วริงัรอง   ทองวเิศษ (2545 : 144) ไดศ้กึษาผลการจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นกระบวนการคดิอย่างมวีจิารณญาณในวชิาวทิยาศาสตร ์ พบว่า นกัเรยีน
เกดิการคดิอย่างมวีจิารญาณสงูขึน้โดย พบว่า ก่อนเรยีนนกัเรยีนไดค้ะแนนแบบทดสอบการคดิอย่างมี
วจิารณญาณเฉลีย่  15.38  คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ  43.94 และหลงัเรยีนนกัเรยีนไดค้ะแนนการคดิอย่าง
มวีจิารณญาณ  24.74  คะแนนคดิเป็นรอ้ยละ 70.68  ซึง่หลงัเรยีนนกัเรยีนมกีารคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
สงูขึน้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีด่บั .01   
  4. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบคอนสตรกัตวิซิมึ 
ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบคอนสตรกัตวิซิมึ 
โดยใชก้ระบวนการวจิยัปฏบิตักิาร เหน็ดว้ยในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.55  เมือ่วเิคราะห์
รายดา้นพบว่า ดา้นสาระการเรยีนรู ้นกัเรยีนมรีะดบัความพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
คอนสตรกัตวิซิมึ ภาพรวมเหน็ดว้ยในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.55  เมือ่พจิารณาเป็นราย
ขอ้พบว่า 3 ล าดบัแรกทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด คอื จดุมุง่หมายและเนื้อหาทีเ่รยีนเป็นเรือ่งทีข่า้พเจา้ชอบ 
และ เนื้อหาสาระเป็นเรือ่งทีฉ่นัสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้ มคี่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากนั โดยค่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.59 รองลงมาคอื ขา้พเจา้ไดว้ธิกีารศกึษาคน้ควา้เรือ่งทีเ่รยีนจากแหล่งเรยีนรูต่้างๆและ ความรูท้ีไ่ดร้บั
จากการเรยีนรูเ้ป็นเรือ่งทีน่ าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้มคี่าเฉลีย่เท่ากนั โดยค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.55 และ
เนื้อหาสาระทีเ่รยีนเป็นเรือ่งทีไ่มย่ากเกนิไป มีค่่าเฉลีย่เท่ากบั 4.45 ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
นกัเรยีนมรีะดบัความพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบคอนสตรกัตวิซิมึ ภาพรวมเหน็ดว้ยใน
ระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.57  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 3 ล าดบัแรกทีม่คี่าเฉลีย่มาก
ทีสุ่ด คอื กจิกรรมทีน่ ามาใชใ้นการเรยีนมคีวามน่าสนใจ มคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ดเท่ากบั 4.69 รองลงมา คอื
กจิกรรมทีน่ ามาใชม้คีวามเหมาะสมช่วยใหเ้กดิการเรยีนรูต้ามจดุประสงคใ์ชจ้รงิ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.59 
และ มกีจิกรรมใหม ่ๆ ทีท่า้ทายมาสอดแทรกในการเรยีนการสอนช่วยใหเ้กดิการเรยีนรู้ และขา้พเจา้ได้
เป็นผูล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเองหรอืรว่มกบักลุ่มกจิกรรมมคี่าเฉลีย่เท่ากนั โดยค่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.55 ดา้นสื่อและแหล่งการเรยีนรู ้นกัเรยีนมรีะดบัความพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบคอน
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สตรกัตวิซิมึ ภาพรวมเหน็ดว้ยในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.56  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้
พบว่า 3 ล าดบัแรกทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด คอื การศกึษาคน้ควา้จากแหล่งเรยีนรูด้ว้ยตนเองท าใหผู้เ้รยีน
เขา้ใจและจดจ าไดด้ยีิง่ขึน้ มคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ดเท่ากบั 4.72 รองลงมา คอื มสีื่อประกอบการเรยีนรูท้ี่
น่าสนใจและมคีวามรูส้กึตื่นเตน้ทีไ่ดศ้กึษาคน้ควา้จากแหล่งเรยีนรู้ ค่าเฉลีย่เท่ากนั โดยค่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.66 และ สื่อ/แหล่งเรยีนรูม้จี านวนเพยีงพอกบันกัเรยีน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.45 และดา้นการวดัผล
ประเมนิผล นกัเรยีนมรีะดบัความพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบคอนสตรกัตวิซิมึ ภาพรวม
เหน็ดว้ยในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.52  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 3 ล าดบัแรกทีม่ ี
ค่าเฉลีย่มากทีสุ่ด คอื ผูเ้รยีนมคีวามพอใจกบัการปฏบิตัใินการประเมนิทุกครัง้มคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ดเท่ากบั 
4.76 รองลงมา คอื เมือ่ท ากจิกรรมผูส้อนจะใหก้ าลงัใจผูเ้รยีนโดยการแนะน า ชมเชยเสมอ มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.62 และ ฉนัมโีอกาสไดท้ราบคะแนนของตนเองทนัท ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.52  ทัง้นี้ เนื่องมาจาก
การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคอนสตรกัตวิซิมึมกีารใหค้วามส าคญัของกระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและ
ความส าคญัของความรูเ้ดมิ ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดแ้สวงหาความรูแ้ละสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 
การเรยีนรูแ้บบนี้จะส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาความสามารถในการคดิ ไดอ้ภปิรายแสดงความคดิเหน็ท า
ใหบ้รรยากาศในหอ้งเรยีนสนุกสนานไมเ่ครยีด ส่งผลใหน้กัเรยีนกลา้คดิ กลา้ท า กลา้แสดงออก โดยครู
เป็นผูใ้หค้ าปรกึษาและอ านวยความสะดวกในการจดักจิกรรม 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ขอ้เสนอแนะจากการวจิยัในครัง้นี้ 
            1.1  การท าวจิยัในครัง้น้ีเดก็กลุ่มอ่อนยงัมปีญัหาในการเรยีนในชัน้เรยีนควรจะมกีารสอน
ซ่อมเสรมิดว้ย 
               1.2  การสอนแบบคอนสตรกัตวิซิมึเป็นการสอนทีต่อ้งใชเ้วลาในการสอนค่อนขา้งมาก 
ครผููส้อนควรวางแผนเตรยีมอุปกรณ์ต่างๆ ไวใ้หพ้รอ้ม และปรบัยดืหยุ่นเรือ่งเวลาใหเ้หมาะสมกบั
กจิกรรม 
            1.3  ครคูวรสรา้งบรรยากาศการสอนใหเ้ป็นตนเองดแูลเอาใจใส่ใหค้ าปรกึษา และแนะน า 
ตลอดจนใชเ้ทคนิคในการสรา้งแรงจงูใจ เพื่อใหน้กัเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้และพฒันากระบวนการทาง
วทิยาศาสตรอ์ยา่งต่อเนื่อง 
 2.  ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัครัง้ต่อไป 
             2.1  ควรมกีารวจิยัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบคอนสตรกัตวิซิมึ โดยใชก้ระบวนการวจิยั
ปฏบิตักิารกบันกัเรยีนระดบัชัน้อื่นและกลุ่มสาระอื่น 
             2.1  ควรมกีารวจิยัทกัษะดา้นการคดิอื่น นอกจากจะมกีารพฒันาความสามารถในการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณ เช่น ทกัษะการคดิวเิคราะห ์คดิสงัเคราะห ์คดิสรา้งสรรค ์เป็นต้น 
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การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองพืชสมนุไพรในท้องถ่ินตามแนวคิดวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยีและ
สงัคม  ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  4 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 

Learning activity from local herbs through the conceptual of science, technology and 
social : the case study of grade 4 Students from Anuban  Kalasin  school. 

 
พชิญา  ตรสิกุล  1, ดร. ศกัดิพ์งศ ์ หอมหวล  2 และดร. นลนิรตัน์  อภชิาต ิ 3 
Pitchaya  Trisakul 1, Dr. Sakpong  Homhuan 2, Dr. Nalinrat  Apichart 3 

 
บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อ 1) พฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์
ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสงัคม  2) เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมก่อนและหลงัการ 
จดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตรต์ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสงัคม และ 3) ศกึษา 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้นความตระหนกัถงึคุณค่าของพชืสมนุไพรและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ของผูเ้รยีน
เกีย่วกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตรเ์รือ่งพชืสมนุไพรในทอ้งถิน่ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ 
เทคโนโลยแีละสงัคม กลุ่มเป้าหมายโดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง  ไดแ้ก่  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่
4/5 จ านวน 33  คน กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูส าคญั ไดแ้ก่ ครวูทิยาศาสตร ์ ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นพชืสมนุไพร  
ผูป้กครอง  ด าเนินการวจิยัแบบผสานวธิ ี เครือ่งมอืทีใ่ชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ 1) แบบส ารวจความ
ตอ้งการ  2) แบบบนัทกึสนาม  3) แบบสงัเกตพฤตกิรรม 4) แบบประเมนิพฤตกิรรมก่อนและหลงั
กจิกรรม  5) แบบบนัทกึการประชุมการสนทนากลุ่ม และ 6) แบบประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
ดา้นความตระหนกัถงึคุณค่าของพชืสมุนไพรและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ 
ค่าเฉลีย่ ค่ารอ้ยละ และการวเิคราะหผ์ลแบบพรรณนา   
 ผลการวจิยั  พบว่า 
  1. ผลการพฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตรเ์รือ่งพชืสมุนไพรในทอ้งถิน่ 
ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสงัคม  พบว่า   
        1.1  สภาพปญัหาการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์และส ารวจความตอ้งการของนกัเรยีนใน
การจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตรข์องโรงเรยีนอนุบาลกาฬสนิธุ์ พบว่า  การจดัการเรยีนการ
สอนเน้นการเรยีนจากต าราและการท่องจ า ใหเ้รยีนแบบพึง่ตนเอง มุง่ในการสอบ แขง่ขนั ไมเ่คยสรา้งมติิ
แห่งความสุขกบัธรรมชาตใินการเรยีนรู ้ท าใหน้กัเรยีนขาดความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพชืสมุนไพร 
รวมทัง้ขาดจติส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื และจากการส ารวจ
ความตอ้งการของนกัเรยีน  พบว่า  นกัเรยีนตอ้งการจดักจิกรรม และออกแบบการเรยีนรูร้ว่มกนัจาก
ครผููส้อน ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และพ่อแม ่ เป็นผูถ่้ายทอดองคค์วามรู ้พรอ้มทัง้จดักจิกรรมการเรยีนรู ้ณ 
แหล่งเรยีนรูท้ีส่วนสมนุไพรภายนอกโรงเรยีนอนุบาลกาฬสนิธุ ์ สอดคลอ้งกบัแนวคดิวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละสงัคม   
   1.2 ผลการพฒันากระบวนการการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่งพชืใน
ทอ้งถิน่ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสงัคม พบว่า  กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูส าคญัไดร้ว่มกนัพฒันา
1  นิสติปรญิญาโท  สาขาวชิาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2,3  อาจารย ์ สาขาวชิาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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กระบวนการการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ ประกอบดว้ย  4 ขัน้ ไดแ้ก่  ขัน้ที ่1 รว่มวางแผนและจดัท า
แผนปฏบิตักิาร  ขัน้ที ่2  รว่มส ารวจชุมชน ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นพชืสมุนไพร และคดัเลอืกพชืสมนุไพร 
ณ วดัปา่รตันธรรมคุณบา้นธนบุร ี ขัน้ที ่3   รว่มจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ “เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข  
สนุกกบัธรรมชาต”ิ ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสงัคม ดว้ย 5 กจิกรรม คอื1) จดุประกาย
ดว้ยค าถามชวนคดิ  2)  รว่มคน้หาค าตอบ ดว้ยฐานการเรยีนรู ้ 5  ฐาน ไดแ้ก่  ฐานที ่ 1  ก าเนิดวดัป่า   
ฐานที ่ 2  สมนุไพรนัน้ส าคญัไฉน   ฐานที ่ 3  สายลบัจบัสมนุไพร   ฐานที ่ 4  คนืตน้ไมสู้่ผนืปา่  ฐานที ่
5 ถอดบทเรยีนและรวบรวมองคค์วามรู ้ 3) รว่มสรา้งสรรคช์ิน้งาน 4) รว่มแลกเปลีย่นประสบการณ์และ
น าเสนอชิน้งาน  5)  เผยแพรแ่ละประยกุตใ์ชก้บัวถิชีวีติ ขัน้ตอนที ่ 4  ประเมนิและสรปุผลการจดั
กระบวนการเรยีนรู ้ เรือ่งพชืในทอ้งถิน่ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสงัคม  
 2.  การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมก่อนและหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตรเ์รือ่งพชื
สมนุไพรในทอ้งถิน่ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสงัคมพบว่า พฤตกิรรม หลงัการจดักจิกรรม
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนมคีะแนนสงูขึน้ทุกขอ้  
 3.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้นความตระหนกัถงึคุณค่าของพชืสมุนไพรและภูมปิญัญา 
ทอ้งถิน่ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูร้ายวชิาวทิยาศาสตรเ์รือ่งพชืสมุนไพรในทอ้งถิน่ตามแนวคดิ
วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสงัคม  พบว่า  ผูเ้รยีนมคีะแนนสงูขึน้ทุกขอ้ 
 
ค าส าคญั :    การจดักจิกรรมการเรยีนรู,้ พชืสมนุไพรในทอ้งถิน่,วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละสงัคม   
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research  were  developed learning  activity along the conceptual of 
science, technology and social, compare the pre and post behavior after the learning activity 
and investigate the desirable characteristic that  realized the beneficial of herbs and local 
wisdom among the students via science learning activity. The purposive sampling  were 33 
students from grade 4 room 5 and the knowledge form  science teachers, the local wisdom of 
herbs and parents. The data collection were mixed by using survey questionnaire, behavior 
observation, field note, pre and post activity questionnaire, group discussion and the desirable 
characteristic questionnaire. The data were statistical analyzed by using arithmetic mean and  
percentage. The result were illustrated  by using descriptive method.       
  The research  reveals  that   
  1. the problems conditions  in science subject at Anuban Kalasin is the education by 
memorizing  and  studying only from text books. Additionally, the  students  are  individual 
learner  for competitive  examination  that  never  open the door for the dimension of  natural  
learning  happiness. Therefore, they lack of knowledge and understanding  about herbs. 
Importantly, they are  inadequate to personal  accountability  for  natural  resources  and  
environmental  conservation  sustainability. Interestingly, students  desire to  participate  and  
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create  the  learning  activities  with  the teachers, their parents  by using local wisdom at  the  
herbs  garden  outside Anubal Kalasin school. 
   1.2 The learning  activity  about  local  herbs  were  established by the  science 
teachers  and  parents  that  they  planed   the  activities,  surveyed  the local  herbs  wisdom  
in community  and  gathered  the  herbs  at  Ratanatummakunbanthonburi  temple and  
participated  the  “be happy and  enjoy to learn natural ” activities. The  activities  were  divided 
as five  states, explore  by creating  questions, solve problems  by  searching  answer, 
exchanged  and  presented  the  experience and policed  and applied for the  real  life. The 
finding answer states were  divided as five knowledge  base stations  that  were  the  
origination  of  the  temple, the  importance  of  herbs, searching  for the  nature  of  herbs, 
grown  the  plants and  presented  and integrated  the  knowledge. Finally, the  learning  
activities  were  evaluated  and  concluded .  
   2. The exploration  were   compared  between  pre and post  behavior, before  and  
after  the  activities. The behavior after activity  had  higher  score all points. 
  3.The desirable  characteristic  realized  the  beneficial  of  herbs  and local  wisdom 
of the  students  gained  higher  score all points. 
 
Keyword :  Learning activity, local herbs,  science, technology and social  
 

บทน า 
 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  ซึง่เป็นกฎหมายหลกัในการปกครองประเทศ  
ไดใ้หค้วามส าคญัในการพฒันาภมูปิญัญาทอ้งถิน่  ในมาตรา 66 บญัญตัวิ่า บุคคลซึง่รวมกนัเป็นชุมชน  
ชุมชนทอ้งถิน่  หรอืชุมชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิยอ่มมสีทิธอินุรกัษ์หรอืฟ้ืนฟูวฒันธรรม  ไดแ้ก่  จารตีประเพณี
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ศลิปอนัดงีามของทอ้งถิน่  ของชาตแิละมสี่วนรว่มในการจดัการบ ารงุรกัษาและการใช้
ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มรวมทัง้ความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งสมบรูณ์และ
ยัง่ยนื  จากรฐัธรรมนูญดงักล่าวส่งผลใหพ้ระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.  2542  และทีแ่ก้ไข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545  ในหมวด 4 ใหค้วามส าคญัในการส่งเสรมิการจดัการศกึษาความรูเ้กี่ยวกบั
ศาสนา  ศลิปะ  วฒันธรรมไทย  การกฬีา  ภมูปิญัญาทอ้งถิน่  ภมูปิญัญาไทยและความรูอ้นัเป็นสากล
ตลอดจนอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ และสิง่แวดลอ้ม  รูจ้กัพึง่พาตนเอง  ใฝ่รูแ้ละเรยีนดว้ยตนเอง   
 แนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี และสงัคม  เป็นแนวคดิทีค่ านึงถงึความสนใจของนกัเรยีน  
เน้นการน าไปใช ้ การฝึกทกัษะ  การปฏบิตั ิ การคดิเป็นในบรบิททีเ่ป็นปญัหาในสงัคมทีเ่กดิจาก
วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ีและสถานการณ์จรงิ  ส่งผลใหน้กัเรยีนเหน็ความสมัพนัธข์องสิง่ทีเ่รยีนกบัชวีติ  
เหน็ถงึปฏสิมัพนัธข์องวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี และสงัคม  ท าใหน้กัเรยีนเรยีนรูว้ทิยาศาสตรไ์ดด้ขี ึน้  
สามารถน าความรูแ้ละกระบวนการจากการเรยีนวทิยาศาสตรไ์ปใชก้บัสถานการณ์ในชวีติได ้ ซึง่
สอดคลอ้งกบัแนวการจดัการศกึษาทีร่ะบุไวใ้นหมวดที ่4 ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 

1470



2542  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 และเป็นรปูแบบหนึ่งของการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม
ในยคุปฏริปูการศกึษา  โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พ.ศ. 2551  กลุ่มสาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตรม์เีป้าหมายของการจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรเ์พื่อพฒันาทกัษะกระบวนการ
คดิและจนิตนาการ  ความสามารถในการแก้ปญัหาและการจดัการทกัษะในการสื่อสารและความสามารถ
ในการตดัสนิใจ  และเพื่อใหต้ระหนกัถงึความสมัพนัธร์ะหว่างวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี มวลมนุษย ์ 
และสภาพแวดลอ้มในเชงิทีม่อีทิธพิลและกระทบซึง่กนัและกนั (ส านกังานปฏริปูการศกึษา. 2545 : 5-10) 
              การศกึษาไทยและการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีนอนุบาลกาฬสนิธุใ์นปจัจบุนัเน้นการ
เรยีนจากต าราและการท่องจ า  ใหเ้รยีนแบบพึง่ตนเอง มุง่แต่จะแขง่ขนั เพื่อการสอบ แต่ไมเ่คยสรา้งมติิ
แห่งความสุขใหแ้ก่นกัเรยีน ท าใหน้กัเรยีนขาดความรูค้วามเขา้ใจ  เกีย่วกบัพชื  รวมทัง้ขาดจติส านึกใน
การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื  เนื่องจากสภาพของโรงเรยีนเป็นชุมชนเมอืง  
ประกอบกบัพืน้ทีข่องโรงเรยีนคบัแคบ  ทุกพืน้ทีเ่ป็นพืน้ซเีมนตแ์ละอาคารเรยีน  ไม่มสีถานทีใ่น
การศกึษาเกีย่วกบัพชืและต้นไม ้ ผูว้จิยัเหน็ความส าคญัในเรือ่งนี้  และตอ้งการใหน้ักเรยีนมคีวามรู้
ความสามารถทางวทิยาศาสตร ์ สงัคม  และตระหนกัถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้  รวมทัง้การมองเหน็
ความส าคญัของพชืว่ามคีวามจ าเป็นต่อการด ารงชวีติประจ าวนั  ดงันัน้จงึตอ้งน าวชิาวทิยาศาสตรม์า
บรูณาการกบัชวีติ ดว้ยการเรยีนรูจ้ากตวันกัเรยีนรว่มกบัธรรมชาตภิายนอก โดยมผีูแ้นะน าเป็นทีป่รกึษา 
ไมใ่ช่ผูถ่้ายทอดเพยีงอย่างเดยีว  จงึจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อแกป้ญัหาในเรือ่ง 
พชืสมนุไพรในทอ้งถิน่ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสงัคม   
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1.  เพื่อพฒันาการการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่งพชืสมนุไพรในทอ้งถิน่ ตามแนวคดิ
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสงัคม  
 2.  เพื่อศกึษาพฤตกิรรมของผูเ้รยีนก่อนและหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่งพชืสมนุไพรใน
ทอ้งถิน่ ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสงัคม  
 3.  เพื่อศกึษาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้นความตระหนกัถงึคุณค่าของพชืสมนุไพร 
และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ของผูเ้รยีนเกี่ยวกบักจิกรรมการจดัการเรยีนรู ้เรือ่งพชืสมนุไพรในทอ้งถิน่ตาม
แนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสงัคม  
 

ขอบเขตการวิจยั 
 1.  กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูส าคญั  มดีงันี้ 
             1.1  ครภููมปิญัญาทอ้งถิน่   
  1.2  ครวูทิยาศาสตร ์ โรงเรยีนอนุบาลกาฬสนิธุ ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์  
  1.3  ผูป้กครองนกัเรยีน 
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 2.  กลุ่มเป้าหมาย  
  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนอนุบาลกาฬสนิธุ ์ทีก่ าลงัศกึษาอยูช่ ัน้ประถมศกึษา 
ปีที ่ 4/5   ภาคเรยีนที ่ 2  ปีการศกึษา  2553  จ านวน 33 คน 
          3.  ระยะเวลา  ภาคเรยีนที ่ 2  ปีการศกึษา 2553   
           4.  พืน้ทีก่ารวจิยัผูว้จิยัไดก้ าหนดพืน้ทีท่ีใ่ชใ้นการวจิยั  คอื  วดัปา่รตันธรรมคุณ  และโรงเรยีน
อนุบาลกาฬสนิธุ ์ อ าเภอเมอืง  จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 
  

ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการวิจยั 
 1.  ผูเ้รยีนเกดิพฤตกิรรมอนัพงึประสงคท์ีเ่หมาะสม และท าใหผู้เ้รยีนเกดิการปฏสิมัพนัธ์
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ท าใหส้ามารถสรุปองคค์วามรู ้สามารถน าเอาพลงัสรา้งสรรคท์ี่
อยูใ่นตวั ออกมาใชป้ระโยชน์  
 2.  ผูเ้รยีนมคีวามตระหนกัถงึความส าคญัและคุณค่าของพชืสมนุไพร  และมคีวามภาคภมูใิจใน 
คุณค่า ของวฒันธรรมและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ของตนเอง 
 3.  เกดิความภาคภูมใิจของคนในชุมชนทีม่สี่วนรว่มในการจดัการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตรเ์รือ่ง
พชืสมนุไพรในทอ้งถิน่ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสงัคม 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัเรือ่งการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ร ือ่งพชืในทอ้งถิน่ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยี
และสงัคม  ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4 โรงเรยีนอนุบาลกาฬสนิธุเ์ป็นการวจิยัแบบผสานวธิ ี 
(Mixed  Methodology)  ดว้ยวธิวีจิยัเชงิคุณภาพและการวจิยัเชงิปรมิาณ 
 

ขัน้ตอนการวิจยั 
  ผูว้จิยัไดก้ าหนดขัน้ตอนการวจิยัประกอบดว้ย  4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่   
   ขัน้ตอนที ่1 วางแผนพฒันากระบวนการการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยรว่มกนัออกแบบ
กจิกรรมในกระบวนการการจดัการเรยีนรู ้ และจดัท าแผนปฏบิตักิาร   
   ขัน้ตอนที ่2  ส ารวจชุมชนและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นพชืสมนุไพร  ณ วดัปา่ 
รตันธรรมคุณบา้นธนบุร ี พรอ้มทัง้รว่มกนัคดัเลอืกพชืสมนุไพรในวดัป่ารตันธรรมคุณ 
   ขัน้ตอนที ่3   จดักจิกรรมการจดัการเรยีนรูต้ามกระบวนการการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
วทิยาศาสตร ์เรือ่งพชืสมุนไพรในทอ้งถิน่ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสงัคมโดย 
   ขัน้ตอนที ่4  ประเมนิและสรุปผล 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
       เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  ทีผู่ว้จิยัไดส้รา้งขึน้เองจากการทบทวนแนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบดว้ย   
  1. แบบส ารวจความตอ้งการ 
  2. แบบการสนทนากลุ่ม 
  3. แบบบนัทกึสนาม 
  4. แบบประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 
  5. แบบประเมนิพฤตกิรรม 
   

การเกบ็รวบรวบข้อมลู 
 1.  ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยแบบส ารวจความตอ้งการ   
 2. ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยแบบบนัทกึสนาม   
 3. ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยแบบสงัเกตพฤตกิรรม  
 4. ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยแบบประเมนิพฤตกิรรมก่อนและหลงักจิกรรม  
 5. ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยแบบบนัทกึการประชุมการสนทนากลุ่ม  
 6. ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยแบบประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 1. การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ การวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามความตอ้งการ  
แบบสงัเกตพฤตกิรรมและ แบบประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยใชส้ถติพิืน้ฐาน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
 2. การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ ไดแ้ก่  การบนัทกึการประชุม และการสนทนากลุ่ม โดยใช้
การพรรณนาวเิคราะห ์
 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 1.  สถติพิืน้ฐาน 
    1.1  ค่าเฉลีย่ ( X)   

  1.2  ค่ารอ้ยละ  (Percentage)   

ผลการวิจยั 
 การวจิยัในครัง้นี้เป็นการศกึษาผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รือ่งพชืสมนุไพรในทอ้งถิน่ตาม
แนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสงัคม  ผูว้จิยัสามารถสรุปผลการวจิยัได ้ ดงันี้ 
 1.  การจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ร ือ่งพชืสมนุไพรในทอ้งถิน่ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี
และสงัคม 
      1.1  ผลการส ารวจสภาพปญัหาปจัจุบนั ส ารวจความตอ้งการและศกึษาบรบิทรอบโรงเรยีน
อนุบาลกาฬสนิธุ ์ในการพฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตรเ์รือ่งพชืสมนุไพรในทอ้งถิน่
ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสงัคม  พบว่า  การจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีนอนุบาล
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กาฬสนิธุใ์นปจัจบุนั  เน้นการเรยีนจากต าราและการท่องจ า  ใหเ้รยีนแบบพึง่ตนเอง มุง่การแขง่ขนั เพื่อ
การสอบ แต่ไมเ่คยสรา้งมติแิห่งความสุขใหแ้ก่นกัเรยีน ประกอบกบัสภาพของโรงเรยีนเป็นชุมชนเมอืง  
พืน้ทีข่องโรงเรยีนแคบ  ทุกพืน้ทีเ่ป็นพืน้ซเีมนตแ์ละอาคารเรยีน  ไม่มสีถานทีใ่นการศกึษาเกีย่วกบัพชื
และตน้ไม ้ ท าใหน้กัเรยีนขาดความรูค้วามเขา้ใจ  เกีย่วกบัพชืสมุนไพร  รวมทัง้ขาดจติส านึกในการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื  ดว้ยสาเหตุนี้ผูบ้รหิาร หวัหน้ากลุ่มสาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์คณะคร ูและผูว้จิยัไดร้ว่มกนัจดัเสวนาประชุมกลุ่ม   เพื่อวเิคราะหส์ภาพปญัหาและ
ไดข้อ้สรปุว่า ควรจดัการเรยีนการสอนใหม้กีารเรยีนรูท้ ัง้ทางดา้นทฤษฎแีละปฏบิตัคิวบคู่กนัไปอยา่ง
สมดุล เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้หน็ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้ความรูก้บัการปฏบิตั ิและส่งเสรมิการน าความรูไ้ป
ประยกุตใ์ชใ้นสภาพการณ์ต่างๆ ใหม้าก เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิความสามารถและความช านาญในการใช้
ความรูเ้ป็นประโยชน์  และผูบ้รหิารไดม้อบหมายใหค้รวูทิยาศาสตรไ์ดป้รบักระบวนการการจดัการเรยีน
วชิาวทิยาศาสตรต์ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสงัคมเพื่อพฒันาการจดัการเรยีนการสอนที่
เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั คอื ใหผู้เ้รยีนไดม้สี่วนรว่มในกจิกรรมการเรยีนรู ้และไดเ้รยีนรูก้ระบวนการต่างๆ 
ทีจ่ าเป็นซึง่ช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิความคดิรวบยอดและความเขา้ใจในสิง่ทีเ่รยีนอยา่งแทจ้รงิ โดยเริม่ตน้จาก
การส ารวจความตอ้งการของผูเ้รยีน   แลว้ใหผู้เ้รยีนไดม้สี่วนรว่มกบัคณะครวูทิยาศาสตรใ์นการส ารวจ
แหล่งเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตรภ์ายในโรงเรยีน และชุมชน   พรอ้มทัง้ส ารวจภูมปิญัญาทอ้งถิน่ และส ารวจ 
เทคโนโลยพีืน้บา้นทีเ่หมาะสมกบัการจดักระบวนการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละสงัคม 
  1.2  การพฒันาการการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่งพชืในทอ้งถิน่ตาม
แนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสงัคม  
   ผลการตอบแบบสอบถามความตอ้งการของผูเ้รยีนในการการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิา 
วทิยาศาสตร ์เรือ่งพชืในทอ้งถิน่ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสงัคม  พบว่า  1)  ผูเ้รยีน
ตอ้งการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ วชิาวทิยาศาสตรเ์รือ่งพชืสมนุไพรในทอ้งถิน่ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ 
เทคโนโลยแีละสงัคม  จากแหล่งเรยีนรูท้ีส่วนสมนุไพรภายนอกโรงเรยีนอนุบาลกาฬสนิธุ ์ จ านวน 31  
คน  คดิเป็นรอ้ยละ  93.94  รองลงมาคอื จากสวนสมุนไพร ภายในบา้นของผูเ้รยีน จ านวน  2 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 6.06  2) ผูเ้รยีนตอ้งการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตรเ์รือ่งพชืสมนุไพรในทอ้งถิน่
ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสงัคม  จากครผููส้อน ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และพ่อแม ่ เป็นผู้
ถ่ายทอดองคค์วามรู ้ จ านวน  28  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  84.85  รองลงมาคอืครผููส้อน ผูเ้ฒา่ผูแ้ก่ และ
ผูข้ายตน้ไม ้เป็นผูถ่้ายทอดองคค์วามรู ้จ านวน  3  คน คดิเป็นรอ้ยละ  9.09  และครผููส้อน ผูข้ายต้นไม้
และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ เป็นผูถ่้ายทอดองคค์วามรู ้จ านวน  2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.06  3) ผูเ้รยีนตอ้งการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตรเ์รือ่งพชืสมนุไพรในทอ้งถิน่ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยี
และสงัคม  ดว้ยการทีผู่เ้รยีน คร ูผูป้กครองและภูมปิญัญาทอ้งถิน่รว่มกนัออกแบบกจิกรรมการ 
เรยีนรูจ้ านวน  27 คน คดิเป็นรอ้ยละ  81.82   รองลงมาคอืผูเ้รยีน  คร ูและผูป้กครอง รว่มกนัออกแบบ
กจิกรรมการเรยีนรู ้ จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ  15.15 ผูเ้รยีนออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ  3.03  4) ผูเ้รยีนตอ้งการ ตอ้งการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร์
เรือ่งพชืสมุนไพรในทอ้งถิน่ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสงัคมในวนัหยดุ เสาร ์– อาทติย ์ 
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จ านวน  28  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  84.85  รองลงมาคอื ชัว่โมงเรยีนวทิยาศาสตร ์จ านวน 5  คน คดิเป็น
รอ้ยละ 15.15  5) ผูเ้รยีนตอ้งการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตรเ์รือ่งพชืสมุนไพรในทอ้งถิน่ตาม
แนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสงัคม ดว้ยกระบวนการกระบวนการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ แกป้ญัหา 
สรา้งสรรค ์แลกเปลีย่นประสบการณ์และปฏบิตัจิรงิ จ านวน 29  คน คดิเป็นรอ้ยละ 87.88  กระบวนการ
เรยีนรูจ้ากต ารา แบบฝึก และจากแหล่งสบืคน้ทางอเิลก็ทรอนิกส ์จ านวน  4  คน  คดิเป็นรอ้ยละ 12.12 
  จากผลการสอบถามความตอ้งการของผูเ้รยีน  ผูว้จิยัไดจ้ดัประชุมเสวนากลุ่มผูใ้หข้อ้มลู
ส าคญัเพื่อรว่มกนัพฒันากระบวนการการจดักจิกรรมการเรยีนรู้  ประกอบดว้ย  4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่  
ขัน้ตอนที ่1 วางแผนพฒันากระบวนการการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยรว่มกนัออกแบบกจิกรรมใน
กระบวนการการจดัการเรยีนรู ้ และจดัท าแผนปฏบิตักิาร  กระบวนการการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
วทิยาศาสตร ์เรือ่งพชืสมุนไพรในทอ้งถิน่ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสงัคม  โดยก่อน
ด าเนินการจดักจิกรรมการจดัการเรยีนรูค้รตูอ้งรวบรวมความรูใ้นทอ้งถิน่ทีส่อดคลอ้งกบัเนื้อหาสาระทาง
วทิยาศาสตรท์ีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมการจดัการเรยีนรู ้ โดยสอบถามหรอืสมัภาษณ์ผูน้ าในชุมชน  
กรรมการสถานศกึษาและผูป้กครองนกัเรยีนก่อน  แลว้จงึเสาะหาผูรู้ใ้นทอ้งถิน่และตดิต่อประสานงานไว้
ใหพ้รอ้ม  ผูเ้รยีนตอ้งไดเ้รยีนรูท้ ัง้เน้ือหาสาระทางวทิยาศาสตรแ์ละความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่  แลว้ตอ้ง
สามารถเชื่อมโยงความรูแ้ละความสมัพนัธข์องวทิยาศาสตรก์บัภูมปิญัญาทอ้งถิน่ได ้ โดยในการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสงัคม  ขัน้สบืเสาะ  ควรใหน้กัเรยีนเรยีน
เน้ือหาสาระทางวทิยาศาสตรก่์อนทีจ่ะตัง้ประเดน็ปญัหาทีต่อ้งการศกึษาของกลุ่ม  ศกึษาเรยีนรูแ้ละฝึก
ปฏบิตัภิูมปิญัญาทอ้งถิน่ ขัน้แกป้ญัหา  โดยใชภู้มปิญัญาทอ้งถิน่  และเชื่อมโยงความรูท้างวทิยาศาสตร์
เขา้กบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในขัน้ขัน้สรา้งสรรค ์และขัน้แลกเปลีย่นประสบการณ์ โดยแต่ละกลุ่มน าภมูิ
ปญัญาทอ้งถิน่มาอธบิายโดยใชห้ลกัการทางวทิยาศาสตรแ์ลว้อภปิรายรว่มกนั  การจดัการเรยีนรูต้อ้งจดั
ตามขัน้ตอนอยา่งต่อเนื่อง  ในการเรยีนรู ้ ศกึษาและปฏบิตัติามกจิกรรมต่าง ๆ  นกัเรยีนตอ้งมเีวลาว่าง
พอและไมก่ระทบกบักจิกรรมอื่นๆ ของนกัเรยีน  การเดนิทางศกึษาดงูานนอกสถานทีต่อ้งวางแผนอยา่ง
รอบคอบ  และตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ไวล้่วงหน้า  และมเีวลาเพยีงพอ  ควรเปิดโอกาส
ใหน้กัเรยีนไดศ้กึษาและเรยีนรูใ้นประเดน็ทีน่กัเรยีนสนใจอยา่งเตม็ที ่ ครคูวรแจง้ใหน้กัเรยีนไดเ้ตรยีม
อุปกรณ์ต่างๆ  ทีจ่ าเป็นตอ้งใชม้าล่วงหน้า  เช่น  สมดุบนัทกึ  ดนิสอ  ยางลบ  ไมบ้รรทดั  หมวกและ
อาหารกลางวนั  ขัน้ตอนที ่ 2  ส ารวจชุมชนและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นพชืสมุนไพร  ณ  วดัปา่รตัน
ธรรมคุณบา้นธนบุร ี พรอ้มทัง้รว่มกนัคดัเลอืกพชืสมนุไพรในวดัป่ารตันธรรมคุณ   ขัน้ตอนที ่ 3  จดั
กจิกรรมการจดัการเรยีนรูต้ามกระบวนการการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่องพชืสมุนไพรใน
ทอ้งถิน่ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสงัคม   ดว้ยกจิกรรมการเรยีนรู ้“เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข  
สนุกกบัธรรมชาต”ิ  โดยใชข้ ัน้ตอนของกระบวนการการจดัการเรยีนรู ้ 5  กจิกรรม ไดแ้ก่  กจิกรรมที ่1  
จดุประกายดว้ยค าถามชวนคดิ  กจิกรรมที ่2  รว่มคน้หาค าตอบ ประกอบดว้ย   5  ฐานการเรยีนรู ้
ไดแ้ก่  ฐานการเรยีนรูท้ี ่ 1  ก าเนิดวดัป่า   ฐานการเรยีนรูท้ี ่ 2  สมนุไพรนัน้ส าคญัไฉน   ฐานการเรยีนรู้
ที ่ 3  สายลบัจบัสมนุไพร   ฐานการเรยีนรูท้ี ่ 4  คนืตน้ไมสู้่ผนืป่า  ฐานการเรยีนรูท้ี ่5 ถอดบทเรยีนและ
รวบรวมองคค์วามรู ้ กจิกรรมที ่3 รว่มสรา้งสรรคช์ิน้งาน กจิกรรมที ่4 รว่มแลกเปลีย่นประสบการณ์และ
น าเสนอชิน้งาน กจิกรรมที ่5  เผยแพรแ่ละประยกุตใ์ชก้บัวถิชีวีติ ขัน้ตอนที ่4  ประเมนิและสรปุผลการ
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จดักระบวนการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่งพชืในทอ้งถิน่ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสงัคม
ของกลุ่มเป้าหมาย 
   2.  ผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมก่อนและหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ร ือ่งพชืสมนุไพรใน
ทอ้งถิน่ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสงัคม    
  ผูว้จิยัไดน้ าแบบประเมนิพฤตกิรรมการจดัการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์ เรือ่งพชืสมุนไพรใน
ทอ้งถิน่ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสงัคม ไปใชก้บันกัเรยีนกลุ่มเป้าหมายก่อนทีจ่ะ
ด าเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รือ่งพชืสมนุไพรในทอ้งถิน่ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละ
สงัคม ทีส่รา้งขึน้และวดัผลซ ้าอกีครัง้ดว้ย  แบบประเมนิพฤตกิรรมการจดัการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์ 
เรือ่งพชืสมุนไพรในทอ้งถิน่ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสงัคมชุดเดมิ  หลงัจากทีไ่ด้
ด าเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรูพ้บว่าพฤตกิรรมของผูเ้รยีนก่อนและหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิา
วทิยาศาสตรเ์รือ่งพชืสมุนไพรในทอ้งถิน่ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ีและสงัคม  ขัน้สบืเสาะมี
ความแตกต่างกนั  โดยหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรูม้รีะดบัคะแนนพฤตกิรรมทีส่งูกว่าก่อนจดักจิกรรม
การเรยีนรูทุ้กขอ้  โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  1) พฤตกิรรมของผูเ้รยีนทีม่คีวามสนใจกระตอืรอืรน้ทีจ่ะ
เรยีนและใหค้วามสนใจในขณะครสูอนก่อนจดักจิกรรม  มคี่าเฉลีย่ 3.82 ระดบัคุณภาพพอใช ้พฤตกิรรม
ของผูเ้รยีนทีม่คีวามสนใจกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนและใหค้วามสนใจในขณะครสูอนหลงัจดักจิกรรม  มี
ค่าเฉลีย่ 10.79ระดบัคุณภาพ  ดมีาก  2) พฤตกิรรมของผูเ้รยีนทีใ่หค้วามรว่มมอืในการส ารวจ คดิ
ประเดน็ปญัหา ก่อนจดักจิกรรม มคีา่เฉลีย่ 2.15  ระดบัคุณภาพ  ปรบัปรุง  พฤตกิรรมของผูเ้รยีนที่
ผูเ้รยีนใหค้วามรว่มมอืในการส ารวจ คดิประเดน็ปญัหาหลงัจดักจิกรรม  มคี่าเฉลีย่ 10.85 ระดบัคุณภาพ  
ดมีาก  3)พฤตกิรรมของผูเ้รยีนทีใ่หค้วามรว่มมอืในการจดัล าดบัและความส าคญัของปญัหา  ก่อนจดั
กจิกรรม มคี่าเฉลีย่ 2.09  ระดบัคุณภาพ  ปรบัปรงุ  พฤตกิรรมของผูเ้รยีนทีใ่หค้วามรว่มมอืในการ
จดัล าดบัและความ ส าคญัของปญัหา  หลงัจดักจิกรรม  มคี่าเฉลีย่ 8.82  ระดบัคุณภาพ  ด ี 4 )
พฤตกิรรมของผูเ้รยีนทีใ่หค้วามรว่มมอืในการวเิคราะห ์เลอืกประเดน็ปญัหาและซกัถามครเูมือ่มปีญัหา
ก่อนจดักจิกรรม มคี่าเฉลีย่ 1.76  ระดบัคุณภาพ  ปรบัปรงุ  พฤตกิรรมของผูเ้รยีนทีผู่เ้รยีนใหค้วาม
รว่มมอืในการวเิคราะห ์เลอืกประเดน็ปญัหาและซกัถามครเูมือ่มปีญัหาหลงัจดักจิกรรม  มคี่าเฉลีย่ 
10.36 ระดบัคุณภาพ  ดมีาก  พฤตกิรรมของผูเ้รยีนก่อนและหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิา
วทิยาศาสตรเ์รือ่งพชืสมุนไพรในทอ้งถิน่ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ีและสงัคม  ขัน้แกป้ญัหา 
มคีวามแตกต่างกนั  โดยหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรูม้รีะดบัคะแนนคุณภาพของพฤตกิรรมทีส่งูกว่า
ก่อนจดักจิกรรมการเรยีนรูทุ้กขอ้  โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  1) พฤตกิรรมของผูเ้รยีนทีท่ าการศกึษา
คน้ควา้หาความรูจ้ากหนงัสอืเอกสาร สิง่พมิพส์ื่อเทคโนโลยต่ีาง ๆ แหล่งเรยีนรูท้ ัง้ภายในและภายนอก
โรงเรยีนไดด้ว้ยตนเองก่อนจดักจิกรรม มคี่าเฉลีย่ 4.03  ระดบัคุณภาพ  พอใช ้ พฤตกิรรมของผูเ้รยีนที่
ท าการศกึษาคน้ควา้หาความรูจ้ากหนงัสอืเอกสาร สิง่พมิพส์ื่อเทคโนโลยต่ีาง ๆ แหล่งเรยีนรูท้ ัง้ภายใน
และภายนอกโรงเรยีนไดด้ว้ยตนเอง  หลงัจดักจิกรรม  มคี่าเฉลีย่  11.73  ระดบัคุณภาพ  ดมีาก  2) 
พฤตกิรรมของผูเ้รยีนทีบ่นัทกึความรูว้เิคราะหข์อ้มลูจากสิง่ทีเ่รยีนรูส้รปุเป็นองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง
ก่อนจดักจิกรรม มคี่าเฉลีย่ 1.73  ระดบัคุณภาพ  ปรบัปรงุ  พฤตกิรรมของผูเ้รยีนทีผู่เ้รยีนทีบ่นัทกึ
ความรูว้เิคราะหข์อ้มลูจากสิง่ทีเ่รยีนรูส้รปุเป็นองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเองหลงัจดักจิกรรม  มคี่าเฉลีย่ 8.79  
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ระดบัคุณภาพ  ด ี  3)  พฤตกิรรมของผูเ้รยีนสามารถวางแผนและเขยีนขัน้ตอนการท างานก่อนจดั
กจิกรรม มคี่าเฉลีย่ 2.03  ระดบัคุณภาพ  ปรบัปรงุ  พฤตกิรรมของผูเ้รยีนสามารถวางแผนและเขยีน
ขัน้ตอนการท างานหลงัจดักจิกรรม  มคี่าเฉลีย่ 10.73  ระดบัคุณภาพ  ดมีาก  4)  พฤตกิรรมของผูเ้รยีน
มกีารแบ่งหน้าทีแ่ละมคีวามรบัผดิชอบในการท างานก่อนจดักจิกรรม มคี่าเฉลีย่  2.06  ระดบัคุณภาพ  
ปรบัปรงุ  พฤตกิรรมของผูเ้รยีนทีผู่เ้รยีนมกีารแบ่งหน้าทีแ่ละมคีวามรบัผดิชอบในการท างานหลงัจดั
กจิกรรม  มคี่าเฉลีย่  11.52  ระดบัคุณภาพดมีาก  พฤตกิรรมของผูเ้รยีนก่อนและหลงัการจดักจิกรรม
การเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตรเ์รือ่งพชืสมุนไพรในทอ้งถิน่ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ีและสงัคม  
ขัน้สรา้งสรรค ์ มคีวามแตกต่างกนั  โดยหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรูม้รีะดบัคะแนนคุณภาพพฤตกิรรม
ทีส่งูกว่าก่อนจดักจิกรรมการเรยีนรูทุ้กขอ้ โดยมรีายละเอียดดงัต่อไปนี้  1) พฤตกิรรมของผูเ้รยีนที่
ผูเ้รยีนไดด้ าเนินงานตามขัน้ตอนทีก่ าหนดไวก่้อนจดักจิกรรม  มคี่าเฉลีย่  1.67  ระดบัคุณภาพ  
ปรบัปรงุ  พฤตกิรรมของผูเ้รยีนทีผู่เ้รยีนไดด้ าเนินงานตามขัน้ตอนทีก่ าหนดไว ้หลงัจดักจิกรรม  มี
ค่าเฉลีย่ 11.36  ระดบัคุณภาพ  ดมีาก  2)  พฤตกิรรมของผูเ้รยีนใหค้วามรว่มมอืในการเสนอแนะวธิกีาร
แกไ้ขปญัหาก่อนจดักจิกรรม มคี่าเฉลีย่ 1.85  ระดบัคุณภาพ  ปรบัปรงุ  พฤตกิรรมของผูเ้รยีนใหค้วาม
รว่มมอืในการเสนอแนะวธิกีารแกไ้ขปญัหาหลงัจดักจิกรรม  มคี่าเฉลีย่ 10.64  ระดบัคุณภาพ  ดมีาก   
3)  พฤตกิรรมของผูเ้รยีนท างานรว่มกบัเพื่อนดว้ยความเตม็ใจ  มกีารปรกึษา หารอืและมคีวามสามคัคี
กนัในกลุ่มก่อนจดักจิกรรม มคี่าเฉลีย่ 2.12  ระดบัคุณภาพ  ปรบัปรงุ  พฤตกิรรมของผูเ้รยีนท างาน
รว่มกบัเพื่อนดว้ยความเตม็ใจ  มกีารปรกึษาหารอืและมคีวามสามคัคกีนัในกลุ่มหลงัจดักจิกรรม  มี
คา่เฉลีย่ 11.42  ระดบัคุณภาพ  ดมีาก  4)  พฤตกิรรมของผูเ้รยีนทีส่ามารถท างานเสรจ็ทนัเวลาก่อนจดั
กจิกรรม มคี่าเฉลีย่  1.91  ระดบัคุณภาพ  ปรบัปรงุ  พฤตกิรรมของผูเ้รยีนทีส่ามารถท างานเสรจ็
ทนัเวลาหลงัจดักจิกรรม  มคี่าเฉลีย่  8.88  ระดบัคุณภาพ  ด ี  พฤตกิรรมของผูเ้รยีนก่อนและหลงัการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตรเ์รือ่งพชืสมนุไพรในทอ้งถิน่ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี
และสงัคม  ขัน้แลกเปลีย่นประสบการณ์  มคีวามแตกต่างกนั  โดยหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรูม้รีะดบั
คะแนนคุณภาพพฤตกิรรมทีส่งูกว่าก่อนจดักจิกรรมการเรยีนรูทุ้กขอ้ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  1)
พฤตกิรรมของผูเ้รยีนมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีก่่อนจดักจิกรรม  มคี่าเฉลีย่  1.88  ระดบัคุณภาพ  
ปรบัปรงุ  พฤตกิรรมของผูเ้รยีนมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที่ หลงัจดักจิกรรม  มคี่าเฉลีย่ 10.91  ระดบั
คุณภาพ  ดมีาก  2)  พฤตกิรรมของผูเ้รยีนมคีวามสนใจและมสี่วนรว่มในการรว่มกจิกรรมก่อนจดั
กจิกรรม มคี่าเฉลีย่ 2.09  ระดบัคุณภาพ  ปรบัปรงุ  พฤตกิรรมของผูเ้รยีนมคีวามสนใจและมสี่วนรว่มใน
การรว่มกจิกรรมหลงัจดักจิกรรม  มคี่าเฉลีย่ 11.76  ระดบัคุณภาพ  ดมีาก   3)  พฤตกิรรมของผูเ้รยีนมี
วธิกีารน าเสนอผลการศกึษาคน้ควา้ทีน่่าสนใจก่อนจดักจิกรรม มคี่าเฉลีย่ 2.12  ระดบัคุณภาพ  ปรบัปรงุ  
พฤตกิรรมของผูเ้รยีนมวีธิกีารน าเสนอผลการศกึษาคน้ควา้ทีน่่าสนใจหลงัจดักจิกรรม  มคี่าเฉลีย่ 11.48  
ระดบัคุณภาพ  ดมีาก  4)  พฤตกิรรมของผูเ้รยีนมกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์ทีไ่ดร้บัและยอมรบัฟงั
ความคดิเหน็ของผูอ้ื่นก่อนจดักจิกรรม มคี่าเฉลีย่  2.21  ระดบัคุณภาพ  ปรบัปรงุ  พฤตกิรรมของผูเ้รยีน
มกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์ทีไ่ดร้บัและยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่นหลงัจดักจิกรรม  มคี่าเฉลีย่  
10.61  ระดบัคุณภาพดมีาก  พฤตกิรรมของผูเ้รยีนก่อนและหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิา
วทิยาศาสตรเ์รือ่งพชืสมุนไพรในทอ้งถิน่ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ีและสงัคม  ขัน้น าไป
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ปฏบิตัจิรงิ  มคีวามแตกต่างกนั  โดยหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรูม้รีะดบัคะแนนคุณภาพพฤตกิรรมที่
สงูกว่าก่อนจดักจิกรรมการเรยีนรูทุ้กขอ้ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  1) พฤตกิรรมของผูเ้รยีนมสี่วน
รว่มในการสรปุผลการศกึษาคน้ควา้ก่อนจดักจิกรรม  มคี่าเฉลีย่  2.15  ระดบัคุณภาพ  ปรบัปรงุ  
พฤตกิรรมของผูเ้รยีนมสี่วนรว่มในการสรปุผลการศกึษาคน้ควา้หลงัจดักจิกรรม  มคี่าเฉลีย่ 11.61  
ระดบัคุณภาพ  ดมีาก  2)  พฤตกิรรมของผูเ้รยีนสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปปฏบิตัจิรงิก่อนจดักจิกรรม มี
ค่าเฉลีย่ 1.67ระดบัคุณภาพ  ปรบัปรงุ  พฤตกิรรมของผูเ้รยีนสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปปฏบิตัจิรงิหลงัจดั
กจิกรรม  มคี่าเฉลีย่ 11.94  ระดบัคุณภาพ  ดมีาก  3)  พฤตกิรรมของผูเ้รยีนกลา้แสดงความคดิเหน็ของ
ตนก่อนจดักจิกรรม มคี่าเฉลีย่ 3.94  ระดบัคุณภาพ  ปรบัปรงุ  พฤตกิรรมของผูเ้รยีนกลา้แสดงความ
คดิเหน็ของตนหลงัจดักจิกรรม  มคี่าเฉลีย่ 11.85  ระดบัคุณภาพ  ดมีาก 4) พฤตกิรรมของผูเ้รยีน
ท างานกลุ่มอย่างเป็นระบบก่อนจดักจิกรรม มคี่าเฉลีย่ 1.97  ระดบัคุณภาพ  ปรบัปรงุ  พฤตกิรรมของ
ผูเ้รยีนท างานกลุ่มอยา่งเป็นระบบหลงัจดักจิกรรม  มคี่าเฉลีย่ 11.45  ระดบัคุณภาพ  ดมีาก  
 3.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้นความตระหนกัถงึคุณค่าของพชืสมุนไพรและภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูร้ายวชิาวทิยาศาสตรเ์รือ่งพชืสมุนไพรในทอ้งถิ่นตามแนวคดิ
วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสงัคม 
 ผูว้จิยัไดน้ าแบบประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้นความตระหนกัถงึคุณค่าของพชืสมนุไพร
และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ของผูเ้รยีนก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์ เรื่องพชืในทอ้งถิน่
ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสงัคม ไปใชก้บันกัเรยีนกลุ่ม เป้าหมายก่อนทีจ่ะด าเนินการจดั
กจิกรรมการจดัการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตรเ์รือ่งพชืสมุนไพรในทอ้งถิน่ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ 
เทคโนโลยแีละสงัคม ทีส่รา้งขึน้และวดัผลซ ้าอกีครัง้ดว้ย  แบบประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้น
ความตระหนกัถงึคุณค่าของพชืสมนุไพรและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ของผูเ้รยีนก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรู้
วชิาวทิยาศาสตร ์ เรือ่งพชืในทอ้งถิน่ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสงัคมชุดเดมิ  หลงัจากที่
ไดด้ าเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ พบว่า  คุณลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้นความตระหนกัถงึคุณค่าของ
พชืสมนุไพรและภมูปิญัญาทอ้งถิน่หลงัการจดักจิกรรมมสีงูกว่าก่อนคุณลกัษณะอนัพงึประสงคทุ์กขอ้โดย
มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  1) คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนทีเ่หน็พชืเป็นทรพัยากรทีม่ ี
คุณประโยชน์ต่อสิง่มชีวีติทุกชนิดบนโลกนี้ก่อนจดักจิกรรม  มคี่าเฉลีย่  1.24  อยูใ่นระดบั  น้อย  
พฤตกิรรมของผูเ้รยีนทีเ่หน็พชืเป็นทรพัยากรทีม่คีุณประโยชน์ต่อสิง่มชีวีติทุกชนิดบนโลกนี้หลงัจดั
กจิกรรม  มคี่าเฉลีย่ 4.21  อยูใ่นระดบั  มากทีสุ่ด  2)  คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนทีเ่หน็
เทคโนโลยสีมยัใหม ่เช่น การตดัแต่งพนัธุกรรม เพื่อเพิม่ผลผลติของพชื ผกั ผลไม ้ใหเ้พยีงพอต่อความ
ตอ้งการของมนุษย ์  ส่งผลกระทบทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้มก่อนจดักจิกรรม  
มคี่าเฉลีย่  1.24  อยูใ่นระดบั  น้อย  พฤตกิรรมของผูเ้รยีนทีเ่หน็เทคโนโลยสีมยัใหม ่เช่น การตดัแต่ง
พนัธุกรรม เพื่อเพิม่ผลผลติของพชื ผกั ผลไม ้ใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของมนุษย ์  ส่งผลกระทบที่
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้มหลงัจดักจิกรรม  มคี่าเฉลีย่ 3.91  อยูใ่นระดบั  มาก  
3)  คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนทีเ่หน็ภาคภมูใิจในทรพัยากรธรรมชาต ิดา้นพชืสมุนไพรของ
ทอ้งถิน่ก่อนจดักจิกรรม  มคี่าเฉลีย่  1.27  อยูใ่นระดบั  น้อย  พฤตกิรรมของผูเ้รยีนทีเ่หน็ภาคภมูใิจใน
ทรพัยากรธรรมชาต ิดา้นพชืสมนุไพรของทอ้งถิน่หลงัจดักจิกรรม  มคี่าเฉลีย่  4.94  อยูใ่นระดบั  มาก
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ทีสุ่ด  4 )  คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนภาคภูมใิจใน คุณค่า ของวฒันธรรมและภมูปิญัญา
ทอ้งถิน่ไทยก่อนจดักจิกรรม  มคี่าเฉลีย่  0.85  อยูใ่นระดบั  น้อยทีสุ่ด  พฤตกิรรมของผูเ้รยีนทีเ่หน็
ภาคภมูใิจใน คุณค่า ของวฒันธรรมและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ไทยหลงัจดักจิกรรม  มคี่าเฉลีย่ 4.79  อยูใ่น
ระดบั  มากทีสุ่ด  5)  คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนทีเ่หน็นิยมอาหาร เครือ่งดื่ม ผกัผลไมใ้น
ประเทศทีม่ผีลดต่ีอสุขภาพ โดยเฉพาะผลผลติพชืสมุนไพรจากเกษตรธรรมชาตทิีไ่ม่ใชส้ารเคมก่ีอนจดั
กจิกรรม  มคี่าเฉลีย่  1.00  อยูใ่นระดบั  น้อย  พฤตกิรรมของผูเ้รยีนทีเ่หน็นิยมอาหาร เครือ่งดื่ม ผกั
ผลไมใ้นประเทศทีม่ผีลดต่ีอสุขภาพ โดยเฉพาะผลผลติพชืสมนุไพรจากเกษตรธรรมชาตทิีไ่มใ่ชส้ารเคมี
หลงัจดักจิกรรม  มคี่าเฉลีย่  4.97  อยูใ่นระดบั  มากทีสุ่ด  6)  คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนที่
เหน็สนใจทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัสมนุไพร การใชป้ระโยชน์จากพชื และการขยายพนัธุพ์ชืสมนุไพรเพิม่เตมิ
ก่อนจดักจิกรรม  มคี่าเฉลีย่  1.12  อยูใ่นระดบั  น้อย  พฤตกิรรมของผูเ้รยีนทีเ่หน็สนใจทีจ่ะศกึษา
เกีย่วกบัสมนุไพร การใชป้ระโยชน์จากพชื และการขยายพนัธุพ์ชืสมนุไพรเพิม่เตมิหลงัจดักจิกรรม  มี
ค่าเฉลีย่  4.88  อยูใ่นระดบั  มากทีสุ่ด  7)  คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนทีเ่หน็พชืสมนุไพรเป็น
ทรพัยากรทีห่าไดย้าก  มคีวามส าคญัต่อสุขภาพของตนเองและครอบครวัดงันัน้เราจงึตอ้งค านึงถงึการ
น ามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุดก่อนจดักจิกรรม  มคี่าเฉลีย่  1.06  อยูใ่น  ระดบัน้อย  พฤตกิรรมของ
ผูเ้รยีนทีเ่หน็พชืสมุนไพรเป็นทรพัยากรทีห่าไดย้าก มคีวามส าคญัต่อสุขภาพของตนเองและครอบครวั 
ดงันัน้เราจงึตอ้งค านึงถงึการน ามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สูงสุดหลงัจดั 
   

อภิปรายผลการวิจยั 
 1.  การน าวธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รือ่งพชืสมนุไพรในทอ้งถิน่ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์  
เทคโนโลยแีละสงัคมใหเ้กดิประสทิธผิล  ควรด าเนินการโดยก่อนด าเนินการจดักจิกรรมการจดัการเรยีนรู้
ครตูอ้งรวบรวมความรูใ้นทอ้งถิน่ทีส่อดคลอ้งกบัเนื้อหาสาระทางวทิยาศาสตรท์ีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมการ
จดัการเรยีนรู ้ โดยสอบถามหรอืสมัภาษณ์ผูน้ าในชุมชน  กรรมการสถานศกึษาและผูป้กครองนกัเรยีน
ก่อน  แลว้จงึเสาะหาผูรู้ใ้นทอ้งถิน่และตดิต่อประสานงานไวใ้หพ้รอ้ม  สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ มณนิภา  
ชุตบิุตร (2538)  ทีก่ล่าวว่าในการน าภูมปิญัญาทอ้งถิน่มาใชใ้นการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาควรน า
กระบวนการคดิของภูมปิญัญาทอ้งถิน่มาวเิคราะห ์ เสรมิสรา้งใหส้อดคลอ้งกบัแนวคดิแบบวทิยาศาสตร ์ 
และสรา้งกระบวนการคดิหลายดา้นหลายมมุ  โดยส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดค้ดิอย่างอสิระแลว้เชื่อมโยงกบั
ชวีติจรงิ  ตอ้งจดัการเรยีนรูต้ามขัน้ตอนอยา่งต่อเนื่อง  ในการศกึษาเรยีนรูแ้ละปฏบิตักิจิกรรมนกัเรยีน
ตอ้งมเีวลาว่างพอ  และไมค่วรกระทบกบัการท ากจิกรรมอื่นของผูเ้รยีน ดงันัน้จงึนดัหมายวนัเวลาในการ
ไปศกึษาเรยีนรูก้บัครภููมปิญัญาทอ้งถิน่ในหยดุวนัเสารอ์าทติย ์ การเดนิทางศกึษาดงูานนอกสถานทีต่อ้ง
วางแผนอยา่งรอบคอบ  ตดิตามประสานงานไวล้่วง หน้าและมเีวลาเพยีงพอ  ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน
ไดศ้กึษาในประเดน็ทีผู่เ้รยีนสนใจอย่างเตม็ที ่ครคูวรแจง้ใหน้กัเรยีนไดเ้ตรยีมอุปกรณ์ต่างๆ  ที่
จ าเป็นตอ้งใชม้าล่วงหน้า  เช่น  สมดุบนัทกึ  ดนิสอ  ยางลบ  ไมบ้รรทดั  หมวกและอาหารกลางงวนั  
 2.  ผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมก่อนและหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ร ือ่งพชืสมนุไพรใน
ทอ้งถิน่ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสงัคม  จากการวเิคราะหผ์ลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรม
ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตรเ์รือ่งพชืสมนุไพรในทอ้งถิน่ตามแนวคดิ
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วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสงัคม  พบว่านกัเรยีนกลุ่มเป้าหมายมคีะแนนเฉลีย่ของความตระหนกัทีว่ดั
หลงัการจดัการเรยีนรูห้ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน ซึง่กล่าวไดว้่านกัเรยีนกลุ่มเป้าหมายทีเ่รยีน
วทิยาศาสตรโ์ดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ตามรปูแบบการสอนตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละ
สงัคมมคีวามความตระหนกัถงึคุณค่าของพชืสมุนไพรและเหน็ถงึความส าคญัของภูมปิญัญาทอ้งถิน่  
หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของรุง่นภา ปดัปอภาร (2545) ทีพ่บว่าการเรยีนการ
สอนตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสงัคมท าใหน้กัเรยีนมคีวามตระหนกัในความสมัพนัธ์
ระหว่างวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสงัคมท าใหน้กัเรยีนมคีวามตระหนกัในความสมัพนัธร์ะหว่าง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่ต่ีอสงัคมสงูขึ้น  
  สาเหตุทีก่ารจดัการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตรโ์ดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ ตามรปูแบบการสอน
ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสงัคมท าใหผู้เ้รยีนมคีวามตระหนกัถงึผลกระทบของ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่พีชืสมนุไพรในทอ้งถิน่และเหน็ถงึความส าคญัของภูมปิญัญาทอ้งถิน่นัน้ 
อาจเป็นเพราะการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสงัคมจะช่วยใหน้กัเรยีนเขา้ใจ
ว่าตวันกัเรยีนวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสงัคมต่างไดร้บัอทิธพิลซึง่กนัและกนั (Aikenherad. 1994) 
คอืถา้คนในสงัคมใชค้วามรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอียา่งระมดัระวงั หรอืไม่ถูกวธินีัน้ ยอ่ม
ก่อใหเ้กดิผลกระทบขึน้กบันักเรยีนและสมาชกิคนอื่นๆในสงัคมเป็นแน่แท ้(NSTA. 1993) จากแนวคดิ
ดงักล่าวผูว้จิยัจงึไดจ้ดักจิกรรรมการเรยีนรูโ้ดยใหน้กัเรยีนไดเ้หน็ตวัอยา่งการใชค้วามรูท้างวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยอีย่างไมถู่กวธิ ี จนกระทัง่ไดส้่งผลกระทบโดยก่อใหเ้กดิปญัหาขึน้กบัพชื  ซึง่เป็น
ทรพัยากรทีส่ าคญักบัทุกคนในสงัคม  ประเดน็ปญัหาทีผู่ว้จิยัน ามาใหน้กัเรยีนไดศ้กึษาเรยีนรูน้ัน้เป็น
ประเดน็ปญัหาทีเ่กดิขึน้จรงิกบัผูเ้รยีนและในคนในชุมชน  ในการคน้หาสาเหตุของปญัหาทีเ่กดิขึน้  ว่ามี
ผลมาจากปจัจยัใดบา้ง นกัเรยีนจงึเขา้ใจปญัหา สาเหตุของปญัหาและรบัรูว้่านกัเรยีนและคนในสงัคมจะ
ไดร้บัผลกระทบทีเ่กดิจากปญัหานัน้อยา่งไร นอกจากน้ีการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ 
เทคโนโลยแีละสงัคมยงัเน้นใหผู้เ้รยีนไดต้ระหนกัในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในฐานะทีเ่ป็นพลเมอืงหรอื
เป็นส่วนหนึ่งของสงัคม (ชวนชื่น โชตไิธสง. 2541) นกัเรยีนควรใหค้วามสนใจ มสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ 
หรอืช่วยแกป้ญัหาสงัคมทีเ่กดิขึน้จากวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี (Aikenherad. 1994)  ผูว้จิยัจงึ
กระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิแนวคดิว่าเมือ่ผูเ้รยีนรบัรูป้ญัหาและสาเหตุของปญัหาทีเ่กดิขึน้แลว้ในฐานะที่
นกัเรยีนเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมนกัเรยีนจะมวีธิกีารแก้ปญัหานัน้ๆ อยา่งไร  จากกจิกรรมดงักล่าวขา้งตน้
จงึท าใหน้กัเรยีนมคีวามตระหนกัถงึผลกระทบของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่ต่ีอพชืในทอ้งถิน่มาก
ขึน้  และแนวทางในการตดัสนิใจแกป้ญัหานัน้ผูว้จิยัไดน้ าภมูปิญัญาทอ้งถิน่ซึง่เป็นความรูค้วามสามารถ
และมวลประสบการณ์ทัง้หลายทีม่ใีนทอ้งถิน่  อนัเป็นศกัยภาพหรอืความสามารถทีจ่ะใชแ้กป้ญัหาจดัการ
ปรบัตวัของบรรพบุรษุในอดตี (กรมวชิาการ. 2542) มาสอดแทรกในกจิกรรมใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูศ้กึษาดู
งานและทดลองปฏบิตัจิรงิเพื่อเป็นแนวทางใหน้กัเรยีนไดน้ าไปใชใ้นการแก้ปญัหาทีเ่กดิขึน้ในทอ้งถิน่  จงึ
ท าใหผู้เ้รยีนเหน็ถงึความส าคญัของภมูปิญัญาทอ้งถิน่มากขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเอมอร บชูา
บุพพาจารย ์(2545) ซึง่กล่าวว่า การเรยีนการสอนวทิยาศาสตรต์ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละ
สงัคม  โดยใชเ้นื้อหาภมูปิญัญาไทยช่วยนกัเรยีนตระหนักและเหน็คุณค่าของภมูปิญัญาไทย เน่ืองจาก
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ผูเ้รยีนไดม้โีอกาสศกึษาและน าความรูข้องภูมปิญัญาไทยมาใชใ้นการแก้ปญัหาของตนและสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ 
 3.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้นความตระหนกัถงึคุณค่าของพชืสมุนไพรและภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ร ือ่งพชืสมุนไพรในทอ้งถิน่ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ 
เทคโนโลยแีละสงัคม ผูเ้รยีนมคีวามตระหนกัถงึคุณค่าของพชืสมนุไพรและภูมปิญัญาทอ้งถิน่เพิม่ขึน้
อยา่งเหน็ไดช้ดั  สาระการเรยีนรูม้คีวามน่าสนใจ ช่วยใหน้กัเรยีนตระหนกัถงึผลกระทบของวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยทีีม่ต่ีอวถิชีวีติของคนในชุมชน เกดิแนวคดิในการน าภูมปิญัญาทอ้งถิน่มาใชแ้กป้ญัหาที่
เกดิขึน้จากวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและท าใหน้กัเรยีนรูส้กึรกัทอ้งถิน่ ภูมใิจและเหน็ถงึคุณค่าของภมูิ
ปญัญาทีม่ใีนทอ้งถิน่ตน ในดา้นการกจิกรรมการจดัการเรยีนรู ้ นัน้ผูเ้รยีนมคีวามคดิอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ย
มากทีสุ่ดว่า  การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่มคีวามน่าสนใจ เวลาทีใ่ชใ้นการท า
กจิกรรมและสื่อประกอบการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมนกัเรยีนมคีวามสุขทีไ่ดศ้กึษาหาความรูจ้าก
แหล่งการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย  ไดม้สี่วนรว่มในการจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ดส้มัผสัทดลองและฝึกปฏบิตัิ
จรงิ ไดร้ว่มแสดงความคดิเหน็และเสนอแนะแนวทางแกป้ญัหาในการจดักจิกรรมกาเรยีนรูแ้ละสามารถ
น าความรูท้ีไ่ดจ้ากการท ากจิกรรมไปใชไ้ดจ้รงิในชวีติประจ าวนั  ดา้นภมูปิญัญาทอ้งถิน่  ผูเ้รยีนมี
ความคดิอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีสุ่ดว่า การเรยีนจากประสบการณ์ตรงและจากสิง่ใกลต้วัท าใหม้คีวาม
น่าสนใจ สนุกสนานและเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ ีการน าปญัหาทีเ่กดิขึน้จรงิในท่องถิน่มาใชใ้นการจดัการ
เรยีนรูท้ าใหน้กัเรยีนสนใจทีจ่ะเรยีนรูม้ากขึน้ การเรยีนรูโ้ดยใชภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ท าใหน้กัเรยีนมคีวามรู้
เพิม่ขึน้และผูเ้รยีนตอ้งการใหค้รจูดัการเรยีนรูโ้ดยใชภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ตามรปูแบบการสอนตามแนวคดิ
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสงัคมอกี  และในดา้นครผููส้อน/วทิยากรทอ้งถิน่ ผูเ้รยีนมคีวามคดิเหน็อยูใ่น
ระดบัเหน็ดว้ยมากทีสุ่ดว่า คร/ูวทิยากรทอ้งถิน่สามารถสรา้งบรรยากาศใหเ้อือ้อ านวยต่อการเรยีนรู ้ เอา
ใจใส่นกัเรยีนไดท้ัว่ถงึทุกคน  สามารถสอบถามสิง่ทีส่งสยัและขอค าแนะน าในการท ากจิกรรมไดจ้ากครู/
วทิยากรทอ้งถิน่  และวทิยากรทอ้งถิน่ช่วยใหน้กัเรยีนสนใจในกจิกรรมมากขึน้  สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของเรวด ีหมวดดารกัษ์ (2548) ทีก่ล่าวว่า ผูเ้รยีนชอบการน าภมูปิญัญาทอ้งถิน่มาใชใ้นกจิกรรมการ
เรยีนรูเ้พราะชอบการเรยีนทีม่กีารใชภ้าษาถิน่ในการเรยีนรูจ้งึท าใหเ้ขา้ใจไดง้า่ยและรวดเรว็ เพราะ
คุน้เคยกบัภาษา นอกจากน้ีการเรยีนโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ช่วยส่งเสรมิความสามคัคใีนกลุ่มเพื่อน 
สมาชกิในกลุ่มไดช้่วยเหลอืกนัฝึกการท างานกลุ่มและยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่นมากขึน้ 
  สาเหตุทีท่ าใหน้กัเรยีนมคีวามตระหนกัถงึคุณค่าของพชืสมนุไพรและภูมปิญัญาทอ้งถิน่อยูใ่น
ระดบัมากทีสุ่ดว่าในการจดัการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตรโ์ดยใชภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ ตามรปูแบบการสอน
ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสงัคม  มสีาระการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมการเรยีนรูท้ีน่่าสนใจ การ
เรยีนจากการเรยีนรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ท าใหม้คีวามน่าสนใจ สนุกสนาน และเกดิการเรยีนรูไ้ดด้นีัน้ อาจ
เป็นเพราะการจดัการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตรโ์ดยใชภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ตามรปูแบบการสอนตามแนวคดิ
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสงัคม  เป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่ชเ้น้ือหาความรูข้องภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่มาศกึษาดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตรอ์ย่างเป็นระบบ โดยไมเ่น้นเน้ือหาในต าราแต่จะเน้น
เน้ือหาทีเ่ป็นปญัหาในสถานการณ์จรงิของนกัเยน ประเดน็ปญัหาทีน่ ามาใชใ้นการจดักจิกรรมเป็น
ประเดน็ปญัหาทีเ่กดิขึน้จรงิในทอ้งถิน่ หรอืเป็นปญัหาทีค่นทัว่ไปก าลงัประสบซึง่จะมคีวามหมายต่อ
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นกัเรยีนในดา้นของการน าความรูท้ีเ่รยีนไปใชใ้นชวีติประจ าวนั ถอืว่าการเรยีนสอดคลอ้งและสมัพนัธก์บั
ผูเ้รยีนโดยตรง  อยูบ่นพืน้ฐานชวีติดัง้เดมิ ท าใหผู้เ้รยีนน าไปสู่การปรบัตวัไดอ้ยา่งมคีวามสุข  กจิกรรม
การเรยีนรูเ้ป็นการเรยีนวทิยาศาสตรท์ีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดศ้กึษาองคค์วามรู้
ของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และมโีอกาสไดเ้รยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูอ้ื่นๆโดยเฉพาะการศกึษาและฝึกปฏบิตัิ
นอกสถานทีท่ าใหบ้รรยากาศในการเรยีนน่าสนใจขึน้  นอกจากนี้การท ากจิกรรมจะเน้นทีก่ารท างานรว่ม
เพื่อนๆสมาชกิในกลุ่ม  ตัง้แต่การวางแผนการลงมอืปฏบิตั ิ การสรปุผล  การน าเสนอเพื่อแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มและการน าไปปฏบิตัจิงึท าใหผู้เ้รยีนมคีวามสามคัคยีอมรบัในความคดิเหน็และ
ความสามารถของผูอ้ื่นมากขึน้ (เอมอร บชูาบุพพาจารย.์  2545) และสาเหตุทีท่ าใหน้กัเรยีนมคีวาม
คดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดว่าครแูละวทิยากรทอ้งถิน่ช่วยใหน้กัเรยีนสนใจในกจิกรรมมากขึน้นัน้อาจเป็น
เนื่องมาจากพฤตกิรรมของครตูามรปูแบบการสอนตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี และสงัคมนัน้  
ครจูะใชห้วัขอ้ทีเ่ป็นประเดน็ในทอ้งถิน่ทีส่มัพนัธก์บัวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ประสบการณ์ของนกัเรยีนมาใชใ้นการเรยีนรู ้นกัเรยีนจงึใหค้วามสนใจมาก ครกูระตุน้ใหน้กัเรยีนตัง้
ค าถาม วางแผนหาค าตอบ คน้หาแหล่งความรูท้ีห่ลากหลายในการตอบค าถามโดยศกึษาและฝึกปฏบิตัิ
กบัวทิยากรทีเ่ป็นคนในทอ้งถิน่จงึท าใหน้กัเรยีนมคีวามสนิทสนมคุน้เคยและเป็นกนัเอง ผูเ้รยีนจงึกลา้ที่
จะซกัถามปญัหาต่างๆ ครใูหโ้อกาสนกัเรยีนเลอืกตดัสนิใจในเรือ่งต่างๆไดแ้ก่การก าหนดหวัขอ้กจิกรรม
ทีจ่ะท า วธิกีารคน้ควา้หาขอ้มลูแหล่งความรูท้ีใ่ชว้ธิกีารเสนอผลงาน เป็นต้น นกัเรยีนจงึรูส้กึว่าตนเอง
ไดร้บัการยอมรบัท าใหม้คีวามสุขในการเรยีนมากขึน้ (เกยีรตศิกัด ิ ชณิวงศ์. 2544) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ในการวจิยัเรือ่งการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ร ือ่งพชืสมุนไพรในทอ้งถิน่ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ 
เทคโนโลยแีละสงัคม  ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการวจิยัดงันี้ 
 3.1  ขอ้เสนอแนะเพื่อการน าผลวจิยัไปใช้ 
  การน าภมูปิญัญาทอ้งถิน่มาใชใ้นกจิกรรมการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน  ครตูอ้งเตรยีมความพรอ้มใน
ทุกดา้น  ทัง้ดา้นเน้ือหาบทเรยีนทีใ่ชส้อน  เน้ือหาในหลกัสตูรและเน้ือหาภมูปิญัญาทอ้งถิน่ซึง่ตอ้งมคีวาม
สอดคลอ้งกนั  ท าความเขา้ใจในรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชใ้หถ่้องแท ้ วเิคราะห ์ วจิารณ์  จดัเตรยีม
สื่อประกอบการเรยีนรู ้ เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรยีนรู ้  
 3.2  ขอ้เสนอแนะเพื่อท าการวจิยัครัง้ต่อไป 
  3.2.1  ควรศกึษาวจิยัในเรือ่งเดยีวกนักบันกัเรยีนกลุ่มอื่น  เพื่อศกึษาผลกระทบต่อการ
จดัการเรยีนรูเ้มือ่เปลีย่นกลุ่มเป้าหมาย 
  3.2.2  ควรน าภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นอื่นมาใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ร ือ่งพชืสมนุไพร
ในทอ้งถิน่ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสงัคม  ตามรปูแบบของการวจิยัแบบผสานวธิี 
  3.2.3  ควรน าภมูปิญัญาทอ้งถิน่ไปใชร้ว่มกบัรปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รือ่งอื่น ๆ 
เพื่อใหไ้ดแ้นวทางการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายขึน้ 
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การพฒันาการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์โดยใช้กระบวนการวิจยัของการปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วม ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองยาหม่องไพลลีลาสมุนไพรท้องถ่ิน 

The Development of Learning Management of Science by Using Research Methodology 
of Participatory Practice for 6-grade Student: Yamongphlailelasamonpaitongtin 

 
วาสนีิ สุพรรณฝ่าย   ดร.สมปอง ศรกีลัยา ผศ.ดร.สุรทนิ นาราภริมย ์

Wasinee Suphannafai   Dr. Sompong Srikunlaya Asst. Prof. Dr. Suratin Narapirom 
 

บทคดัย่อ 
การวจิยัเรือ่งการพฒันาการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรโ์ดยใชก้ระบวนการวจิยัในรปูแบบของการ

ปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ในหวัขอ้งานวจิยัเรื่องยาหมอ่งไพลลลีา
สมนุไพรทอ้งถิน่ วตัถุประสงคข์องงานวจิยั คอื 1. พฒันากจิกรรมของการเรยีนรู ้โดยใชก้ระบวนการวจิยั
ในรปูแบบของการปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม เรือ่งยาหม่องไพลลลีาสมนุไพรทอ้งถิน่ ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
80/80 2. ศกึษาดชันีประสทิธภิาพ ซึง่เป็นผลของการเรยีนรู ้ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ใน
งานวจิยัเรือ่งยาหมอ่งไพลลลีาสมนุไพรทอ้งถิน่ 3. ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อการศกึษา
กจิกรรมการเรยีนรู ้ของเรือ่งยาหมอ่งไพลลลีาสมนุไพรทอ้งถิน่ กลุ่มตวัอยา่ง คอื นกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6/1 โรงเรยีนศรโีกสุมวทิยามติรภาพที ่209 อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554 จ านวน 30 คน ซึง่ไดม้าจากการสุ่มแบบงา่ย (Simple Random 
Sampling) 
   เครือ่งมอืทดลองทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แผนของการจดัการเรยีนรู ้ซึง่เป็นรายวชิา
วทิยาศาสตรเ์รือ่งยาหมอ่งไพลลลีาสมนุไพรทอ้งถิน่ ประกอบดว้ย 6 แผน  
 การวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 ผลการวจิยัปรากฏดงันี้ 
  1. แผนของการจดัการเรยีนรูใ้นทัง้ 6 แผน พบว่า นกัเรยีนรูจ้กัสมนุไพรในทอ้งถิน่ การสกดั
เหงา้ไพลดว้ยน ้ามนังา กระบวนการของการท ายาหมอ่ง: ไพลลลีาสมนุไพรทอ้งถิน่ การใชย้าหมอ่ง: ไพล
ลลีาสมนุไพรทอ้งถิน่ และการจดันิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงาน ซึง่ทุกขัน้ตอนมทีกัษะของกระบวนการ
ปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม  
  2. การจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์โดยใชก้ระบวนวจิยัในการปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 มปีระสทิธภิาพ 86.07/88.33 ดงันัน้ การจดัของกจิกรรมการ
เรยีนรู ้โดยใชก้ระบวนการวจิยัของการปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม ในแผนของการจดัการเรยีนรู้ 2-6 มี
ประสทิธภิาพบรรลุตามเกณฑ ์80/80 

 
 
 
1นกัศกึษาปรญิญาโท, สาขาวชิาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2,3อาจารย,์  สาขาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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 3.ดชันีประสทิธภิาพของการจดัการเรยีนรู ้โดยใชก้ระบวนวจิยัปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ในหวัขอ้เรือ่งยาหมอ่งไพลลลีาสมนุไพรทอ้งถิน่ มคี่าเท่ากบั 
0.8118  

 4.ความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีม่ต่ีอการศกึษากจิกรรมการเรยีนรู ้ ใน
หวัขอ้เรือ่งยาหมอ่งไพลลลีาสมนุไพรทอ้งถิน่ ค่าเฉลีย่รวมพบว่ามคีวามพงึพอใจทุกดา้นเท่ากบั 4.68 อยู่
ในระดบัมากทีสุ่ด 
 
ค าส าคญั  :  การพฒันาการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์, การวจิยัปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม  
 

ABSTRACT 
The research and the development of scientific learning management used the research 

methodology in the form of participatory practice for 6-grade students in the research topic of 
Yamongphlailelasamonpaitongtin. The purpose of the study was  1) to develop the activity of 
learning by using the research methodology in the form of participatory practice, 
Yamongphlailelasamonpaitongtin which showed efficiency 80/80,  2) study efficient indexes 
which were the results of the study of 6-grade student in the research topic of Yamongphlailela 
samonpaitongtin,  3) study the satisfaction of the students to studying the learning activity of 
topic: Yamongphlailelasamonpaitongtin. The sample group  was the students grade 6 (6/1), 
Srikosumvittayamittrapabtee 209, Aumper Kosumphisai, Mahasarakarm Province, second 
semester, academic year 2011, 30 students, all of which were obtained from Simple Random 
Sampling. 

This research emphasized the principle of the research work in the form of participatory 
practice which had 4 experimental phases. Each phase consisted of planning, practicing, 
observing, and reflecting the results of practice by the researchers, the research assistances 
and the students in order to improve research plans of learning management in other phases to 
become more effective. 

The experimental equipment was used in the research such as the plan of learning 
management, science courses of  Yamongphlailelasamonpaitongtin, by using research 
methodology of participatory practice comprised 6 plans such as   Sample achievement test 
learning and questionnaires. 

Mixed methodology is the combination of the analytical methodology of the research 
data by using Statistics in the form of both qualitative analysis and efficient analysis. Statistical 
parameters such as percentage, average, standard deviation were used in this study. 
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 The results show as the following: 
1. The plan of learning management in all 6 experimental studies found that the  

students knew herb in their local, the extraction of Phlai root by sesame oil, the process of 
making balm: Phlailelasamonpaitongtin, the use of balm: Phlailelasamonpaitongtin and the 
organization of exhibition in order to publicize some articles, all of which had skills of 
processing of  participatory practice. 

2. The management of learning science by using the research methodology in  
participatory practice, as for 6-grade student had the efficiency 86.07/88.33  Therefore, the 
management of learning activity by using the research methodology of  participatory practice in 
the plan of learning management 2-6 which had the efficiency  achievable in accordance with 
benchmark 80/80.  

3. The efficient indexes of learning management by using the research methodology  
of participatory practice for 6-grade students in the topic of Yamongphlailela samonpaitongtin 
were 0.8118. 

4. The satisfaction of 6-grade students had a repercussion on studying the learning  
activity in the topic of Yamongphlailela samonpaitongtin. The result demonstrated that the total 
average was equal to 4.68 which was the highest 0f all treapnemps level. 

 
Keyword :  The Development of Learning Management, Research Methodology of Participatory  

 
บทน า 

การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม เกดิขึน้จากความคดิทีว่่าการวจิยัเป็นกจิกรรมทางสงัคมที่
จะตอ้งใชท้รพัยากรของสงัคมในการศกึษา จงึเป็นสมบตัขิองสงัคม และเป็นการกระท าทีมุ่ง่หมายจะให้
ประโยชน์หรอืเป็นการรบัใชส้งัคม ดว้ยเหตุนี้การวจิยัจงึควรค านึงถงึผลประโยชน์สงูสุด และการวจิยัทีจ่ะ
ใหผ้ลประโยชน์สงูสุดนัน้ ยอ่มเป็นการวจิยัเพื่อพฒันา(Research for Development) หรอืการวจิยัพฒันา 
(Research and Development) โดยทีก่ารพฒันาและการเป็นหุน้ส่วนจะตอ้งเดนิทางรว่มกนั ดงันัน้ ทุก
คนจะตอ้งมสี่วนรว่มในกระบวนการพฒันาทุกขัน้ตอนอยา่งมเีสรแีละเป็นประชาธปิไตย โดยจดุที่
แตกต่างกนัของงานวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่มกบังานวจิยัแบบมสี่วนรว่มกค็อื การวจิยัแบบมี
ส่วนรว่มนัน้ เป็นการวจิยัทีเ่น้นในมติขิองการเกบ็ขอ้มลู แต่การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่มเป็น
การประยกุตห์าวธิกีารแกไ้ขปญัหาไปพรอ้ม ๆ กนั หรอืกล่าวไดว้่ามกีารแสวงหาแนวความคดิและ
แนวทางในการแกไ้ขปญัหาและทรพัยากรทีผู่ถู้กวจิยัมอียูเ่พื่อช่วยในการแกไ้ขปญัหา (ชชัวาลย ์ทตัศวิชั.
2549: ออนไลน์) และหลงัจากไดม้กีารวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่มแลว้ กจ็ะท าความเขา้ใจรว่มกนั
ในเรือ่งของการพฒันาหรอืแกไ้ขปญัหา สิง่นี้เป็นรากฐานทีส่ าคญัยิง่ส าหรบัความส าเรจ็ในการพฒันา
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ความรูค้วามเขา้ใจทีไ่ดจ้ากการวจิยัซึง่เป็นจดุเริม่ตน้ของการปฏบิตักิารอย่างมปีระสทิธภิาพ (สุภางค ์ 
จนัทวานิช.2548: 70) 

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 (ฉบบัที2่) พ.ศ. 2545 มาตราที ่27 ความว่า ให้
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานมหีน้าทีจ่ดัท าสาระของหลกัสตูรตามวตัถุประสงคใ์นวรรคหนึ่งจงึให้
เรยีกว่า การจดัสาระการเรยีนรูท้อ้งถิน่ ในส่วนทีเ่กีย่วกบัสภาพปญัหาในชุมชนและสงัคม ภมูปิญัญา
ทอ้งถิน่ สถานศกึษาจะตอ้งจดัการศกึษาใหผู้เ้รยีนมคีุณธรรมจรยิธรรมและยงัจะตอ้งจดัการศกึษาให้
สอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถิน่ เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูส้ภาพชวีติจรงิของตนเองในทอ้งถิน่ เรยีนรูส้ภาพ
ภมูศิาสตร ์ประวตัคิวามเป็นมา สภาพเศรษฐกจิสงัคม การด ารงชวีติ ภมูปิญัญา ศลิปะ วฒันธรรม
ตลอดจนใหม้คีวามรกัความผกูพนั และมคีวามภาคภูมใิจในทอ้งถิน่ของตนเอง รวมทัง้สามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อการประกอบอาชพี และการด ารงชวีติในสงัคมสถานศกึษาหรอืหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง และมาตรา 29 ใหส้ถานศกึษารว่มกบับุคคล ครอบครวั ชุมชน องคก์ารชุมชน องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบนัสงัคมอื่น ส่งเสรมิความเขม้แขง็ของชุมชนโดยจดักระบวนการเรยีนรูภ้ายในชุมชน เพื่อใหชุ้มชน
มกีารจดัการศกึษาอบรม มกีารแสวงหาความรู ้ขอ้มลู ขา่วสาร และรูจ้กัเลอืกสรรภูมปิญัญาและ
วทิยาการต่าง ๆ เพื่อพฒันาชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปญัหาและความตอ้งการ รวมทัง้หาวธิกีาร
สนบัสนุนใหม้กีารแลกเปลีย่นประสบการณ์การพฒันาระหว่างชุมชน จงึตอ้งตระหนกัถงึความส าคญั
ดงักล่าวนี้ (พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545: 
8) 

กระทรวงศกึษาธกิาร ไดส้่งเสรมิใหท้อ้งถิน่มสี่วนรว่ม ในการพฒันาหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพความตอ้งการของทอ้งถิน่ ใหผู้เ้รยีนมโีอกาสเรยีนรูเ้รือ่งราวของทอ้งถิน่ตนเอง เรยีนรูส้ภาพ
เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมประเพณใีนทอ้งถิน่ ตลอดจนสามารถแกป้ญัหาพฒันาชวีติของตนเอง 
ครอบครวั และสงัคม ความรูท้ีไ่ดอ้าจมาจาก ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ทีส่ ัง่สมและถ่ายทอดต่อๆกนัมา แมจ้ะ
แตกต่างกนัตามสภาพทอ้งถิน่กส็ามารถน าความรูน้ัน้มาพฒันาทอ้งถิ่น และด ารงชวีติอยา่งมี
ประสทิธภิาพได ้(นิคม ชมพูหลง.2545: 1) ซึง่การสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนมทีกัษะการท างาน ทกัษะการ
จดัการ สามารถน าภูมปิญัญาไทยมาสรา้งสรรคแ์ละพฒันาผลติภณัฑจ์ะน าไปสู่การเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีน
สามารถช่วยเหลอืตนเองได ้(กรมวชิาการ.2546: 9) ทัง้นี้โรงเรยีนสามารถพฒันาหลกัสตูรใหเ้หมาะสม
กบันกัเรยีน และทอ้งถิน่ทีเ่ป็นธรรมชาตแิละทรพัยากรทีม่นุษยส์รา้งขึน้มาใชจ้นสามารถบรรลุเป้าหมาย
สงูสุดของการจดัการศกึษาตามหลกัสตูร โดยเฉพาะการเรยีนรูภ้มูปิญัญาชุมชน กจิกรรมชุมชน 
ผูป้กครองและสมาชกิชุมชนควรมบีทบาทส าคญั  ในการสรา้งกจิกรรมการเรยีนรูว้ถิชีวีติประจ าวนั 
(กลัยาณ ีปฎมิาพรเทพ.2541: 29) โรงเรยีนและชุมชนควรรว่มมอืในการมสี่วนรว่มจดัการศกึษาใน
ลกัษณะทีเ่กือ้กูลซึง่กนัและกนั เพื่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ช่วยเหลอืรว่มมอืพฒันาอาชพีสรา้งงาน
ใหเ้กดิรายได ้ในการด ารงชวีติ สบืทอดประเพณวีฒันธรรมของชุมชน (อุดร ค าขาด.2544: 2)  

การจดัการการศกึษาสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์(เพิม่เตมิ) ส าหรบัหลกัสตูรแกนกลางขัน้
พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 มุง่หวงัใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ีเ่น้นกระบวนการไปสู่การสรา้งองค์
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ความรู ้โดยผูเ้รยีนมสี่วนรว่มในการเรยีนทุกขัน้ตอน ผูเ้รยีนจะไดท้ ากจิกรรมหลากหลาย ทัง้เป็นกลุ่ม
และเป็นรายบุคคลโดยอาศยัแหล่งเรยีนรูท้ีเ่ป็นสากลและทอ้งถิน่ (กระทรวงศกึษาธกิาร.2551: 4) โดย
ผูส้อนมบีทบาทในการวางแผนการเรยีนรู ้กระตุน้ แนะน า ช่วยเหลอืใหผู้เ้รยีนเกดิการเรียนรู ้เพื่อให้
การศกึษาวทิยาศาสตรบ์รรลุผลตามเป้าและวสิยัทศัน์ทีก่ าหนดไว ้
 การจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัเรยีนไดร้บัความรูเ้กี่ยวกบัเนื้อหา
วทิยาศาสตร ์และทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรแ์ลว้ยงัตอ้งตระหนกัถงึความรูเ้กีย่วกบัภมูปิญัญา
ทอ้งถิน่อกีดว้ย เพื่อท าใหบุ้คคลรุน่หลงัเหน็ความส าคญัของสิง่ทีค่นในอดตีกาลปฏบิตัไิว ้ซึง่เป็นภูมิ
ปญัญาของคนในทอ้งถิน่ทีเ่กดิจากการเรยีนรูส้ ัง่สมถ่ายทอด โดยผ่านประสบการณ์ทีย่าวนานของคนใน
ทอ้งถิน่ และภมูปิญัญาเหล่าน้ีควรไดถ่้ายทอดใหล้กูหลานไดเ้รยีนรู ้โดยผ่านกระบวนการเรยีนรูท้ีค่น้หา
ค าตอบดว้ยตนเอง ซึง่ลว้นแต่เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจ าวนัของตวันกัเรยีนเอง การน าภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ เรือ่งพชืสมุนไพรมาใชจ้ดักระบวนการเรยีนรูข้องนกัเรยีนจงึเป็นสิง่จ าเป็น เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
การน าทรพัยากรทีม่คีุณค่าในทอ้งถิน่ มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุดและสอดคลอ้งกบัสภาพจรงิของ
นกัเรยีน และอยูบ่นพืน้ฐานของภมูปิญัญาทีม่ใีนทอ้งถิน่ (ยพุา พริยิะกุล.2543: 3) 
 จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะท าการพฒันาการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรือ่ง
ยาหมอ่งไพลลลีาสมนุไพรทอ้งถิน่ ในการพฒันาหลกัสตูรวชิาวทิยาศาสตร ์(เพิม่เตมิ) โดยใชภู้มปิญัญา
ทอ้งถิน่ของโรงเรยีนศรโีกสุมวทิยามติรภาพที ่209 อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ในภาคเรยีนที ่
2 ปีการศกึษา 2554 เพื่อใหชุ้มชนไดเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการจดัการศกึษาและเพื่อใหน้กัเรยีนไดน้ า
วธิกีารเรยีนรูใ้นกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรใ์นการศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบัคุณประโยชน์และการใช้
สมนุไพรในทอ้งถิน่โดยอาศยัภูมปิญัญาทอ้งถิน่ เป็นแนวทางในการศกึษาความรู ้เพื่อใหเ้กดิประโยชน์
สงูสุด และเพื่ออนุรกัษ์สบืทอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่ของบรรพบุรษุไวต่้อไป 
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพื่อพฒันากจิกรรมการเรยีนรู ้โดยใชก้ระบวนการวจิยัปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่มเรือ่งยาหมอ่ง
ไพลลลีาสมนุไพรทอ้งถิน่ ทีม่ปีระสทิธภิาพ 80/80 

2. เพื่อศกึษาดชันีประสทิธผิลของการเรยีนรู ้ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 
 เรือ่งยาหมอ่งไพลลลีาสมนุไพรทอ้งถิน่  

3. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อการเรยีนกจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่งยาหม่องไพลลลีา
สมนุไพรทอ้งถิน่ 
 

ขอบเขตการวิจยั 
        ประชากร/กลุ่มตวัอย่าง 

 1. ประชากร คอื นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จ านวน 5 หอ้งเรยีน จ านวนนกัเรยีน
ทัง้หมด 150 คน ในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2554 โรงเรยีนศรโีกสุมวทิยามติรภาพที ่209 สงักดั
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ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคามเขต 3 อ าเภอโกสุมพสิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 
ซึง่นกัเรยีนจดัหอ้งเรยีนแบบคละความสามารถ 

 2. กลุ่มตวัอย่าง คอื นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6/1 จ านวนนกัเรยีน 30 คน ในภาคเรยีน
ที ่2 ปีการศกึษา 2554 โรงเรยีนศรโีกสุมวทิยามติรภาพที ่209 สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษามหาสารคามเขต 3 อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ซึง่ไดม้าจากวธิกีารสุ่มอย่างงา่ย 
(Simple Rendom Sampling) โดยการจบัสลากหอ้งเรยีน 

 3. ผูช่้วยวิจยั ครภูมูปิญัญา จ านวน 1 คน และครปูระจ าชัน้ ป.6/1 จ านวน 1 คน 
 4. ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
       ตวัแปรต้น คอื การจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์โดยใชก้ระบวนการวิจยั

ปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม เรือ่งยาหมอ่งไพลลลีาสมุนไพรทอ้งถิน่ 
       ตวัแปรตาม คอื การพฒันากจิกรรมการเรยีนรู ้, ดชันีประสทิธผิลการเรยีนรู ้, 

ความพงึพอใจ 
    เน้ือหา  การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้รายวชิาวทิยาศาสตร ์(เพิม่เตมิ) สาระที ่3 เรือ่ง
สารและสมบตัขิองสาร 
    ระยะเวลา/สถานท่ี  ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554 โรงเรยีนศรโีกสุมวทิยา
มติรภาพที ่209  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

1. แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยใชก้ระบวนการวจิยัปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม 
2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
3. แบบสอบถามความพงึพอใจ 
4.  แบบสงัเกตพฤตกิรรม 

 
การด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 รปูแบบการวจิยัปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม เพื่อพฒันาการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรือ่งยา
หมอ่งไพลลลีาสมนุไพรทอ้งถิน่ ในชัน้ประถมศกึษาที ่6/1โรงเรยีนศรโีกสุมวทิยามติรภาพที ่209 อ าเภอ
โกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ปีการศกึษา 2554 ไดป้รบัใชส้าระที ่3 สารและสมบตัขิองสาร มาตรฐาน 
ว 3.1, มาตรฐาน ว 3.2 โดยใชเ้น้ือหาภูมปิญัญาทอ้งถิน่ส าหรบันกัเรยีนม ี4 ขัน้ตอนดงันี้ 
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ภาพท่ี 1  ขัน้ตอนการวจิยัปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม เพื่อพฒันาการจดัการเรยีนรู้ 

    วทิยาศาสตร ์เรือ่งยาหม่องไพลลลีาสมนุไพรทอ้งถิน่  
 

การวิเคราะหข้์อมลู 
  1. หาคุณภาพของแผนการจดัการเรยีนรู ้เกณฑก์ารประเมนิแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ม ี5 ระดบั น ามาหาค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
การแปลความของขอ้มลู โดยใชผู้เ้ชีย่วชาญ  
       2. หาประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรู ้(E1/E2) ตามเกณฑ ์80/80 
               2.1  E1 ไดม้าจากคะแนนทีผู่เ้รยีนท าไดจ้ากการท าแบบทดสอบระหว่างเรยีน เมือ่
เรยีนจบในแต่ละเนื้อหา 

              2.2  E2 ไดม้าจากคะแนนทีผู่เ้รยีนท าไดจ้ากการท าแบบทดสอบหลงัเรยีน 
 3. วเิคราะหห์าค่าดชันีประสทิธผิล (Effectiveness Index: E.I.) ของการจดัการเรยีนรู ้

ขัน้ท่ี1 การวางแผน (Plan) 

ขัน้ท่ี 2 การปฏิบตั ิ(Action) 

ขัน้ท่ี 3 การสงัเกต (Observe) 

ขัน้ท่ี 4 การสะท้อนผล (Refect) 

1.การคดัเลือกครูภมูิปัญญา 

2.ศกึษาและวิเคราะห์ปัญหา

ร่วมกบัภมูิปัญญาในชมุชน 

3.จดัเตรียมแผนการสอนและส่ือการสอน 

1.การประเมินผลและปรับปรุง
เนือ้หากิจกรรมการเรียนรู้ 

1.การเก็บรวบรวมข้อมลู 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

1.การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

2.การสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 

2.การเก็บคะแนนระหวา่งเรียน 

2.การสอบถามความพงึพอใจ 
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4. ขอ้มลูจากการสอบถามความพงึพอใจ โดยใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจนกัเรยีน โดยผูว้จิยั
ท าการวเิคราะหข์อ้มลูจากการหาค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 

สรปุผลการวิจยั 
 จากการน ารปูแบบภูมปิญัญาทอ้งถิน่มาใชก้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยใชก้ระบวนการวจิยั
ปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม รายวชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่งยาหมอ่งไพลลลีาสมนุไพรทอ้งถิน่ ของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 สามารถสรปุผลการวจิยัทีไ่ดศ้กึษาในครัง้นี้แยกเป็น 2 ลกัษณะคอื สรปุผลการวจิยั
เชงิคุณภาพ และสรปุผลการวจิยัเชงิปรมิาณ 
 1.สรปุผลการวิจยัเชิงคณุภาพ 

    สรปุผลการวจิยัเชงิคุณภาพ เป็นการสรปุภาพรวมของเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในขณะจดักจิกรรม
การเรยีนรูต้ามขัน้ตอน การวจิยัปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม มทีัง้หมด 4 ขัน้ตอนดงันี้ 

    ขัน้ท่ี 1 การวางแผน (Plan) 
   1. การคดัเลือกครภูมิูปัญญา 
        1.1 ผูว้จิยัสนทนากลุ่ม นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาที ่6 สอบถามคนในชุมชนผูเ้ชีย่วชาญ
การแพทยแ์ผนไทย หาขอ้มลูเกีย่วกบัครภููมปิญัญาทีม่คีวามรูเ้กี่ยวกบัเรือ่งสมุนไพร มคีวามรูม้ ี
ประสบการณ์การท ายาหมอ่งไพลลลีาสมนุไพรทอ้งถิน่ การนวดแกป้วดเมือ่ยรา่งกายและการนวดฝา่เทา้ 
        1.2 ผูว้จิยั นกัเรยีน ผูป้กครองนกัเรยีน รว่มกนัพจิารณาคดัเลอืกครภูมูปิญัญาทีม่ ี
ความรูต้ามเนื้อหา มคีวามพรอ้มในฝึกปฏบิตัแิละการถ่ายทอดความรูใ้หก้บันกัเรยีน 
   2. ศึกษาและวิเคราะหปั์ญหาร่วมภมิูปัญญาในชุมชน 

    ผูว้จิยั วเิคราะหป์ญัหารว่มภูมปิญัญาในชุมชน โดยมผีูเ้ชีย่วชาญการแพทย ์
แผนไทย ทีม่คีวามรู ้ความสามารถเกีย่วกบัเรือ่งสมุนไพร มคีวามรูม้ปีระสบการณ์การท ายาหมอ่งไพล
ลลีาสมนุไพร การนวดแกป้วดเมือ่ยรา่งกาย และการนวดฝา่เทา้ 
   3. จดัเตรียมแผนการจดัการเรียนรู้และส่ือการสอน 

    ผูว้จิยั วางแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยมคีรภููมปิญัญาใหค้ าปรกึษา 
เกีย่วกบัเนื้อหาวชิา แนวทางการจดัการเรยีนการสอนและการเตรยีมสื่อการสอน 

 ขัน้ท่ี 2 การปฏิบติั (Action) 
   การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

    ผูว้จิยัจดักจิกรรมการเรยีนรู ้รว่มกบัครปูระจ าชัน้และครภูมูปิญัญา ตามรายละเอยีดใน
แผนการจดัการเรยีนรู ้ใหแ้ก่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาที ่6 โรงเรยีนศรโีกสุมวทิยามติรภาพที ่209 อ าเภอ
โกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ปีการศกึษา 2554 จ านวน 30 คน 
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  ขัน้ท่ี 3 การสงัเกต (Observe) 
    การเกบ็รวบรวมข้อมลูการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

  ผูว้จิยัและครภููมปิญัญา รว่มกนัเกบ็รวบรวมขอ้มลูในขัน้การจดักจิกรรมการ 
เรยีนรู ้เพื่อวดัผลประเมนิผลชิน้งาน เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชเ้ครือ่งมอืในการวจิยัตามทีไ่ดร้ะบุใน
แผนการจดัการเรยีนรู ้
  ขัน้ท่ี 4  การสะท้อนผล  (Refect) 
   ประเมินผลและปรบัปรงุเน้ือหากิจกรรมการเรียนรู้ 

   ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ โดยใชแ้บบสงัเกตพฤตกิรรมและแบบสอบถามความพงึพอใจ กบั
ครภููมปิญัญา และนกัเรยีน ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนศรโีกสุมวทิยามติรภาพที ่209 อ าเภอโกสุม
พสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ทีเ่รยีนรูก้บัครภููมปิญัญาในเรื่องยาหมอ่งไพลลลีาสมนุไพรทอ้งถิน่ในการ
ประเมนิผลการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เพื่อหาแนวทางและปรบัปรุงในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้สาระ
วทิยาศาสตรเ์พิม่เตมิโดยภูมปิญัญา เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรยีน ผูป้กครอง และ
ชุมชน  

   ผูว้จิยัสรุปว่า จากการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยใช้กระบวนการวจิยัปฏบิตักิารแบบมี
ส่วนรว่ม ท าใหน้กัเรยีนมพีฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไป สรา้งความสามคัคใีนหมูค่ณะและสรา้งบรรยากาศ
ทีด่ใีนหอ้งเรยีน ท าใหน้กัเรยีนเชื่อว่า การท างานเป็นกลุ่มจะช่วยใหง้านส าเรจ็เรว็ขึน้ และประสบ
ความส าเรจ็ 
 2.สรปุผลการวิจยัเชิงปริมาณ 
    จากการวจิยัการพฒันาการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์โดยใชก้ระบวนการวจิยัปฏบิตักิารแบบ
มสี่วนรว่ม ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 เรือ่งยาหมอ่งไพลลลีาสมุนไพรทอ้งถิน่ ปรากฏผลดงันี้ 
     2.1 การสะทอ้นผลทัง้ 6 แผนการจดัการเรยีนรู ้พบว่า นักเรยีนรูจ้กัสมนุไพรในทอ้งถิน่ รูจ้กั
การสกดัเหงา้ไพลดว้ยน ้ามนังา การท ายาหมอ่งไพลลลีาสมุนไพรทอ้งถิน่  
การปฏบิตัใิชย้าหมอ่งไพลลลีาสมนุไพรทอ้งถิน่ และการจดันิทรรศการเผยแพรผ่ลงาน ซึง่มทีกัษะ
กระบวนการปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม ทุกขัน้ตอน 
  2.2 การจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์โดยใชก้ระบวนวจิยัปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 มปีระสทิธภิาพ 86.07/88.33 ดงันัน้ การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยใช้
กระบวนการวจิยัปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม ในแผนการจดัการเรยีนรู้ 2-6 จงึมปีระสทิธภิาพบรรลุตาม
เกณฑ ์80/80 

 2.3 ดชันีประสทิธผิลของการจดัการเรยีนรู ้โดยใชก้ระบวนวจิยัปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 เรือ่งยาหมอ่งไพลลลีาสมนุไพรทอ้งถิน่ มคี่าเท่ากบั 0.8118 

 2.4 ความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีม่ต่ีอการเรยีนกจิกรรมการเรยีนรู ้
เรือ่งยาหมอ่งไพลลลีาสมุนไพรทอ้งถิน่ มคี่าเฉลีย่รวมกนัทุกดา้นเท่ากบั 4.68  อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
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อภิปรายผล 
 การจดัการเรยีนรู ้โดยใชก้ระบวนวจิยัปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม รายวชิาวทิยาศาสตร์(เพิม่เตมิ) 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 เรือ่งยาหมอ่งไพลลีาสมนุไพรทอ้งถิน่ ผลทีไ่ดค้อื นกัเรยีนมคีวาม
พงึพอใจต่อการเรยีนกจิกรรมการเรยีนรู ้ซึง่ผลดงักล่าวเป็นตวับ่งชีถ้งึการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของนกัเรยีน ซึง่สามารถอภปิรายไดด้งันี้ 
  1. การจดัการเรยีนรู ้โดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ เป็นการสอนทีเ่น้นครภููมปิญัญาเขา้มามสี่วน
รว่มในการจดักจิกรรมการเรยีนรูทุ้กขัน้ตอน มกีารแสดงความคดิเหน็และแบ่งงานกนัท าอย่างเป็นระบบ 
ท าใหน้กัเรยีนเกดิทกัษะในการท างานกลุ่ม และช่วยกระตุน้ใหน้กัเรยีนทีเ่รยีนอ่อนอยากทีจ่ะเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง สอดคลอ้งกบั อบเชย แกว้สุข (2543 : 15) ไดก้ล่าวถงึ กระบวนการถ่ายทอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่
ไวว้่า การถ่ายทอดความรู ้คอื การบอกวชิาความรูใ้หผู้เ้รยีนเขา้ใจและน าไปปฏบิตัไิด ้ภมูปิญัญาทอ้งถิน่
มกัจะถ่ายทอดความรูใ้หก้บัผูเ้รยีน หรอืกลุ่มเป้าหมายไปโดยอตัโนมตั ิไมไ่ดเ้รยีนวชิาการสอนจาก
สถาบนัใด ๆ แต่จะใชส้ามญัส านึกแบบสงัคมปะกติ คอื การเรยีนการสอน ทีเ่กดิขึน้จากการเลยีนแบบ
และจดจ าสบืทอดกนัมาในครอบครวั และใชก้ารถ่ายทอดโดย 1. ใชว้ธิสีาธติ คอื ท าใหด้เูป็นตวัอยา่ง 
อธบิายทุกขัน้ตอน ใหผู้เ้รยีนท าใหเ้ขา้ใจแลว้ใหผู้เ้รยีนปฏบิตัติาม 2. ใชว้ธิปีฏบิตัจิรงิ คอื ฟงัค าบรรยาย 
อธบิาย สาธติแลว้น าไปปฏบิตัจิรงิและปฏบิตัซิ ้า ๆ จนเกดิความช านาญ เพราะผลงานทีจ่ะใชด้ ารงชวีติ
ไดต้อ้งเป็นผลงานทีเ่กดิขึน้จรงิ น าเอาไปใชป้ระโยชน์ได ้ไมใ่ช่ผลงานทีก่ล่าวอา้งไวใ้นต าราเท่านัน้ 
  2. จากประสทิธผิลของการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นแผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่2-6 จะเหน็ว่า
ประสทิธภิาพของการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ ซึง่เกดิจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นแต่ละ
แผนการจดัการเรยีนรูน้ัน้ จะมกีารปรบัปรงุขอ้บกพรอ่งระหว่างการทดลองและการสอน โดยใชก้ระบวน
วจิยัปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม สอดคลอ้งกบั ยาใจ พงษ์บรบิูรณ์  (2537) ทีก่ล่าวว่า การวจิยัเชงิ
ปฏบิตักิารมจีดุมุง่หมายเพื่อมุง่พฒันาประสทิธภิาพของงานใหด้ขีึน้ โดยการปรบัปรงุขอ้บกพรอ่งที่
เกดิขึน้ระหว่างการด าเนินการ 
  3. ความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีม่ต่ีอการเรยีนกจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง
ยาหมอ่งไพลลลีาสมนุไพรทอ้งถิน่ มคี่าเฉลีย่รวมกนัทุกดา้นเท่ากบั 4.68 อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด และความ
พงึพอใจในการจดันิทรรศการ เรือ่งยาหมอ่งไพลลลีาสมุนไพรทอ้งถิน่ มคี่าเฉลีย่รวมกนัทุกดา้นเท่ากบั 
4.37 อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด สอดคลอ้งกบั พชิชาภรณ์ ปะตงัถาโต (2553 : 162) ไดศ้กึษากระบวนการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตรท์อ้งถิน่ เรือ่งพชืสมุนไพร จากภูมปิญัญาทอ้งถิน่ของโรงเรยีนและชุมชนบา้นเมน่ใหญ่ 
พบว่า นกัเรยีนมพีฒันาการดา้นทกัษะกระบวนการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรท์อ้งถิน่มากขึน้ เหน็คุณค่าของ
ความรูท้ีม่ใีนชุมชนตนเอง เกดิความตระหนกัในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มของชุมชน และนกัเรยีนทีไ่ดร้บั
การจดัการเรยีนรู ้โดยภูมปิญัญาทอ้งถิน่ มคีะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อน
เรยีน และนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบภูมปิญัญาทอ้งถิน่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัสงู  
  4. ในแต่ละแผนการจดัการเรยีนรูข้องการปฏบิตักิารวจิยั นกัเรยีนปานกลางและอ่อนมี
พฒันาการ เรือ่งการกลา้แสดงออกมากขึน้ สงัเกตจากการพดูคุยกนัภายในกลุ่ม การยกมอืเพื่อแสดง
ความคดิเหน็ตลอดจนการออกมาน าเสนอหน้าชัน้เรยีน เป็นเพราะไดแ้รงกระตุน้จากเพื่อนในกลุ่มและ
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ผูว้จิยัคอยใหค้ าแนะน าและพดูใหก้ าลงัใจ ท าใหน้กัเรยีนเกดิความพอใจทีจ่ะกลา้แสดงออก สอดคลอ้งกบั 
เฮอรซ์เบอรก์ (1959 : 113-115) ไดท้ าการศกึษาคน้ควา้ทฤษฎทีีเ่ป็นมลูเหตุทีท่ าใหเ้กดิความพงึพอใจ 
ในการท างาน 2 ปจัจยั คอื ปจัจยักระตุน้และปจัจยัค ้าจุน ซึง่ในการด าเนินกจิกรรมการเรยีนการสอน 
ความพงึพอใจเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะกระตุน้ใหผู้เ้รยีนท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย หรอืตอ้งการใหป้ฏบิตัใิห้
บรรลุผลตามวตัถุประสงค ์
  5. การจดักจิกรรมการเรยีนรูม้กีารปรบัปรงุขอ้บกพรอ่งระหว่างการทดลองและการสอน โดย
ใชก้ระบวนวจิยัปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม เฉิดศกัดิ ์ชุมนุม (2540 : 37)ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การวจิยั
ปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่มคอืการวจิยัทีมุ่ง่เน้นใหม้กีารปฏบิตักิารแกไ้ขปญัหาในขณะปฏบิตักิารทีม่กีาร
คน้หาความจ าเป็นและความตอ้งการวธิกีาร และการยอมรบัในกระบวนการ แกป้ญัหาจากทุกคนทีม่สี่วน
รว่มไดเ้สยี ซึง่มผีลใหก้ารจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ในแต่ละแผนการจดัการเรยีนรูม้ ี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้โดยจะสงัเกตเหน็ว่า ประสทิธภิาพของการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ในแผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่2-6 สงูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้คอื มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 86.07/88.33 นอกจากนี้
ผูว้จิยัยงัไดม้กีารประเมนิเป็นระยะๆทุกแผน ซึง่สอดคลอ้งกบั ถวลัย ์มาศจรสั (2546 : 32) ให้
ความหมายของ แผนการจดัการเรยีนรูว้่า หมายถงึ การน าวชิาการหรอืกลุ่มประสบการณ์ทีจ่ะตอ้งการ
สอนตลอดภาคเรยีนมาสรา้งเป็นแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ลอดภาคเรยีน โดยมจีดุประสงค์ การ
เรยีนการสอนเนื้อหาสาระ กจิกรรมการเรยีนรู ้การใชส้ื่อ การวดัผลประเมนิผลโดยใหส้อดคลอ้งกบั
จดุเน้นของหลกัสตูรสภาพของผูเ้รยีนและความพรอ้มของโรงเรยีน และตรงกบัชวีติจรงิในทอ้งถิน่ 
  6. จากการสงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีน จากแบบสะทอ้นผลการเรยีน พบว่า นกัเรยีนชอบ
กจิกรรมการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นรปูแบบน้ี เพราะท าใหน้กัเรยีนเกดิทกัษะในการท างานกลุ่ม และ
ช่วยกระตุ้นใหน้กัเรยีนทีเ่รยีนอ่อนอยากทีจ่ะเรยีนรูด้ว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบั สุภางค ์จนัทวานิช (2542 : 
3) ไดใ้หค้วามหมายของการวจิยัปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่มว่าหมายถงึ วธิกีารเรยีนรูจ้ากประสบการณ์
โดยอาศยัการมสี่วนรว่มอยา่งแขง็ขนัจากทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมวจิยั นบัตัง้แต่การระบุปญัหาการ
ด าเนินการ การตดิตามผล จนถงึขัน้การประเมนิผล 
  จากเหตุผลทีก่ล่าวมาทัง้หมดชีใ้หเ้หน็ว่า  การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยใชภู้มปิญัญา
ทอ้งถิน่ตามระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่มมาปรบัปรงุประสทิธภิาพการเรยีน การจดั
กจิกรรมท าใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการปฏบิตักิารวจิยัการพฒันาการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์โดยใชก้ระบวนการวจิยั
ปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 เรือ่งยาหมอ่งไพลลลีาสมนุไพรทอ้งถิน่ 
ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะในประเดน็ต่างๆอนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีส่นใจทีจ่ะศกึษางานวจิยัต่อไป ดงันี้ 
 
  1. ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจยัไปใช้ 
      1.1 ครผููส้อนควรศกึษารปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยใชก้ระบวนการวจิยั
ปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม ใหเ้ขา้ใจทุกขัน้ตอนก่อนน าไปใช ้เพื่อใหก้ารจดักจิกรรมการเรยีนรูม้ ี
ประสทิธภิาพสงูสุด 
      1.2 ในการน ารปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยใชก้ระบวนการวจิยัปฏบิตักิารแบบมี
ส่วนรว่ม ในระยะแรกนกัเรยีนยงัไมคุ่น้เคยกบักจิกรรม และขัน้ตอนในการเรยีนต่างๆ ครคูวรปฐมนิเทศ
การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หน้กัเรยีนเขา้ใจในทุกขัน้ตอน และใหเ้วลานกัเรยีนปรบัตวั มกีารเสรมิแรง
กระตุน้ใหน้กัเรยีนมคีวามกลา้ในการแสดงออก 
      1.3 แต่ละแผนการจดัการเรยีนรูทุ้กแผน แบบฝึกหดั หรอืใบงานควรมคีวามยากง่าย
เหมาะสมกบัระดบัความสามารถของนกัเรยีน ไมซ่บัซอ้นจนเกนิไป เพื่อใหน้กัเรยีนอ่อนสามารถประสบ
ความส าเรจ็ในการท าแบบฝึกหดั หรอืใบงาน ท าใหเ้กดิความภาคภูมใิจครผููส้อนตอ้งใหเ้วลากบันกัเรยีน
อยา่งเตม็ที ่ส่วนใบงานในแผนการจดัการเรยีนรู ้ควรใหน้กัเรยีนกลบัไปท าทีบ่า้น เพื่อใหม้เีวลาพอใน
การท ากจิกรรม 
      1.4 ผูช่้วยวจิยัควรมคีวามรู ้ความสามารถและมปีระสบการณ์ทีต่รงกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่
ดา้นสมนุไพรในการวจิยั ทัง้นี้เพื่อใหส้ามารถวเิคราะหส์มนุไพรขณะท าการวจิยัและใหข้อ้คดิเหน็ทีเ่ป็น
แนวทางในการศกึษาอนัจะน าไปสู่การปรบัปรุงการปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งและเหมาะสมกบัการพฒันางานให้
มปีระสทิธภิาพในแผนการจดัการเรยีนรูต่้อไป 
      1.6 ครผููส้อนตอ้งเตรยีมความพรอ้มของสื่อและอุปกรณ์ในการท ายาหมอ่งไพลลลีา
สมนุไพรทอ้งถิน่ในการใชป้ระกอบการศกึษาคน้ควา้ใหน้กัเรยีน เพื่อใหก้ารจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ป็นไป
ดว้ยความเรยีบรอ้ย  ควรแจง้หวัขอ้ทีจ่ะจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นครัง้ต่อไปใหน้กัเรยีนทราบและให้
นกัเรยีนศกึษาหาขอ้มลูเกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าวมาล่วงหน้าและตอ้งใหค้วามสนใจและเอาใจใส่กบันกัเรยีน
อ่อนของแต่ละกลุ่มมากเป็นพเิศษ โดยใหค้ าปรกึษา กล่าวชมเชยเมือ่ท าด ีและกล่าวตกัเตอืนโดยใช้
ค าพดูทีเ่หมาะสม เพื่อใหเ้กดิความคุย้เคย ซึง่จะส่งผลใหน้กัเรยีนกลา้แสดงออก 
  2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
      2.1 ควรน ารปูแบบการจดัการเรยีนรู ้โดยใชก้ระบวนการวจิยัปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมไป
ทดลองศกึษาวจิยัในกลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ื่นๆ 
      2.2 ควรมกีารศกึษาทีเ่กดิจากการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยใชก้ระบวนการวจิยั
ปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม โดยใชร้ว่มกบัตวัแปรอื่นๆ เช่น ศกึษาความสามารถในการคดิวเิคราะห ์การ
พฒันาทกัษะการคดิ โดยใชก้ระบวนการวจิยัปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม เป็นตน้ 
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วิจยัปฏิบติัการเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบั แผนผงัมโนมติ   
เร่ือง งานและพลงังานความร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์   

ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 
The Action Research to Develop Learning Activity Based on Inquiry-Based Process and 

Concept Mapping Technique on the Topic of Energy and Heat in The Science Strand 
for Mathayom  Sueksa 1 Students. 

 
จารพุร  ฐติะสาร1, ดร. สมปอง ศรกีลัยา  2 และผศ.ดร.สุรทนิ นาราภริมย ์3 

Jaruporn  thitasarn¹, Dr. Sompong  Srikulya² and Asst. Prof. Dr. Suratin  narapirom³ 
 

บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ  1)  พฒันาแผนการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ระบวนการสบืเสาะหา
ความรูร้ว่มกบัแผนผงัมโนมตดิว้ยกระบวนการวจิยัปฏบิตักิาร  2)  ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน วชิา
วทิยาศาสตร ์ เรือ่ง งานและพลงังานความรอ้น  ของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยกระบวนการสบืเสาะหาความรู้
รว่มกบัแผนผงัมโนมต ิและ  3) ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ระบวนการสบื
เสาะหาความรูร้ว่มกบัแผนผงัมโนมต ิกลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนเหล่ายาว
วทิยาคาร  อ าเภอบรบอื  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26  จงัหวดัมหาสารคาม ภาค
เรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554  จ านวน 30 คน ซึง่ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย การวจิยัครัง้นี้ใชห้ลกัการวจิยั
ปฏบิตักิาร จ านวน  3 วงจร โดยในแต่ละวงจรปฏบิตักิารจะมกีารสะทอ้นผลการปฏบิตัโิดยผูว้จิยั ผูช้่วย
วจิยัและนกัเรยีนเพื่อปรบัปรุงแผนการจดัการเรยีนรูใ้นวงจรปฏบิตักิารต่อไปใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 ผลการวจิยัปรากฏดงันี้ 
  1.  การพฒันาแผนการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ระบวนการสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัแผนผงัมโน
มต ิรายวชิาวทิยาศาสตร ์ เรือ่ง งานและพลงังานความรอ้น  โดยใชก้ระบวนการวจิยัปฏบิตักิารจ านวน 3 
วงจร ไดแ้ผนการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ระบวนการสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัแผนผงัมโนมต ิจ านวน 7 แผน 
นกัเรยีนมคีะแนนทดสอบทา้ยวงจรปฏบิตักิารทัง้ 3 วงจรผ่านเกณฑท์ีก่ าหนด 
  2. นกัเรยีนทีเ่รยีนรูท้ีใ่ชก้ระบวนการสบืเสาะหาความรูร้่วมกบัแผนผงัมโนมต ิมคีะแนน 
เฉลีย่จากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 79.33  และ  นกัเรยีนจ านวน 
รอ้ยละ 93.33 มคีะแนนผ่านเกณฑร์อ้ยละ 70 ทีก่ าหนดไว ้                  
              3. นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ระบวนการสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบั
แผนผงัมโนมต ิอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ทัง้โดยรวมและรายดา้น เรยีงล าดบัคะแนนเฉลีย่รายดา้นจากมาก
ไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการวดัผลประเมนิผล ดา้นสาระการเรยีนรู้ ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้และดา้น
สื่อและแหล่งการเรยีนรู ้ตามล าดบั 

ค าส าคญั :  วจิยัปฏบิตักิาร,  จดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู,้  แผนผงัมโนมต,ิ  งานและพลงังาน 
    ความรอ้น, กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์   

1  นิสติปรญิญาโท  สาขาวชิาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2,3  อาจารย ์ สาขาวชิาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to develop learning activity plans based on 
inquiry-based process and concept mapping technique through the process of action research, 
2) to study the students’ achievement in science on the topic “Energy and Heat” after learning 
through learning activity plans based on inquiry-based process and concept mapping technique 
, and 3) to investigate the students’ satisfaction toward the learning activity based on inquiry-
based process and concept mapping technique. 
 The subjects used in this research consisted of  30 Mathayom Sueksa 1 students who 
were studying in the second semester of academic year 2011 at Lhoa Yoa Wittayakarn school 
,Amphur Borabue, Maha Sarakham Province under the office of secondary educational service 
area 26. They were selected by simple random sampling technique. In this research used  3 
cycles of action research. In each cycle, the operating performance was reflected by the 
researcher, research assistants and students to enhance lesson plans in the next cycle to be 
more efficient. 
 The research results were as follows: 

1. The development of learning activity plans based on inquiry-based process and  
concept mapping technique on the topic “Energy and Heat” through 3 cycles of action research. 
It gained 7 learning activity plans based on inquiry-based process and concept mapping 
technique. At the end of each cycle, students had posttest scores met the criteria established. 

2. The mean score of the achievement test of students who learned through learning  
activity plans based on inquiry-based process and concept mapping technique was 79.33 % 
and 93.33 % of students had passed the 70 % criteria established.  

3. The students’ level of  satisfaction toward learning activity based on inquiry-based 
 process and concept mapping technique was at the highest level both of overall and each 
aspect. The Sequence of mean score from high to low found that measurement and evaluation 
was the aspect which had the highest mean score, the subordinate aspect were learning 
strand,  learning activity organization, and media and learning source, respectively. 
 
Keyword :  Action Research, Develop Learning Activity Based on Inquiry-Based Process,   
  Concept Mapping Technique, Energy and Heat, Science Strand 
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บทน า 
วทิยาศาสตรม์บีทบาทส าคญัยิง่ในสงัคมโลกปจัจบุนัและอนาคต  เพราะวทิยาศาสตรเ์กีย่วขอ้ง

กบัชวีติของทุกคนทัง้ในการด ารงชวีติประจ าวนัและในงานอาชพีต่างๆ  ตลอดจนเทคโนโลย ีเครือ่งมอื
เครือ่งใชแ้ละผลผลติต่างๆ ทีม่นุษยไ์ดใ้ชเ้พื่ออ านวยความสะดวกในชวีติและการท างาน เหล่านี้ลว้นเป็น
ผลของความรูว้ทิยาศาสตร ์ผสมผสานกบัความคดิสรา้งสรรคแ์ละศาสตรอ์ื่นๆ วทิยาศาสตรช์่วยใหค้นได้
พฒันาวธิคีดิ ทัง้ความคดิเป็นเหตุเป็นผล คดิสรา้งสรรค์  คดิวเิคราะห ์ วจิารณ์   มทีกัษะทีส่ าคญัในการ
คน้ควา้หาความรู ้มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาอยา่งเป็นระบบ  สามารถตดัสนิใจโดยใชข้อ้มลูที่
หลากหลายและประจกัษ์พยานทีต่รวจสอบได ้ วทิยาศาสตรเ์ป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหมซ่ึง่เป็น  
สงัคมแห่งความรู ้ (Knowledge - based society)  ดงันัน้ทุกคนจงึจ าเป็นตอ้งได้รบัการพฒันาใหรู้้
วทิยาศาสตร ์ เพื่อทีจ่ะมคีวามรูค้วามเขา้ใจในธรรมชาตแิละเทคโนโลยทีีม่นุษยส์รา้งสรรคข์ึน้ สามารถน า
ความรูไ้ปใชอ้ยา่งมเีหตุผล  สรา้งสรรค์และมคีุณธรรม (กระทรวงศกึษาธกิาร  2551 : 92)  
  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.  2545  
มาตราที ่22  ระบุว่า  การจดัการศกึษาตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถในการเรยีนรู้และ
พฒันาตนเองได ้ และถอืว่าผูเ้รยีนส าคญัทีสุ่ด  กระบวนการจดัการศกึษาตอ้งส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถ
พฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพ  ในส่วนของการจดักระบวนการเรยีนรู้  มาตรา 24  ไดก้ าหนด
แนวทางใหส้ถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งด าเนินการจดักจิกรรมการเรยีนทีเ่น้นการพฒันา
กระบวนการคดิ  วางแผน  ลงมอืปฏบิตั ิ ศกึษาคน้ควา้  รวบรวมขอ้มลูดว้ยวธิกีารต่างๆ จากแหล่งการ
เรยีนรูท้ี ่  หลากหลาย  ตรวจสอบวเิคราะหข์อ้มลู  การแก้ปญัหา  การมปีฏสิมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั  การ
สรา้งค าอธบิายเกีย่วกบัขอ้มลูทีส่บืคน้ได้เพื่อน าไปสู่ค าตอบของปญัหาหรอืค าถามต่างๆ  ในทีสุ่ดสรา้ง      
องคค์วามรูไ้ด ้ ทัง้นี้การจดัการเรยีนรูด้งักล่าวตอ้งพฒันาผูเ้รยีนทัง้ทางดา้นร่างกาย  อารมณ์  สงัคมและ
สตปิญัญา  (กรมวชิาการ.  2546 :  215 - 216) สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
ฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ทีช่ีใ้หเ้หน็ถงึความจ าเป็นในการพฒันาคุณภาพคนในสงัคมไทยใหม้ี
คุณธรรมและมคีวามรูอ้ย่างเท่าทนั ใหม้คีวามพรอ้มทัง้ดา้นรา่งกาย สตปิญัญา อารมณ์และศลีธรรม
สามารถกา้วทนัความเปลีย่นแปลงพรอ้มทัง้มสีมรรถนะ ทกัษะและความรูพ้ืน้ฐานทีจ่ าเป็นในการ
ด ารงชวีติอนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื  
 กระบวนการสบืเสาะหาความรู ้(Inquiry – based learning)  เป็นวธิกีารสอนรปูแบบหนึ่งทีเ่น้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั  ผูเ้รยีนไดใ้ช้ความรูค้วามสามารถในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  โดยกระบวนการเรยีนรู้
ทางวทิยาศาสตร ์ พยายามหาขอ้สรปุจนเกดิความคดิรวบยอดในเรือ่งทีศ่กึษา  มคีุณลกัษณะทีพ่งึ
ประสงค ์ ครผููส้อนเป็นผูส้นับสนุน  ชีแ้นะ  ช่วยเหลอื  ตลอดจนแก้ปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างการเรยีน
การสอน ดงันัน้จงึเป็นการสอนทีเ่หมาะสมทีส่ามารถน าผูเ้รยีนไปสู่เป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้(พมิพนัธ ์เดชะคุปต.์  
2544 : 56) ซึง่แนวคดินี้สอดคลอ้งกบัส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิ(2546 : 34 - 
35)  ทีก่ล่าวว่า การสอนแบบสบืเสาะหาความรู ้ เป็นรปูแบบการสอนทีแ่ก้ปญัหาการสอนของครไูดอ้กี
รปูแบบหนึ่ง  เป็นวธิทีีช่่วยใหผู้เ้รยีนรูจ้กัการวเิคราะห ์ไมใ่ช่การท่องจ าเนื้อหาโดยไม่คดิไตรต่รองให้
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รอบคอบ  การเรยีนแบบนี้กระตุน้ใหน้กัเรยีนอยากรูอ้ยากเหน็เป็นอย่างมาก  นกัเรยีนม ี ส่วนรว่มในการ
ก าหนดกจิกรรม  เกดิความสนุกสนานไมจ่ าเจอยู่แต่ในชัน้เรยีน  เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนได้เปรยีบ เทยีบ
ผลงานตนเองกบัคนอื่น ๆ  มกีารคน้พบความจรงิจากอุปกรณ์การสอนมากมาย  เป็นการเรยีนรูท้ีม่ ี
วตัถุประสงคท์ีแ่น่นอน  การเรยีนการสอนด าเนินไปตามวตัถุประสงค์ทีต่ ัง้ไว ้ การเรยีนการสอนแบบสบื
เสาะหาความรูเ้ป็นการสอนเพื่อกระตุน้ใหน้กัเรยีนท าการสอบสวนคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง  เพื่อฝึก
ใหน้กัเรยีนคดิอยา่งมเีหตุผล ฝึกใหน้กัเรยีนคดิแก้ปญัหาดว้ยตนเอง  ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนใชค้วามคดิและ
สตปิญัญาของตนเองอยา่งอสิระ  ท าใหน้กัเรยีนเป็นคนช่างสงัเกตมเีหตุผล   นกัเรยีนมคีวามเชื่อมัน่  
กลา้แสดงออกทางความคดิ     

การสอนแบบสบืเสาะหาความรู ้ พฒันามาจากทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของเพยีรเจต ์
(Piaget. 1964 : 176 – 186) ซึง่ม ี 2  ตอนคอื  ขัน้ส ารวจ (Exploration) และขัน้อธบิาย (Explanation) 
ต่อมาโรเบริต์  คารพีลสัไดเ้พิม่เป็น  3  ขัน้ตอน (ขวญัใจ  สุขรมัย.์ 2549 : 3 – 5 ; อา้งองิมาจาก 
Renner  and  Marek. 1988 : 185 – 199) คอื ขัน้ส ารวจ (Exploration)  ขัน้สรา้งมโนทศัน์ (Concept 
Introduction) และการน ามโนทศัน์ไปใช ้(Concept Application) ขัน้ตอนเหล่านี้ไดม้กีารจดัเรยีงล าดบัให้
มคีวามสอดคลอ้งกบัทฤษฏพีฒันาการทางสตปิญัญาของเพยีรเ์จต ์ต่อมาไดม้นีกัการศกึษาไดน้ าวธิกีารน้ี
มาใชแ้ละมกีารพฒันาวธิกีารและขัน้ตอนในการเรยีนการสอนเป็นแบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้4 ขัน้ตอน 
(ขวญัใจ สุขรมัย.์ 2549 : 3 – 5 ; อา้งองิมาจาก Barman. 1989 : 2531) ไดแ้ก่ การส ารวจ (Exploration) 
การอธบิาย (Explanation) การขยายความรู ้(Expansion) และการประเมนิผล (Evaluation) และในปี
เดยีวกนัไดแ้บ่งขัน้ตอนการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรูอ้อกเป็น 5 ขัน้ (5Es) (กรมวชิาการ. 2546 : 
219) ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน คอื ขัน้สรา้งความสนใจ (Engagement) ขัน้ส ารวจและคน้หา 
(Exploration)  ขัน้อธบิายและลงขอ้สรปุ (Explaintion)  ขัน้ขยายความรู ้(Elaboration)  ขัน้ประเมนิผล 
(Evaluation)  

จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการน ากระบวนการสบืเสาะหาความรูไ้ปใชใ้นการจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอน พบว่า นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชแ้ผนจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหา
ความรูม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทกัษะทางกระบวนการวทิยาศาสตรส์งูขึน้ มเีจตคตทิีด่ต่ีอวชิา
วทิยาศาสตร ์มคีวามสุขสนุกสนานในการเรยีน เช่น งานวจิยัของ สาวติร ี เครอืใหญ่ (2548 : 94) ซึง่ได้
ศกึษาวจิยัเรือ่ง ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีเ่รยีนโดยใช้
กระบวนการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ตอน  พบว่า นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และสุพร  จนัทรป์ระทกัษ์ (2551 : 
72)  ซึง่ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง การสรา้งชุดการเรยีนรู ้กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรือ่ง น ้าและอากาศ
บนโลกส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โดยการสอนแบบวฏัจกัรการสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ตอน 
พบว่า นกัเรยีนรอ้ยละ 85.74 มผีลสมัฤทธิผ์่านเกณฑ ์ รอ้ยละ 70 ของคะแนนเตม็ของแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
 แผนผงัมโนมต ิ เป็นแผนภาพทีแ่สดงความสมัพนัธร์ะหว่างมโนมตอิยา่งมลี าดบัขัน้ เพื่อจะแสดง
ใหเ้หน็การจดัมโนมตขิองวชิาใดวชิาหนึ่งหรอืส่วนใดส่วนหนึ่งของวชิานัน้ ซึง่อาจจะมทีศิทางเดยีวหรอื
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สอง ทศิทางหรอืมากกว่า  ซึง่มแีนวคดิว่าครคูวรจะสอนสิง่ทีส่มัพนัธก์บัความรูท้ีน่ักเรยีนมอียูเ่ดมิ   
ความรูท้ีม่อียูเ่ดมินี้จะอยูใ่นโครงสรา้งของความรูซ้ึง่เป็นขอ้มลูทีส่ะสมอยูใ่นสมองและมกีารจดัระบบไว้
เป็นอยา่งด ี มกีารเชื่อมโยงระหว่างความรูเ้ก่าและความรูใ้หมอ่ย่างมรีะดบัชัน้ ดงันัน้โครงสรา้งของ
ความรูจ้ะใชเ้ป็นแผนผงัมโนมต ิและบนัทกึประสบการณ์ต่างๆ ทีไ่ดร้บัการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมายจะ
เกดิขึน้เมือ่ความรูใ้หมส่มัพนัธก์บัมโนมตซิึง่อยูใ่นโครงสรา้งของความรูเ้ดมิทีม่อียูใ่นสมองซึง่ออซเูบล
เรยีกว่า กระบวนการดดูซมึ แต่ถา้ไมไ่ดน้ าความรูใ้หมเ่ขา้ไปเชื่อมโยงกบัความรูเ้ดมิทีม่อียู่จะเป็นการการ
เรยีนรูแ้บบท่องจ า  (Ausubel. 1986 : 15) ดงันัน้การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยการใหน้กัเรยีน
สรา้งแผนผงัมโนมตจิะฝึกใหน้กัเรยีนเชื่อมโยงความรูเ้ดมิกบัความรูใ้หมเ่ขา้ดว้ยกนั และสามารถขยาย
ความรูต่้อไป สรา้งความรูอ้อกมาเป็นรปูธรรมได้ 
 กระบวนการทีส่ามารถพฒันาการเรยีนไดอ้ย่างเป็นระบบและเชื่อถอืได ้สามารถด าเนินไป
พรอ้มๆ กบัการเรยีนการสอนปกตเิป็นวงจรต่อเน่ือง เพื่อใหไ้ดข้อ้คน้พบเกีย่วกบัการแกไ้ขปญัหาที่
สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และพฒันาการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ คอื วจิยัปฏบิตักิาร (สุวมิล ว่อง
วาณชิ. 2544 : 24)  ซึง่วจิยัปฏบิตักิารเป็นการวจิยัประเภทหนึ่งซึง่ใชก้ระบวนการปฏบิตัอิยา่งเป็นระบบ  
ผูว้จิยัและผูเ้กีย่วขอ้งมสี่วนร่วมในการปฏบิตั ิ ม ี 4 ขัน้ตอน คอื ขัน้ที ่1 ขัน้วางแผน (Planning) ขัน้ที ่2  
ขัน้การปฏบิตั ิ(Action)  ขัน้ที ่3 ขัน้สงัเกต (Observing)  ขัน้ที ่4 ขัน้การสะทอ้นผล (Reflecting) วงจร
การวจิยัปฏบิตักิารน้ีเรยีกย่อ ๆ ว่า วงจร PAOR  ซึง่การด าเนินการจะต่อเนื่องและน าไปสู่การปรบัแผนสู่
วงรอบใหมจ่นกว่าจะไดข้อ้สรปุทีแ่ก้ปญัหาไดจ้รงิ  ยิง่ไปกว่านัน้วจิยัปฏบิตักิารยงัช่วยใหผู้ว้จิยั ผูช่้วย
วจิยัและนกัเรยีนไดร้บัทราบถงึสภาพปญัหาของการเรยีนการสอน มโีอกาสปรกึษาหารอืและแลกเปลีย่น 
ความคดิเหน็เพื่อแกป้ญัหาร่วมกนัจนส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี(วาสนา ประวาลพฤกษ์. 2538 : 22 - 28) 

จากผลการประเมนิคุณภาพภายนอกสถานศกึษา โดยส านกังานรบัรองมาตรฐานและคุณภาพ
การศกึษา (องคก์ารมหาชน) พบว่ามาตรฐานผูเ้รยีน มาตรฐานที ่4 คอื ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิ
วเิคราะห ์สงัเคราะห ์มวีจิารณญาณ มคีวามคดิสรา้งสรรค ์การไตรต่รองและมวีสิยัทศัน์ของโรงเรยีนส่วน
ใหญ่อยูใ่นระดบัปรบัปรงุ   และผลการประเมนิคุณภาพภายนอกสถานศกึษา รอบที ่2 พ.ศ. 2549 ใน
มาตรฐานที ่4 ของโรงเรยีนเหล่ายาววทิยาคารกอ็ยูใ่นระดบัปรบัปรงุเช่นกนั โดยมคี่าเฉลี่ย 1.87ในขณะ 
ทีม่าตรฐานดา้นอื่นจะอยูใ่นระดบัด ี(ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา. 2549) 
ประกอบกบัผลการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ในรายวชิาวทิยาศาสตร ์พบว่า นกัเรยีนมี
ผลสมัฤทธิท์ีค่่อนขา้งต ่า  

จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู้
วทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนโดยใชก้ระบวนการสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัแผนผงัมโนมตมิาใชใ้นการสรา้ง
และพฒันาแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้วชิาวทิยาศาสตร ์ เรือ่ง งานและพลงังานความรอ้นของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เพื่อพฒันาความรูแ้ละผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีส่งูขึน้ 
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วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1.  เพื่อพฒันาการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ระบวนการสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัแผนผงัมโนมตดิว้ย

กระบวนการวจิยัปฏบิตักิาร 
2.  เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน วชิาวทิยาศาสตร ์ เรือ่ง งานและพลงังานความรอ้น  ของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีเ่รยีนโดยกระบวนการสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัแผนผงัมโนมต ิใหม้ี
จ านวนนกัเรยีนรอ้ยละ 70  มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตัง้แต่รอ้ยละ 70 ขึน้ไป 

 3. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีเ่รยีนโดยกระบวนการสบื
เสาะหาความรูร้ว่มกบัแผนผงัมโนมติ 

     
สมมติฐานการวิจยั 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน วชิาวทิยาศาสตร ์ เรือ่ง งานและพลงังานความรอ้น  ของนักเรยีน                       
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีเ่รยีนโดยกระบวนการสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัแผนผงัมโนมต ิผ่านเกณฑ ์                  
รอ้ยละ 70  

 
ขอบเขตของงานวิจยั 

 1. ประชากร  เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนเหล่ายาววทิยาคาร  อ าเภอบรบอื  
ส านกั งานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26  จงัหวดัมหาสารคาม ปีการศกึษา 2554  จ านวน 2 
หอ้งเรยีนไดแ้ก่  หอ้ง 1/1 จ านวน 30 คน  หอ้ง 1/2 จ านวน 34 คน รวมทัง้สิน้ 64 คน ซึง่มกีารจดั
นกัเรยีนแบบคละความสามารถ 
 2. กลุ่มตวัอย่าง  เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/1 โรงเรยีนเหล่ายาววทิยาคาร  
อ าเภอบรบอื  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26  จงัหวดัมหาสารคาม ทีก่ าลงัศกึษาภาค
เรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554  จ านวน 30 คน ซึง่ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย โดยการจบัฉลาก 

3. ตวัแปรในการวิจยั 
3.1 ตวัแปรตน้ คอื การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัแผนผงัมโนมติ 
3.2 ตวัแปรตาม คอื  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความพงึพอใจ 

4. เน้ือหา เนื้อหาทีใ่ชใ้นการสอนครัง้นี้ คอื สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์รายวชิาวทิยาศาสตร ์  
ว 21101  เรือ่ง  งานและพลงังานความรอ้น  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา   
ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ของกระทรวงศกึษาธกิาร 

5. ระยะเวลา ด าเนินการในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554  จ านวน 14 ชัว่โมง 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. ไดแ้ผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัแผนผงัมโนมติ ทีม่ ี

คุณภาพสามารถน าไปเป็นแนวทางในการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  
เพื่อช่วยส่งเสรมิและพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ 
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2. เป็นแนวทางส าหรบัครใูนการน าไปใชจ้ดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นกลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ื่นๆ  
 3. โรงเรยีนมแีนวทางเพื่อใช้เป็นตน้แบบในการพฒันากระบวนการสอนทางดา้นอื่นต่อไป 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 งานวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาและศกึษาผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้
กระบวนการสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัแผนผงัมโนมต ิ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ เรือ่ง งานและ
พลงังานความรอ้น  ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  โรงเรยีนเหล่ายาววทิยาคาร  ซึง่มลี าดบั
ขัน้ตอนในการวจิยัดงันี้ 

1. ประชากร  เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนเหล่ายาววทิยาคาร  อ าเภอบรบอื  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26  จงัหวดัมหาสารคาม ปีการศกึษา 2554  จ านวน 2 
หอ้งเรยีนไดแ้ก่  หอ้ง 1/1 จ านวน 30 คน  หอ้ง 1/2 จ านวน 34 คน รวมทัง้สิน้ 64 คน ซึง่มกีารจดั
นกัเรยีนแบบคละความสามารถ 

2. กลุ่มตวัอย่าง  เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/1 โรงเรยีนเหล่ายาววทิยาคาร  
อ าเภอบรบอื  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26  จงัหวดัมหาสารคาม ทีก่ าลงัศกึษาภาค
เรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554  จ านวน 30 คน ซึง่ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย  โดยการจบัฉลาก 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ประกอบดว้ย 
 3.1 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลองปฏบิตั ิไดแ้ก่  แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้

กระบวนการสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัแผนผงัมโนมต ิ  จ านวน 7 แผน  
  3.2 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิผลการจดัการเรยีนรู้ ไดแ้ก่ 

 1. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ เรือ่ง งานและพลงังาน
ความรอ้น   

 2. แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้
กระบวนการสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัแผนผงัมโนมต ิ 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554  ซึง่กลุ่มตวัอยา่งเป็น
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/1  โรงเรยีนเหล่ายาววทิยาคาร  อ าเภอบรบอื  จงัหวดัมหาสารคาม  สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26  ซึง่ด าเนินการวจิยัเชงิปฏบิตักิารตามวงจรปฏบิตัทิีม่ ี
อยู ่4 ขัน้ตอน ดงันี้ 

1. ขัน้วางแผน (Plan) 
2. ขัน้ปฏบิตั ิ(Act) 

 3. ขัน้สงัเกตการณ์ (Observe) 
4. ขัน้สะทอ้นการปฏบิตั ิ(Reflect) 
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การวิเคราะหข้์อมลู 
การวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัครัง้นี้เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูระหว่างด าเนินการปฏบิตักิารวจิยั

และหลงัจากสิน้สุดการปฏบิตักิารวจิยั ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูจากการเกบ็รวบรวมมาวเิคราะหด์งันี้ 
   1. การวเิคราะหข์อ้มลูจากการวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสอบหลงัเรยีน 

จากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนน ามาหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน รอ้ยละของ
คะแนนทีผ่่านเกณฑ ์และทดสอบสมมตฐิานโดยใช ้t-test แบบ Dependent – sample โดยใช้
คอมพวิเตอรโ์ปรแกรมส าเรจ็รปู 

   2. ขอ้มลูจากแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อการเรยีนใชแ้บบสบืเสาะหาความรู้
รว่มกบัแผนผงัมโนมต ิน ามาหาค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
  ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 

  1. สถติพิืน้ฐาน 
       1.1 รอ้ยละ (Percentage)  
         1.2 ค่าเฉลีย่ (Mean)   

    1.3 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพของเครือ่งมอื  
            2.1 หาความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) 
            2.2 หาค่าความยาก (p) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายขอ้    
             2.3 การหาค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหาไดจ้าก
ความแตกต่างระหว่างสดัส่วนของกลุ่มสงูทีต่อบถูกกบักลุ่มต ่าทีต่อบถูก   
        2.4 สถติทิีใ่ชว้เิคราะหห์าคุณภาพและสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 
วดัผลสมัฤทธิ ์โดยใชส้ตูรวธิขีองคเูดอร-์รชิารด์สนั (Kuder – Richardson Methods : KR20)  
  3. สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน 
           3.1 การทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน  โดยใช้  t-test  
(Dependent Samples)  
 

สรปุผลการวิจยั 
จากการวจิยัเรือ่ง วจิยัปฏบิตักิารเพื่อพฒันาการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบั

แผนผงัมโนมต ิ  เรือ่ง งานและพลงังานความรอ้น   กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์  ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 สรปุผลการวจิยัไดด้งันี้ 
  1.  การพฒันาแผนการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ระบวนการสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัแผนผงัมโน
มต ิรายวชิาวทิยาศาสตร ์ เรือ่ง งานและพลงังานความรอ้น  โดยใชก้ระบวนการวจิยัปฏบิตักิารจ านวน 3 
วงจร ไดแ้ผนการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ระบวนการสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัแผนผงัมโนมต ิจ านวน 7 แผน 
นกัเรยีนมคีะแนนทดสอบทา้ยวงจรปฏบิตักิารทัง้ 3 วงจรผ่านเกณฑท์ีก่ าหนด 
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  2. นกัเรยีนทีเ่รยีนรูท้ีใ่ชก้ระบวนการสบืเสาะหาความรูร้่วมกบัแผนผงัมโนมต ิมคีะแนน 
เฉลีย่จากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 79.33  และ  นกัเรยีนจ านวน 
รอ้ยละ 93.33 มคีะแนนผ่านเกณฑร์อ้ยละ 70 ทีก่ าหนดไว ้                  
              3. นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ระบวนการสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบั
แผนผงัมโนมต ิอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ทัง้โดยรวมและรายดา้น เรยีงล าดบัคะแนนเฉลีย่รายดา้นจากมาก
ไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการวดัผลประเมนิผล ดา้นสาระการเรยีนรู ้ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้และดา้น
สื่อและแหล่งการเรยีนรู ้ตามล าดบั 
 

อภิปรายผล 
จากการวจิยัเรือ่ง วจิยัปฏบิตักิารเพื่อพฒันาการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบั

แผนผงัมโนมต ิ  เรือ่ง งานและพลงังานความรอ้น  กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 สามารถน ามาอภปิรายผลไดด้งันี้ 

 1. การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัแผนผงัมโนมต ิ  เรือ่ง งานและพลงังาน
ความรอ้น   กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์  ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยใชว้จิยัปฏบิตักิาร 
ผลการวจิยัพบว่า มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่รอ้ยละ 79.33 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้คอื รอ้ยละ 
70 ซึง่มสีาเหตุดงัต่อไปนี้ 

     1.1 พฒันาการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้(5E) เป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
ทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสบืคน้ความรูด้ว้ยตนเองอยา่งเป็นล าดบัขัน้ตอน ซึง่ความรูท้ีค่น้พบดว้ยตนเองจะมี
ความคงทนมากกว่าความรูท้ีไ่ดด้ว้ยวธิอีื่นๆ จงึส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนสงูขึน้ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุนิตย ์ขอนสกั (2551 : 73) ทีศ่กึษาผลการเรยีนรู ้การพฒันาความสามารถใน
การแกป้ญัหาและผลสมัฤทธิท์างการเรยีน กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรือ่งเสยีง ส าหรบันกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษา  ปีที ่5 โดยการสอนแบบวฏัจกัรการสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ตอน  ผลการวจิยัพบว่า  
นกัเรยีนรอ้ยละ 93.34  มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาผ่านเกณฑ ์ รอ้ยละ 70 ขึน้ไป และนกัเรยีนรอ้ย
ละ 93.34 คะแนนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนผ่านเกณฑร์อ้ยละ 70 ขึน้ไป ท านองเดยีวกบังานวจิยั
ของสหพร  บุญสุข (2551 : 77) ทีศ่กึษาผลการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
เรือ่ง ทรพัยากรในทอ้งถิน่ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โดยใชก้ารสอนแบบวฏัจกัรการสบืเสาะหาความรู ้5 
ขัน้ ผลการวจิยัพบว่า  นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบวฏัจกัรการสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้  มผีูส้อบผ่าน
เกณฑร์อ้ยละ 70  ของคะแนนเตม็ จ านวน 19 คน คดิเป็น รอ้ยละ 82.61 ของนกัเรยีนทัง้หมด ซึง่ผ่าน
เกณฑท์ีก่ าหนด  และนกัเรยีนรอ้ยละ 78.26 ของนกัเรยีนทัง้หมดมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนผ่านเกณฑ์
รอ้ยละ 70 ของคะแนนเตม็ ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และสอดคลอ้งกบัแคมป์เบลล ์
(Campbell. 2006 : 217) ทีไ่ดศ้กึษาผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูร้ปูแบบวฎัจกัรการเรยีนรู ้5 ขัน้ ทีม่ต่ีอ
ความคดิรวบยอดของนกัเรยีนทีเ่รยีน เรือ่ง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนักเรยีนระดบัเกรด 5 
กบัความเขา้ใจเรือ่ง แรงและการเคลื่อนที่ โดยจดัการเรยีนการสอนแบบสบืเสาะหรอืวฎัจกัรการเรยีนรู้ 5 
ขัน้ มกีารทดสอบก่อนเรยีนเพื่อทดสอบความเขา้ใจเกีย่วกบัความคดิรวบยอด เรือ่ง แรงและการเคลื่อนที่ 
ใชเ้วลาในการทดลอง 14 สปัดาห ์เครือ่งมอืทีใ่ช้ คอืแบบทดสอบหลงัเรยีน ใบงาน การท ากจิกรรม 
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นกัเรยีนเขา้ใจดว้ยตนเองเป็นพืน้ฐาน มกีารเกบ็ภาพ การสมัภาษณ์ส าหรบัเกบ็ขอ้มลูในการสรปุผล โดย
การวาดภาพผงัมโนทศัน์ ผลการวจิยัพบว่านกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชร้ปูแบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้5 ขัน้ มี
ความรูค้วามเขา้ใจ เรือ่งแรงและการเคลื่อนทีเ่พิม่ขึน้ 

     1.2 พฒันาการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้ผนผงัมโนมตเิป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิ
ให ้ผูเ้รยีนไดส้รา้งความรูอ้อกมาเป็นรปูธรรม เชื่อมโยงความรูเ้ดมิกบัความรูใ้หมไ่ด ้และช่วยเพิม่ความ
เขา้ใจใหแ้ก่นกัเรยีนมากขึน้ สอดคลอ้งกบั เอือ้มพร สรา้งตนเอง (2551 : 107) ทีศ่กึษาผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรข์องกลุ่มทีเ่รยีนดว้ยวธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรป์ระกอบกบัการเขยีนแผนผงัมโนมตกิบัการจดัการเรยีนรูต้ามปกติ โดยกลุ่มเป้าหมายคอื 
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2550 โรงเรยีนชุมชนป้อมเพชร อ าเภอ
พระนครศรอียธุยา จงัหวดัจ านวน 67 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองที ่1 จดัการเรยีนรูแ้บบกระบวน 
การทางวทิยาศาสตรป์ระกอบกบัการเขยีนแผนผงัมโนมต ิ และกลุ่มทดลองที่ 2 จดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิ
ผลการวจิยัพบว่า  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของทัง้สองกลุ่มแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 โดยวธิกีารจดัการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตรป์ระกอบการเขยีนแผนผงัมโนมตสิงูกว่า
การจดัการเรยีนรูต้ามปกต ิ

     1.3 การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชว้จิยัปฏบิตักิารทีผ่่านขัน้ตอนการสรา้งอยา่งเป็น
ระบบโดยมกีารวเิคราะหส์ภาพปญัหาก่อน แลว้น าปญัหาทีไ่ดม้าพฒันากจิกรรมการเรยีนรู ้นอกจากนัน้
ในการเรยีนแต่ละวงรอบ ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูสะทอ้นกลบัจากตวัผูเ้รยีนมาวเิคราะหส์ภาพปญัหาและหา
แนวทาง แกไ้ข เพื่อปรบัปรุงพฒันากจิกรรมการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมมากขึน้ในวงรอบต่อไป ตลอดจน
น าเสนอผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอืก่อนลงมอืปฏบิตั ิส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของนกัเรยีนสงูขึน้ สอดคลอ้งกบัแมนชยั  สมนึก (2551 : 174) ศกึษาผลการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนในวชิาเคม ีเรือ่ง โมล ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนเรณูนครวทิยานุกูล สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครพนม เขต 1 ตามกระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร กลุ่มเป้าหมายคอื
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนเรณูนครวทิยานุกูล  ผลการวจิยัพบว่า ผลการวเิคราะหส์ภาพ
ปญัหาพบว่า ครผููส้อนจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีไ่มห่ลากหลาย ไมเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัอยา่งจรงิจงั ขาด
การเสรมิแรง นกัเรยีนไมช่่วยเหลอืกนั ขาดความรบัผดิชอบ วธิแีกป้ญัหาคอื ควรมกีารจดักจิกรรมการ
เรยีนรูท้ีม่ ีสื่อ การวดัผลประเมนิผลทีห่ลากหลาย ส่งเสรมิกระบวนการกลุ่มใหน้กัเรยีนคดิและแกป้ญัหา
รว่มกนั ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรือ่ง โมล นกัเรยีนผ่านเกณฑจ์ านวน 41 คน จากจ านวนนกัเรยีน 43 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 95.35 ระดบัผลสมัฤทธิส์งูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดคอืรอ้ยละ 70 ของคะแนนเตม็ทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 
  2. การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยการจดักจิกรรมแบบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบั
แผนผงัมโนมต ิ  เรือ่ง งานและพลงังานความรอ้น   กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์  ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยใชว้จิยัปฏบิตักิาร พบว่า มคี่าเฉลีย่ของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคดิเป็น
รอ้ยละ 79.33 สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด คอื รอ้ยละ 70  และมนีกัเรยีนผ่านเกณฑ ์28 คน จากจ านวน
นกัเรยีนทัง้หมด 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 93.33  สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด คอื รอ้ยละ 70 แต่ยงัมนีกัเรยีน
อกี 2 คนคดิเป็นรอ้ยละ 6.67  ทีไ่มผ่่านเกณฑ ์ซึง่มสีาเหตุคอื นกัเรยีนทัง้สองมทีกัษะทางการเรยีนทีย่งั
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อ่อน ทัง้ดา้นการสื่อสารและการคดิวเิคราะหท์ าใหน้กัเรยีนไมค่่อยมคีวามเอาใจใส่กับการเรยีนเท่าใดนกั 
สงัเกตจากการท าใบงานจะลอกเพื่อนหรอืเขยีนไมส่มบูรณ์เท่าใดนกั ซึง่ผูว้จิยัแกป้ญัหาดว้ยการเสรมิแรง
ดว้ยวาจามากเป็นพเิศษและพยายามใหค้วามใส่ใจแก่นกัเรยีนสองคนนี้ และพยายามใหค้ าถามหรอื
โจทยท์ีง่า่ยกว่าเพื่อนๆ 

  3. การหาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบกระบวนการสบืเสาะหา 
ความรูร้ว่มกบัแผนผงัมโนมต ิ โดยใชก้ระบวนการวจิยัปฏบิตักิาร พบว่า มคีวามพงึพอใจโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมากทีสุ่ด  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของยพุเยาว ์เมธยะกุล (2547 : 94) ทีพ่ฒันาแผนการจดัการ
เรยีนรู ้กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรือ่งหนิและการเปลีย่นแปลง ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โดย
กระบวนการสบืเสาะหาความรู ้ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมการเรยีน
รูอ้ยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากนั 2.61 ทัง้นี้เนื่องจากในการจดักจิกรรมการเรยีนรูผู้ว้จิยัและผูเ้รยีนจะ
ไดใ้กลช้ดิกนัอยูเ่สมอจากการท ากจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อหาขอ้มลูสะทอ้นกลบัแลว้น ามาปรบัปรงุ
กจิกรรมการเรยีนการสอนอยูต่ลอดเวลาท าใหเ้กดิความสนิทสนมกนั มคีวามเป็นกนัเองระหว่างครแูละ
นกัเรยีน ในการวดัผลประเมนิผล ครมูกีารตรวจและเฉลยใบงานและแบบทดสอบทนัท ีท าใหผู้เ้รยีนรูผ้ล
การท างาน ท าใหเ้กดิความตื่นเตน้และตื่นตวัในการท างานอยูเ่สมอ ดา้นสาระการเรยีนรู ้นกัเรยีนสะทอ้น
ว่า เป็นเน้ือหาทีใ่กลต้วันกัเรยีน สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชวีติจรงิไดจ้งึเกดิการเรยีนรูอ้ย่างเขา้ใจ
และเกดิความสนุกสาน ดา้นกจิกรรมการเรยีนรูผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัใินกจิกรรมการทดลองซึง่มอียู่
หลายกจิกรรมนกัเรยีนไดล้งมอืปฏบิตัเิองท าใหเ้กดิความสนุกสนานพรอ้มกบัเกดิความรูค้วามเขา้ใจจาก
การสบืคน้ความรูด้ว้ยตนเองตามรปูแบบสบืเสาะหาความรู ้อกีทัง้ไดส้รา้งแผนผงัมโนมตทิีช่่วยให้
นกัเรยีนเกดิความเขา้ใจมากขึน้ ดา้นสื่อและแหล่งการเรยีนรูน้กัเรยีนไดใ้ชอุ้ปกรณ์ทางวทิยาศาสตรท์ี่
หลากหลายแต่ยงัมแีหล่งการเรยีนรูน้้อยเพราะดว้ยเวลาทีจ่ ากดัท าใหไ้ม่มเีวลาเพยีงพอกบัการใชแ้หล่ง
เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน  

  จากทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้แสดงใหเ้หน็ว่า การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้่วมกบั
แผนผงัมโนมต ิ  เรือ่ง งานและพลงังานความรอ้น   กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์  ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยใชว้จิยัปฏบิตักิาร เป็นการสอนทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนไดค้น้ควา้หาความรูแ้ละลงมอื
ปฏบิตัดิว้ยตนเอง สรา้งความรูเ้ป็นรปูธรรมและเชื่อมโยงกนัได้ จงึส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
วทิยาศาสตรส์งูขึน้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวจิยั 
   1.1  ควรมกีารแจง้คะแนนอยา่งเปิดเผยตลอดการท ากจิกรรม เพื่อใหน้กัเรยีนรูส้กึว่า ครมูี

ความเทีย่งธรรมและยตุธิรรมในการใหค้ะแนน 
    1.2  เนื้อหา ทีน่ ามาใชจ้ดักจิกรรมการเรยีนการสอน ควรเป็นเน้ือหาทีน่่าสนใจ สามารถน าไป
ปรบัและประยกุตใ์ชก้บัเหตุการณ์ในชวีติประจ าวนั  ส่งเสรมิใหโ้อกาสนกัเรยีนไดแ้สดงออกอยา่งเตม็ที่ 
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    1.3  ผูว้จิยัตอ้งปรบักจิกรรมใหเ้หมาะสมกบัเวลา  โดยค านึงถงึความสามารถของผูเ้รยีน 
สภาพปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ แลว้ปรบัปรงุการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในวงจรต่อไปใหม้ปีระสทิธภิาพ 
และทนัเวลามากยิง่ขึน้ 
    1.4  ควรมกีารจดักลุ่มนกัเรยีนทีค่ านึงถงึความเหมาะสมกบัแต่ละกจิกรรม  เพื่อใหส้มาชกิทุก
คนไดแ้สดงความคดิเหน็  และมสี่วนรว่มในการท างานของกลุ่มใหส้ าเรจ็   
      1.5 ควรพฒันาและใหค้วามสนใจนกัเรยีนทีย่งัไมผ่่านเกณฑเ์ป็นพเิศษ โดยอาจจะจดัสอนซ่อม
เสรมิหรอืใหใ้บงานทีม่คี าถามทีง่่ายกว่าเพื่อนๆ 

   1.6 ครคูวรกระตุน้ใหน้กัเรยีนกลา้แสดงออก และแสดงความคดิเหน็ออกมาแมว้่าจะเป็นความ
คดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั หรอืไมถู่กตอ้งกต็าม เพื่อน าไปสู่การอภปิรายและการสรปุทีถู่กตอ้ง 

2. ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
   2.1 ผูบ้รหิารและผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งควรส่งเสรมิใหค้รไูดน้ าวจิยัปฏบิตักิารมาใชใ้นการจดัการ

เรยีนการสอนอยา่งจรงิจงั และมกีารนิเทศตดิตามตามสภาพจรงิ เพราะวจิยัปฏบิตักิารเป็นการแกป้ญัหา
อยา่งตรงจดุ ตลอดจนใหก้ารเสรมิแรงแก่ครทูีท่ าวจิยัปฏบิตักิารอย่างจรงิจงั 

   2.2 การจดักจิกรรมการเรยีนรูบ้างแผนการเรยีนรู ้ควรยดืหยุน่เวลาในการท ากจิกรรม ไมค่วร
เครง่ครดัมากเกนิไป ควรค านึงถงึความเขา้ใจของผูเ้รยีนเป็นหลกั 
 3. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 

   3.1 ควรน าการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัแผนผงัมโนมตไิปทดลองใชก้บัวชิา
อื่น เพื่อฝึกใหน้กัเรยีนคน้ควา้หาความรูแ้ละหาค าตอบดว้ยตนเองอยา่งเป็นระบบและมขีัน้ตอน ส่งผลให้
นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีด่ขี ึน้ 

   3.2 ควรน าการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัแผนผงัมโนมตโิดยใชว้จิยั
ปฏบิตักิารไปใชใ้นระดบัชัน้ประถมศกึษาหรอืระดบัอื่นๆ เพื่อเปรยีบเทยีบศกึษาผลการวจิยัว่าเหมอืน
หรอืต่างกนัหรอืไมอ่ย่างไร 
 

บรรณานุกรม 
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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาแผนการจดัประสบการณ์ดว้ยชุดฝึกศลิปะประดษิฐ์ 

มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80  2) เปรยีบเทยีบความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็ของนกัเรยีนชัน้

อนุบาลปีที ่2 ก่อนและหลงัการจดัประสบการณ์ดว้ยชุดฝึกศลิปะประดษิฐ์  3) ศกึษาความพงึพอใจของ

นกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 ทีม่ต่ีอการจดัประสบการณ์ดว้ยชุดฝึกศลิปะประดษิฐ ์ กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการ

วจิยัไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 โรงเรยีนบา้นหนองป้าน ต าบลหนองค ูอ าเภอนาดนู ส านกังานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2  จ านวน 14  คน ภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา 2554  

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่  แผนการจดัประสบการณ์โดยใชชุ้ดฝึกศลิปะประดษิฐ ์จ านวน 20  แผน 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็ จ านวน 20 ขอ้ และแบบสอบถามความพงึพอใจ 

จ านวน  10 ขอ้  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  และ

การทดสอบค่า t - test  แบบกลุ่มไมอ่สิระ (Dependent  Samples) 

 ผลการวจิยั  พบว่า 1) แผนการจดัประสบการณ์ดว้ยชุดฝึกศลิปะประดษิฐเ์พื่อพฒันาความ 

สามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็ส าหรบันกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2  มปีระสทิธภิาพเท่ากบั  97.34 / 94.64  

ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์ 80/80  2) คะแนนความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็ของเดก็ชัน้อนุบาลปีที ่ 2 

โรงเรยีนบา้นหนองป้าน พบว่า นกัเรยีนมคีวามสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือเลก็ก่อนการจดัประสบการณ์

มคีะแนนเฉลีย่  10.57  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  1.55  หลงัการจดัประสบการณ์มคีะแนนเฉลีย่  18.93   

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  0.83  ซึง่นกัเรยีนมคีวามสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็สงูกว่าก่อนจดั

ประสบการณ์อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ 3) นกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 โรงเรยีนบา้น  

1     นิสติปรญิญาโท  สาขาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  คณะครุศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2    ค.อ.ด. (วจิยัและพฒันาหลกัสตูร) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ คณะครุศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
3    ศษ.ด. (หลกัสตูรและการสอน) อาจารย ์คณะครุศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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หนองหนองป้าน มคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนดว้ยแผนการจดัประสบการณ์โดยใชชุ้ดฝึกศลิปะประดษิฐ์

เพื่อพฒันาความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็ส าหรบันกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 โดยรวมอยูใ่นระดบั     

ชอบมาก โดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 2.65 และค่า S.D. = 0.55 

 

ค าส าคญั : 1. การพฒันากลา้มเนื้อเลก็ 2. การจดัประสบการณ์ 3. ชุดฝึกศลิปะประดษิฐ ์    

  

Abstract 
 The purposes of this research were to 1) develop plans for provision of experiences by 

using invention art practice based on the 80/80 standardized criteria, 2) compare the ability in 

fine motor using of the second year kindergarten students between before and after provision of 

experiences by using invention art practice , and 3) investigate the students’ satisfaction toward 

provision of experiences by using invention art practice. The subjects used in this research 

consisted of  14 students in the second year kindergarten studying in the second semester of 

academic year 2011 at Nhong Pharn school under the office of  Maha Sarakham primary 

educational service area  2. The research instruments were 20 plans for provision of 

experiences by using invention art practice, and  10 items of students’ satisfaction 

questionnaire. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and     

t-test (dependent sample). 

 The research results were as follows : 1) The plans for provision of experiences by 

using invention art practice yielded  97.34/94.64 efficient which was higher than the 80/80 

criteria established. 2) The mean scores of ability in fine motor using of the second year 

kindergarten students before provision of experiences by using invention art practice was 10.57 

with standard deviation 1.55 , and after provision of experiences was 18.93 with standard 

deviation 0.83, which was significantly higher than that before at the level of .05, and  3) The 

second year kindergarten students’ level of  satisfaction toward provision of experiences by 

using invention art practice was at a high level. ( X = 2.65 ; S.D. =  0.55 ) 

 

Keywords : 1. The Small Muscle Development  2. Organizing Training Experience                    

3. Artistic Invention 
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บทน า 

เดก็ เป็นทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีุณค่าและมคีวามส าคญัเนื่องจากจะเจรญิเตบิโตเป็นก าลงัแรงงาน

และสมองของชาต ิเป็นรากฐานทีส่ าคญัในการพฒันาประเทศทุก ๆ ดา้นใหร้ดุหน้า เดก็ปฐมวยั คอื เดก็

ทีม่อีายรุะหว่างแรกเกดิถงึ 6 ปี ซึง่การจดัการศกึษา ส าหรบัเดก็ในระดบันี้ เป็นการจดัในลกัษณะการ

อบรมเลีย้งดแูละเป็นการใหก้ารศกึษาในทุก ๆ ดา้น ซึง่ประกอบดว้ยดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ – จติใจ 

ดา้นสงัคม และดา้นสตปิญัญา  หากเดก็ไดร้บัการดแูลเอาใจใส่อยา่งเหมาะสม  เดก็ในความดแูลของ

ผูใ้หญ่กจ็ะรกัษาชาตบิา้นเมอืงใหเ้จรญิกา้วหน้ายิง่ขึน้ ดงันัน้ ผูท้ีถ่อืว่ามบีทบาทส าคญัส าหรบัพฒันาเดก็

ใหม้คีุณภาพ จงึไมไ่ดข้ึน้อยู่กบัผูป้กครองเพยีงส่วนเดยีว แต่รวมถงึทุกส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา  

ตอ้งรว่มมอืกนัและใหค้วามส าคญักบัการพฒันาเดก็ใหค้รบทุกดา้น  การพฒันาดา้นต่าง ๆ มไิดเ้กดิขึน้

เองตามธรรมชาต ิแต่ขึน้อยู่กบัการจดักจิกรรมตามสภาวะความพรอ้มของเดก็  ดงันัน้การจดั

ประสบการณ์ทีต่อบสนองต่อความตอ้งการตามธรรมชาตแิละพฒันาการของเดก็ในช่วงเวลาทีเ่หมาะสม 

จะท าใหไ้ดร้บัการพฒันาทีม่คีุณภาพและประสทิธภิาพทีด่ ี เป็นการสรา้งรากฐานของชวีติเพื่อกา้วไปสู่

ความเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ กระทรวงศกึษาธกิาร (2546 : 3) 

ปจัจบุนัพฒันาการดา้นรา่งกายของเดก็ปฐมวยัปรากฏในรปูของความสามารถของอวยัวะต่าง ๆ 

ชดัเจนขึน้  ความสามารถในการท างานของกลา้มเนื้อต่าง ๆ ดขีึน้  การท างานกลา้มเนื้อใหญ่ในการ

บงัคบัการเคลื่อนไหวของรา่งกาย  การเดนิ  การวิง่  การกระโดด  การเตะลกูบอล ฯลฯ และการท างาน

ของกลา้มเนื้อเลก็ทีป่ระสานสมัพนัธร์ะหว่างมอืกบัตา การวาดภาพ การตดักระดาษ  การลากเสน้      

การรอ้ยลกูปดั ฯลฯ หากการพฒันากลา้มเนื้อไมด่ ีจะเป็นผลท าใหก้จิกจิกรรมต่าง ๆ ไดไ้มด่ ีเช่น ขดีเสน้ 

ตามรอยประไมไ่ด ้ การท ากจิกรรมศลิปะจะท าไดไ้มด่ ีและจะส่งผลต่อไปกระทบกบัสิง่อื่นอกีหลายอยา่ง 

เช่น การรดูซปิ  ตดิกระดุม สวมกางเกง  ใส่ถุงเทา้ การใชช้อ้น  การแปรงฟนั ฯลฯ  หากมกีารพฒันา

กลา้มเนื้อเลก็ไมด่จีะส่งผลกระทบต่อการปฏบิตักิจิกรรมในการเรยีน และช่วยเหลอืตนเองในชวีติ 

ประจ าวนัอยา่งมาก  ดงันัน้ความพรอ้มในตวัผูเ้รยีน วุฒภิาวะของผูเ้รยีน ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ ที่

เหมาะสมสอดคลอ้งกบัพฒันาการของผูเ้รยีน จงึเป็นสิง่ส าคญัทีค่วรค านึงถงึในการจดักจิกรรมใหก้บัเดก็  

แนวคดิดงักล่าวท าใหส้ านกังานคณะกรรมการประถมศกึษาแห่งชาต ิ(2541 : 21) ตระหนกัถงึการจดั

กจิกรรมเพื่อพฒันาความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็ และมคีวามเหน็ว่า  การจดักจิกรรมศลิปะ 

ใหก้บัเดก็ นอกจากเพื่อฝึกทกัษะแลว้ยงัเป็นพืน้ฐานในการพฒันาการดา้นอื่น ๆ ดว้ย เช่น การช่วยเหลอื

ตนเองและช่วยเหลอืผูอ้ื่น สรา้งความเชื่อมัน่ในตนเอง รูจ้กัการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั  แสดงความ

คดิเหน็รว่มกนั รบัผดิชอบร่วมกนั หรอืรูจ้กัการรอคอย  สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เพญ็ทพิา  อ่วมมณี 

(2547 : 38) ไดก้ล่าวว่าการทีใ่หเ้ดก็ไดม้โีอกาสเลอืกท ากจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคต่์าง ๆ ดว้ยตนเอง    
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ไดล้งมอืกระท ากบัสื่อ วสัดุ และไดม้โีอกาสท างานรว่มกบัเพื่อนและครู  มโีอกาสพดูเกีย่วกบังานหรอื

กจิกรรมทีไ่ดป้ฏบิตั ิ จะช่วยพฒันาใหเ้ดก็แสดงออกถงึความตอ้งการของตนเอง และไดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพของแต่ละบุคคล  

 กจิกรรมศลิปะเป็นแนวทางหนึ่งทีจ่ะช่วยใหเ้ดก็ไดแ้สดงความสามารถและความรูส้กึนึกคดิของ

ตนออกมาในรปูของภาพหรอืสิง่ของทีเ่ดก็สามารถแลเหน็ได้  เดก็ใชศ้ลิปะเพื่อเป็นสื่ออธบิายสิง่ทีเ่ขาท า  

เหน็  รูส้กึ และคดิออกมาเป็นผลงาน  การจดัประสบการณ์ทางศลิปะใหแ้ก่เดก็ช่วยใหเ้ดก็มโีอกาส 

คน้ควา้ ทดลองและสื่อสารความคดิ  ความรูส้กึของตนใหผู้อ้ื่น  และโลกทีอ่ยูร่อบตวัเขาเขา้ใจได้  

นอกจากนัน้ยงัไดม้โีอกาสพฒันาความสามารถในการคดิและการใชจ้ตินาการ  การสงัเกตและเพิม่พนู

การรบัรูท้ีม่ต่ีอตนเองและผูอ้ื่น และพฒันาความเชื่อมัน่เกีย่วกบัตนเองในการเลอืกใชว้สัดุต่าง ๆ ส่งเสรมิ

ใหเ้ดก็ไดพ้ฒันากลา้มเนื้อมอื ประสานสมัพนัธร์ะหว่างมอืกบัตา      เกดิความคดิรวบยอดเกีย่วกบั

รปูร่าง  ส ี และมโีอกาสพฒันาทกัษะพืน้ฐานดา้นการอ่าน  พฒันาทกัษะทางสงัคมจากการแบ่งปนั

อุปกรณ์ทีใ่ช ้แบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบในการดแูลท าความสะอาดอุปกรณ์เหล่านัน้ เยาวพา  เดชะคุปต์ 

(2542 : 107)  

การประดษิฐเ์ป็นการสรา้งสรรคง์านต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเสร ี เช่น  การฉีก ตดั  พบั  รอ้ย  จบี  มว้น  

เจาะ  ขย า  ปะ ฯลฯ กจิกรรมศลิปะสองมติหิลายชนิดประดษิฐข์ึน้จากกระดาษทัง้สิน้ เช่นโมบายล ์หุ่น 

หน้ากาก ภาพปะตดิ  ป ัน้กระดาษ (Paper mache) ของใช ้ และของประดบัต่าง ๆ เป็นตน้ การเลอืก

กระดาษมาใชใ้นงานศลิปะนัน้ขึน้อยูก่บัวตัถุประสงค ์ และกจิกรรม  แต่ละประเภท บางประเภทใช้

กระดาษไดทุ้กชนิด แต่บางประเภทกต็อ้งการลกัษณะเฉพาะของกระดาษ เช่น ตอ้งใชช้นิดหนาหรอืสสีด 

ๆ เป็นตน้ กจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์เป็นเรือ่งของการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ไมว่่าจะเป็นการปลกูปา่  รกัษา

ความสะอาด ประหยดัน ้า  ขจดัมลพษิ  และอื่น ๆ ลว้นมคีวามส าคญัทีโ่ยงใยถงึกนัและจ าเป็นตอ้งให้

ความส าคญั ดว้ยการปลกูฝงัใหเ้ป็นอุปนิสยัของคนรุน่ใหมแ่ละเดก็เลก็ ๆ ดว้ย  แมก้ารน าเอาวสัดุเหลอื

ใชใ้นบา้นมาประยกุตใ์ชใ้หม่  กเ็ป็นอุปนิสยัของคนรุน่ใหมแ่ละเดก็เลก็ ๆ ดว้ยแมก้ารน าเอาวสัดุเหลอืใช้

แลว้น ามาประยกุตใ์ชใ้หมก่เ็ป็นการช่วยอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมเช่นเดยีวกนั เพราะวสัดุธรรมชาตแิละเหลอื

ใชใ้นบา้นเรามมีากมาย ถา้ไมไ่ดเ้กบ็เอามาใชใ้หม่กค็งจะขวา้งทิง้ไปโดยเปล่าประโยชน์  สริพิรรณ  ตนัติ

รตัน์ไพศาล (2545 : 92)  เดก็ปฐมวยัจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาความแขง็แรงและความสามารถในการ

ใชก้ลา้มเนื้อเลก็ กจิกรรมการฉีก ตดิ ปะ พบั บดิ  จบี มว้น เจาะ ขย าเป็นอกีกจิกรรมทีช่่วยพฒันา

กลา้มเนื้อเลก็ 

 จากการสงัเกตพฤตกิรรมเกี่ยวกบัความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็ของเดก็ชัน้อนุบาลปีที ่2  

ปีการศกึษา  2553 โรงเรยีนบา้นหนองป้าน ต าบลหนองค ูอ าเภอนาดูน ส านกังาน เขตพืน้ทีก่ารศกึษา
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ประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2  พบว่า  เดก็ส่วนใหญ่ขาดทกัษะการใชก้ลา้มเนื้อเลก็เป็นจ านวนมาก 

คอื การขดีเขีย่ การหยบิจบั การวาดภาพ การลากเสน้ต่าง ๆ ไมว่่าจะเป็นการลากเสน้ต่อจดุ หรอืการ

ลากเสน้ตามรอยประ วาดเสน้ตามแบบทีก่ าหนดให ้ ทกัษะในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็ของเดก็อยูใ่นเกณฑ์

ต ่า  ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากในการพฒันากลา้มเนื้อเลก็ใหก้บัเดก็ปฐมวยันัน้  ตอ้งอาศยัสื่อหรอืกจิกรรมทีม่ ี

ความหลากหลาย  แต่การจดัการเรยีนการสอนในปจัจบุนัยงัยดึรปูแบบเดมิ  กล่าวคอื สื่อมจี านวนจ ากดั

และทีม่อียู่ขาดความหลากหลาย  การจดักจิกรรมไมเ่รา้ความสนใจเท่าที่ควร  ขาดการประเมนิ

พฒันาการเดก็ปฐมวยัทีช่ดัเจน  ท าใหเ้ดก็เกดิความเบื่อหน่ายในการฝึกปฏบิตักิจิกรรมแบบเดมิ ๆ จงึท า

ใหท้กัษะและความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็ของเดก็เป็นไปอย่างชา้  และอยูใ่นเกณฑท์ีค่่อนขา้งต ่า

ซึง่การทีจ่ะช่วยแก้ปญัหาต่าง ๆ ของเดก็นัน้ควรมกีารพฒันาทกัษะการเตรยีมความพรอ้มในการใช้

กลา้มเนื้อเลก็ใหม้คีวามแขง็แรงอนัจะน าไปสู่การช่วยเหลอืตนเองไดซ้ึง่มหีลากหลายเทคนิค ไดแ้ก่ ให้

เดก็  ไดป้ฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั  กจิกรรมสรา้งสรรค ์ กจิกรรมเสร ี กจิกรรมเล่นกลางแจง้ กจิกรรมเกม

การศกึษาซึง่กจิกรรมเหล่านี้จะช่วยใหเ้ดก็ไดร้บัการพฒันาความสามารถ ในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็ของเดก็

ไดด้ยีิง่ขึน้ 

 จากการทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษาการจดัประสบการณ์ดว้ยชุดฝึกศลิปะประดษิฐ์ ซึง่เป็นกจิกรรมที่

น่าสนใจทีจ่ะช่วยพฒันากลา้มเนื้อเลก็ของเดก็ไดด้ ี ทัง้นี้ เนื่องจากกจิกรรมดา้นศลิปะประดษิฐช์่วยใหเ้ดก็

มคีวามเป็นอสิระ มคีวามคดิสรา้งสรรค ์และเปิดโอกาสใหเ้ดก็มสี่วนรว่ม ในการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกบั

ผูอ้ื่น ดงันัน้เพื่อช่วยใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็และปฏบิตักิจิกรรมอย่างมี

ความสุข ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะใชร้ปูแบบการจดักจิกรรมดว้ยชุดฝึกศลิปะประดษิฐใ์นการจดัประสบการณ์ 

อกีทัง้เป็นแนวทางในการกระตุน้ใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้ง ไดต้ระหนกัถงึความส าคญัในการพฒันากลา้มเนื้อเลก็

แก่เดก็ปฐมวยัอยา่งเหมาะสมต่อไป 

 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพื่อพฒันาแผนการจดัประสบการณ์ดว้ยชุดฝึกศลิปะประดษิฐม์ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 
80/80  
       2. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็ของนกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 ก่อนและ 
หลงัการจดัประสบการณ์ดว้ยชุดฝึกศลิปะประดษิฐ์ 
       3. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 ทีม่ต่ีอการจดัประสบการณ์ดว้ยชุดฝึก
ศลิปะประดษิฐส์ าหรบันกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 โรงเรยีนบา้นหนองป้าน ต าบลหนองค ูอ าเภอนาดูน 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 
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กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนทีก่ าลงัเรยีนระดบัชัน้อนุบาลปีที ่2 ภาคเรยีน  
ที ่2 ปีการศกึษา 2554 โรงเรยีนบา้นหนองป้าน ต าบลหนองค ู อ าเภอนาดนู  สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 จ านวน 14  คน   
    

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ ประกอบดว้ย 

   1.  แผนการจดัประสบการณ์โดยใชชุ้ดฝึกศลิปะประดษิฐ์ 
   2.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็ 
   3.  แบบสอบถามความพงึพอใจ 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

   1. ท าการทดสอบเดก็ก่อนการทดลอง (Pre-test) ดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถในการ

ใชก้ลา้มเนื้อเลก็จ านวน  20 ขอ้ 

  2. จดัประสบการณ์โดยใชชุ้ดฝึกศลิปะประดษิฐต์ามแผนการจดัประสบการณ์ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้

โดยด าเนินการสอนดว้ยตนเอง  ใชเ้วลาในการทดลอง  4  สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 1 กจิกรรม ๆ ละ 5  

ชิน้งาน  รวมทัง้สิน้  20  ชิน้งาน  จ านวน  20  วนั  ไมร่วมเวลาทดสอบก่อนและหลงัเรยีน 

   3. ในขณะจดักจิกรรมผูว้จิยัสงัเกตพฤตกิรรมในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็ระหว่างเรยีนดว้ยแบบ

สงัเกตพฤตกิรรมนกัเรยีน เป็นลกัษณะตารางบนัทกึพฤตกิรรมขณะปฏบิตังิานของนกัเรยีนใชป้ระกอบ

แผนการจดักจิกรรมในแต่ละกจิกรรมยอ่ยและเมือ่สิน้สุดกจิกรรมในหน่ึงสปัดาห ์ผูว้จิยัท าการประเมนิผล

งานนกัเรยีนดว้ยแบบประเมนิผลงานนกัเรยีนจนครบ  4  สปัดาหห์รอื 4 กจิกรรม  

   4. เมือ่ด าเนินการทดลองครบ  4 สปัดาห ์ผูว้จิยัท าการทดสอบหลงัการทดลอง (Post-

test)โดยใชแ้บบทดสอบฉบบัเดยีวกนักบัแบบทดสอบ ทีใ่ชก่้อนการทดลอง 

   5. เมือ่สิน้สุดการทดลอง ประเมนิความพงึพอใจเดก็ชัน้อนุบาลปีที ่2 โรงเรยีนบา้น      

หนองป้าน  ทีม่ต่ีอการจดัประสบการณ์โดยใชชุ้ดฝึกศลิปะประดษิฐ์ ดว้ยแบบสอบถามความพงึพอใจ 

      6. น าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหโ์ดยวธิกีารทางสถติต่ิอไป    
    กระบวนการวเิคราะหข์อ้มลู ด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูหลงัจากสิน้สุดการทดลอง โดยวเิคราะห์
ขอ้มลูดว้ยสถติ ิt-test แบบ dependent sample เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนจากการท า
แบบทดสอบก่อนเรยีนและคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรยีนดว้ยชุดฝึกศลิปะประดษิฐ์ทีพ่ฒันาขึน้
จากแบบประเมนิผูเ้ชีย่วชาญ และวเิคราะหค์วามพงึพอใจของผู้เรยีนทีม่ต่ีอเรยีนดว้ยชุดฝึกศลิปะ
ประดษิฐ ์ 
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การวิเคราะหข้์อมลู 

   1. วเิคราะหป์ระสทิธภิาพแผนการจดัประสบการณ์ดว้ยชุดฝึกศลิปะประดษิฐส์ าหรบั
นกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 ตามเกณฑ ์80/80   

2. เปรยีบเทยีบคะแนนความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็ก่อนกบัหลงัการจดั 
ประสบการณ์โดยใชชุ้ดฝึกศลิปะประดษิฐ ์โดยใช ้t – test (Dependent Samples) 
   3. วเิคราะหค์วามพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 โรงเรยีนบา้นหนองป้านทีม่ต่ีอ

การจดัประสบการณ์โดยใชชุ้ดฝึกศลิปะประดษิฐ์ 

 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  ไดแ้ก่  ค่ารอ้ยละ  ค่าเฉลีย่  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  และการ

ทดสอบค่า t - test  แบบกลุ่มไมอ่สิระ (Dependent Samples) 

 

ผลการวิจยั 
    1. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์ดว้ยแผนการจดัประสบการณ์ดว้ยชุดฝึกศลิปะประดษิฐ์
เพื่อพฒันาความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็ส าหรบันกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2  มคีะแนนการประเมนิ
พฤตกิรรมขณะปฏบิตักิจิกรรมระหว่างเรยีน เฉลีย่  175.21  คะแนน จากคะแนนเตม็  180  คะแนน    
คดิเป็นรอ้ยละ 97.34 ซึง่มคีะแนนสงูกว่าเกณฑ ์และ คะแนนจากการสงัเกตพฤตกิรรมขณะปฏบิตัิ
กจิกรรมระหว่างเรยีน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 175.21 จากคะแนนเตม็  180  คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ  97.34  
และคะแนนทดสอบหลงัเรยีนมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 18.93 จากคะแนนเตม็  20 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ  
94.64 นัน่คอืประสทิธภิาพของกระบวนการและผลลพัธข์องแผนการจดัประสบการณ์ดว้ยชุดฝึกศลิปะ
ประดษิฐเ์พื่อพฒันาความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็ส าหรบันกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2  มคี่าเท่ากบั 
97.34 / 94.64  แสดงใหเ้หน็ว่า แผนการจดัประสบการณ์ดว้ยชุดฝึกศลิปะประดษิฐเ์พื่อพฒันา
ความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็ส าหรบันกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2  มปีระสทิธภิาพ สงูกว่าเกณฑ ์ 
80/80 
    2. คะแนนหลงัเรียนดว้ยแผนการจดัประสบการณ์ดว้ยชุดฝึกศิลปะประดิษฐเ์พื่อพฒันา
ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือเล็กส าหรับนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2  มีค่าเฉล่ียของความสามารถในการใช้
กลา้มเน้ือเล็กสูงข้ึนจากเดิม  15.43  เป็น  18.64  คะแนนสูงข้ึน  3.21  คะแนน และคะแนนความสามารถใน
การใชก้ลา้มเน้ือเล็กหลงัการจดัประสบการณ์ดว้ยแผนการจดัประสบการณ์ดว้ยชุดฝึกศิลปะประดิษฐเ์พื่อ
พฒันาความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือเล็กส าหรับนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2  สูงกวา่ก่อนจดัประสบการณ์          
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  โดยมีค่า  t   เท่ากบั  20.18 
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    3. ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมอยูใ่นระดบั  ชอบมาก     ( X =  2.65)  ค่า  S.D. =  0.55  
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุด มี 1 ขอ้ ไดแ้ก่ งานศิลปะช่วยท าใหก้ลา้มเน้ือมือ
แขง็แรง ( X =  2.88) รองลงมา ไดแ้ก่ กิจกรรมศิลปะ ท าใหน้กัเรียนมีเพื่อนมากข้ึน ( X = 2.82)  และคะแนน
เฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ส่ือท่ีใชใ้นการเรียน ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจการเรียน ( X = 2.41) 

 
สรปุผล 

 1.  แผนการจดัประสบการณ์ดว้ยชุดฝึกศลิปะประดษิฐเ์พื่อพฒันาความสามารถในการใช้

กลา้มเนื้อเลก็ส าหรบันกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 97.34/94.64 ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์ 

80/80  สงัเกตไดจ้าก นกัเรยีนสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็โยงเสน้จบัคู่ภาพ ระบายสภีาพ เขยีนตาม 

รอยประ ลากเสน้ต่อจดุ วาดรปูวงกลม สีเ่หลีย่ม และสามเหลีย่มไดถู้กตอ้ง คล่องแคล่ว และสวยงาม 

 2.  คะแนนความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็ของเดก็ชัน้อนุบาลปีที ่2 โรงเรยีนบา้น     

หนองป้าน  พบว่า นกัเรยีนมคีวามสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็ก่อนการจดัประสบการณ์มคีะแนน

เฉลีย่ 10.57  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.55  หลงัการจดัประสบการณ์มคีะแนนเฉลีย่  18.93  ส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน  0.83 ซึง่นกัเรยีนมคีวามสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็หลงัการจดัประสบการณ์  

สงูกว่าก่อนการจดัประสบการณ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  3.  นกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 โรงเรยีนบา้นหนองป้าน มคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนดว้ยแผนการ

จดัประสบการณ์ดว้ยชุดฝึกศลิปะประดษิฐเ์พื่อพฒันาความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็ส าหรบั

นกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 โดยรวมอยูใ่นระดบั ชอบมาก โดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 2.65 และค่า S.D. = 0.55 

 

อภิปรายผล 

 1. แผนการจดัประสบการณ์ดว้ยชุดฝึกศลิปะประดษิฐเ์พื่อพฒันาความสามารถในการใชก้ลา้ม 

เนื้อเลก็ส าหรบันกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 ใหม้ปีระสทิธภิาพเท่ากบั  97.34 / 94.64ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์ 

80/80 ทัง้นี้เนื่องจาก การจดักจิกรรมดว้ยชุดฝึกศลิปะประดษิฐเ์ป็นกจิกรรมทีเ่ดก็ไดใ้ชค้วามสามารถใน

การใชก้ลา้มเนื้อเลก็ของตนเอง  สอดคลอ้งกบั เบญจมาศ  วไิล (2544 : 89) ไดศ้กึษาการส่งเสรมิ

พฒันาการดา้นกลา้มเนื้อเลก็ของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บักจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคป์ระกอบการประเมนิสภาพ

ของจรงิ พบว่า เป็นกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดใ้ชม้อื และน้ิวมอืในการปฏบิตักิรรมศลิปะสรา้งสรรค ์

โดยมกีารประเมนิควบคู่ไปขณะทีเ่ดก็ปฏบิตักิจิกรรมดว้ยการถามตอบ พบปะพดูคุย การเขยีนบนัทกึ

เหตุการณ์ สงัเกตพฤตกิรรมและการตรวจผลงาน ซึง่จะท าใหส้ามารถประเมนิเดก็ได ้ตามสภาพ

ความสามารถทีแ่ทจ้รงิ ของเดก็ซึง่ผลการประเมนิ สามารถน าขอ้มลูไปวางแผน เพื่อส่งเสรมิพฒันาการ
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กลา้มเนื้อเลก็ ของเดก็ปฐมวยั  โดยทีค่รจูดักจิกรรมใหม้กีารใชส้ื่อของจรงิ  การจดักจิกรรมศลิปะ

ประดษิฐเ์ป็นการจดักจิกรรมแบบเล่นปนเรยีนโดยมคีรชู่วยก ากบัดแูล  เพราะงานประดษิฐ์บางอย่าง

สามารถน าไปเล่นกบัเพื่อน ๆ ได ้ เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ไดแ้สดงความคดิเหน็

ตลอดจนสรปุสาระส าคญัทีเ่รยีนรู้ ซึง่การสรปุความรู ้อาจใชก้ารถามใหเ้ดก็ทบทวนความรูค้วามเขา้ใจ 

จากผลงานศลิปะของตนเอง ซึง่สอดคลอ้งกบั สุวรรณ  เป่ียมไธสง (2551 : 69 - 70)  ไดศ้กึษาความ 

สามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็และการคดิของนกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 โดการจดัประสบการณ์การ

เรยีนรูต้ามแนวคดิของมอนเตสเชอรี ่พบว่า การจดัประสบการณ์ทีใ่หเ้ดก็ไดเ้รยีนรูผ้่านการเล่นอยา่งเป็น

ระเบยีบแบบแผน โดยผ่านการสมัผสัเป็นการฝึกการประสานสมัพนัธร์ะหว่างมอืกบัตา การเล่นแต่ละ

กจิกรรมจะช่วยใหก้ลา้มเนื้อเลก็แขง็แรง  สามารถหยบิจบัสิง่ของต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมัน่คง เป็นการส่งเสรมิ

การพฒันากลา้มเนื้อเลก็ใหแ้ขง็แรง ตาและมอืประสานสมัพนัธก์นั  ดงันัน้  กจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์เป็น

กจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็มอีสิระในการใชค้วามคดิจนิตนาการเพื่อสรา้งสรรคผ์ลงานภายใตบ้รรยากาศ

ของความรกัความอบอุ่นและเป็นกนัเอง  มกีารยอมรบัการเป็นผูน้ าผูต้ามทีด่รีะหว่างเพื่อน ๆ สอดคลอ้ง

กบั อุไรรตัน์  แขง็ขนั (2552 : 67) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็และพฤตกิรรม

ทางสงัคมของนกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่1 ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครราชสมีา เขต 7 โดยการจดั

กจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคแ์บบกลุ่ม ผลการศกึษาพบว่า  ความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็และ

พฤตกิรรมทางสงัคมของนกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่1 โดยการจดักจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคแ์บบกลุ่ม      

หลงัการจดักจิกรรมสงูกว่าก่อนการจดักจิกรรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไปตาม

สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้แสดงใหเ้หน็ว่า การใชก้จิกรรมศลิปะสรา้งสรรคแ์บบกลุ่ม มคีวามสามารถในการใช้

กลา้มเนื้อเลก็และพฤตกิรรมทางสงัคมสูงขึน้  กจิกรรมศลิปะประดษิฐย์งัส่งผลใหเ้ดก็เกดิความเชื่อมัน่  

ในตนเองยงั เกดิกระบวนการคดิอยา่งมเีหตุผล ส่งผลใหเ้กดิความคดิรวบยอด  เรยีนรูด้ว้ยตนเองอยา่งมี

ระเบยีบแบบแผน แกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้าได ้รูจ้กัน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้  

 ดงันัน้จงึสรุปไดว้่า  การจดัประสบการณ์ดว้ยชุดฝึกศลิปะประดษิฐ ์ ช่วยส่งเสรมิใหน้กัเรยีนมี

ความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็โยงเสน้จบัคู่ภาพ  ระบายสภีาพ เขยีนตาม รอยประ ลากเสน้ต่อจดุ  

วาดรปูวงกลม  สีเ่หลีย่ม  และสามเหลีย่มไดถู้กตอ้ง คล่องแคล่ว และสวยงาม  ดงัจะเหน็ไดจ้ากคะแนน

ความสามารถของนกัเรยีนโดยรวมคดิเป็นรอ้ยละ  97.34 

 2. เมือ่เปรยีบเทยีบดา้นความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็ของเดก็ชัน้อนุบาลปีที ่2 โรงเรยีน
บา้นหนองป้าน  หลงัการจดัประสบการณ์ พบว่า พฒันาการดา้นความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็
ของนกัเรยีนหลงัจดัประสบการณ์สงูกว่าก่อนจดัประสบการณ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
เพราะการจดัประสบการณ์ดว้ยชุดฝึกศลิปะประดษิฐ์  เป็นการจดักจิกรรมดา้นศลิปะประดษิฐท์ี่
หลากหลาย  นกัเรยีนไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัเพื่อน ไดพ้ดู ไดแ้สดงความคดิเหน็ ท าใหเ้ดก็ไดร้บัความ
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สนุกสนานเพลดิเพลนิ มอีสิระในการท างาน ไดช้ื่นชมผลงานศลิปะของตนเองและผลงานของเพื่อน ๆ  
ในหอ้งเรยีน เกดิความภาคภมูใิจและมัน่ใจในตนเอง ส่งผลใหพ้ฒันาการในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็หลงัการ
ปฏบิตักิจิกรรมสงูกว่าก่อนการปฏบิตักิจิกรรม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวรรณ ี อยู่คง (2547 : 58) ได้
ศกึษาความพรอ้มของกลา้มเนื้อมอืของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรม  การป ัน้  ผลการศกึษาพบว่า   
เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการป ัน้มคีวามพรอ้มของกลา้มเน้ือมอือยูใ่นระดบัสงูกว่าก่อนการ
ทดลองท ากจิกรรมการป ัน้อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมใจ 
ตัง้นิกร (2531 : 46) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัความพรอ้มในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็ของเดก็ปฐมวยัในโครงการ
อนุบาลชนบททีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคท์ีแ่ตกต่างกนั ผลการศกึษาพบว่าเดก็ปฐมวยัที่
ไดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคห์มนุเวยีนทีไ่มไ่ดจ้ดัตามแบบการจดัประสบการณ์ แต่ใชว้สัดุแทน
จากธรรมชาตทิีม่อียูโ่ดยทัว่ไปในทอ้งถิน่สามารถส่งเสรมิพฒันาการดา้นกลา้มเนื้อเลก็ไดด้กีว่ากลุ่มเดก็
ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคห์มนุเวยีนทีจ่ดัตามแผนการจดัประสบการณ์ นอกจากนี้
ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเบญจมาศ  วไิล (2544 : 89) ไดศ้กึษาการส่งเสรมิพฒันาการดา้นกลา้มเนื้อ
เลก็ ของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บักจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคป์ระกอบการประเมนิสภาพ ของจรงิ พบว่า เป็น
กจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดใ้ชม้อื และน้ิวมอืในการปฏบิตักิรรมศลิปะสรา้งสรรค ์โดยมกีารประเมนิ
ควบคู่ไปขณะทีเ่ดก็ปฏบิตักิจิกรรมดว้ยการถามตอบ พบปะพดูคุย การเขยีนบนัทกึเหตุการณ์ สงัเกต
พฤตกิรรมและการตรวจผลงาน ซึง่จะท าใหส้ามารถประเมนิเดก็ไดต้ามสภาพความพรอ้มทีแ่ทจ้รงิของ
เดก็ซึง่ผลการประเมนิ สามารถน าขอ้มลูไปวางแผนเพื่อส่งเสรมิพฒันาการกลา้มเนื้อเลก็ ของเดก็ปฐมวยั  
เหมอืนค ากล่าวของตรดีาว  รองสวสัดิ ์(2549 : 41) กล่าวว่า  ความสมัพนัธร์ะหว่างกจิกรรมศลิปะกบั
ความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็จะเป็นในลกัษณะทีส่่งผลซึง่กนัและกนั คอื เมือ่เดก็มคีวามสามารถ
ในการปฏบิตักิจิกรรมศลิปะไดเ้ป็นอย่างด ีแสดงว่าเดก็มทีกัษะในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็ กลา้มเนื้อมอืดี
ตามไปดว้ย และถ้าเดก็มทีกัษะในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็ด ี ซึง่พฒันาการเหล่านี้จะเป็นไปตามแบบแผน
เฉพาะเป็นระยะ ๆ มไิดเ้กดิขึน้โดยการบงัเอญิ 
   3. นกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 โรงเรยีนบา้นหนองป้าน มคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนดว้ย
แผนการจดัประสบการณ์ดว้ยชุดฝึกศลิปะประดษิฐเ์พื่อพฒันาความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็  
โดยรวมอยูใ่นระดบั ชอบมาก โดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 2.65 อาจเนื่องมาจากกจิกรรมศลิปะ เดก็ไดฝึ้ก
ปฏบิตัจิรงิกบัสื่อทีห่ลากหลาย ดว้ยการประดษิฐด์อกไม ้การประดษิฐข์องเล่น การประดษิฐข์องใชแ้ละ
การประดษิฐย์านพาหนะ โดยทีค่รทู าหน้าทีเ่ป็นเพยีง ผูอ้ านวยความสะดวกในการจดัเตรยีมอุปกรณ์ 
และคอยแนะน าช่วยเหลอืนกัเรยีนในบางกรณ ี ท าใหน้ักเรยีนไดร้บัประสบการณ์ตรง  สนุกสนาน
เพลดิเพลนิในการเรยีนรูโ้ดยไมเ่บื่อหน่าย  ท าใหพ้ฒันาการกลา้มเนื้อเลก็แขง็แรง  อกีทัง้ไดแ้ลกเปลีย่น
เรยีนรูใ้นระหว่างปฏบิตักิจิกรรม  เดก็กลา้แสดงออก  กลา้แสดงความคดิเหน็  จงึท าใหเ้ดก็เกดิความพงึ
พอใจต่อการจดัประสบการณ์ดว้ยชุดฝึกศลิปะประดษิฐเ์พื่อพฒันาความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็
อยูใ่นระดบั ชอบมาก 
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  ผลของการวจิยัในภาพรวมนอกจากจะพฒันากลา้มเนื้อเลก็ใหแ้ขง็แรง  ตาและมอืประสาน
สมัพนัธก์นัแลว้ยงัส่งผลใหน้ักเรยีนเกดิทกัษะในการคดิอยา่งมเีหตุผล  เกดิความคดิสรา้งสรรคแ์ละ
จนิตนาการ  เรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองในการประดษิฐช์ิน้งาน  ท างานอย่างเป็นระบบระเบยีบ  รูจ้กัน า
ประสบการณ์จากการท างานไปปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนั 
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บทคดัย่อ 

  การวจิยัเรือ่ง การพฒันาทกัษะการเขยีนค าศพัทภ์าษาองักฤษ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่
3  โดยใชส้ื่อประสม  มวีตัถุประสงค ์ เพื่อ  1) พฒันาทกัษะการเขยีนค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรยีน
ระดบัชัน้ประถมศกึษา ปีที ่3 โดยใชส้ื่อประสม  ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐาน 75/75  2)  
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเขยีนค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  
ก่อนกบัหลงัการใชส้ื่อประสม  และ3)  ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีน ระดบัชัน้ประถมปีที ่3  ต่อการ
ใชส้ื่อประสมเสรมิทกัษะการเขยีนค าศพัทภ์าษาองักฤษ  การวจิยัครัง้นี้ใชร้ปูแบบการวจิยัเชงิทดลอง  
กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3/1  โรงเรยีนบา้นนิเวศน์ อ าเภอธวชั
บุร ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็  เขต 1   ภาคเรยีนที ่ 1  ปี
การศกึษา  2554  ทีไ่ดม้าจากการสุ่มอย่างงา่ย (Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็น
หน่วยในการสุ่ม แลว้จบัสลากมา 1 กลุ่ม จ านวน  25  คน  ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวจิยั ภาคเรยีนที ่1 ปี
การศกึษา 2554    เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  คอื   แผนการจดัการเรยีนรูก้ารพฒันาทกัษะการเขยีน
ค าศพัทภ์าษาองักฤษโดยใชส้ื่อประสม ชุดฝึกทกัษะการเขยีนค าศพัทภ์าษาองักฤษ  เกม  แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเขยีนค าศพัทภ์าษาองักฤษ  และแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อการ
เรยีนดว้ยสื่อประสม  วเิคราะหข์อ้มลูโดยการใชค้่าสถติริอ้ยละ  ค่าเฉลีย่  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  และ  
t-test  (Dependent  Samples) 
 ผลการวจิยั  พบว่า 
  1. ประสทิธภิาพของการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการเขยีนค าศพัท์
ภาษาองักฤษของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  โดยใชส้ื่อประสม    มปีระสทิธภิาพ  เท่ากบั  
79.54/76.13  ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้คอื 75/75 
 2.  เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเขยีนค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรยีนระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3  โดยใชส้ื่อประสม หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 
 3.  นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการเขยีนค าศพัท์
ภาษาองักฤษโดยใชส้ื่อประสม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัพอใจมากทีสุ่ด   
ค าส าคญั  :  การพฒันาทกัษะการเขยีนค าศพัทภ์าษาองักฤษ, สื่อประสม 

 
 1นกัศกึษาปรญิญาโท, สาขาวชิาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

2,3อาจารย,์  สาขาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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Abstract 
 This research, English vocabulary writing skill development of Prathomsueksa 3 
students by mixed media, was aimed to 1) develop English vocabulary writing skill development 
of Prathomsueksa 3 students by mixed media to accord with the efficiency criteria set 75/75 2) 
compare the achievement of English vocabulary writing skill of Prathomsueksa 3 students 
before and after employing mixed media and 3) study satisfaction of Pratomsueksa 3 students 
towards supplementary mixed media for English vocabulary writing. This research was the 
experimental research. By simple random sampling, the sample group in this research was 
Prathomsueksa 3/1 students studying in the first semester of the academic year 2011 in Ban 
Niwet School, Thawatburi district, Roi Et province, Roi Et Educational service area 1. 
Classrooms were used as random units. Only one group with 25 students was selected by 
lottery drawing. The research period was the first semester of the academic year 2011. 
Research instruments were teaching plans of English vocabulary writing skill development, 
English vocabulary writing skill practice sets, and questionnaire for students’ satisfaction 
towards mixed media. Percentage, means, standard deviation, and t-test (dependent samples) 
were used for data analysis.  
 The findings were as follows: 
 1. The efficiency of instructional activities with English vocabulary writing skill 
development of Prathomsueksa 3 students by mixed media accorded with the criteria set, 
79.54/76.13, which was higher than the criteria 75/75 
 2. For the comparison, English vocabulary writing achievement of Prathomsueksa 3 
students after teaching with mixed media was higher than before at .01 level of statistical 
significance. 
 3. Students’ satisfaction towards instructional activities with English vocabulary writing 
skill development by mixed media was at the highest level 
 
Keyword :   English Vocabulary Writing Skill Development,  Mix Media  
 

บทน า 
โลกยคุปจัจบุนัเป็นยคุข่าวสารหรอืทีเ่รยีกว่า “การสื่อสารไรพ้รมแดน” ภาษาองักฤษได ้

เขา้มามบีทบาทในชวีติประจ าวนัของคนไทยมากขึน้เนื่องจากสารสนเทศต่างๆ ส่วนใหญ่เป็น
ภาษาองักฤษจงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีค่นไทยจะตอ้งเรยีนรูภ้าษาองักฤษ เพื่อใชเ้ป็นเครือ่ง มอืในการแสวงหา
ความรูท้ีม่อียูอ่ย่างหลากหลาย ภาษาองักฤษจงึเป็นเครื่องมอืส าคญัอยา่งหนึ่งในการพฒันาสงัคมไทย  
คนทีม่คีวามรูภ้าษาองักฤษดจีะมโีอกาสดใีนสงัคม (กรมวชิาการ, 2545 ก : 1)  ภาษาองักฤษถูกเลอืก
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เป็นภาษาต่างประเทศทีใ่ชก้นัอยา่งแพรห่ลายและถอืว่าเป็นภาษา สากล สถานศกึษาจงึตอ้งเรง่พฒันา
คุณภาพการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ เพื่อใหค้นไทยมคีวาม สามารถในการใชภ้าษาองักฤษในระดบั
มาตรฐาน สามารถใชภ้าษาองักฤษในการตดิต่อ สื่อสาร ตลอดจนเลอืกสรรและใชป้ระโยชน์จาก
สารสนเทศทีม่อียูอ่ยา่งมหาศาลไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สามารถทีจ่ะแขง่ขนักบันานาอารยะประเทศ  
รูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทัง้ภายในและนอกประเทศทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และ
อุตสาหกรรมสามารถด ารงความเป็นเอกลกัษณ์ความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล  
(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2545 ก : ค าน า) 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศกัราช 2551  ไดก้ าหนดคุณภาพผูเ้รยีนทีจ่บชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3  ใหส้ามารถปฏบิตัติามค าสัง่  ค าขอรอ้ง  อ่านออกเสยีงตวัอกัษร  ค า  กลุ่มค า
ประโยคงา่ยๆ บอกความหมายของค า กลุ่มค าทีฟ่งัตรงตามความหมาย พดูโตต้อบดว้ยค าสัน้ๆง่ายๆ
บอกความแตกต่างของเสยีงตวัอกัษร  ค า  กลุ่มค า  และประโยคงา่ยๆ บอกค าศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่ม
สาระอื่น  ใชภ้าษาต่างประเทศ  เพื่อรวบรวมค าศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งใกลต้วั  ใชป้ระโยคค าเดยีว  ( One  
Word  Sentence ) ประโยคเดีย่ว ( Simple  Sentence ) ในการสนทนาโตต้อบตามสถานการณ์ใน
ชวีติประจ าวนั  เนื่องจากการเรยีนภาษาองักฤษส่วนใหญ่ผูเ้รยีนฝึกในหอ้งเรยีน   และมเีป็นส่วนน้อยทีม่ ี
โอกาสฝึกนอกหอ้งเรยีนหรอืในสถานการณ์จรงิ  ทกัษะทีจ่ าเป็นในการใชภ้าษา  ไดแ้ก่ ทกัษะการฟงั  
การพดู  การอ่าน และการเขยีน โดยเฉพาะทกัษะการเขยีน  เป็นทกัษะทีซ่บัซอ้นและยากทีสุ่ดเพราะ
ทกัษะการฟงั  การพดู  การอ่าน  ผูเ้รยีนเป็นผูร้บัสาร  ตคีวามหมายและแสดงความคดิเหน็  ความรูส้กึ
โดยอาศยักริยิาท่าทางเป็นตวัช่วยในการท าความเขา้ใจ   แต่ในทกัษะการเขยีน  ผูส้่งสารและผูร้บัสาร
นัน้ไมส่ามารถแสดงกริยิาท่าทางเพื่อส่งสารหรอืรบัสารได ้  ตอ้งค านึงถงึหลกัเกณฑท์างภาษา  
โครงสรา้งทางไวยากรณ์  เพื่อใหส้ามารถสื่อสารกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   

จากประสบการณ์ในการสอนของผูว้จิยัพบว่า วชิาภาษาองักฤษเป็นวชิาทีน่กัเรยีนมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนต ่าตลอดมา ผูเ้รยีนไมส่ามารถน าความรูท้ีไ่ดจ้ากชัน้เรยีนไปใชใ้นชวีติประจ าวนั สาเหตุ
หนึ่งมาจากครผููส้อนขาดความรูค้วามสามารถ เนื่องจากไมม่คีวามถนดัและไมต่รงสาขาวชิาทีเ่รยีนมา 
ครขูาดเทคนิคในการสอนท าใหก้ารเรยีนการสอน ขาดความน่าสนใจนกัเรยีนเบื่อไม่อยากเรยีน นกัเรยีน
มทีศันคตทิีไ่มด่ต่ีอการเรยีนวชิาภาษาองักฤษ ในการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ ครผููส้อนภาษาองักฤษ
ตอ้งหมัน่ฝึกฝนตนเองจนเกดิทกัษะและมคีวามเชีย่วชาญทีจ่ะสอนเป็นอย่างด ีจงึจะท าใหก้ารเรยีนการ
สอนบรรลุวตัถุประสงค ์การสอนภาษาองักฤษในปจัจบุนัเน้นใหผู้เ้รยีนสามารถใชภ้าษาองักฤษเพื่อการ
สื่อสารได ้จงึจ าเป็นตอ้งฝึกทกัษะ ฟงั พดูอ่าน เขยีน ไปพรอ้มๆ กนั เพื่อใหส้ามารถน าทกัษะเหล่านี้ไป
ใชไ้ดจ้รงิในชวีติประจ าวนัอยา่งถูกตอ้ง และเหมาะกบัสถานการณ์ต่างๆ 

วธิกีารปรบัปรงุแกไ้ขปญัหาการเขยีนภาษาองักฤษนัน้ควรมกีารปรบัเปลีย่นใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่ม
ในการท ากจิกรรม การสรา้งบรรยากาศในการเรยีนรูใ้หค้วามเป็นกนัเองและสรา้งความพอใจใหแ้ก่
ผูเ้รยีนกจ็ะสามารถกระตุน้ใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิสรา้งสรรคใ์หม่ๆ เพื่อน าไปสู่การเขยีนทีด่ ี ในการสอน
เขยีนมอีงคป์ระกอบหลายๆดา้น เช่น การฝึกซ ้าๆ  การทบทวนบ่อยๆ  จงึจะท าใหผู้เ้รยีน  จ าไดแ้ละ
เขยีนไดถู้กตอ้ง  วธิกีารทีจ่ะฝึกทกัษะดา้นการเขยีนทีด่วีธิหีนึ่ง  คอื  การใชชุ้ดฝึกทกัษะ  เพราะชุดฝึก
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ทกัษะเป็นส่วนประกอบทีส่ าคญัอยา่งหนึ่งในการสอนภาษาตามทีก่รมวชิาการระบุว่าแบบฝึกหดัจะท าให้
นกัเรยีนแม่นย า  คล่องแคลว่ในแต่ละทกัษะสามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการประเมนิทกัษะทางภาษาของ
นกัเรยีนได ้เช่นเดยีวกบัผลการวจิยัของภาวนิี  ทอสงูเนิน  (2543 : บทคดัยอ่) ทีไ่ดท้ า   การวจิยั
เกีย่วกบัการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษ  ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา ปีที ่3 พบว่า
นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชแ้บบฝึกเสรมิทกัษะค าศพัทภ์าษาองักฤษมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรือ่งความ
เขา้ใจค าศพัทภ์าษาองักฤษเฉลีย่มากกว่ารอ้ยละ 70  ของคะแนนเตม็ และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ
นกัการศกึษาหลายท่านสรุปตรงกนัว่านกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชแ้บบฝึกเสรมิทกัษะมคีะแนนหลงั
การจดักจิกรรมสงูกว่าก่อนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยไมใ่ชแ้บบฝึกเสรมิทกัษะ  (สุภาวด ี  
ปญุจบนั. 2546:108 ) 

จากเหตุผลทีก่ล่าวมาในขา้งตน้ ผูว้จิยัในฐานะครผููส้อนภาษาองักฤษ   ระดบัชัน้ประถมศกึษาปี
ที ่ 3  จงึมคีวามสนใจทีจ่ะน าวธิสีอนโดยใชส้ื่อประสม  มาพฒันาความสามารถในดา้นทกัษะการเขยีน 
เพื่อน าไปใชส้อนในรายวชิาภาษาองักฤษ ส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมปีที ่3 โรงเรยีนบา้นนิเวศน์  
โดยคาดหวงัว่าสื่อประสมเสรมิทกัษะการเขยีนค าศพัทภ์าษาองักฤษทีส่รา้งขึน้นี้จะช่วยพฒันาทกัษะการ
เขยีนของนกัเรยีน ใหม้ผีลสมัฤทธิท์างการเขยีนสงูขึน้ และนกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนภาษาองักฤษ 
และรูคุ้ณค่าของการเรยีนภาษาองักฤษ เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการด าเนินชวีติ ทัง้ในดา้นการศกึษา
คน้ควา้ในระดบัการศกึษาทีส่งูขึน้ไป  และมคีวามสามารถในการใชภ้าษาองักฤษทีเ่หมาะสมกบั
สถานการณ์และวฒันธรรมทีด่ใีนชุมชนต่อไป 
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
  1. เพื่อพฒันาทกัษะการเขยีนค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา ปีที ่3 
โดยใชส้ื่อประสม  ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐาน 75/75 

2.  เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเขยีนค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรยีนระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3  ก่อนกบัหลงัการใชส้ื่อประสม 

3.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีน ระดบัชัน้ประถมปีที ่3  ต่อการใชส้ื่อประสมเสรมิทกัษะ
การเขยีนค าศพัทภ์าษาองักฤษ 
 

ขอบเขตการวิจยั 
 1. ประชากร 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  คอื  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  โรงเรยีนบา้นนิเวศน์  
อ าเภอธวชับุร ี จงัหวดัรอ้ยเอด็  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็    เขต1  ภาคเรยีน
ที ่ 1  ปีการศกึษา  2554    
 2. กลุ่มตวัอย่าง  
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั  คอื  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3/1  โรงเรยีนบา้นนิเวศน์ 
อ าเภอธวชับุร ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็  เขต 1   ภาคเรยีนที ่ 

1527



1  ปีการศกึษา  2554  ทีไ่ดจ้ากการสุ่มอยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็น
หน่วยในการสุ่ม แลว้จบัสลากมา 1 กลุ่ม จ านวน  25  คน 
 3. ตวัแปรท่ีศึกษา 
  3.1  ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  การจดัการเรยีนการสอนทกัษะการเขยีนค าศพัทภ์าษาองักฤษ
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3    โดยใชส้ื่อประสม  
  3.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  ผลสมัฤทธิท์างการเขยีนและความพงึพอใจในการเรยีนวชิา
ภาษาองักฤษ   

4.  รปูแบบการวิจยั    
 การวจิยัครัง้นี้เป็นวจิยัเชงิทดลอง 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  มดีงันี้ 
  1. แผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นการพฒันาทกัษะการเขยีนค าศพัทภ์าษาองักฤษโดยใชส้ื่อ
ประสม จ านวน 12 แผน 
  2.   ชุดฝึกทกัษะการเขยีนค าศพัทภ์าษาองักฤษ 
  3.   เกม 

 4.   แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเขยีนค าศพัทภ์าษาองักฤษ 
  5.  แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อการเรยีนดว้ยสื่อประสม 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

  เมือ่ผูว้จิยัสรา้งสื่อประสมเสรจ็แลว้ไดน้ าสื่อประสมทีผ่่านเกณฑป์ระเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญไปใชก้บั
กลุ่มตวัอยา่ง  คอื นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3/1   โรงเรยีนบา้นนิเวศน์  ต าบลนิเวศน์  อ าเภอธวชั
บุร ี ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา รอ้ยเอด็ เขต 1  ในภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา  2554   
จ านวน  25   คน   โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 

1. รปูแบบการทดลอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ผูว้จิยัใชแ้บบแผนการทดลองแบบ  One Group  Pretest  - Posttest  Design   

2. การด าเนินการทดลอง 
         ขัน้ที ่ 1  ทดสอบก่อนเรยีนดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเขยีนค าศพัท์

ภาษาองักฤษ   ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3/1 โรงเรยีนบา้นนิเวศน์  ต าบลนิเวศน์  อ าเภอธวชับุร ี 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา รอ้ยเอด็ เขต 1  ในภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา  2554    

         ขัน้ที ่ 2   ด าเนินการจดัการเรยีนการสอนโดยใชส้ื่อประสมเสรมิทกัษะกบันักเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3/1 โรงเรยีนบา้นนิเวศน์  ต าบลนิเวศน์  อ าเภอธวชับุร ี ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา รอ้ยเอด็ เขต 1  ในภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา  2554   จ านวน  25   คน  จ านวน  12  
สปัดาห ์  
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         ขัน้ที ่ 3  ทดสอบหลงัเรยีนดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเขยีนภาษาองักฤษ   
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3/1 โรงเรยีนบา้นนิเวศน์  ต าบลนิเวศน์  อ าเภอธวชับุร ี ส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา รอ้ยเอด็ เขต 1  ในภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา  2554   จ านวน  25   คน 
และใหน้กัเรยีนตอบแบบสอบถามวดัความพงึพอใจหลงัเรยีนโดยชุดสื่อประสม 
  

การจดัท าและการวิเคราะหข้์อมลู 
ผูว้จิยัท าการวเิคราะหห์าคุณภาพของเครือ่งมอืในส่วนทีเ่ป็นแบบทดสอบและแบบสอบถามแลว้

น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมมาวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู  ดงันี้ 
 1.   วเิคราะหก์ารประเมนิคุณภาพสื่อประสมของผูเ้ชีย่วชาญ  โดยน าค่าเฉลีย่คะแนนประเมนิ
ของผูเ้ชีย่วชาญ  ซึง่ผูว้จิยัดดัแปลงมาจากแนวคดิของบุญชม  ศรสีะอาด (2543 :  163)  ดว้ยวธิทีาง
สถติ ิ ดงันี้ 
  1.1  หาค่าเฉลีย่   (  X  ) 
  1.2  หาส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
 2.  การหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
  2.1  หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจดุประสงค ์ โดยหาค่าเฉลีย่การ
ประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด  โดยใชส้ตูร   IOC  ตามวธิขีอง  โรวเินลลแีละ  แฮมเบลิตนั   
 2.2   หาค่าความยาก  (Difficulty)   
  2.3   หาค่าอ านาจจ าแนก  (Discrimination) ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัโดยใชว้ธิี
วเิคราะหต์ามแบบองิเกณฑโ์ดยใชว้ธิขีอง  Lovett   
 3.  วเิคราะหก์ารหาประสทิธภิาพของสื่อประสม   
  3.1   หาค่าสถติพิืน้ฐาน  ไดแ้ก่  รอ้ยละ  (Percentage) 
  3.2   หาค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบฝึกหดัใน
สื่อประสมแต่ละหน่วยและคะแนนผลการสอบหลงัเรยีน 
 4.  วเิคราะหก์ารหาประสทิธผิลของสื่อประสมโดยใชว้ธิขีอง  กูดแมน, เฟรทเชอร ์และ ชไนเดอร ์  
 5.  วเิคราะหค์วามพงึพอใจของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยสื่อประสมโดยหาค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน  (S.D.)  โดยก าหนดค่าคะแนนเป็น  5  ระดบั  ตามวธิขีองลเิคอรท์ 
 6.  วเิคราะหผ์ลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยสื่อประสม  
โดยใชส้ถติ ิ t – test  (Dependent   Samples)  
 

สรปุผลการวิจยั 
 จากการวจิยัเรือ่ง  การพฒันาทกัษะการเขยีนค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรยีนระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3  โดยใชส้ื่อประสม    สรปุผลการวจิยั  ดงันี้ 
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 1. ประสทิธภิาพของการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการเขยีนค าศพัทภ์าษาองักฤษ
ของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  โดยใชส้ื่อประสม    มปีระสทิธภิาพ  เท่ากบั  79.54/76.13  
ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้คอื 75/75 
 2.  เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเขยีนค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรยีนระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3  โดยใชส้ื่อประสม หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 
 3.  นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการเขยีนค าศพัท์
ภาษาองักฤษโดยใชส้ื่อประสม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัพอใจมากทีสุ่ด   
 

อภิปรายผล 
 จากการวจิยัเพื่อพฒันาทกัษะการเขยีนค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรยีนระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3  โดยใชส้ื่อประสม  ในครัง้นี้  ผลการวจิยัเป็นไปตามสมมตุฐิานทีผู่ว้จิยัตัง้ไว ้ทัง้นี้อาจ
เนื่องมาจากการทีผู่ว้จิยัไดม้กีารศกึษาเอกสาร  หลกัการและแนวคดิ ทฤษฎใีนการใชส้ื่อ  นวตักรรมทีม่ ี
เหมาะสม ผ่านการสรา้ง  ทดลอง  และตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืทีน่ ามาใชอ้ย่างถูกตอ้งเป็นระบบ
ก่อนทีจ่ะน าเครือ่งมอืนัน้มาใชใ้นการพฒันาการเรยีนรูข้องนกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างจรงิ ปรากฏผลได้
ดงัต่อไปนี้ 

1.  ประสทิธภิาพของการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการเขยีนค าศพัท์ 
ภาษาองักฤษของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  โดยใชส้ื่อประสม  มปีระสทิธภิาพ  เท่ากบั  
79.54/76.13  หมายความว่า  การพฒันาทกัษะการเขยีนค าศพัท์  ภาษาองักฤษของนกัเรยีนระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3  โดยใชส้ื่อประสม  ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ท าใหน้กัเรยีนเกดิกระบวนการเรยีนรูร้อ้ยละ 
79.54  และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนหลงัเรยีนมคี่าเฉลีย่รอ้ยละ 76.13  แสดงว่าการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่ามารถพฒันาทกัษะการเขยีนค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรยีนระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3  โดยใชส้ื่อประสม  ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑ ์75/75   จงึถอืว่ามี
ประสทิธภิาพเป็นไปตามจดุมุง่หมายทีต่ ัง้  เหมาะสมแก่การน าไปใชพ้ฒันาทกัษะการเขยีนค าศพัท์
ภาษาองักฤษ  นกัเรยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัการพฒันาทกัษะการเขยีน
ภาษาองักฤษของของมยรุ ี ธานี      ( 2551 : 67 )  ไดท้ าการวจิยัเรือ่ง  การพฒันาทกัษะการเขยีน
ภาษาองักฤษ ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  ผลการวจิยัปรากฏว่า  1) ชุดฝึกทกัษะการเขยีน
ภาษาองักฤษ  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 
88.00/87.87  2) หลงัจากการใช ้ชุดฝึกทกัษะการเขยีนภาษาองักฤษนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  มี
ผลสมัฤทธิท์างการเขยีนภาษาองักฤษสงูกว่าก่อนใชชุ้ดฝึกทกัษะการเขยีนภาษาองักฤษ  อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  ศศพิมิพ ์ ศรกจิ ( 2551 :  40-41 )  ไดท้ าการวจิยัเรือ่ง  การพฒันา
ทกัษะการเขยีนภาษาองักฤษ  โดยใชแ้บบฝึกทกัษะจากการเขยีนแบบควบคุมไปสู่การเขยีนแบบอสิระ
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  ผลการวจิยัปรากฏว่า 1) แบบฝึกทกัษะจากการเขยีนแบบ
ควบคุมไปสู่การเขยีนแบบอสิระจ านวน  20  แบบฝึก  มแีผนการเรยีนรูท้กัษะการเขยีนประจ าแบบฝึก 
10  แผน แต่ละแผนมอีงคป์ระกอบดงันี้1. สาระส าคญั  2. จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 3. เนื้อหา  4. กจิกรรม
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การเรยีนรูซ้ึง่มแีบบฝึกทกัษะการเขยีนภาษาองักฤษจากการเขยีนแบบควบคุมไปสู่การเขยีนแบบอสิระ
จ านวน  20  แบบฝึก  โดยแต่ละแบบฝึก  แบ่งกจิกรรมการฝึกเป็น  3  ขัน้ตอน  ไดแ้ก่  กจิกรรมการ
เขยีนค าศพัท ์ กจิกรรมการเขยีนประโยคและกจิกรรมการเขยีนบรรยาย  5. สื่อและแหล่งเรยีนรู ้ 6. การ
วดัและประเมนิผล  สามารถน าไปใชก้บันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  ไดอ้ยา่งเหมาะสม  2) ทกัษะการ
เขยีนภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  โดยใชแ้บบฝึกทกัษะจากการเขยีนแบบควบคุม
ไปสู่การเขยีนแบบอสิระ  มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ  72.92  ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไวค้อื  รอ้ยละ  65.00  
และชมพูนุช  มทีอง ( 2549 : 40-41 )  ไดท้ าการวจิยัเรื่อง  การสรา้งชุดฝึกทกัษะการเขยีนค าบรรยาย
ภาพเป็นภาษาองักฤษส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  ผลการวจิยัพบว่า  1) ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนหลงัการเรยีนดว้ยชุดฝึกทกัษะการเขยีนค าบรรยายภาพเป็นภาษาองักฤษผ่านรอ้ยละ  70  คอื
เฉลีย่รอ้ยละ 98.76  2) ชุดฝึกทกัษะการเขยีนค าบรรยายภาพเป็นภาษาองักฤษมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 
80.26/89.76 สงูกว่าเกณฑม์าตรฐาน ทีต่ัง้ไว ้ 3)  ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอชุดฝึกทกัษะการ
เขยีนค าบรรยายภาพเป็นภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัพอใจมากเป็นอยา่งยิง่ 
 2.  นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการเขยีนค าศพัท ์
ภาษาองักฤษของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  โดยใชส้ื่อประสม  มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงั
เรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   จากผลการวจิยัดงักล่าว  แสดงใหเ้หน็ว่า  
ชุดสื่อประสมทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้นัน้  ส่งผลใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้  สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ กุลธดิา  ทรพัยพ์พิฒันา ( 2546 : 46-47 )  ไดท้ าการวจิยัเรือ่ง  การสรา้งชุดฝึกกจิกรรม
เพื่อฝึกทกัษะการเขยีนภาษาองักฤษ  ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่2  พบว่าชุดฝึกกจิกรรมเพื่อฝึกทกัษะการ
เขยีนภาษาองักฤษ  ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  ประกอบไปดว้ยชุดฝึกกจิกรรม  3 ชุดเนื้อหาทีใ่ชใ้นชุด
กจิกรรมเป็นค าศพัทแ์ละรปูประโยคทีใ่กลต้วันกัเรยีนและใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้ ซึง่ในชุดกจิกรรมมี
ชุดฝึกทกัษะหลายรปูแบบ  และไดจ้ดักจิกรรมการสอนแบบทกัษะสมัพนัธโ์ดยใชแ้นวการเรยีนการสอน
เพื่อการสื่อสาร  เพื่อพจิารณาใหน้กัเรยีนมคีวามสามารถในการใชภ้าษา  ผลการหาประสทิธภิาพของชุด
กจิกรรม ปรากฏว่า  ชุดฝึกกจิกรรมเพื่อฝึกทกัษะการเขยีนภาษาองักฤษ  ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2  ที่
สรา้งขึน้มปีระสทิธภิาพ  88.40/95.65  ซึง่สงูกว่าเกณฑม์าตรฐานทีต่ ัง้ไว ้ และ Lee  Eunchae  A. 
(2000 : Abstract) ไดศ้กึษาประสทิธภิาพการใชส้ื่อประสมกบัระบบการศกึษาในการใชภ้าษาองักฤษเป็น
ภาษาทีส่อง (English  as  a  Second  Language : ESL) โดยมคีวามมุง่หมายเพื่อประเมนิผลกระทบ
ของสื่อประสมในการพฒันาความสามารถของผูเ้รยีน  และหาประสทิธภิาพของสื่อประสมจากการเรยีน
ในระบบการศกึษา  ESL  ทีจ่ะท าใหผู้เ้รยีนบรรลุตามวตัถุประสงค ์ โดยแบ่งผูเ้รยีนออกเป็นสอง  2  
กลุ่ม  กลุ่มทดลองเรยีนดว้ยสื่อประสม  กลุ่มควบคุมเรยีนโดยไมใ่ชส้ื่อประสม  ผลการวจิยัพบว่า  กลุ่ม
ทดลองกบักลุ่มควบคุมมคี่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 3.  นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนโดยการพฒันาทกัษะการเขยีนค าศพัทภ์าษาองักฤษ
ของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  โดยใชส้ื่อประสม   โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัพอใจมากทีสุ่ด  
ซึง่สอดคลอ้งกบั  ยิง่  ประโกสนัตงั (2545 : 55-88) ไดท้ าการวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาแบบฝึกทกัษะการ
ฟงัและทกัษะการพดูวชิาภาษาองักฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ผลการวจิยัพบว่า แบบฝึกทกัษะการฟงั
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และทกัษะการพดูวชิาภาษาองักฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 มปีระสทิธภิาพเท่ากบั94.50/88.33 ดชันี
ประสทิธผิลในการฟงัและการพดูสงูขึน้ 0.75 แสดงว่านกัเรยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 75 นกัเรยีนทีเ่รยีน
โดยแบบฝึกทกัษะการฟงัและทกัษะการพดูสงูขึน้จากก่อนเรยีนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01     
และมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนดว้ยแบบฝึกทกัษะการฟงัและทกัษะการพดูวชิาภาษาองักฤษ ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่2 อยูใ่นระดบัมาก  และนนัทนา  เจรญิสุข ( 2549 :105 )   ไดท้ าการวจิยัเกีย่วกบั ผล
การใชชุ้ดฝึกทกัษะการเขยีน ภาษาองักฤษ  โดยใชก้ารเรยีนแบบรว่มมอื  STAD  ส าหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ผลการวจิยัพบว่าชุดฝึกทกัษะการเขยีนภาษาองักฤษ  โดยใชก้ารเรยีนแบบรว่มมอื 
STAD  ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  มปีระสทิธภิาพ  88.86/90.45  ซึง่สงูกว่าเกณฑม์าตรฐาน 
ทีต่ ัง้ไว ้ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่าก่อนใชส้ื่อประสมอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01           
และเจตคตต่ิอการเรยีนดว้ยชุดฝึกทกัษะการเขยีนภาษาองักฤษ โดยใชก้ารเรยีนแบบรว่มมอื STAD อยู่
ในระดบัความพงึพอใจมากทีสุ่ด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช้ 
  ควรน าสื่อประสมในการวจิยัครัง้นี้  มาใชร้ว่มกบัเทคโนโลย ีและวธิสีอนทีห่ลากหลายแบบ 
เพราะการใชชุ้ดฝึกทกัษะการเขยีนและเกมในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตลอดเวลาจะท าให ้
นกัเรยีนขาดการเรยีนรูด้า้นเทคโนโลย ีเพื่อส่งเสรมิทกัษะการใชเ้ทคโนโลยขีองผูเ้รยีน 
 2.  ขอ้เสนอแนะในการศกึษาคน้ควา้ครัง้ต่อไป 
  ควรมกีารสรา้งและพฒันาสื่อประสม  เพื่อน าไปใชก้บักลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ื่น ๆ  เพื่อเกดิ
ความหลากหลาย  และส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน   
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การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และการคิดวิเคราะห ์เร่ือง การเขียนสะกดค ายาก ของ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนประเภทเกม 

กบัการเรียนแบบปกติ 
Comparison of achievement. And critical thinking about spelling it. 

Students in Grade 4, students with the lessons of the game. 
Learning approach. 

 
พรีะศกัดิ ์ ศริกิจิ1, รศ.ดร. เผชญิ  กจิระการ2 และดร. สุรเชต  น้อยฤทธิ ์3 

Peerasak Sirikit1, Assoc. Prof. Dr.Pachern  kichrakarn 2, Dr. Surachet  noirit 3 
 

บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุง่หมาย  1)  เพื่อพฒันาโปรแกรมบทเรยีนประเภทเกม  เรือ่ง  การเขยีน
สะกดค ายาก  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4  ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์ 
80/80  2)  ศกึษาดชันีประสทิธผิลของโปรแกรมบทเรยีนประเภทเกมทีพ่ฒันาขึน้  3)  เปรยีบเทยีบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  และความสามารถในการคดิวเิคราะหห์ลงัเรยีน  ของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ย
โปรแกรมบทเรยีนประเภทเกมทีพ่ฒันาขึน้กบัการสอนแบบปกตแิละ  4)  ศกึษาความคงทนในการเรยีน
ของนกัเรยีน ทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนประเภทเกมกบัการสอนแบบปกติ  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ช้
การศกึษาเป็นนกัเรยีนชัน้ประถม ศกึษาปีที ่ 4  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม 
เขต 2 ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา  2553  ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
โดยแบ่งเป็น  2  กลุ่ม กลุ่มทดลองจ านวน  25  คน  เรยีนโดยใชโ้ปรแกรมบทเรยีนประเภทเกมที่
พฒันาขึน้  กลุ่มควบคุม จ านวน  22  คน เรยีนโดยใชก้ารสอนแบบปกต ิ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  
ไดแ้ก่  1) โปรแกรมบทเรยีนประเภทเกม  2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ซึง่มอี านาจ
จ าแนก  0.25-0.82  และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.80 3) แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิ
วเิคราะห ์ ซึง่มคี่าอ านาจจ าแนก  0.26-0.76  และค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั  0.77   และ 4) แผนการ
จดัการเรยีนรู ้ส าหรบักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหส์มมตฐิาน ใช ้ Hotelling T2 และ t-test (Dependent sample 
t-test  และ  Independent sample t-test  (Pooled)) 

ผลการวจิยัพบดงันี้ 
 1. โปรแกรมบทเรยีนประเภทเกมทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 90.60/84.67  ซึง่สงูกว่า
เกณฑ ์80/80 
 2. ดชันีประสทิธผิลของโปรแกรมบทเรยีนประเภทเกมทีพ่ฒันาขึน้  มคี่าเท่ากบั 0.707 แสดง
ว่านกัเรยีนมคีวามก้าวหน้าทางการเรยีน รอ้ยละ 70.70 

1  นิสติปรญิญาโท  สาขาวชิาเทคโลโยลกีารศกึษา  คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
2,3  อาจารย ์ สาขาวชิาเทคโนโลโยลกีารศกึษา  คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
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 3. นกัเรยีนซึง่เรยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนประเภทเกมมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน  และ
ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ สงูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชก้ารสอนแบบปกติ อยา่งมนีัยส าคญั 
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 4.  นกัเรยีนซึง่เรยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนประเภทเกม  และนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชก้ารสอน
แบบปกต ิมคีวามคงทนในการเรยีนรูห้ลงัเรยีนไปแลว้ 2 สปัดาห ์ไมแ่ตกต่างกนั  โดยมคีวามคงทน
ทางการเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ  99.76  และ  99.70  ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั :    การคดิวเิคราะห,์ การเขยีนสะกดค า, โปรแกรมบทเรยีนประเภทเกม กบั 
  การเรยีนแบบปกต ิ  
 

Abstract 
 The purposes of this research were: 1) develop game-based courseware on spelling 
and writing difficult words for grade 4 students with a required efficiency of 80/80, 2) find out 
and effectiveness index of the developed game-based courseware, 3) compare learning 
achievement and  analysis thinking abilities between the students who learned using the game-
based courseware and those learned by the traditional approaches, and 4)  find out retention 
between the students who learned using the game-based courseware and those learned by the 
traditional approaches. The sample used in this study consisted of 47  grade 4 students  under 
the Office of Mahasarakham Educational Service Area Zone 2 in the second semester of the 
academic year 2010, obtained by the cluster random sampling technique. They were divided 
into 2 groups ; an experimental group with 25 students who learned using the developed game-
based courseware and a control group with 22 students who learned by the traditional 
approaches. The tools used in this research were the spelling and writing the difficult words 
game-based courseware for grade 4 students, an achievement test with discrimination of  0.25-
0.82  and a reliability of  0.80,  an analytical thinking test with discrimination of   0.26-0.76  and 
a reliability of 0.77 and eight spelling and writing the difficult words lesson plans for an 
experimental group and a control group. Data were analyzed by the mean, standard deviation 
and Hotelling T2, t-test (Dependent sample t-test and Independent sample t-test (pooled)) 
employed for testing hypotheses. 
 The results of the study were as follows : 
  1. The developed game-based courseware had an efficiency of  90.60/84.67, which 
was higher than the established requirement at 80/80. 
  2. The developed game-based courseware had an effectiveness index of 0.707, 
showed that the students progressed their learning at 70.70 percent. 
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  3. The students who learned using the game-based courseware had  higher 
learning achievement scores and higher analysis thinking scores  than those who learned by 
the traditional approaches at the .05 level of significant. 
  4. The students who learned by the game-based courseware and those who 
learned using the traditional approaches could retain their learning after 2 weeks at 99.76 and 
99.70 percents.  They had no statistically significant difference of retention scores.     
 
Keyword :  critical thinking,  about spelling it, lessons of the game, Learning approach. 
 

บทน า 
 หลกัสตูรแกนกลางพุทธศกัราช 2551 เขยีนขึน้ตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้น พระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห่งชาต ิ  ในกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  ก าหนดแนวทางการจดัการเรยีนรูไ้ว ้คอื  
จดัการเรยีนรูด้า้นความรู ้ทกัษะและวฒันธรรมการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสาร ความชื่นชม การเหน็คุณค่า 
ภมูปิญัญาไทย  และภมูใิจในภาษาประจ าชาติ  มุง่พฒันาผูเ้รยีนใหม้สีมรรถนะส าคญั  5 ประการ คอื  
ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคดิ  ความสามารถในการแก้ปญัหา ความสามารถใน
การใชท้กัษะชวีติ ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี (กระทรวงศกึษาธกิาร.    2551  :  4-7)   
การอ่านและการเขยีนค า  เป็นทกัษะพืน้ฐานส าคญัของการเรยีนรูท้ีจ่ะท าใหน้กัเรยีนบรรลุตามเป้าหมาย
ก าหนดของหลกัสตูร  ทัง้ในการเรยีนระดบัพืน้ฐานและในระดบัสงู  การเรยีนในระดบั พืน้ฐานจะเน้นใน
ดา้นการอ่านการเขยีนไดถู้กตอ้ง  มคีวามแมน่ย าในหลกัเกณฑท์างภาษา ซึง่เป็นเรือ่งส าคญัและเป็น
ความจ าเป็นของนกัเรยีนทุกคน  ครผููส้อนในระดบัพืน้ฐานจ าเป็นตอ้งมคีวามรูใ้นเรือ่งหลกัและกฎเกณฑ์
ของภาษาไทย  เช่นการสะกดค า  ไตรยางศ์  การผนัเสยีงวรรณยกุต์  ค าควบกล ้า อกัษรน า  เป็นต้น 
และครผููส้อนในระดบัพืน้ฐานจะตอ้งสามารถจดักระบวนการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งมลี าดบัขัน้ตอน  จาก
เรือ่งงา่ยไปสู่เรือ่งยาก  ท าใหน้กัเรยีนเรยีนรูไ้ปตามล าดบัอยา่งต่อเนื่อง  และไมรู่ส้กึว่า  การเรยีนภาษา
เป็นเรือ่งยาก  (กรมวชิาการ.  2546 : 133) การพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทยไดม้กีารน าเอาเทคโนโลยดีา้นคอมพวิเตอรเ์ข้ามามบีทบาทมากขึน้เป็นล าดบั  เนื่องจากมี
เครือ่งมอืสนบัสนุนการเรยีนรูห้ลายอย่าง  ทัง้ทีเ่ป็นระบบคอมพวิเตอรช์่วยสอน  (CAI)  ระบบมลัตมิเีดยี  
(Multimedia)  โปรแกรมบทเรยีน  (Courseware)  เป็นตน้ ซึง่นอกจากจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการ
จดัการเรยีนการสอน  แลว้ยงัช่วยในการตดิตามและประเมนิผลผูเ้รยีนไดเ้ป็นอย่างด ี (พลัลภ  พริยะสุ
รวงศ.์  2543 : 72)  โปรแกรมบทเรยีนถูกน ามาใชเ้ป็นสื่อการสอน  เนื่องจากสามารถโตต้อบกบัผูเ้รยีน
ได ้รวมถงึการตอบสนองต่อขอ้มลูทีผู่เ้รยีนป้อนเขา้ไปทนัท ี ซึง่เป็นการเสรมิแรงใหแ้ก่ผูเ้รยีน โปรแกรม
บทเรยีนมลีกัษณะเป็นสื่อประสม  ท าใหผู้เ้รยีนสนุกกบัการเรยีน การออกแบบนัน้จะเริม่ดว้ยการสรา้งสิง่
เรา้แก่ผูเ้รยีน  มกีารตอบสนองผูเ้รยีนใหข้อ้มลูป้อนกลบัเพื่อเสรมิแรง  (กดิานนัท ์ มลทิอง. 2543  :  
222) โปรแกรมบทเรยีนประเภทเกมไดน้ าเอาคุณลกัษณะของเกม ทีเ่ป็นทีย่อมรบัว่าส่งผลดต่ีอทศันคต ิ 
และผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนมาเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญั  มปีระโยชน์ต่อการฝึกทกัษะทางภาษา  ช่วย
ใหเ้ดก็เกดิความคดิรวบยอดเกีย่วกบัสิง่ทีเ่รยีน  พฒันากระบวนการคดิของผูเ้รยีนไปโดยทีผู่เ้รยีนไม่
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รูส้กึตวั  สรา้งความสนุกสนานใหเ้กดิขึน้ในกระบวนการเรยีนการสอน  ส่งเสรมิกระบวนการท างานและ
การอยู่รว่มกนัในสงัคม เป็นการส่งเสรมิการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยยดึผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง
ตามแนวทางการปฏริปูกระบวนการเรยีนรู ้ สอดคลอ้งกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบเอกตับุคคลเรือ่งความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ 2542  หมวด  4  แนวการจดั
การศกึษา  มาตรา  22  การจดัการศกึษาตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันา
ตนเองได ้ และถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามส าคญัทีสุ่ด  กระบวนการจดัการศกึษาตอ้งส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถ
พฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ (พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต,ิ ราชกจิจานุเบกษา. เล่ม
ที ่16. ตอนที ่14 ก.หน้า 7.19  สงิหาคม  2542) ดา้นการวดัผลประเมนิผล มกีารก าหนดใหม้กีาร
ประเมนิผลการจดัการศกึษาโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษา  ตามทีร่ะบุไวใ้น
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และไดม้กีารประเมนิตามกรอบรบัผดิชอบ ผลการ
ประเมนิของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ (2549 : 3) พบว่า  
ผลสมัฤทธิท์างการศกึษา 4 วชิาหลกั (ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ  คณติศาสตร ์ และวทิยาศาสตร์)  ต ่า
กว่ารอ้ยละ  50  มาโดยตลอด รวมทัง้ยงัขาดความเขม้แขง็ในดา้นความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานในการท างาน
ดา้นการคดิวเิคราะหแ์ละสรา้งสรรค ์ทกัษะการอ่านของนกัเรยีนไทยส่วนใหญ่มคี่าไมเ่กนิระดบั 2 จาก
ทัง้หมด 5 ระดบั สอดคลอ้งกบัรายงานผลการทดสอบของสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต ิ 
(2553)  ค่าสถติพิืน้ฐานคะแนน O-NET  ประถมศกึษาปีที ่ 6  ปีการศกึษา  2552  กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 38.58  และสอดคลอ้งกบัรายงานสรปุผลการประเมนิคุณภาพภายนอก  
ของส างานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) ทีพ่บว่า  คุณภาพผูเ้รยีนดา้นการคดิ
วเิคราะห ์ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและใฝเ่รยีนรู ้ (มาตรฐานที ่4, 5 และ 6)  ไมน่่าพงึพอใจ เพราะมี
สถานศกึษาทีม่นีกัเรยีนคดิวเิคราะหไ์ดผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนด ี และใฝเ่รยีนใฝรู่ ้เพยีงรอ้ยละ  10.4,  
11.4  และ  24.0  ตามล าดบั (ไพรวลัย ์ พทิกัษ์สาล.ี 2552 : 73)  ผลการทดสอบโอเน็ตของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่ 6  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย โรงเรยีนทีผู่ว้จิยัสงักดัมคี่าเฉลีย่เพยีงรอ้ยละ  37.01  
(สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต.ิ 2553 :1)  ผลการประเมนิดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็ปญัหาการ
จดัการเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยของโรงเรยีนที่ผูว้จิยัสงักดัทัง้ระบบ  จากการ
วเิคราะหส์าเหตุพบว่า  ปญัหามาจากสภาพแวดลอ้มทีส่่งผลต่อการเรยีนการสอนและการวดัผล
ประเมนิผลทีส่ าคญัคอื การจดัการเรยีนการสอน  (ปราณ ี ปราบรปิ.ู 2545 : 57)  นอกจากนี้อาจเป็น
เพราะผูส้อนยงัขาดเทคนิควธิกีารฝึกสะกดค าซึง่ถอืเป็นรากฐานส าคญัของการอ่านและการเขยีน  ขาด
สื่อการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสม  (อุษา  แขง็ขนั. 2545 : 3)  จากการศกึษาเอกสาร และงานวจิยัต่างๆ
พบว่า  ไดม้กีารน าโปรแกรมบทเรยีนประเภทเกมและโปรแกรมบทเรยีนแบบอื่นมาเป็นสื่อในการจดัการ
เรยีนการสอนในหลายสาขาวชิา และผลการวจิยัพบว่าโปรแกรมบทเรยีนท าใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนสงูขึน้  จากกแนวคดิ หลกัการ และเหตุผลดงักล่าว  ท าใหผู้ว้จิยัสนใจศกึษารปูแบบการ
สอนโดยใชโ้ปรแกรมบทเรยีนประเภทเกม  ซึง่เชื่อมัน่ว่าจะเป็นรปูแบบการสอนทีด่อีกีรปูแบบหนึ่งทีจ่ะ
ช่วยพฒันาทกัษะการเขยีนสะกดค ายาก  และความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน  เพื่อ
พจิารณาผลการสอนว่าจะส่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถในการคดิวเิคราะหข์อง
นกัเรยีนไดส้งูกว่าการสอนแบบปกตหิรอืไม่ 
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วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

 1.  เพื่อพฒันาโปรแกรมบทเรยีนประเภทเกม เรือ่ง  การเขยีนสะกดค ายาก  กลุ่มสาระ 
การเรยีนรูภ้าษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4  ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์ 80/80 
 2.  เพื่อศกึษาดชันีประสทิธผิลของโปรแกรมบทเรยีนประเภทเกม  เรือ่ง  การเขยีนสะกด 
ค ายาก  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4  ทีพ่ฒันาขึน้ 
 3.  เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน   และความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ 
หลงัเรยีน  เรือ่ง  การเขยีนสะกดค ายาก  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4   
ของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนประเภทเกมกบัการสอนแบบปกติ 
 4.  เพื่อศกึษาความคงทนในการเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรม
บทเรยีนประเภทเกมกบัการสอนแบบปกต ิ
 

สมมติุฐานการวิจยั 
 นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4  ทีเ่รยีนโดยใชโ้ปรแกรมบทเรยีนประเภทเกม  เรือ่ง  การ
เขยีนสะกดค ายาก  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน  และมคีวามสามารถใน
การคดิวเิคราะหส์งูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนแบบปกต ิ
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 1.  ทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใชแ้บบทดสอบวดั 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และทดสอบความสามารถในการคดิวเิคราะหท์ีไ่ดพ้ฒันาขึน้  
 3.  นกัเรยีนกลุ่มทดลองเรยีนโดยใชโ้ปรแกรมบทเรยีนประเภทเกมและกลุ่มควบคุมเรยีนดว้ย
การสอนแบบปกต ิตามกระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีก่ าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรยีนรูข้องแต่ละกลุ่ม 
และท าแบบทดสอบประจ าหน่วย หน่วยละ 10 คะแนน  ระยะ เวลาเรยีนทัง้หมด  16  ชัว่โมง   
 4.  ท าแบบทดสอบหลงัเรยีน (Post-test) โดยกระท าทนัทเีมื่อสิน้สุดการเรยีนโดยใช้
แบบทดสอบ ชุดเดยีวกบัการทดสอบก่อนเรยีน  
 5.  ทดสอบวดัความคงทนทางการเรยีน โดยทดสอบหลงัจากเรยีนผ่านไปแลว้  2  สปัดาห ์
โดยใชแ้บบทดสอบทีใ่ชท้ดสอบหลงัเรยีน 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่  4   ในเขตอ าเภอ 
พยคัฆภูมพิสิยั  ภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา  2553 ทีม่ผีลการทดสอบ NT ของกลุ่มนิเทศ ตดิตามและ
ประเมนิผลการศกึษา  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคามเขต  2  ประจ าปี
การศกึษา 2552  มคีะแนนเฉลีย่จากการทดสอบ One way  ANOVA ไมแ่ตกต่างกนั   จ านวน  8  
โรงเรยีน  รวมจ านวนนกัเรยีน  162  คน  กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4  โรงเรยีน
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บา้นเขวาทุ่ง และโรงเรยีนบา้นโนนมว่งท่าพลบัพลา จ านวน  47 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling)   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 1.  โปรแกรมบทเรยีนประเภทเกม  เรือ่ง  การเขยีนสะกดค ายาก  กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
ภาษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่  4  จ านวน  8  หน่วย  16  ชัว่โมง 
 2.  แผนการจดัการเรยีนรูส้ าหรบัใชก้บักลุ่มควบคุม  จ านวน  8  หน่วยการเรยีน  ซึง่
ผูเ้ชีย่วชาญ  5 คน ตรวจสอบคุณภาพ พบว่า มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.55  มคี่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.214 
โดยสรุปมคีุณภาพระดบัดมีาก  
 3.  แผนการจดัการเรยีนรู ้ ส าหรบักลุ่มทดลอง จ านวน 8 หน่วยการเรยีนรู ้ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญ  
 5 คน ตรวจสอบคุณภาพ พบว่า มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.63  มคี่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.19โดยสรปุ 
มคีุณภาพระดบัดมีาก  
 4.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแบบเลอืกตอบ  4  ตวัเลอืก  จ านวน  40  ขอ้  
มอี านาจ 0.25-0.82  และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.80   
 5.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์บบองิเกณฑ ์ จ านวน 20 ขอ้ ซึง่มคี่า
อ านาจจ าแนก  0.26-0.76  และค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั  0.77    
 

ขัน้ตอนการสร้างเครื่องมือ 
 1. การพฒันาโปรแกรมบทเรยีนประเภทเกม  เรือ่ง  การเขยีนสะกดค ายาก  ชัน้ประถมศกึษา 
ปีที ่ 4  ผูว้จิยัด าเนินการพฒันาและปรบัปรงุจากกรอบแนวคดิ  ADDIE  model  และ  กรอบแนวคดิ   
ไชยยศ เรอืงสุวรรณ ดงันี้ 
  1.1  การวเิคราะห ์(Analyze)  
   1.1.1  ศกึษาหลกัสตูรสถานศกึษา  พุทธศกัราช 2551  คู่มอืคร ู แบบเรยีนกลุ่มสาระ
การเรยีนรูภ้าษาไทย  เรือ่ง  การเขยีนสะกดค ายาก  ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 และเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง 
เพื่อท าความเขา้ใจกบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูร  ขอบขา่ยของเนื้อหา  ความถูกตอ้งของเนื้อหา  
   1.1.2  วเิคราะหเ์นื้อหา และจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ โดยเนื้อหาค ายากน ามาจาก
ผลงานวจิยัของประทปี  แสงเป่ียมสุข  (2549  :  5-40)  ทีม่ผีลการวเิคราะหต์ัง้แต่ระดบัความยากงา่ย
ปานกลาง  จนถงึ ระดบั  ค ายากมาก  จ านวน  80  ค า  เนื้อหาดา้นความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ 
ผูว้จิยัไดน้ าแบบฝึกทกัษะการคดิวเิคราะห ์ระดบัประถมศกึษาตอนปลาย  ของ  ประพนัธศ์ริ ิ สุเสารจั  
(2552) มาประยกุตใ์ช ้แลว้แบ่งเนื้อหาออกเป็น  8  หน่วยการเรยีน แต่ละหน่วยการเรยีนจะมี
องคป์ระกอบคอื เรยีนรูค้ าน าชยั  เกมที ่1  เลอืกค าทีเ่ขยีนถูก  เกมที ่ 2  ประสมค า  เกมที ่ 3   
เลอืกค าเพื่อประกอบประโยค  เกมที ่4 ฝึกทกัษะการคดิวเิคราะห ์หน่วยการเรยีนรูแ้บ่งออกดงันี้ 
หน่วยที ่ 1  ค าหรรษา  หน่วยที ่ 2  ค ามหาสนุก  หน่วยที ่ 3  แสนสุขกบัค า  หน่วยที ่ 4  ค าน าคดิ 
หน่วยที ่ 5  ปรศินาค า  หน่วยที ่ 6  ค าน าสุข  หน่วยที ่ 7 แสนสุขกบัค า  หน่วยที ่ 8  สุขสนัตห์รรษา
กบัค า 
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  1.2 การออกแบบ (Design)   
   1.2.1 ศกึษาหลกัการและเทคนิควธิกีารสรา้งเกม   
   1.2.2  เขยีนผงังาน  (Flowchart)  เพื่อก าหนดช่องทางสื่อสารภายในบทเรยีน  แลว้
น าเสนอกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ ์ ตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสม 
   1.2.3  ออกแบบ  Storyboard  แลว้เสนอกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ ์ ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและเหมาะสม  แลว้น าเสนอผูเ้ชีย่วชาญดา้นโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหา  
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสื่อการสอน  ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสมอกีครัง้  
  1.3 พฒันา (Develop) 
   1.3.1  พฒันาโปรแกรมบทเรยีนประเภทเกม  เรือ่ง  การเขยีนสะกดค ายาก  ตามทีไ่ด้
ออกแบบ  Storyboard  ไว ้ แลว้น าเสนอกรรมการควบคุมวทิยานิพนธเ์พื่อตรวจสอบความเหมาะสม   
   1.3.2  สรา้งแบบประเมนิคุณภาพของโปรแกรมบทเรยีนประเภทเกม  ส าหรบั
ผูเ้ชีย่วชาญ โดยใชแ้บบประเมนิแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) แบบปลายเปิดในส่วนทา้ย
ของแบบประเมนิ  เพื่อใหผู้ป้ระเมนิแสดงความคดิเหน็และใหข้อ้เสนอแนะต่าง  ๆ ได ้
   1.3.3  น าแบบประเมนิทีพ่ฒันาแลว้เสนอกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์  ตรวจสอบ  
แลว้น าไปปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน าของกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ ์ เพื่อน าไปใช ้
ในการประเมนิคุณภาพ  โปรแกรมบทเรยีนประเภทเกมส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญ 
   1.3.4  น าโปรแกรมบทเรยีนประเภทเกมทีพ่ฒันาเรยีบรอ้ยแลว้  เสนอผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 
ดา้นประเมนิ   ไดแ้ก่  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหา  ผูเ้ชีย่วชาญ 
ดา้นจติวทิยาการศกึษา โดยใชแ้บบประเมนิทีพ่ฒันาและปรบัปรงุคุณภาพแลว้  ผลการประเมนิพบว่า 
โปรแกรมบทเรยีนทีพ่ฒันาขึน้ มคี่าเฉลีย่ 4.57 มคีวามเหมาะสมระดบัดมีาก 
  1.4 ทดลองใช ้ (Implement)  มขีัน้ตอนดงันี้ 
    ขัน้ที ่ 1  ทดลองแบบหน่ึงต่อหนึ่ง  (1  :  1  หรอื  One to One Testing) โดย
ทดลองกบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรยีนบา้นหวัหม ู จ านวน  3  คน  โดยใหน้กัเรยีนพจิารณา
ดา้นการออกแบบ  ขนาดตวัอกัษรการใชภ้าพ  เสยีงประกอบ  และการใชส้ ี ในโปรแกรมประเภทเกมที่
พฒันาขึน้  
    ขัน้ที ่ 2  ทดลองแบบหนึ่งต่อสาม  (1  :  3 หรอื  One to Three Testing)  ทดลอง
กบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรยีนบา้นหนองฮ ี จ านวน  9  คน  ใหน้กัเรยีนพจิารณาดา้น 
การออกแบบ  ขนาดตวัอกัษร  การใชภ้าพ  เสยีงประกอบ  และการใชส้ ี ความสมบรูณ์ของการ
เชื่อมโยง  ความสมบรูณ์  ความเหมาะสมของเกม  ในโปรแกรมประเภทเกมทีพ่ฒันาขึน้  
    ขัน้ที ่ 3  ทดลองแบบกลุ่มเลก็  (1  :  10  หรอื Small Group Testing) โดยทดลอง
กบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4  โรงเรยีนบา้นหวัหม ู จ านวน  34  คน จดัการเรยีนรูต้ามแผนการ
จดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้เพื่อใชป้ระกอบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ ส าหรบักลุ่มทดลอง  ตามล าดบั
ขัน้ตอนเดยีวกนักบัทีจ่ะใชง้านจรงิ คอื  ใหน้กัเรยีนท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีน  
จ านวน  40 ขอ้  ใหน้กัเรยีนท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหก่์อนเรยีนจ านวน  20 
ขอ้  จากนัน้ใหน้กัเรยีนเรยีนตามกจิกรรมการเรยีนการสอนทีก่ าหนดในแผนการจดัการเรยีนรู ้จ านวน  8  
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หน่วยการเรยีนรู ้ เวลาเรยีน  16  ชัว่โมง ใหท้ าแบบทดสอบหลงัเรยีนแต่ละหน่วยการเรยีน เมือ่เรยีน
ครบทุกหน่วยการเรยีน  ใหน้กัเรยีนท าแบบทดสอบหลงัเรยีนโดยใชแ้บบทดสอบชุดเดยีวกนักบัที่ใช้
ทดสอบก่อนเรยีน  เกบ็ขอ้มลูเพื่อน าไปวเิคราะหค์่าประสทิธภิาพและวเิคราะหค์่าดชันีประสทิธผิลของ
โปรแกรมบทเรยีนทีพ่ฒันาขึน้   
  1.5  ประเมนิผล (Evaluation)  
   1.5.1  น าผลการเกบ็ขอ้มลูจากการทดลองกลุ่มเลก็มาวเิคราะหป์ระสทิธภิาพ และดชันี
ประสทิธผิลของโปรแกรมบทเรยีน ผลจากการวเิคราะห ์ พบว่าโปรแกรมบทเรยีนทีพ่ฒันาขึน้มี
ประสทิธภิาพเท่ากบั  88.20/80.74  มคี่าดชันีประสทิธผิล  เท่ากบั  .638  คดิเป็นรอ้ยละ  63.80   
   1.5.2  ปรบัปรงุโปรแกรมบทเรยีนทีพ่ฒันาขึน้  เพื่อน าไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็น
กลุ่มทดลอง   
   1.5.3  น าไปใชจ้รงิกบักลุ่มทดลอง โรงเรยีนบา้นเขวาทุ่งตามประบวนการทีก่ล่าวแลว้ให้
การทดลองแบบกลุ่มเลก็ เกบ็ขอ้มลูน ามาวเิคราะหป์ระสทิธภิาพและดชันีประสทิธผิล ผลการวเิคราะห์
พบว่า โปรแกรมบทเรยีนประเภทเกมทีพ่ฒันาขึน้ มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 90.60/84.67  มคี่าดชันี
ประสทิธผิลเท่ากบั  0.707  คดิเป็นรอ้ยละ  70.70 
 2.  แผนการจดัการเรยีนรูส้ าหรบักลุ่มควบคุม  การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดพ้ฒันาแผนการจดัการ
เรยีนรูเ้ร ือ่ง  การเขยีนสะกดค ายาก  กลุ่มสาระภาษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4  ส าหรบักลุ่มควบคุม  
จ านวน 8  แผน เวลาเรยีน  16  ชัว่โมง  มวีธิกีารพฒันาแผนการจดัการเรยีนรู้ ดงันี้ 
  2.1  ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  และคู่มอืการวดั 
และประเมนิผลการจดัการศกึษาพุทธศกัราช 2551 
  2.2  วเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรู ้ เนื้อหา  และจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้จากนัน้สรา้ง
ก าหนดการสอน  โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งเนื้อหาออกเป็น 8 หน่วยยอ่ย ตามขัน้ตอนการวเิคราะหเ์นื้อหาของ
โปรแกรมบทเรยีนประเภทเกมทีม่กีารตรวจสอบถูกตอ้งแลว้ 
  2.3  พฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้โดยยดึมาตรฐานการจดัการเรยีนรู ้ จดุประสงค ์
การเรยีนรู ้กจิกรรมการจดัการเรยีนรู ้ การวดัผลและประเมนิผล  ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
พุทธศกัราช  2551  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย   
  2.4  น าเสนอแผนการจดัการเรยีนรู ้ต่อกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ ์เพื่อพจิารณาความ
เหมาะสม จากนัน้น าเสนอผูเ้ชีย่วชาญชุดเดมิ  เพื่อประเมนิคุณภาพ โดยใชแ้บบประเมนิแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  ผลการประเมนิพบว่า แผนการจดัการเรยีนรู ้ส าหรบักลุ่มควบคุม  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.55  
มคีวามเหมาะสมในระดบัดมีาก 
  2.5  ปรบัปรุงแผนการจดัการเรยีนรู ้ ใหเ้หมาะสม  และน าเสนอต่อกรรมการควบคุม
วทิยานิพนธ ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมอกีครัง้  จากนัน้จดัพมิพฉ์บบัสมบรูณ์เพื่อน าไปใช้
กบักลุ่มควบคุม 
 3.  แผนการจดัการเรยีนรูส้ าหรบักลุ่มทดลอง  มวีธิกีารพฒันาดงันี้ 
  3.1  ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย และคู่มอืการวดั 
และประเมนิผลการจดัการศกึษาพุทธศกัราช 2551 
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  3.2  วเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรู ้เนื้อหา และจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้จากนัน้สรา้ง
ก าหนดการสอน โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งเนื้อหาออกเป็น 8 หน่วยยอ่ย  ตามแนวทางการวเิคราะหเ์นื้อหา 
โปรแกรมบทเรยีนทีก่ล่าวแลว้ 
  3.3  พฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้ โดยยดึมาตรฐานการจดัการเรยีนรู ้ จดุประสงค ์
การเรยีนรู ้ กจิกรรมการจดัการเรยีนรู ้ การวดัผลและประเมนิผล  ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551  
  3.4  น าเสนอแผนการจดัการเรยีนรูส้ าหรบักลุ่มทดลองทีพ่ฒันาขึน้ ต่อกรรมการควบคุม
วทิยานิพนธ ์เพื่อพจิารณาความเหมาะสม  จากนัน้น าเสนอผูเ้ชีย่วชาญชุดเดมิ  เพื่อประเมนิคุณภาพ 
โดยใชแ้บบประเมนิแบบมาตราส่วนประมาณค่า  ผลการประเมนิพบว่า  แผนการจดัการเรยีนรูส้ าหรบั
กลุ่มทดลองมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.63  มคีวามเหมาะสมในระดบัดมีาก   
  3.5  ปรบัปรุงแผนการจดัการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสม และน าเสนอต่อกรรมการควบคุม
วทิยานิพนธ ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมอกีครัง้ จากนัน้จดัพมิพ ์ เพื่อน าไปใชใ้นการ
ทดลองกลุ่มเลก็  (1 : 10)  ร่วมกบัโปรแกรมบทเรยีนทีพ่ฒันาขึน้ที ่โรงเรยีนบา้นหวัหม ูจ านวน  34  คน  
  3.6  ปรบัปรุงแผนการจดัการเรยีนรู ้น าเสนอต่อกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ ์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมอกีครัง้ จากนัน้จดัพมิพฉ์บบัสมบรูณ์  เพื่อน าไปใชก้บักลุ่มทดลอง 
 4.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลอืกตอบแบบ 
4 ตวัเลอืก  ซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้ตามจดุประสงคก์ารเรยีนรูข้องบทเรยีน  โดยยดึหลกัสตูรการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  จ านวน  1  ชุด มขีัน้ตอนในการสรา้ง
ดงันี้ 
  4.1  ศกึษาวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรู ้ จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้และเนื้อหากลุ่มสาระการ
เรยีนรูภ้าษาไทย  ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศกัราช  2551  ทีเ่กีย่วกบัการอ่าน  
การเขยีนสะกดค า  แบ่งเนื้อหาสาระ เช่นเดยีวกบัการจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู้ 
  4.2  ศกึษาวธิกีารเขยีนขอ้สอบชนิดเลอืกตอบจาก หนงัสอืเทคนิคการเขยีนขอ้ทดสอบของ 
ชวาล  แพรตักุล  (2520) 
  4.3  ก าหนดจ านวนขอ้สอบชนิด  4  ตวัเลอืกทีเ่ขยีนทัง้หมดและตอ้งการใชจ้รงิ   
  4.4  สรา้งแบบทดสอบ แลว้น าแบบทดสอบไปเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ ชุดเดมิ  เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบและจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้เพื่อหาความเทีย่งตรง (Validity)  
  4.5  วเิคราะหข์อ้มลูค่าดชันีความสอดคลอ้งใชส้ตูร  IOC  พบว่า แบบทดสอบมคี่าความ
สอดคลอ้งตัง้แต่  0.80 ถงึ  1.00  จ านวน  45  ขอ้ 
  4.6  น าแบบทดสอบเสนอประธานและกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งอกีครัง้ แลว้ปรบัปรงุและจดัพมิพเ์ป็นฉบบัทดลอง 
  4.7  น าแบบทดสอบทีแ่กไ้ขขอ้บกพรอ่งแลว้  ไปทดลองใชก้บันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นหนองฮ ี 
อ.  พยคัฆภมูพิสิยั  จ.  มหาสารคาม  จ านวน  20  คน เกบ็ขอ้มลูเพื่อน ามาหาคุณภาพขอ้สอบ   
  4.8  หาคุณภาพของขอ้สอบ  โดยการหาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้ของตวัถูกแบบ 
องิเกณฑ ์  เลอืกขอ้ทีม่คี่าอ านาจจ าแนก 0.20-1.00   ไวใ้ช ้ แลว้คดัเลอืกเอาแบบทดสอบทีม่ ี
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ประสทิธภิาพสงู จ านวน  40 ขอ้  พบว่า  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมคี่าอ านาจจ าแนก
ตัง้แต่  0.25  ถงึ  0.82   
  4.9  น าแบบทดสอบทีค่ดัเลอืกไว ้มาหาค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัโดยใชส้ตูรของโลเวท  
(Lovett Method)  พบว่า  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมคี่าเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั  0.80  
 5.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ ผูว้จิยัไดส้รา้ง เป็นแบบปรนัยชนิด 4 
ตวัเลอืก จ านวน 20 ขอ้ โดยมวีธิสีรา้งดงันี้ 
  5.1  ศกึษาทฤษฏแีละวธิกีารสรา้งแบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหจ์าก
แนวความคดิของบลูม  รวมทัง้ศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
  5.2  สรา้งนิยาม  และความหมายของการวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหเ์พื่อสรา้ง
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหใ์หต้รงตามวตัถุประสงค์ 
  5.3  สรา้งแบบทดสอบ ทีม่กีารวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ 4  ดา้น  ตามแนวของ  
ประพนัธศ์ริ ิ สุเสารจั  (2552)  ไดแ้ก่  ดา้นการสงัเกตและการจ าแนก  ดา้นการจดักลุ่ม  ดา้นการ
วเิคราะหเ์หตุผล  และดา้นการท านาย  จ านวน 40 ขอ้ 
  5.4  น าแบบทดสอบไปใหผู้เ้ชีย่วชาญชุดเดมิ พจิารณาความสอดคลอ้งรายขอ้ โดยการ
วเิคราะหข์อ้มลูค่าดชันีความสอดคลอ้งใชส้ตูร IOC  พบว่า แบบทดสอบมคี่าความสอดคลอ้งตัง้แต่  0.80 
ถงึ  1.00  จ านวน  20  ขอ้ 
  5.5  ปรบัปรุงแกไ้ขแลว้น าเสนอประธานและกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งอกีครัง้  แลว้ปรบัปรงุและจดัพมิพเ์ป็นฉบบัทดลอง 
  5.6  น าแบบทดสอบไปทดลองใชก้บันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นหนองฮ ี อ. พยคัฆภมูพิสิยั   
จ. มหาสารคาม จ านวน 20  คน  เพื่อน าผลการทดลองใชม้าหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
  5.7  หาค่าอ านาจจ าแนกขอ้ทดสอบรายขอ้  แลว้เลอืกขอ้สอบทีม่คี่าอ านาจจ าแนก 0.20-
1.00   ไวใ้ช ้ จากนัน้  คดัเลอืกเอาแบบทดสอบทีม่ปีระสทิธภิาพสงู จ านวน  20 ขอ้  พบว่า  
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหท์ีค่ดัเลอืกไวม้คี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.26  ถงึ  0.36   
  5.8  น าแบบทดสอบทีค่ดัเลอืกไว ้จ านวน  20 ขอ้ มาหาค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัโดยใชส้ตูร
ของโลเวท  (Lovett Method)  พบว่า  แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหม์คี่าเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบัเท่ากบั  0.77   
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
  ผูว้จิยัไดท้ าการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงันี้ 
  1.  ท าหนงัสอืขออนุญาตจากส านกังานบณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ตาม
รายละเอยีดดงันี้ 
   1.1 ท าหนงัสอืขอความอนุเคราะหแ์ต่งตัง้ผูเ้ชีย่วชาญ ในการตรวจสอบเครือ่งมอื 
ในการวจิยั 
   1.2 ท าหนงัสอืขอความอนุเคราะหใ์นการทดลองใชเ้ครื่องมอืและเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
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  2.  ทดลองใชเ้ครือ่งมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบันกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่งซึง่เป็นโรงเรยีนสงักดั 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม  เขต  2 ดงันี้  กลุ่มทดลอง โรงเรยีนบา้นเขวา
ทุ่ง  กลุ่มควบคุม  โรงเรยีนบา้นโนนมว่งท่าพลบัพลา  
 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัจดักระท าและวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรป์ระเภทประยกุตใ์ชง้าน 
ดา้นการค านวณ  โดยด าเนินการ ดงันี้ 

1.  การจดักระท าขอ้มลู  โดยตรวจกระดาษค าตอบของนกัเรยีน  ใหค้ะแนน บนัทกึขอ้มลู
คะแนนเป็นไฟล ์
  2.  การวเิคราะหข์อ้มลู  ด าเนินการดงันี้ 
   2.1  วเิคราะหป์ระสทิธภิาพของ โปรแกรมบทเรยีนประเภทเกม ตามเกณฑ ์ 80/80  
โดยใชว้ธิกีารหาประสทิธภิาพ  E1/ E2  (เผชญิ  กจิระการ.    2544  :  44-62) 
   2.2  วเิคราะหด์ชันีประสทิธผิลของโปรแกรมบทเรยีนประเภทเกม โดยใชส้ตูร E.I. 
(Effectiveness Index)  
   2.3  วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  และ
ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ ระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม  ใช ้การทดสอบ  Hotelling T2 
   2.4  วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความคงทนในการเรยีนของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ที่
เรยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนประเภทเกมหลงัเรยีน  กบัหลงัเรยีน  2  สปัดาห ์ และวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ
ความคงทนทางการเรยีน  หลงัเรยีนกบัหลงัเรยีน  2  สปัดาห ์ ของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการสอนแบบ
ปกต ิ ใชก้ารทดสอบ  ท ี แบบกลุ่มไมอ่สิระจากกนั (Dependent sample t-test) 
 

ผลการวิจยั 
 1. โปรแกรมบทเรยีนประเภทเกม ทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ 90.69/84.67   สงูกว่าเกณฑ ์
80/80  ทีต่ ัง้ไว ้
 2.  โปรแกรมบทเรยีนประเภทเกม ทีพ่ฒันาขึน้ค่าดชันีประสทิธผิล เท่ากบั  0.707  คดิเป็นรอ้ย
ละ  70.70 
 3.   นกัเรยีนซึง่เรยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนประเภทเกมมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน  และ
ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ สงูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชก้ารสอนแบบปกติ อยา่งมนีัยส าคญั 
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 4.  นกัเรยีนซึง่เรยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนประเภทเกม  และนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชก้ารสอน
แบบปกต ิมคีวามคงทนในการเรยีนรูห้ลงัเรยีนไปแลว้ 2 สปัดาห ์ไมแ่ตกต่างกนั  โดยมคีวามคงทน
ทางการเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ  99.76  และ  99.70  ตามล าดบั 
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อภิปรายผล 
 การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิทดลอง  เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ  
การคดิวเิคราะห ์ เรือ่ง  การเขยีนสะกดค ายาก ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่  4  ทีเ่รยีนดว้ย
โปรแกรมบทเรยีนประเภทเกม กบัการเรยีนแบบปกต ิ ซึง่ผูว้จิยัสามารถสรปุผลการวจิยัตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.  นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนประเภทเกมทีพ่ฒันาขึน้  มคี่าเฉลีย่ของผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน  และความสามารถในการคดิวเิคราะหห์ลงัเรยีนสงูกว่านกัเรยีนที่เรยีนดว้ยการสอนแบบปกต ิ 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 สอดคลอ้งกบัสมมตุฐิานทีต่ ัง้ไว ้ ผลทีป่รากฏเช่นนี้อาจเนื่องจาก  เกม  
(Game)  เป็นกจิกรรมทีท่ าใหผู้เ้ล่นพยายามบรรลุเป้าหมายทีท่า้ทาย  มกีารแขง่ขนัภายใตก้ตกิาทีก่ าหนด  
เกมเพื่อการสอน มาจากหลกัการของการเล่นกบัพฒันาการ  ซึง่นกัจติวทิยามองว่าทัง้สองอยา่งมคีวาม
เกีย่วขอ้งกนัอยา่งใกลช้ดิ และธรรมชาตขิองมนุษยใ์ชก้ารเล่นเป็นเครือ่งมอืในการเขา้สงัคมและเรยีนรู้ 
การอยู่รอด  จงึท าใหน้กัเรยีนมพีฒันาการดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถในดา้นการคดิ
วเิคราะหไ์ดส้งูกว่าการเรยีนแบบปกต ิ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของชุลจีติ ปะตเิพนงั  (2552  :  84-86)  
พบว่า  นกัเรยีนกลุ่มทดลองทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนประเภทเกม เรือ่ง มาตราตวัสะกด ส าหรบันกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาที ่2  มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่านักเรยีนกลุ่มควบคุม อยา่งม ีนยัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01  นกัเรยีนกลุ่มทดลองมคีวามคดิวเิคราะหส์งูกว่านกัเรยีนกลุ่มควบคุม อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05  สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ วรียา  สงิหอ์าจ  (2550 : 75)  พบว่านกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรม
บทเรยีนกบันกัเรยีนทีเ่รยีนตามคู่มอืมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนเรยีน  อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของกรรณกิาร ์ บวัเทงิ  (2551 : 83 - 84)  พบว่า 
นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนแบบ Interactive Book ค าศพัทภ์าษาไทย  มคีะแนนหลงัเรยีนเพิม่ขึน้
มากกว่าคะแนนก่อนเรยีนอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01  สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของวรียา  สงิหอ์าจ  
(2550 : 75)  พบว่านกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนกบันกัเรยีนทีเ่รยีนตามคู่มอืมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนหลงัเรยีนเพิม่ขึน้กว่าก่อนเรยีน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ
ปิยธดิา รอบรู ้(2551 : 60-89) พบว่า  นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนแบบเวบ็เควสท์ เรือ่ง ค าควบ
กล ้ามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน  สงูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนตามคู่มอืครอูยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 
  2.  นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนประเภทเกมและการสอนแบบปกต ิ เรือ่ง         
การเขยีนสะกดค ายาก  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  หลงัจากการเรยีนผ่านไปแลว้  2  สปัดาห ์ 
สามารถคงทนความรูห้ลงัเรยีน จากการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนนจากการทดสอบหลงัเรยีนกบั
ค่าเฉลีย่ของคะแนนจากการทดสอบหลงัจากเรยีนผ่านไปแลว้  2  สปัดาหข์องนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอน
แต่ละรปูแบบ  โดยการทดสอบ ท ี(Dependent Sample t-test) พบว่า ไมแ่ตกต่างกนั  โดยมคีวามคงทน
ทางการเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ  99.76  และ 99.70  ของคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน  ตามล าดบัทัง้นี้อาจเป็น
เพราะการจดัการเรยีนการสอนโดยใชโ้ปรแกรมบทเรยีนประเภทเกม กบัการสอนแบบปกต ิ ทัง้  2  
รปูแบบ  เป็นการจดักจิกรรมการสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั  ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง   จงึกระตุน้ให้
นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  ท าใหเ้กดิความเขา้ใจในสถานการณ์นัน้ ๆ  และน า
ความรูไ้ปเกบ็ไวใ้นส่วนของความจ าระยะยาว  และเมือ่พบกบัสถานการณ์นัน้ ๆ  อกีครัง้หนึ่ง จงึยงั
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สามารถระลกึถงึเรือ่งราวเหล่านัน้ไดอ้กี ซึง่ท าใหน้กัเรยีนมพีฒันาการทางการเรยีนอยา่งคงทนเมือ่เวลา
ผ่านไปไมแ่ตกต่างกนั   
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการพฒันาโปรแกรมบทเรยีนประเภทเกม 
  1.1  ควรออกแบบโปรแกรมบทเรยีนประเภทเกมทีใ่หน้ักเรยีนสามารถเล่นพรอ้มกนัอยา่ง
น้อย  2  คน และใหน้กัเรยีนรว่มมอืกนัเพื่อเอาชนะเกม ซึง่นอกจากจะช่วยใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่ง
สนุกสนานแลว้  ยงัจะช่วยใหน้กัเรยีนเกดิความรกั ความสามคัค ี ความรว่มมอืในหมูค่ณะซึง่เป็น
คุณธรรมส าคญัไดอ้กีประการหน่ึง 
  1.2  การออกแบบหน้าจอ ควรใหส้วยงาม เป็นระบบ  สอดคลอ้งกบัหลกัจติวทิยา 
การเรยีนรูแ้ละทฤษฎสี ี ลกัษณะรปูแบบและขนาดตวัอกัษรทีใ่ชค้วรเลอืกใชใ้หเ้หมาะสมกบัระดบัชัน้ 
 2.  ขอ้เสนอแนะในการน าโปรแกรมบทเรยีนประเภทเกมไปใช้ 
  2.1  ก่อนน าโปรแกรมบทเรยีนไปทดลองใชง้านกบัเครือ่งคอมพวิเตอรค์วรตรวจสอบ
แผ่นโปรแกรมบทเรยีนเพื่อป้องกนัปญัหาแผ่นช ารดุเสยีหาย รวมทัง้อุปกรณ์ต่าง ๆ 
  2.2  หากเครือ่งคอมพวิเตอรไ์มเ่พยีงพอกบัจ านวนนกัเรยีนควรจดัใหเ้รยีนเป็นกลุ่ม 
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพปจัจุบนัทีม่เีครือ่งคอมพวิเตอรไ์มเ่พยีงพอต่อการเรยีนการสอน 
  2.3  ในขณะทีเ่รยีน ครคูวรคอยแนะน าใหค้ าปรกึษาในกรณทีีน่กัเรยีนเกดิปญัหา  เพื่อให้
การเรยีนรูเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  และ เป็นการสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการเรยีน 
  2.4  ควรส่งเสรมิใหม้กีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนประเภทเกม  
โดยใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็น  และความเหมาะสมในการเรยีนการสอนแต่ละรายวชิา 
 3.  ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป 
  3.1  ในการด าเนินการทดลองและเกบ็ขอ้มลูระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
ควรกระท าโดยผูด้ าเนินการคนเดยีวกนั การด าเนินการโดยผูด้ าเนินการทีแ่ตกต่างกนั ขอ้มลูทีไ่ดร้บัอาจ
เกดิความคลาดเคลื่อน  ท าใหคุ้ณภาพของงานวจิยัลดลง   
  3.2  เครือ่งมอืทีจ่ะใชท้ดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เรือ่ง  การเขยีนสะกดค ายาก  ทีม่ ี
ความเทีย่งตรง  และเชื่อมัน่ไดส้งูทีสุ่ด  คอืการทดสอบโดยใหน้กัเรยีนเขยีนตามค าบอก  
  3.3  ควรวจิยัเพื่อศกึษาผลของการใชโ้ปรแกรมบทเรยีนประเภทเกมส าหรบันกัเรยีนทีม่ ี
ระดบัสตปิญัญาต ่า หรอืสมาธสิัน้ เพื่อจะไดแ้กป้ญัหานกัเรยีนทีม่คีุณลกัษณะดงักล่าว ใหส้ามารถ 
เกดิการเรยีนรูไ้ด้ 
  3.4  ควรมกีารวจิยัเปรยีบเทยีบระหว่างการสอนโดยใชโ้ปรแกรมบทเรยีนประเภทเกมกบั
การสอนโดยใชน้วตักรรมอื่น ๆ 
   3.3  ควรมกีารสรา้งและพฒันาโปรแกรมบทเรยีนประเภทเกม  ในเน้ือหาอื่นทีเ่ป็นปญัหา 
และในกลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ื่น ๆ 
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ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 10.กรงุเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต,ิ 2549.  `     

อุษา แขง็ขนั. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชา
ภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทกัษะการสะกดค าส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษา 

               ปีท่ี 1. วทิยานิพนธ ์กศ.ม.มหาสารคาม  :  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม,  2545. 
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บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์ เพื่อศกึษาสภาพปญัหาและความตอ้งการในการจดักจิกรรม
การเรยีนรูเ้ร ือ่งระบบนิเวศในทอ้งถิน่  เพื่อพฒันากจิกรรมการเรยีนรูเ้ร ือ่งระบบนิเวศในทอ้งถิน่โดย
ใหผู้เ้รยีนแสวงหาความรูแ้ละสรา้งสรรคช์ิน้งานดว้ยตนเองและเพื่อศกึษาความพงึพอใจในการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูเ้ร ือ่งระบบนิเวศในทอ้งถิน่โดยใหผู้เ้รยีนแสวงหาความรูแ้ละสรา้งสรรคช์ิน้งาน
ดว้ยตนเอง กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมสามญั   
วดัสมินาโก  จ านวน  10  รปู  การวจิยัเป็นการวจิยัแบบผสานวธิ ี (Mixed Methodology)  ระหว่าง
ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพและและวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ   เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูการวจิยั  
ไดแ้ก่  แบบส ารวจความตอ้งการ แบบส ารวจความพงึพอใจ   แบบบนัทกึการประชุม   แบบบนัทกึ
การสมัภาษณ์ แบบประเมนิพฤตกิรรมการเรยีนรู ้  
 ผลการวจิยัพบว่า 

1. สภาพปญัหาและความตอ้งการในการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รือ่งระบบนิเวศใน 
ทอ้งถิน่ พบว่า  สภาพการจดัการเรยีนรูส้ามเณรเรยีนรูจ้ากในต าราแลว้ท่องจ าเพื่อน าไปสอบ แต่ละ
รายวชิาครจูดัการเรยีนการสอนผ่านต ารา  แบบฝึกหดั  และสอบขอ้เขยีน ไมเ่น้นการเรยีนรูจ้ากการ
ปฏบิตัจิรงิ  ท าใหผู้เ้รยีนไม่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการองคค์วามรูน้ าไปสู่การประยุกตใ์ชก้บัชวีติ
จรงิได ้ การส ารวจความตอ้งการในการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ร ือ่งระบบนิเวศในทอ้งถิน่ พบว่า มี
ความตอ้งการสงูเกี่ยวกบัดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละการบนัทกึขอ้มลูองคค์วามรูเ้รือ่งระบบ
นิเวศในสวนสมนุไพรโดยภูมปิญัญาทอ้งถิน่ เป็นผูถ่้ายทอดความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีนและ
จากแหล่งเรยีนรูใ้นชุมชน    
  2.  กจิกรรมการเรยีนรูเ้ร ือ่งระบบนิเวศในทอ้งถิน่โดยใหผู้เ้รยีนแสวงหาความรูแ้ละ
สรา้งสรรคช์ิน้งานดว้ยตนเองทีพ่ฒันาขึน้ มลีกัษณะเน้นการใชแ้หล่งเรยีนรูใ้นท้องถิน่และใชเ้ทคนิค
สนทนาเป็นเครือ่งมอืในการคดิรว่มกนั  ปฏบิตัริว่มกนั  โดยการบอกเล่าประสบการณ์ทีม่อียูใ่น
ตวัตนของบุคคลหน่ึงใหบุ้คคลหน่ึงฟงั  ไมม่กีารขดัแยง้  วพิากษ์  วจิารณ์  มุง่เน้นการฟงั  การเล่า
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ต่อยอดซึง่เป็นประโยชน์และมคีุณค่ายิง่ เน้นการเปิดโอกาสให้นกัเรยีน  คร ู ผูบ้รหิาร  และภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่มสี่วนรว่มในกจิกรรมอย่างแทจ้รงิ การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน
หลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้พบว่าหลงัการจดักจิกรรมนกัเรยีนกลุ่มเป้าหมายมคีะแนนเฉลีย่
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึน้อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดทุกดา้น  
  3. ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รือ่งระบบ
นิเวศในทอ้งถิน่ทีพ่ฒันาขึน้บนหลกัการทีมุ่ง่เน้นใหผู้เ้รยีนแสวงหาความรูแ้ละสรา้งสรรคช์ิน้งานดว้ย
ตนเองโดยกระบวนการมสี่วนรว่มของนกัเรยีน คร ูผูบ้รหิาร และภูมปิญัญาทอ้งถิน่  พบว่านกัเรยีน
กลุ่มเป้าหมายมคี่าเฉลีย่ระดบัคะแนนความพงึพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ทุกดา้น 
 
ค าส าคญั  :   กจิกรรมการเรยีนรู,้  ระบบนิเวศในทอ้งถิน่,  แสวงหาความรูแ้ละสรา้งสรรคช์ิน้งาน
ดว้ยตนเอง 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to 1) to study the current  problems and needs 

in the learning activities on the topic “ the local ecosystem”. 2) to develop learning activities 
on the topic “ local ecosystem” by providing students to investigated the knowledge and 
created the assigned work by their own ,  and 3)  to investigated their satisfaction toward 
learning activities. Target groups included 10 students at school of General Buddhist 
Scripture ,Sim Na go Temple. The research conducted by mixed methodology between  
quantitative research and qualitative research. Tools used to collect research data were 
current problems and needs assessment questionnaire. satisfaction questionnaire, meeting 
record. interview record, and students' learning behavior evaluate form. 

The research results showed that 
 1. The study on problems and needs in the learning activities on the topic “ local 

ecosystem” found that teaching novices learn to memorize texts in order to be sure for test. 
In each subject, teachers taught  through textbooks, exercises and a written test. They did 
not focus on learning by doing, that caused the learner is unable to integrated knowledge 
and its application to real life. The needs assessments found the most demands on the 
organization of learning activities and record the knowledge on the topic “local ecosystems” 
in the herb garden though local wisdom who had the roll for transferring  of knowledge from 
learning in school and learning community. 
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 2. The learning activities on the topic “ local ecosystem” which was developed 
focus on  allowing students to investigated knowledge and and created the assigned work 
by their own. local resources and dialogue were used as a tool for thinking and work 
together. Their experiences were share to another one without conflicts and no critic on the 
shared experience, but focus on listening and extend experience each other . Students, 
teachers, administrators and local wisdoms had chance for real participate in learning 
activity. The study on students’ achievement  after learning activity found that the target 
students’ achievement scores in all aspects were at the highest level. 

 3. The  evaluation  of  student  satisfaction  with  the  learning  activities on the  
topic  “local ecosystems”  developed  on  the  principles  that  focus  on allowing students 
to investigated  knowledge  and  created  the assigned work by their own under the 
participation among  students, teachers,  administrators  and  local  wisdoms,.  It was found 
that the target group  had  a  mean  scores  on  satisfaction  in  overall  aspects  at  a  
high  level. 
 
Keyword : learning activities,  “Local Ecosystem” , principle of  constructivism and 
constructionism  

 
บทน า 

 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกจิจา
นุเบกษา  วนัที ่22 กรกฎาคม 2553 มผีลบงัคบัใช ้23 กรกฎาคม 2553  ไดก้ าหนดใหส้ถานศกึษา
ตอ้งจดัการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษา  จดัเนื้อหาสาระ  กจิกรรมตาม 
ความสนใจและความถนดัของผูเ้รยีน จดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ โดยค านึงถงึ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล จดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ไดทุ้กเวลาทุกสถานที ่จดักจิกรรม 
ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิฝึกปฏบิตัใิหท้ าได ้ คดิเป็น ท าเป็น รกัการอ่านและ 
เกดิการใฝรู่อ้ย่างต่อเน่ือง และประยกุตใ์ชภู้มปิญัญา  เพื่อปลกูฝงัและพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณธรรม 
ค่านิยมทีด่งีามและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นทุกวชิา มกีารประสานความรว่มมอืกบับดิามารดา 
ผูป้กครอง และประเมนิผูเ้รยีนตามสภาพจรงิ โดยพจิารณาจากพฒันาการของผูเ้รยีน ความ
ประพฤต ิ การสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีน  การรว่มกจิกรรมและการทดสอบผูเ้รยีน ไปกบั
กระบวนการเรยีนการสอน ตามความเหมาะสม เพื่อรว่มกนัพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ  แผนการ
ศกึษาแห่งชาต ิฉบบัปรบัปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ฉบบัสรปุ ไดจ้ดัท าแผนการศกึษาแห่งชาตทิีบู่รณา
การศาสนา  ศลิปะ  วฒันธรรมและกฬีา  กบัการศกึษาทุกระดบั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคน
อยา่งรอบดา้นและสมดุล  สรา้งสงัคมคุณธรรม  ภมูปิญัญาและการเรยีนรูแ้ละพฒันาสิง่แวดลอ้มของ
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สงัคม  และไดก้ าหนดนโยบายในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา ในมาตรา 80 (3) ขอ้ 6 ใหส้่งเสรมิ
และสนบัสนุนความรูร้กัสามคัคแีละการเรยีนรู ้ปลกูจติส านึกและเผยแพรศ่ลิปวฒันธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณขีองชาตติลอดจนค่านิยมอนัดงีามและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ โดยมุง่ใหค้นไทย
เป็นคนด ีเก่ง มคีวามสุข มคีวามรูเ้ชงิวชิาการและสมรรถนะทางวชิาชพี ใฝเ่รยีนรูแ้ละแสวงหา
ความรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ ด ารงชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง สุขภาพ ทัง้ทาง
กายและใจทีส่มบรูณ์ มคีวามภูมใิจในความเป็นไทย สามารถประกอบอาชพีและอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นได้
อยา่งมคีวามสุข เพื่อเป็นเป้าหมายและฐานหลกัของการพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยนื (ราชกจิจา
นุเบกษา.  2553  :  ก)  

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตรม์ุง่หวงัใหผู้เ้รยีน ไดเ้รยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ีเ่น้นการเชื่อมโยงความรูก้ ับกระบวนการ  
มทีกัษะส าคญัในการคน้ควา้และสรา้งองคค์วามรู ้โดยใชก้ระบวนการในการสบืเสาะหาความรู ้และ
การแกป้ญัหาทีห่ลากหลาย   ใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในการเรยีนรูทุ้กขัน้ตอน มกีารท ากจิกรรมดว้ย 
การลงมอืปฏบิตัจิรงิอย่างหลากหลายและเหมาะสมกบัระดบัชัน้ เพราะวทิยาศาสตรเ์กีย่วขอ้งกบัทุก
คนทัง้ในชวีติประจ าวนัและการงานอาชพีต่าง ๆ   ตลอดจนเทคโนโลย ี เครือ่งมอืเครือ่งใชแ้ละ
ผลผลติต่าง ๆ  ทีม่นุษยไ์ดใ้ชเ้พื่ออ านวยความสะดวกในชวีติและการท างาน เหล่านี้ลว้นเป็นผลของ
ความรูว้ทิยาศาสตร ์ผสมผสานกบัความคดิสรา้งสรรคแ์ละศาสตรอ์ื่น ๆ วทิยาศาสตรช์่วยใหม้นุษย์
ไดพ้ฒันาวธิคีดิ ทัง้ความคดิเป็นเหตุเป็นผล  คดิสรา้งสรรค ์ คดิวเิคราะห ์วจิารณ์   มทีกัษะส าคญัใน
การคน้ควา้หาความรู ้ มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาอยา่งเป็นระบบ  สามารถตดัสนิใจโดยใช้
ขอ้มลูทีห่ลากหลายและมปีระจกัษ์พยานทีต่รวจสอบได ้ วทิยาศาสตรเ์ป็นวฒันธรรมของโลก
สมยัใหมซ่ึง่เป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้(K knowledge-based society) ดงันัน้ทุกคนจงึจ าเป็นตอ้ง
ไดร้บัการพฒันาใหรู้ว้ทิยาศาสตร ์เพื่อทีจ่ะมคีวามรูค้วามเขา้ใจในธรรมชาตแิละเทคโนโลยทีีม่นุษย์
สรา้งสรรคข์ึน้ สามารถน าความรูไ้ปใชอ้ย่างมเีหตุผล สรา้งสรรค์ และมคีุณธรรม 
(กระทรวงศกึษาธกิาร.  2553 : 5–11) 
 โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมสามญั  วดัสมินาโก  เป็นโรงเรยีนทีเ่ปิดสอนพระและสามเณรแห่ง
เดยีวในอ าเภอกุฉินารายณ์และตัง้อยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นธรรมชาต ิมคีวามหลากหลายทาง
ชวีภาพ  มรีะบบนิเวศทีส่ามารถเป็นแหล่งเรยีนรูใ้ห้กบัผูเ้รยีนไดห้ลายแห่ง  แต่นกัเรยีนส่วนใหญ่ไม่
รูจ้กัคุณค่าของระบบนิเวศ  ไมด่แูลรกัษาสิง่ทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ของตนเอง และไมส่ามารถทีจ่ะน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึไดพ้ยายามทีจ่ะจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนแบบบูรณาการ โดยใหน้ักเรยีนเรยีนรูผ้่านเรือ่งระบบนิเวศในสวนสมุนไพรเชื่อมโยงกบั
หลายกลุ่มสาระการเรยีนรู ้เพื่อใหผู้เ้รยีนไดต้ระหนกัและเหน็คุณค่าของระบบนิเวศในทอ้งถิน่ มี
ความรูเ้กี่ยวกบัระบบนิเวศในสวนสมุนไพรและเหน็คุณค่าของสมุนไพรในทอ้งถิน่ สามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ  
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 จากสภาพการเรยีนการสอนในปจัจบุนัพบว่านกัเรยีนส่วนใหญ่ขาดการศกึษาคน้ควา้  เรยีนรูจ้าก
ในต าราเพยีงอยา่งเดยีว แต่ละรายวชิาครจูดัการเรยีนการสอนผ่านต ารา  แบบฝึกหดั  ไมเ่น้นการ
เรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ  ท าใหผู้เ้รยีนไมส่ามารถเชื่อมโยงบรูณาการองคค์วามรูเ้พื่อน าไปสู่การ
ประยกุตใ์ชก้บัชวีติจรงิได ้ จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัการจดักจิกรรม
การเรยีนรู ้โดยใหผู้เ้รยีนแสวงหาความรูแ้ละสามารถสรา้งสรรคช์ิน้งานดว้ยตนเองผ่านเรือ่งระบบ
นิเวศในทอ้งถิน่ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมสามญั  วดัสมินาโก  
เพื่อทีจ่ะไดน้ ามาเป็นแนวทางในการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูแ้ละเพื่อใหส้ามารถบรรลุถงึเป้าหมาย
ของแผนการศกึษาแห่งชาตต่ิอไป 
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1.  เพือ่ศกึษาสภาพปญัหาและความตอ้งการในการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ร ือ่งระบบนิเวศ
ในทอ้งถิน่ 
 2.  เพื่อพฒันากจิกรรมการเรยีนรูเ้ร ือ่งระบบนิเวศในทอ้งถิน่โดยใหผู้เ้รยีนแสวงหาความรู้
และสรา้งสรรคช์ิน้งานดว้ยตนเอง 
 3.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจในการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ร ือ่งระบบนิเวศในทอ้งถิน่โดยให้
ผูเ้รยีนแสวงหาความรูแ้ละสรา้งสรรคช์ิ้นงานดว้ยตนเอง 
    

ขอบเขตการวิจยั 
 กลุ่มเป้าหมาย 
     นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ซึง่เป็นสามเณรจ านวน  9  รปูและเป็นพระ  1  รปู  
รวม  10  รปู โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมสามญั  วดัสมินาโก  อ าเภอกุฉินารายณ์  จงัหวดักาฬสนิธุ ์  

กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูล  ไดแ้ก่ 
  1.  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมสามญั  วดัสมินาโก  อ าเภอ
กุฉินารายณ์  จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ภาคเรยีนที ่ 2  ปีการศกึษา  2553  จ านวน  10  รปู 
  2.  ครโูรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมสามญัวดัสมินาโก  อ าเภอกุฉินารายณ์  
 จงัหวดักาฬสนิธุ ์ จ านวน  5  รปู / คน 

2. ภูมปิญัญาทอ้งถิน่  จ านวน  3  คน 

 กรอบเน้ือหา 
 สาระที ่ 2  ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม  มาตรฐาน  ว. 2.1  เขา้ใจสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่  
ความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่แวดลอ้มกบัสิง่มชีวีติ  ความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่มชีวีติต่างๆในระบบนิเวศ  มี
กระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์ สื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 
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 สถานท่ีและระยะเวลาการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัด าเนินการทดลองในภาคเรยีนที ่ 2  ปีการศกึษา  2553  โรงเรยีนพระ
ปรยิตัธิรรมสามญั  วดัสมินาโก  อ าเภอกุฉินารายณ์  จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ผูว้จิยัใชว้ธิแีบบผสานวธิ ี (Mixed  Methodology)  ซึง่ประกอบดว้ยระเบยีบวธิวีจิยั 
เชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณเขา้ดว้ยกนั โดยใชว้ธิสี ารวจ  รายงานการประชุม สงัเกตแบบ 
มสี่วนรว่ม  แบบสมัภาษณ์เชงิลกึ  ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  และขอ้มลูส่วนหน่ึงเป็นเชงิปรมิาณ 
ต่อจากนัน้จดัประชุมกลุ่มเสวนาเพื่อชีแ้จงวตัถุประสงคแ์ละรว่มกนัออกแบบกระบวนการวจิยั  สรา้ง
ชุดกจิกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนั  และใชเ้ทคนิคการสนทนา เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลู  ด าเนินกจิกรรม
การเรยีนรู ้ ตามกระบวนการเรยีนรูโ้ดยผ่านฐานการเรยีนรู ้ รว่มคดิ รว่มปฏบิตั ิ และลงมอืปฏบิตัิ
รว่มกนั ประเมนิผลคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ดา้นใฝเ่รยีนรู ้จากนัน้น าผลการประเมนิมาวเิคราะห์
ขอ้มลูเพื่อศกึษาความกา้วหน้าของคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีส่ามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้น
ชวีติประจ าวนัได ้ โดยผูว้จิยัไดก้ าหนดขัน้ตอนการวจิยัเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะท่ี 1 ศกึษาสภาพปจัจุบนั ปญัหาและความตอ้งการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
   1.1  ศกึษาและส ารวจบรบิทสภาพปญัหาความตอ้งการ 
   1.2  ส ารวจแหล่งเรยีนรูแ้ละสมัภาษณ์ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
    1.3  สนทนากลุ่ม 
   1.4  ส ารวจความตอ้งการของผูเ้รยีน 

 ระยะท่ี 2 ศกึษากระบวนการการจดักจิกรรมการเรือ่งระบบนิเวศในทอ้งถิน่โดยใหผู้เ้รยีน
แสวงหาความรูแ้ละสรา้งสรรคช์ิน้งานดว้ยตนเอง แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ ดงันี้ 

        ขัน้ท่ี  1 วเิคราะหอ์งคค์วามรู ้
    1.1  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช  2551 

 1.2  เอกสาร ต ารา และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
        ขัน้ท่ี 2  สานสมัพนัธ ์ สบืคน้แหล่งเรยีนรูแ้ละสมัภาษณ์ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

    2.1  สนทนากลุ่มผูใ้หข้อ้มลูส าคญั และกลุ่มเป้าหมายเพื่อชีแ้จง 
วตัถุประสงค ์วางแผนและจดัท าปฏทินิการด าเนินงานการวจิยั   

        ขัน้ท่ี  3  ออกแบบและจดักจิกรรมตามกระบวนการ  
    3.1  จดัประชุมกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูส าคญัเพื่อปฐมนิเทศและชีแ้จง
รายละเอยีดและวตัถุประสงคก์ารด าเนินงานวจิยัตามแผนปฏบิตักิารการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 

 3.2 เสวนาสนทนา  ออกแบบกระบวนการการเรยีนรูแ้ละจดักจิกรรมในการ 
พฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้นใฝเ่รยีนรู ้

       ขัน้ท่ี  4  ปลกูฝงัความรูเ้กีย่วกบัระบบนิเวศในทอ้งถิน่  
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 4.1 การจดักจิกรรมการเรยีนรูผ้่านฐานการเรยีนรู ้และกจิกรรมการเรยีนรู้ 
ในแต่ละฐานการเรยีนรู ้
       ขัน้ท่ี  5  น าเสนอผลงาน  ประเมนิพฤตกิรรม 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
        ในการวจิยัครัง้นี้  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยการวางแผนเตรยีมตวั
ก่อนลงปฏบิตัภิาคสนาม  และจดัท าปฏทินิปฏบิตังิาน ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
                   5.1  ผูว้จิยัเตรยีมตวัก่อนลงภาคสนาม โดยขอหนังสอืจากมหาวทิยาลยั 
ราชภฎัมหาสารคาม เพื่อแจง้ใหพ้ืน้ทีท่ราบและขอความรว่มมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลูภาคสนามเพื่อท า
การวจิยัจาก นกัเรยีน  คณะคร ู   ครภูมูปิญัญา 
                5.2  ผูว้จิยัจดัท าปฏทินิการปฏบิตังิาน  โดยไดด้ าเนินการวางแผนเพื่อก าหนด 
วนั  เวลา  วธิกีาร เน้ือหา บุคคลกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูส าคญัแลว้เกบ็รวบรวมขอ้มลู  
      5.3  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูภาคสนามผูว้จิยัไดส้ ารวจสภาพปญัหาความตอ้งการ  
โดยส ารวจจากนกัเรยีน   
      5.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูภาคสนาม  ผูว้จิยัและกลุ่มเป้าหมายไดเ้ดนิทางไปเกบ็
รวบรวมขอ้มลูภาคสนามโดยใชแ้บบสมัภาษณ์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูพรอ้มกบัเขยีนแผนทีค่วามรู ้ 
ระบุสถานทีส่ าคญั  แหล่งการเรยีนรู ้ และภูมปิญัญาชาวบา้นในชุมชนทีส่ามารถน ามาประกอบการ
เรยีนการสอน 
     5.5  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ โดยผูว้จิยัและ
กลุ่มเป้าหมายไดเ้ดนิทางไปสมัภาษณ์ สงัเกต   ผูม้สี่วนรว่มในการจดัการศกึษาเพื่อน าขอ้มลูต่าง ๆ 
มาตรวจสอบขอ้มลูสู่การวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป 
    5.6. ออกแบบการจดักระบวนการเรยีนรู ้โดยผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะหห์ลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551   ออกแบบการจดักระบวนการเรยีนรู ้ตาม
ขัน้ตอนการสนทนา  การเล่าเรือ่ง  การสนทนากลุ่ม  การจดัฐานการเรยีนรู ้ การสกดัขมุความรู ้ 
การสงัเคราะหแ์ก่นความรู ้ การสรุปบทเรยีน   เวทคีวามน่าเชื่อถอืของขอ้มลู  รว่มคดิ รว่มปฏบิตัลิง
มอืปฏบิตั ิน าไปจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หก้บันกัเรยีน จ านวน 10 รปู 
    5.7 ประเมนิผลการจดักระบวนการเรยีนรูก้ารพฒันากจิกรรมการเรยีนรูเ้รือ่งระบบ
นิเวศในทอ้งถิน่ 
    5.8 จดัสนทนากลุ่ม เพื่อสะทอ้นผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละประเมนิผลสรปุ
บทเรยีน ซึง่ผลการรวบรวมขอ้มลูดงักล่าวผูว้จิยัได้น าไปวเิคราะหเ์พื่อตอบค าถามวจิยัตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยัในโอกาสต่อไป 
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สรปุผลการวิจยั 
 การวจิยัในครัง้นี้  สรปุผลการวจิยัไดด้งันี้ 

 1. ผลการส ารวจสภาพปญัหาปจัจบุนั ส ารวจความตอ้งการและศกึษาบรบิทรอบโรงเรยีน
พระปรยิตัธิรรมสามญั วดัสมินาโก ในการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู ้ พบว่า ผลการส ารวจสภาพ
ปจัจบุนัปญัหาคอื นกัเรยีนส่วนใหญ่ไมต่ัง้ใจเรยีน  การเขา้รว่มกจิกรรมต่าง ๆ ไมส่ม ่าเสมอ  ขาด
การใฝเ่รยีนรูแ้ละการน าความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูต่้างๆมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อการเรยีนรู ้ การ
น าเสนอผลงานและเลอืกใชส้ื่อไมเ่หมาะสม  จากการส ารวจความตอ้งการของนกัเรยีน  พบว่า 1)  
ตอ้งการจดักจิกรรมการเรยีนรูร้ะบบนิเวศในทอ้งถิน่โดยวธิศีกึษาจากการส ารวจ  สงัเกต บนัทกึ 
จ านวน 10  รปู  คดิเป็นรอ้ยละ  100  2)  ตอ้งการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รือ่งระบบนิเวศในทอ้งถิน่
โดยใชแ้หล่งเรยีนรูส้วนสมุนไพร  จ านวน 5  รปู  คดิเป็นรอ้ยละ  50  รองลงมาคอืสวนผกัสวนครวั  
จ านวน  3  รปู  คดิเป็นรอ้ยละ  30  3)  ตอ้งการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รือ่งระบบนิเวศในทอ้งถิน่
จากแหล่งเรยีนรูท้ีว่ดัสมินาโก  จ านวน 6  รปู  คดิเป็นรอ้ยละ  60  รองลงมาคอืวดัอรญัญกิาเสนา
นิคม  จ านวน  3  รปู  คดิเป็นรอ้ยละ  30  4) ตอ้งการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ร ือ่งระบบนิเวศใน
ทอ้งถิน่จากภูมปิญัญาทอ้งถิน่เป็นผูถ่้ายทอดจ านวน  8  รปู  คดิเป็นรอ้ยละ  80  รองลงมาครผููส้อน
จ านวน  2  รปู  คดิเป็นรอ้ยละ  20   5)  ตอ้งการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รือ่งระบบนิเวศในท้องถิน่
โดยใชเ้วลาในวนัเสาร ์– อาทติยใ์นการจดักระบวนการเรยีนรูจ้ านวน  8  รปู  คดิเป็นรอ้ยละ  80  
รองลงมาคอืในชัว่โมงวชิาวทิยาศาสตรจ์ านวน  2  รปู  คดิเป็นรอ้ยละ  20 
  2. ผลการศกึษากระบวนการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูใ้นเรือ่งระบบนิเวศในทอ้งถิน่โดย
ใหผู้เ้รยีนแสวงหาความรูแ้ละสรา้งสรรคช์ิน้งานดว้ยตนเอง พบว่า การใชแ้หล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่และ
ใชเ้ทคนิคสนทนาเป็นเครือ่งมอืในการคดิรว่มกนั  ปฏบิตัริว่มกนั  นบัว่าเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ 
เพราะไดเ้หน็กระบวนการสนทนาตัง้แต่ตน้จนจบ  ซึง่เป็นการสนทนาทีเ่ป็นไปตามธรรมชาต ิเป็น
การบอกเล่าประสบการณ์ทีม่อียูใ่นตวัตนของบุคคลหน่ึงใหบุ้คคลหน่ึงฟงั  ไมม่กีารขดัแยง้  วพิากษ์  
วจิารณ์  เหน็การฟงั  การเล่าต่อยอดซึง่เป็นประโยชน์และมคีุณค่ายิง่  ผลการสนทนา  ซึง่ผูว้จิยั
สามารถน ามาก าหนดเป็นแนวทางในการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้ การออกแบบกจิกรรมการ
เรยีนรู ้ พฤตกิรรมการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  ก โดยจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละสงัเกตพฤตกิรรมของ
ผูเ้รยีนผ่านกจิกรรมการเรยีนรู ้โดยใชข้อ้มลูจากหลายดา้นและความรว่มมอืจากหลาย ๆ ฝา่ย ซึง่
การประเมนิพฤตกิรรมผูว้จิยัจะประเมนิโดยการสงัเกตทัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน  จากการที่
ผูเ้รยีนมปีฏสิมัพนัธห์รอืท ากจิกรรมรว่มกบัเพื่อน ๆ ภูมปิญัญาและคนอื่น ๆ มกีารประเมนิเป็นระยะ 
ๆ เพื่อใหม้กีารสัง่สมและการพฒันาอย่างต่อเนื่อง   กระบวนการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูใ้นครัง้นี้ 
เป็นกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหน้กัเรยีน  คร ู ผูบ้รหิาร  และภูมปิญัญาทอ้งถิน่มสี่วนรว่มในกจิกรรม
อยา่งแทจ้รงิ  โดยผ่านขัน้ตอน ทัง้หมด  2  ขัน้ตอน คอืตอนที ่1  ศกึษาสภาพปจัจุบนั ปญัหา 
ส ารวจความตอ้งการและศกึษาบรบิทรอบโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมสามญั  วดัสมินาโก ประกอบดว้ย
กจิกรรมทัง้หมด 4  กจิกรรมคอื 1) ศกึษาและส ารวจบรบิทสภาพปญัหาความตอ้งการ  2) การ

1556



ส ารวจความตอ้งการของผูเ้รยีน 3) ศกึษาบรบิทสิง่แวดลอ้มรอบโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมสามญั  วดั
สมินาโก  4) ส ารวจภมูปิญัญาทอ้งถิน่และแหล่งเรยีนรูชุ้มชน  ตอนที ่2  เพื่อศกึษากระบวนการการ
พฒันากจิกรรมการเรยีนรูเ้ร ื่องระบบนิเวศในทอ้งถิน่โดยใหผู้เ้รยีนแสวงหาความรูแ้ละสรา้งสรรค์
ชิน้งานดว้ยตนเอง ผลการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูส้่งผลใหผู้เ้รยีนทุกคนมพีฒันาสงูขึน้  สงัเกต
จากผูเ้รยีนมพีฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปคอื ตัง้ใจเรยีน  เขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยความเตม็ใจ  บนัทกึ
และสบืคน้ขอ้มลูดว้ยตนเอง  เลอืกใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการเรยีนรูแ้ละน าเสนอผลงานไดอ้ยา่งหลาก 
หลาย  ท างานอย่างเป็นระบบ มคีวามคดิสรา้งสรรค ์ คดิเป็น ท าเป็น แกป้ญัหาเป็นและน าความรูไ้ป 
ใชใ้นชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างเหมาะสม  และรว่มอนุรกัษ์  ทรพัยากรธรรมชาตดิว้ยความเตม็ใจ  

 3.   ผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมของผูเ้รยีนก่อนและหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
เรือ่งระบบนิเวศในทอ้งถิน่โดยใหผู้เ้รยีนแสวงหาความรูแ้ละสรา้งสรรคช์ิน้งานดว้ยตนเอง 
 ผูว้จิยัไดน้ าแบบสงัเกตพฤตกิรรมการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รือ่งระบบนิเวศในทอ้งถิน่โดย
ใหผู้เ้รยีนแสวงหาความรูแ้ละสรา้งสรรคช์ิน้งานดว้ยตนเองไปใชก้บันกัเรยีนกลุ่มเป้าหมายก่อนทีจ่ะ
ด าเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รือ่งระบบนิเวศในทอ้งถิน่โดยใหผู้เ้รยีนแสวงหาความรูแ้ละ
สรา้งสรรคช์ิน้งานดว้ยตนเองทีส่รา้งขึน้และวดัผลซ ้าอกีครัง้ด้วยแบบสงัเกตพฤตกิรรมการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูเ้ร ือ่งระบบนิเวศในทอ้งถิน่โดยใหผู้เ้รยีนแสวงหาความรูแ้ละสรา้งสรรคช์ิน้งาน
ดว้ยตนเองชุดเดมิ  หลงัจากทีไ่ดด้ าเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรูพ้บว่าผูเ้รยีนกลุ่มเป้าหมายมี
คะแนนเฉลีย่ของพฤตกิรรมทีว่ดัหลงัจากจดักจิกรรมมคีวามแตกต่างกนั  โดยก่อนการจดักจิกรรมมี
พฤตกิรรมอยูใ่นระดบัน้อย  หลงัการจดักจิกรรมมพีฤตกิรรมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  โดยมคีะแนน
สงูขึน้ทุกขอ้เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้  พบว่า ก่อนการจดักจิกรรม มคีะแนนเรยีงล าดบัจากมากไปหา
น้อย ดงันี้ นกัเรยีนตัง้ใจเรยีน ( X  = 2.87) สนใจและเขา้รว่มกจิกรรมการเรยีนรูต่้าง ๆ ( X   =  
2.84) เอาใจใส่และมคีวามเพยีรพยายามในการเรยีนรู ้( X   = 2.82)   แลกเปลีย่นความรูก้บัเพื่อน 
ๆ ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และน าไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั( X  = 2.82) ศกึษาคน้ควา้หาความรู้
จากหนงัสอื เอกสาร สิง่พมิพ ์สื่อเทคโนโลยต่ีาง ๆแหล่งเรยีนรูท้ ัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีน และ
เลอืกใชส้ื่อไดอ้ยา่งเหมาะสมไดด้ว้ยตนเอง ( X   = 2.77) บนัทกึความรู ้วเิคราะหต์รวจสอบ จากสิง่
ทีเ่รยีนรู ้สรปุเป็นองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ( X = 2.49)  

 4.  ผลการวดัความพงึพอใจของผูเ้รยีนเกี่ยวกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ร ือ่งระบบ
นิเวศในทอ้งถิน่โดยใหผู้เ้รยีนแสวงหาความรูแ้ละสรา้งสรรคช์ิน้งานดว้ยตนเอง  พบว่าดา้นสาระการ
เรยีนรูโ้ดยรวมมคี่าเฉลีย่ ( X  =  4.06)  ซึง่มคีวามเหน็อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมาก  ดา้นกจิกรรมการ
เรยีนรู ้ โดยรวมมคี่าเฉลีย่ ( X   =  4.62)  ซึง่มคีวามเหน็อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด  ดา้นภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่  โดยรวมมคี่าเฉลีย่  ( X  = 4.91)  ซึง่มคีวามเหน็อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด  ดา้น
ครผููส้อน/วทิยากร    โดยรวมมคี่าเฉลีย่ ( X   = 4.87)  ซึง่มคีวามเหน็อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด   
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อภิปรายผล 
 1. จากการส ารวจสภาพปจัจุบนั  ปญัหา  ส ารวจความต้องการและศกึษาบรบิทรอบ
โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมสามญั  วดัสมินาโก ท าใหผู้ว้จิยัทราบระดบัความตอ้งการของนกัเรยีน  และ
องคค์วามรูท้ีจ่ะน ามาจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องนกัเรยีน มาเชื่อมโยงและบรูณาการจดัเป็นกจิกรรม
การเรยีนรู ้ การใชแ้หล่งเรยีนรูท้ ัง้ในโรงเรยีนและนอกโรงเรยีน  ท าใหน้กัเรยีนเกดิความรกั  หวง
แหนและภาคภูมใิจในทอ้งถิน่ของตน  และปลกูจติส านึกในการรกัธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในชุมชน  
น าเอาภมูปิญัญาทอ้งถิน่เขา้มามสี่วนรว่มในการจดัการการเรยีนรู ้ท าใหผู้ว้จิยัทราบว่าองคค์วามรูท้ี่
อยูใ่นตวัตนของบุคคลทีม่อียู่ในทอ้งถิน่เป็นองคค์วามรูท้ีม่คีุณค่าและมปีระโยชน์ต่อวถิชีวีติของ
มนุษยท์ุก ๆ คน สมควรอนุรกัษ์  สบืทอดไวใ้หอ้นุชนรุน่หลงัเป็นอยา่งยิง่  ส่งผลใหน้กัเรยีนได้
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ  ฝึกคดิ  ฝึกท า  ฝึกปฏบิตัิ  เกดิการใฝเ่รยีนใฝรู่ด้ว้ยตนเอง  ซึง่
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2 ) 
พ.ศ. 2545  มาตรา 8  การจดัการศกึษาใหย้ดึหลกั (2) ใหส้งัคมมสี่วนรว่มในการจดัการศกึษา  
มาตรา 23 การจดัการศกึษา  ทัง้การศกึษาในระบบ  การศกึษานอกระบบ  และการศกึษาตาม
อธัยาศยั  ตอ้งเน้นความส าคญัทัง้ความรู ้ คุณธรรม  กระบวนการเรยีนรูแ้ละบรูณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดบัการศกึษา (3) ความรูเ้กีย่วกบัศาสนา  ศลิปะ  วฒันธรรม  การกฬีา  ภูมิ
ปญัญาไทย  และการประยกุตใ์ชภ้มูปิญัญา  และมาตรา  24 การจดักระบวนการเรยีนรูใ้ห ้และ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งด าเนินการ( (3) จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการ
ปฏบิตัใิหท้ าได ้ คดิเป็น  ท าเป็น รกัการอ่านและเกดิการใฝรู่อ้ยา่งต่อเน่ือง และสอดคลอ้งกบั
จดุมุง่หมายของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 (5) มจีติส านึกในการ
อนุรกัษ์วฒันธรรมและภูมปิญัญาไทย   การอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม  มจีติสาธารณะทีมุ่ง่ท า
ประโยชน์และสรา้งสิง่ทีด่งีามในสงัคม และอยู่รว่มกนัในสงัคมอยา่งมคีวามสุข  และสอดคลอ้งกบั
แนวการจดัการศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษา ประเดน็ที ่7  การเรยีนรูเ้ร ือ่งภูมปิญัญาและ
ศลิปวฒันธรรม  ซึง่หมายถงึ การเรยีนรูเ้พื่อใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจและความตระหนกัในคุณค่า
ของความรูต่้าง ๆ ทีไ่ดค้ดิคน้และสัง่สมประสบการณ์โดยภูมปิญัญาไทย  ตลอดจนมคีวามรกั ชื่นชม
และหวงแหนในคุณค่าของศลิปวฒันธรรมไทย สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชวีติและสบืสานให้
ยัง่ยนื ตลอดจนเชื่อมโยงสู่สากล และตรงกบัเป้าหมายการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ. 
2552 – 2561) ภายในปี  2561 มกีารปฏริปูการศกึษาและการเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ (3) ส่งเสรมิ
การมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วนของสงัคม ในการบรหิารและจดัการศกึษา โดยเพิม่บทบาทของผูท้ีอ่ยู่
ภายนอกระบบการศกึษาดว้ย  การน าเอาภูมปิญัญาทอ้งถิน่ หรอืผูรู้ใ้นทอ้งถิน่เขา้มามสี่วนรว่มใน
การการจดัการศกึษา โดยเฉพาะในดา้นพชืสมุนไพรมาจดัเป็นองคค์วามรู ้ท าใหเ้กดิความรว่มมอื  
รว่มใจในการพฒันาการศกึษาอยา่งรอบดา้น ภมูปิญัญาเกดิความภาคภมูใิจ  ชุมชนเหน็คุณค่าและ
ความส าคญัของความรูใ้นทอ้งถิน่  รว่มมอืกนัต่อยอดเพื่ออนุรกัษ์  สบืทอด และเกดิการพฒันาทัง้
องคค์วามรูแ้ละสิง่แวดลอ้มในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รานี  อุปรา  ทีไ่ด้
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ศกึษาภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในการใชส้มนุไพรพืน้บา้นของชุมชนปกาเกอะญอ บา้นแมแ่ฮน้อย  อ าเภอ
แมแ่จ่ม  จงัหวดัเชยีงใหม ่ ซึง่ใชก้ระบวนวจิยัเชงิปฏบิตักิารอย่างมสี่วนรว่มเป็นวธิวีทิยาวจิยั 
ผลการวจิยั พบว่า ภมูปิญัญาในการใชส้มนุไพรของชุมชนบา้นแม่แฮน้อย แฝงอยูใ่นชวีติประจ าวนั
ของชาวบา้นกลุ่มต่าง ๆ ไดแ้ก่ ผูอ้าวุโส  พ่อบา้น  แมบ่า้น  เยาวชนและเดก็ ซึง่มภีูมปิญัญาในการ
ใชส้มนุไพรทีแ่ตกต่างกนั กล่าวคอื ผูอ้าวุโสเป็นผูม้ภีูมปิญัญาในการใชส้มนุไพรมากทีสุ่ด  พ่อบา้นมี
ภมูปิญัญาในการใชส้มุนไพรประเภทยาบ ารงุก าลงั หรอืยาดองเหลา้ในขณะทีแ่ม่บา้นมภีมูปิญัญาใน
การใชส้มนุไพรทีเ่กีย่วกบัอาหารและการรกัษาอาการปว่ยทัว่ไปของเดก็เลก็  ส่วนเยาวชนจะใช้
สมนุไพรตามค าแนะน าของผูอ้าวุโสในหมูบ่า้น เป็นตน้ ส่วนปญัหาและอุปสรรคในการใชส้มนุไพร
พืน้บา้นของชุมชน พบว่าในปจัจบุนัวถิกีารด ารงชพีของชาวบา้นแมแ่ฮน้อยเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ
หลายดา้น เช่นปลกูผกัผลไมท้ีใ่ชส้ารเคมมีากขึน้  เมือ่เจบ็ปว่ยชาวบา้นซือ้ยาแผนปจัจบุนัและไป
รกัษาทีส่ถานีอนามยัหรอืโรงพยาบาลมากขึน้  การรกัษาโดยหมอพืน้บา้นและสมุนไพรพืน้บา้น
ลดลงและสญูหายไป   

 2. ผลทีไ่ดจ้ากการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รือ่งระบบนิเวศในทอ้งถิน่โดยใหผู้เ้รยีนแสวงหา
ความรูแ้ละสรา้งสรรคช์ิน้งานดว้ยตนเอง นกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายการวจิยัในครัง้น้ีโดยส่วนใหญ่
ยอมรบัว่า การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นครัง้น้ีใชภู้มปิญัญาทอ้งถิน่และแหล่งเรยีนรูใ้นชุมชนไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  โดยสนบัสนุนใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัภูมปิญัญาทอ้งถิน่  
ปราชญผ์ูรู้ ้ และผูส้งูอายุทีม่ปีระสบการณ์  โดยการสบืคน้  ถอดความรู ้ ภมูปิญัญาทีม่อียูใ่นตวัคน  
เป็นความรูท้ีผู่อ้ ื่นสามารถเรยีนรู ้ รวบรวมจดัเป็นคลงัขอ้มลู   ผูเ้รยีนไดร้บัการส่งเสรมิใหน้ า
เทคโนโลยสีมยัใหมม่าพฒันาต่อยอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีส่ามารถน าไปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนัได้
อยา่งเหมาะสม  ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครไูดต้ระหนกัว่าไดเ้ปิดโอกาสใหบุ้คลากรผูม้สี่วนรว่มได้
รว่มกนัวางแผน  และยอมรบัว่าการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ร ือ่งระบบนิเวศในทอ้งถิน่  เป็นงานส าคญั
ทีต่อ้งด าเนินการอยา่งต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่จดุหมายของหลกัสตูรทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ  
ตลอดจนมกีารน าไปออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูท้ีมุ่ง่ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีน  โดย
ส่งเสรมิใหป้ราชญ ์ ผูรู้ ้ ผูส้งูอายใุนชุมชนมบีทบาทในการถ่ายทอดความรูสู้่คนรุน่ใหม่  เกดิความ
ภมูใิจทีไ่ดม้สี่วนรว่มในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ และเหน็ความส าคญัถงึองคค์วามรูท้ีม่อียูใ่น
ตวัเอง  พอใจในตนเองทีท่ าใหผู้อ้ื่นเขา้ใจได ้ พอใจในการไดช้่วยเหลอืผูเ้รยีน ภูมใิจในความส าเรจ็
ของตน  ภาคภูมใิจทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากเพื่อน สามารถปรบัตนเองใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้ 
เกดิการรวมกลุ่มในเชงิสรา้งสรรคข์องปญัญาในการสรา้งและเชื่อมโยงเครอืขา่ยการแลกเปลีย่น
เรยีนรู ้ เป็นการส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ซึง่สอดคลอ้งกบั คุณลกัษณะทางวทิยาศาสตร ์
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดแ้ก่  ความสนใจใฝ่รู ้ ความมุง่มัน่  
อดทน  รอบคอบ  ความรบัผดิชอบ  ความซื่อสตัย ์ ประหยดั  การรว่มแสดงความคดิเหน็และ
ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  ความมเีหตุผล  การท างานรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างสรา้งสรรค์ 
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  2.1   ผลการสงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนพบว่า  นกัเรยีนกลุ่มเป้าหมายมี
พฤตกิรรมมากขึน้ทุกคน  โดยพบว่านกัเรยีนไดเ้ปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในการเรยีนในทางทีด่มีาก
ขึน้  มคีวามตัง้ใจ  มคีวามสุขในการเรยีน  เขา้รว่มกจิกรรมการเรยีนรูใ้นกจิกรรมต่าง ๆ ดว้ยความ
เตม็ใจ  จดบนัทกึ  วเิคราะห ์ สงัเคราะหแ์ละสรปุองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง  รูจ้กัน าเทคโนโลยมีาใชใ้น
การจดัการเรยีนรูแ้ละน าเสนอผลงานไดอ้ยา่งหลากหลายและเหมาะสม  น ากระบวนการทาง
วทิยาศาสตรม์าใชใ้นการเรยีนรู ้ มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคแ์ละท างานอยา่งเป็นระบบมากขึน้  

  2.2  ผลการวดัความพงึพอใจของนกัเรยีนพบว่า  นกัเรยีนกลุ่มเป้าหมายมคีวามพงึ
พอใจในการจดักจิกรรมในครัง้นี้สงูขึน้ทุกขอ้ทัง้ในดา้นเนื้อหาสาระทีม่คีวามน่าสนใจ  เหมาะสมกบั
สภาพทอ้งถิน่ของตนเอง ไดเ้รยีนรูจ้ากการทดลอง  ปฏบิตัจิรงิ  มคีวามสุขกบัสื่อการเรยีนที่
หลากหลายและหาไดเ้องตามธรรมชาตเิป็นสิง่ทีม่อียูแ่ลว้รอบตวั  ท าใหเ้รยีนอย่างมคีวามสุขมากขึน้ 
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ผลการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจยัส าหรบัเดก็ปฐมวยัท่ีมีต่อ 
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

 
The Effect of Children  as   Researchers Learning  Management   

on The Science Basic  Skill  of  Young  Children 
 

อบุล   ศรีวฒันานนท ์ดร.สมปอง  ศรีกลัยา  ผศ.ดร.ทศันีย ์ นาคณุทรง 
 

บทคดัย่อ 
 การวจิยัเรือ่ง  ผลการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยัส าหรบัเดก็ปฐมวยัทีม่ต่ีอทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ มวีตัถุประสงค ์ เพื่อ  1) เพื่อเปรยีบเทยีบทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยั 2) เพื่อศกึษาการ
เปลีย่นแปลงของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บั การจดัการเรยีนรู้
แบบเดก็นกัวจิยั ก่อนและหลงัการทดลอง  การวจิยัครัง้นี้ใชร้ปูแบบในการวจิยัเชงิทดลอง  กลุ่ม
ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื เดก็ปฐมวยั ชาย-หญงิ อายรุะหว่าง 5-6 ปี ทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่น
ชัน้อนุบาลปีที ่2/2 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 โรงเรยีนบา้นนิเวศน์ อ าเภอธวชับุร ีจงัหวดั
รอ้ยเอด็ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต1 ซึง่ไดม้าโดยการเลอืก
เฉพาะเจาะจง  จ านวน 20 คน เพราะเป็นหอ้งเรยีนทีผู่ว้จิยัเป็นครปูระจ าชัน้และมคีวามใกลช้ดิกบั
เดก็สามารถสงัเกตและเกบ็ขอ้มลูไดอ้ยา่งละเอยีด  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  คอื   แผนการจดั
ประสบการณ์การเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยั  และ แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั  วเิคราะหข์อ้มลูโดยการใชค้่าสถติริอ้ยละ  ค่าเฉลีย่  สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน  และ  t-test  (Dependent  Samples) 

 ผลการวจิยั  พบว่า 
   1.  ผลการวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงัการ
จดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยั  คะแนนทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) และคะแนนทดสอบหลงัเรยีน 
(Post-test) ของนกัเรยีน พบว่า  คะแนนเฉลีย่ทดสอบก่อนเรยีนมคี่าเฉลีย่  เท่ากบั  9.60  จาก
คะแนนเตม็ 25 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 38.40   ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  เท่ากบั 1.88  และคะแนน
เฉลีย่ทดสอบหลงัเรยีนมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 18.20   คดิเป็นรอ้ยละ 72.80  และมคี่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 2.17  เมือ่เปรยีบเทยีบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยั มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั  .01 

 
1นกัศกึษาปรญิญาโท, สาขาวชิาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2,3อาจารย,์  สาขาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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 2.  ผลการเปลีย่นแปลงของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บั 
การจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นักวจิยั ก่อนและหลงัการทดลอง  จ าแนกเป็นรายดา้นพบว่า  ดา้นการ
สงัเกต  คะแนนก่อนเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ  44  คะแนนหลงัเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ  89  มกีาร
เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รอ้ยละ  45  ดา้นการจ าแนกประเภท คะแนนก่อนเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ  34  
คะแนนหลงัเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ  75  มกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รอ้ยละ  41  ดา้นการวดั  
คะแนนก่อนเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ  39  คะแนนหลงัเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ  64  มกีารเปลีย่นแปลง
เพิม่ขึน้รอ้ยละ  25 ดา้นการลงความคดิเหน็จากขอ้มลู  คะแนนก่อนเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ  40  
คะแนนหลงัเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ  62  มกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รอ้ยละ  22และดา้นการจดั
กระท าและสื่อความหมายขอ้มลู  คะแนนก่อนเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ  34  คะแนนหลงัเรยีน  คดิ
เป็นรอ้ยละ  74  มกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รอ้ยละ  40 
 
ค าส าคญั : การจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยั,  เดก็ปฐมวยั, ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
 

Abstract 
 This research, the effect of children as researchers learning management on the 
science basic skill of young children, was aimed to 1) compare the science basic skill of 
preschool children before and after the use of children as researchers learning 
management. 2) study the changes of science basic skill of preschool children before and 
after the use of children as researchers learning management. This research was the 
experimental research. The samples were preschool boys and girls with 5-6 years of age 
in the kindergarten 2/2 in the first semester of the academic year 2011, Ban Niwet 
School, Thawatburi district, Roi Et province, Roi Et Educational Area 1. The 20 children 
were the samples, selected by simple random. The samples were the advisees of the 
researcher and were  acquainted with the researcher. This comforted the researcher to 
closely observe and collect data. The research instruments were teaching plans of 
children as researchers learning management and the science basic skill test. 
Percentage, means, standard deviation, and t-test (dependent sample) were used for 
data analysis. 
 The research reveals as follows: 
 1. The results of science basic skill of preschool children test from both before 
and after the use of the treatment showed that the means of pre-test score was 9.60 out 
of the full score 25,  percentage was at 38.40 %, standard deviation was at 1.88. Means 
of post-test score was 18.20. The post-test core percentage was at 72.80. The standard 
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deviation of post-test score was at 2.17. The science basic skill of preschool children 
before and after the use of children as researchers learning management was 
significantly different at level .01. 
 2. The change of science basic skill of preschool children before and after the use 
of children as researchers learning management was discriminated into aspects which 
showed that : observational change got 44%  of pre-test score and 89% of post-test 
score. The change increased 45%. The discrimination ability change showed 34% of pre-
test score, 75% of post-test score. The change increased 41%. The measurement 
change showed 39% of pre-test score, 64% of post-test score. The change increased 
25%. The decision-from-data change showed 40% of pre-test score, 62% of post-test 
score. The change increased 22%. The operation and verbalization change showed 34% 
of pre-test score, 74% of post-test score. The change increased 40%  
 
Keyword :  The Effect of Children,  Researchers Learning  Managemen The Science 
Basic  Skill,  Young  Children 
 

บทน า 
 วทิยาศาสตรเ์ป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม ่ซึง่เป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้
(Knowledge Based society) และเกีย่วขอ้งกบัการด ารงชวีติประจ าวนั อกีทัง้ในปจัจบุนัสงัคมของ
เรามกีารแขง่ขนัในแทบทุกดา้น ทัง้ดา้นการคา้ เศรษฐกจิ การเมอืง ดา้นเทคโนโลยกีารแขง่ขนั
ระดบันานาชาต ิทุกคนจงึจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาดา้นวทิยาศาสตร ์(Scientific literacy for all) 
เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจโลกธรรมชาตแิละเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้มรอบตวั น าความรูไ้ปใชอ้ย่างมี
เหตุผล และน าไปสู่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื ประเทศไทยไดเ้ลง็เหน็ความ ส าคญัของวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีการทีจ่ะส่งเสรมิพฒันาดา้นวทิยาศาสตร ์ใหก้า้วทนัความเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกที่
เน้นการพฒันาเศรษฐกจิยคุใหม ่ซึง่มกีารใชค้วามรูแ้ละสรา้งนวตักรรมเป็นปจัจยัหลกัในการเพิม่
และพฒันา ผลติภณัฑ ์  จ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงดา้นการศกึษา โดยภาพรวมและไดจ้ดัท าร่าง
นโยบายปฏริปูวทิยาศาสตรศ์กึษาของไทยโดยมวีตัถุประสงคข์องการจดัการศกึษาทีเ่น้นการ
พฒันาผูเ้รยีน ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจพืน้ฐาน สามารถคดิวเิคราะหอ์ย่างมเีหตุผล เป็น
กระบวนการเรยีนรูท้ีม่พีลงัและเสรมิสรา้งศกัยภาพของผูเ้รยีนแต่ละคนใหถ้งึขดีสงูสุด ผูเ้รยีน
สามารถคดิเป็น แกป้ญัหาเป็น พึง่ตนเองได ้ด าเนินชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข (กรม
วชิาการ. 2545 : 1)  
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  การจดัประสบการณ์เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรใ์หก้บัเดก็
ปฐมวยั ควรอยูใ่นระดบัทีเ่รยีบงา่ย ไม่ซบัซอ้น มคีวามสมัพนัธต่์อเนื่องและเชื่อมโยงกนัทุกทกัษะ 
สุวฒัน์  นิยมคา้ (2531 : 146) ปจัจบุนัครไูดน้ ารปูแบบการเรยีนรูม้าจดักระบวนการเรยีนการสอน
โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัอยา่งหลากหลาย เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดท้ ากจิกรรมกลุ่มและรายบุคคล ได้
ท างานทีต่นเป็นผูร้เิริม่เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาทุกดา้นโดยองคร์วม จาก
การศกึษางานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรใ์นระดบัเดก็
ปฐมวยั พบว่ามกีารจดักจิกรรมและประสบการณ์เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
หลายวธิ ีเช่น ณชัชุดา  สาครเจรญิ (2548 : 71) ศกึษาเกีย่วกบัการพฒันากระบวนการทาง
วทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานของเดก็ปฐมวยั  ไดแ้ก่ ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการจ าแนก ทกัษะการวดั 
ทกัษะการสื่อความหมายและทกัษะการลงความเหน็ ใชร้ปูแบบการจดักจิกรรมเพื่อพฒันาทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์พบว่าการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน
ของเดก็ปฐมวยัหลงัการจดักจิกรรมสรา้งสรรคเ์พื่อการเรยีนรู ้โดยรวมและจ าแนกรายทกัษะมี
ค่าเฉลีย่คะแนนสงูขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัก่อนการทดลอง   
 การส่งเสรมิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ
เดก็นกัวจิยั (Children as a Researcher) ซึง่สริมิา  ภญิโญอนนัตพงษ์ (2547 : 33) ไดพ้ฒันาขึน้
เพื่อส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาตอิยา่งเตม็ศกัยภาพ เน้นความส าคญัทัง้
ความรู ้คุณธรรม กระบวนการเรยีนรู ้และบรูณาการตามความเหมาะสม จดักระบวนการเรยีนรูใ้ห้
มเีนื้อหาสาระและกจิกรรมสอดคลอ้งกบัความสนใจความถนดัและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เป็นการสอนทีผู่เ้รยีนมคีวามส าคญัเป็นศูนยก์ลางของการเรยีนรู ้ผูเ้รยีนไดล้งมอืศกึษาคน้ควา้ 
แสวงหาความรู ้ในการเรยีนรูเ้ดก็จะไดส้รา้งองคค์วามรู ้พรอ้มกบัแก้ปญัหาและคน้พบสิง่ใหม ่ๆ 
ซึง่มกีารวางแผนล่วงหน้าว่าจะศกึษาคน้ควา้อยา่งไร มากน้อยเพยีงใด จากแหล่งใด แลว้ลงมอื
ศกึษาคน้ควา้ สงัเกต จดจ า บนัทกึขอ้มลู สรปุความรูท้ีไ่ด ้จดัท าผลงานความรูแ้ละน าเสนอ 
รวมทัง้น าความรูท้ีไ่ดไ้ปสบืคน้และแสวงหาความรูต่้อไป นบัว่าเป็นการเรยีนรูท้ีเ่ป็นไปตาม
ธรรมชาต ิมกีระบวนการคน้หาความรูท้ีเ่ชื่อถอืได ้เป็นการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารวจิยัซึง่หมายถงึการ
ใชป้ญัหาท าใหเ้กดิปญัญา การจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยั มุง่ส่งเสรมิใหเ้ดก็มทีกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์เพิม่มากขึน้โดยมขีัน้ตอนดงันี้  สริมิา  ภญิโญอนนัตพงษ์(2545 : 
36) ขัน้ที ่1 ทบทวนความรูแ้ละเลอืกหวัขอ้เนื้อหาทีน่่าสนใจ เดก็ไดอ้ภปิรายถงึหวัเรื่องทีต่อ้งการ
ศกึษารว่มกนั ซึง่จะช่วยพฒันาทกัษะการสื่อความหมายและทกัษะการลงความเหน็ ขัน้ที ่2 เดก็
คน้ควา้วจิยัหาความรู ้เดก็ไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิและครกูระตุน้ใหเ้ดก็คดิหาค าตอบดว้ยการตัง้ค าถาม 
จะช่วยพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ใหเ้กดิทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ทกัษะการสงัเกต 
ทกัษะการจ าแนก ทกัษะการวดั ทกัษะการพยากรณ์และทกัษะการลงความเหน็ ขัน้ที ่3 ขัน้การ
ประเมนิผล เดก็ช่วยกนัสรปุความรูท้ีไ่ดจ้ากการเรยีนรูร้่วมกนัเพื่อน าเสนอผลงานใหผู้อ้ื่นได ้เพื่อ
ฝึกฝนทกัษะการสื่อความหมายใหแ้ก่เดก็ 
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 จากหลกัการและเหตุผลทีก่ล่าวมาจงึท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาผลการจดัการ
เรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยัทีส่ามารถส่งเสรมิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั
เพราะเป็นการแก้ปญัหาทีจ่ะท าใหเ้ดก็ระดบัปฐมวยัโรงเรยีนบา้นนิเวศน์ไดร้บัการพฒันาในทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ีม่ปีญัหาท าใหก้ารเรยีนการสอนไมบ่รรลุตามวตัถุ ประสงคแ์ละเป็น
การเรยีนรูท้ีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดล้งมอืปฏบิตั ิโดยใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ รูจ้กัวธิกีารศกึษาคน้ควา้ 
น าเสนอผลงานซึง่เป็นการเรยีนรูอ้ย่างเป็นธรรมชาตเิหมาะสมกบัวยั ตามศกัยภาพของแต่ละ
บุคคล และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานที ่12 ของหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั ทีก่ าหนดใหเ้ดก็มเีจตคติ
ทีด่ต่ีอการเรยีนรู ้และมทีกัษะในการแสวงหาความรู ้คอืสนใจเรยีนรูส้ ิง่ต่าง ๆ รอบตวั และแสวงหา
ค าตอบดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย ซึง่เป็นทกัษะพืน้ฐานในการด ารงชวีติ และพฒันาดา้นสตปิญัญา
เพื่อเป็นพืน้ฐานในการเรยีนรูใ้นระดบัทีส่งูขึน้ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ีผู่ว้จิยัศกึษา
มาจากเอกสารและงานวจิยัหลาย ๆ ท่าน พบว่าทกัษะทีค่วรน ามาส่งเสรมิและเหมาะสมกบัเดก็
ปฐมวยัคอื ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการจ าแนก ทกัษะการวดั ทกัษะการลงความเหน็ และทกัษะ
การสื่อความหมาย เพื่อเป็นพืน้ฐานในการพฒันาดา้นสตปิญัญา และทกัษะดา้นอื่น ๆ ต่อไป 
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1.  เพื่อเปรยีบเทยีบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงั
การจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นักวจิยั  
 2.  เพื่อศกึษาการเปลีย่นแปลงของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องเดก็
ปฐมวยัทีไ่ดร้บั การจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยั ก่อนและหลงัการทดลอง  
 

ขอบเขตการวิจยั 
1. ประชากร/กลุ่มตวัอย่าง 

1.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื เดก็ปฐมวยั ชาย-หญงิ อายรุะหว่าง 5-6 ปี  
ทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้อนุบาลปีที ่2 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 โรงเรยีนบา้นนิเวศน์ อ าเภอ
ธวชับุร ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ สงักดัส านกังานการประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 1 จ านวน 65 คน 
  1.2 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ครัง้นี้ คอื เดก็ปฐมวยั ชาย-หญงิ อายรุะหว่าง 5-6 
ปี ทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้อนุบาลปีที ่2/2 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 โรงเรยีนบา้นนิเวศน์ 
อ าเภอธวชับุร ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต1  
ซึง่ไดม้าโดยการเลอืกเฉพาะเจาะจง  จ านวน 20 คน เพราะเป็นหอ้งเรยีนทีผู่ว้จิยัเป็นครปูระจ าชัน้
และมคีวามใกลช้ดิกบัเดก็สามารถสงัเกตและเกบ็ขอ้มลูไดอ้ยา่งละเอยีด 
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  2. ตวัแปรท่ีศึกษา 

  2.1 ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ การจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยั 
  2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์จ านวน 5 ทกัษะ คอื 
ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการจ าแนก ทกัษะการวดั ทกัษะการลงความเหน็ และทกัษะการสื่อ
ความหมาย  
 3. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
  3.1 ก าหนดเนื้อหาส าหรบัการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยั  จากหลกัสตูร
การศกึษาปฐมวยั  พุทธศกัราช  2546  ดงันี้   
       3.1.1  สาระทีเ่ดก็ควรรู ้ คอื  ธรรมชาตริอบตวั  มรีายละเอยีดเนื้อหาเกี่ยวกบั  
พชืและสตัว ์ เพราเป็นสิง่แวดลอ้มในชวีติจรงิและเหมาะสมกบัพฒันาการของเดก็  เพื่อใหเ้ดก็เกดิ
การเรยีนรูด้ว้ยการเชื่อมโยงความรูเ้ดมิกบัความรูใ้หมแ่ละพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
       3.1.2  สรา้งกรอบแผนการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ ในแต่
ละหน่วยการเรยีน  โดยก าหนดเป็นเรือ่งเรือ่งละ  2  สปัดาห ์ และเน้นทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์  5  ทกัษะเป็นทกัษะหลกัทีส่มัพนัธก์บัจดุประสงค ์ 
 4. ระยะเวลาในการวิจยั 
  ระยะเวลา ทีใ่ชใ้นการด าเนินการวจิยั คอื ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 จ านวน 
8 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 วนั คอืวนัพุธ วนัพฤหสับดแีละวนัศุกร์ 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  ประกอบดว้ย 
  1.  แผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยั 
  2.  แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู  
  เมือ่ผูว้จิยัสรา้งเครือ่งมอื ผ่านเกณฑป์ระเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญน าไปทดลองกบักลุ่ม
ตวัอยา่ง  คอื นกัเรยีนระดบัปฐมวยัชัน้อนุบาลปีที่ 2/2   โรงเรยีนบา้นนิเวศน์  ต าบลนิเวศน์  
อ าเภอธวชับุร ี ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา รอ้ยเอด็ เขต 1  ในภาคเรยีนที ่ 1  ปี
การศกึษา  2554   จ านวน  20  คน   โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 

1. รปูแบบการทดลอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ผูว้จิยัใชแ้บบแผนการทดลองโดยใชแ้ผนการทดลองแบบ  One Group  Pretest  - Posttest  
Design 
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2. การด าเนินการทดลอง 
           ขัน้ที ่ 1  ทดสอบก่อนเรยีนดว้ยแบบทดสอบ   ทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั (Pretest)  กบันกัเรยีนระดบัปฐมวยัชัน้อนุบาลปีที ่2/2   โรงเรยีน
บา้นนิเวศน์  ต าบลนิเวศน์  อ าเภอธวชับุร ี ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา รอ้ยเอด็ 
เขต 1  ในภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา  2554   จ านวน  20  คน บนัทกึค าตอบของเดก็ น ามา
ตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑ ์และเกบ็คะแนนไวเ้ป็นหลกัฐาน  
                ขัน้ที ่ 2   ผูว้จิยัด าเนินการทดลองดว้ยตนเองในกจิกรรมเสรมิประสบการณ์ 
ดว้ยกจิกรรมการเรยีนการสอนแบบเดก็นกัวจิยั โดยทดลองสปัดาหล์ะ 3 วนั วนัละ 20 นาท ีท า
การทดลองในช่วงเวลา 10.20 -10.40น. ในวนัพุธ วนัพฤหสับด ีวนัศุกร ์กบันกัเรยีนระดบัปฐมวยั
ชัน้อนุบาลปีที2่/2   โรงเรยีนบา้นนิเวศน์  ต าบลนิเวศน์  อ าเภอธวชับุร ี ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษา รอ้ยเอด็ เขต 1 ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 จ านวน 20 คน   

  
การจดัท าและการวิเคราะหข้์อมลู 

 ผูว้จิยัท าการวเิคราะหห์าคุณภาพของเครือ่งมอืในส่วนทีเ่ป็นแผนการจดัการเรยีนรู้
แบบเดก็นกัวจิยัและแบบทดสอบ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั  ดงันี้   
 1.   วเิคราะหก์ารประเมนิคุณภาพ แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยัของ
ผูเ้ชีย่วชาญ  โดยน าค่าเฉลีย่คะแนนประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญ  ซึง่ผูว้จิยัดดัแปลงมาจากแนวคดิโดย
ใชเ้กณฑก์ารประเมนิของลเิคอรท์  (Likert)  เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า  (Rating  Scale)  
ซึง่ม ี 5  ระดบั  คอื  เหมาะสมมากทีสุ่ด   เหมาะสมมาก  เหมาะสมปานกลาง  เหมาะสมน้อย  
และเหมาะสมน้อยทีสุ่ด  (บุญชม  ศรสีะอาด. 2545 : 102-103) 
  1.1  หาค่าเฉลีย่  ( X ) 
  1.2  หาส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
 2.  การหาคุณภาพของแบบทดสอบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องเดก็
ปฐมวยั   
  2.1  หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง จดุประสงค ์กบัพฤตกิรรม โดยหาค่าเฉลีย่
การประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด  โดยโดยค านวณจากสตูร  
  2.2  หาความยากงา่ย (Difficulty) ของแบบทดสอบทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั  
  2.3  หาอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบ ทัง้ฉบบัโดยใชก้าร
วเิคราะหต์ามแบบองิเกณฑโ์ดยใชว้ธิขีอง  Lovett   
  2.4  หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ของเดก็ปฐมวยัโดยใชส้ตูร  KR – 20 ของ คเูดอร ์– รชิารด์สนั (สุรวาท  ทองบุ.2550 : 107) 
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สรปุผลการวิจยั 
 จากการวจิยัเรือ่ง  การจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยัเพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั  สรปุผลการวจิยั  ดงันี้ 
 1.  ผลการวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงัการ
จดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยั  คะแนนทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) และคะแนนทดสอบหลงัเรยีน 
(Post-test) ของนกัเรยีน พบว่า  คะแนนเฉลีย่ทดสอบก่อนเรยีนมคี่าเฉลีย่  เท่ากบั  9.60  จาก
คะแนนเตม็ 25 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 38.40   ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  เท่ากบั 1.88  และคะแนน
เฉลีย่ทดสอบหลงัเรยีนมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 18.20   คดิเป็นรอ้ยละ 72.80  และมคี่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 2.17  เมือ่เปรยีบเทยีบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยั มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั  .01 
 2.  ผลการเปลีย่นแปลงของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บั 
การจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นักวจิยั ก่อนและหลงัการทดลอง  จ าแนกเป็นรายดา้นพบว่า  ดา้นการ
สงัเกต  คะแนนก่อนเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ  44  คะแนนหลงัเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ  89  มกีาร
เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รอ้ยละ  45  ดา้นการจ าแนกประเภท คะแนนก่อนเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ  34  
คะแนนหลงัเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ  75  มกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รอ้ยละ  41  ดา้นการวดั  
คะแนนก่อนเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ  39  คะแนนหลงัเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ  64  มกีารเปลีย่นแปลง
เพิม่ขึน้รอ้ยละ  25 ดา้นการลงความคดิเหน็จากขอ้มลู  คะแนนก่อนเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ  40  
คะแนนหลงัเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ  62  มกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รอ้ยละ  22และดา้นการจดั
กระท าและสื่อความหมายขอ้มลู  คะแนนก่อนเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ  34  คะแนนหลงัเรยีน  คดิ
เป็นรอ้ยละ  74  มกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รอ้ยละ  40 

การเปลีย่นแปลงของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บั การ
จดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยั  จากการสงัเกตพฤตกิรรมของคร ู พบว่า  การจดัการเรยีนรูแ้บบ
เดก็นกัวจิยั โดยการทีเ่ดก็เป็นผูก้ าหนดหวัเรือ่งทีส่นใจรว่มกนั ท าใหก้ารเดก็มคีวามสนใจ 
กระตอืรอืรน้ในการท ากจิกรรม อยากมสี่วนรว่ม อยากแสดงความคดิเหน็ มคีวามสนุกสนานใน
การท ากจิกรรมต่าง ๆ การถามค าถามในระยะแรกเดก็จะไมก่ลา้ตอบค าถาม ไมม่คีวามมัน่ใจ 
หลงัจากทีใ่หเ้ดก็ออกมาพดูหน้าหอ้งเรยีนบ่อยๆ เดก็มคีวามมัน่ใจมากขึน้ อยากมสี่วนรว่มในการ
แสดงความคดิเหน็กบัผูอ้ื่น ตอบไดเ้ป็นเรือ่งราวชดัเจนมากยิง่ขึน้ เดก็ไดม้กีารสนทนาโตต้อบ การ
ตัง้ค าถาม การแลกเปลีย่นพูดคุย การพดูแสดงความคดิเหน็ และการวาดภาพเพื่อแสดงสิง่ทีไ่ด้
จากการสงัเกต รวมถงึเล่าประสบการณ์เดมิทีม่ใีนเรือ่งทีจ่ะศกึษา หลงัจากนัน้ๆ เดก็รว่มกนัสรปุ 
แลว้น าเสนอสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูร้่วมกนัจากการวาดรปูและบรรยายใหเ้พื่อนๆฟงัว่าสิง่ทีต่นวาดนัน้มี
เรือ่งราวอย่างไรบา้ง 
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อภิปรายผล 
 จากการวจิยัเรือ่ง  การจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยัเพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั  ในครัง้นี้  ผลการวจิยัเป็นไปตามสมมตุฐิานทีผู่ว้จิยัตัง้ไว ้ทัง้นี้อาจ
เนื่องมาจากการทีผู่ว้จิยัไดม้กีารศกึษาเอกสาร  หลกัการและแนวคดิ ทฤษฎต่ีาง ๆ  ทีม่เีหมาะสม 
ผ่านการสรา้ง  ทดลอง  และตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืทีน่ ามาใชอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นระบบ  ก่อนที่
จะน าเครือ่งมอืนัน้มาใชใ้นการพฒันาการเรยีนรูข้องนกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งจรงิ ปรากฏผลได้
ดงัต่อไปนี้ 
 1.  ผลการวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงัการ
จดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยั  คะแนนทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) และคะแนนทดสอบหลงัเรยีน 
(Post-test) ของนกัเรยีน พบว่า  คะแนนเฉลีย่ทดสอบก่อนเรยีนมคี่าเฉลีย่  เท่ากบั  9.60  จาก
คะแนนเตม็ 25 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 38.40   ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  เท่ากบั 1.88  และคะแนน
เฉลีย่ทดสอบหลงัเรยีนมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 18.20   คดิเป็นรอ้ยละ 72.80  และมคี่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 2.17  เมือ่เปรยีบเทยีบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยั มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั  .01  หมายถงึ  เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยัมพีฒันาการดา้น
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรห์ลงัการทดลองสงูขึน้กว่าก่อนการทดลอง แสดงว่า  การ
จดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยัเพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั
เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ ซึง่สอดคลอ้งกบั  สริมิา  ภญิโญอนนัตพงษ์ (2545 : 82-94) ได้
พฒันาโครงการเดก็นกัวจิยัและการประเมนิเดก็เป็นส าคญั (ปีที ่1) โดยน ารปูแบบการจดัการ
เรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยัไปใหค้รผููส้อนชัน้อนุบาลปีที ่1 และอนุบาลปีที ่2 ทดลองใชท้ีโ่รงเรยีน
อนุบาลราชบุร ีโรงเรยีนวดัเขาวงั โรงเรยีนอนุบาลเมอืงราชบุร ีและโรงเรยีนวดัโสดาประดษิฐาราม 
พบว่า หลงัการทดลองเดก็แสดงพฤตกิรรมเด่นขณะทีเ่รยีนรู ้ตลอดระยะเวลาเขา้รว่มโครงการ 8 
สปัดาห ์เดก็แสดงพฤตกิรรมเด่นจากการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยั คอื เดก็มทีกัษะการสงัเกต มกีาร
สบืคน้ มกีารคน้ควา้ขอ้ความรู ้ชอบคน้หาค าตอบ มทีกัษะการสื่อความหมาย มคีวามคดิ
สรา้งสรรค ์รูจ้กัแสดงความคดิเหน็ ความรูส้กึ ตัง้ค าถาม ตอบค าถาม มทีกัษะการท างานกลุ่ม รูจ้กั
การวางแผน การตดัสนิใจ แกไ้ขขอ้ขดัแยง้ รูจ้กัวเิคราะห ์สรปุ รบัผดิชอบในบทบาท และมมีนุษย
สมัพนัธ ์เดก็ไดร้บัประสบการณ์ส าคญัจากการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิคนกัวจิยั อยูใ่นระดบัมาก โดย
ประสบการณ์ส าคญัทีเ่ดก็ไดร้บัจดัอยู่ในอนัดบัแรก คอื เดก็ไดท้ ากจิกรรมตามความสนใจ ความ
ถนดั อยา่งสนุกสนานและมคีวามสุข (X= 7.8000) รองลงมาคอื เดก็ไดร้บัประสบการณ์เรยีนรูจ้าก
แหล่งเรยีนรูจ้รงิ การแกป้ญัหาในเรือ่งทีเ่รยีนรู ้ไดป้ฏบิตักิจิกรรมแปลกใหม ่ไดฝึ้กความมวีนิยั 
ความรบัผดิชอบในการท ากจิกรรม ไดท้ ากจิกรรมคน้หาขอ้มลูดว้ยตนเอง ไดท้ ากจิกรรมรว่มกบัคร ู
เพื่อนและผูป้กครอง ไดท้ างานเป็นกลุ่ม ตามล าดบั และมโีอกาสไดร้บัประสบการณ์อยูร่ะดบัมาก
อนัดบัสุดทา้ยคอื ไดฝึ้กประเมนิตนเองและผูอ้ื่น (X=6.8667)   กาญจนา  สองแสน (2551 : 67) 
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ศกึษาผลการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นักวจิยัทีม่ต่ีอความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั ผลการวจิยั
พบว่าเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยัมคีะแนนความคดิสรา้งสรรคโ์ดยรวม
เฉลีย่สงูขึน้กว่าก่อนการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยัเท่ากบั 18.50 มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
P<.01 สรปุไดว้่า การจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยั ส่งเสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัมคีวามคดิสรา้งสรรค์
สงูขึน้ ทติลิดา  พไิลกุล (2551 : 63) ไดศ้กึษาผลการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยัทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั พบว่า การจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยัส่งผลต่อพฤตกิรรม
ทางสงัคมสูงขึน้โดยรวมรอ้ยละ 98  และสอดคลอ้งกบั  พลูสุข  สุขเสรมิ (2551 : 71) ไดศ้กึษาผล
การจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นักวจิยัทีม่ผีลต่อความสามารถทางการพดูของเดก็ปฐมวยั พบว่า ก่อน
และหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยั มรีะดบัคะแนนความสามารถทางการพูดของเดก็
ปฐมวยั แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 2.  ผลการเปลีย่นแปลงของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บั 
การจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นักวจิยั ก่อนและหลงัการทดลอง  จ าแนกเป็นรายดา้นพบว่า  ดา้นการ
สงัเกต  คะแนนก่อนเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ  44  คะแนนหลงัเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ  89  มกีาร
เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รอ้ยละ  45  ดา้นการจ าแนกประเภท คะแนนก่อนเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ  34  
คะแนนหลงัเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ  75  มกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รอ้ยละ  41  ดา้นการวดั  
คะแนนก่อนเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ  39  คะแนนหลงัเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ  64  มกีารเปลีย่นแปลง
เพิม่ขึน้รอ้ยละ  25 ดา้นการลงความคดิเหน็จากขอ้มลู  คะแนนก่อนเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ  40  
คะแนนหลงัเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ  62  มกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รอ้ยละ  22และดา้นการจดั
กระท าและสื่อความหมายขอ้มลู  คะแนนก่อนเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ  34  คะแนนหลงัเรยีน  คดิ
เป็นรอ้ยละ  74  มกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รอ้ยละ  40  และการเปลีย่นแปลงของทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บั การจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยั  จากการ
สงัเกตพฤตกิรรมของคร ู พบว่า  การจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นักวจิยั โดยการทีเ่ดก็เป็นผูก้ าหนด
หวัเรือ่งทีส่นใจรว่มกนั ท าใหก้ารเดก็มคีวามสนใจ กระตอืรอืรน้ในการท ากจิกรรม อยากมสี่วนรว่ม 
อยากแสดงความคดิเหน็ มคีวามสนุกสนานในการท ากจิกรรมต่าง ๆ การถามค าถามในระยะแรก
เดก็จะไมก่ลา้ตอบค าถาม ไมม่คีวามมัน่ใจ หลงัจากทีใ่หเ้ดก็ออกมาพดูหน้าหอ้งเรยีนบ่อยๆ เดก็มี
ความมัน่ใจมากขึน้ อยากมสี่วนรว่มในการแสดงความคดิเหน็กบัผูอ้ื่น ตอบไดเ้ป็นเรื่องราวชดัเจน
มากยิง่ขึน้ เดก็ไดม้กีารสนทนาโตต้อบ การตัง้ค าถาม การแลกเปลีย่นพดูคุย การพูดแสดงความ
คดิเหน็ และการวาดภาพเพื่อแสดงสิง่ทีไ่ดจ้ากการสงัเกต รวมถงึเล่าประสบการณ์เดมิทีม่ใีนเรือ่งที่
จะศกึษา หลงัจากนัน้ๆ เดก็รว่มกนัสรปุ แลว้น าเสนอสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูร้ว่มกนัจากการวาดรปูและ
บรรยายใหเ้พื่อนๆฟงัว่าสิง่ทีต่นวาดนัน้มเีรือ่งราวอยา่งไรบา้ง  ดงันัน้การจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็
นกัวจิยัในครัง้นี้จงึส่งผลต่อทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัไดเ้ป็นอยา่งด ีเพราะ
เดก็ไดล้งมอืปฏบิตั ิศกึษาจากแหล่งเรยีนรูท้ าใหไ้ดป้ระสบการณ์ตรงโดยครมูบีทบาททีส่ าคญัใน
การเตรยีมความพรอ้มเดก็และกระตุน้ใหเ้ดก็เกดิขอ้สงสยั สงัเกต และคดิหาค าตอบจากการส ารวจ
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คน้หาความรูด้ว้ยตนเอง ซึง่ในการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยันี้ เป็นการทีเ่ดก็และครเูรยีนรูไ้ป
พรอ้มๆกบัเดก็ เดก็เรยีนรูท้ ัง้ในและนอกหอ้งเรยีน เพราะการจดัสิง่แวดลอ้มทีห่ลากหลาย ยิง่ท า
ใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูม้ากยิง่ขัน้ ครมูหีน้าทีใ่นการจะกระตุน้ใหเ้ดก็ไดใ้ชท้กัษะกระบวนการ
วทิยาศาสตร ์และตัง้ค าถามใหเ้ดก็ไดค้ดิหาค าตอบ เพื่อเดก็จะไดเ้ขา้ใจในความสมัพนัธร์ะหว่าง
เหตุและผล  การเปลีย่นแปลงของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ มคี่าเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่า
ก่อนเรยีนทุกดา้น ซึง่สอดคลอ้งกบั  พชัรนิทร ์ พรมอ่อน (2550 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาผลการจดั
ประสบการณ์แบบโครงการทีม่ผีลต่อทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ส าหรบัเดก็ปฐมวยั 
พบว่า เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์แบบโครงการ มคีะแนนทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรส์งูขึน้ รอ้ยละ 94.73  ทองหยบิ  เหมอืนแกว้ (2551 : บทคดัยอ่) รายงานการพฒันา
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัดว้ย การจดัประสบการณ์แบบโครงการ พบว่า
เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์แบบโครงการ มทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรส์งูขึน้
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  มณกีาญจน์  ป้อมพมิพ ์(2551 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาผล
การจดัประสบการณ์แบบปฏบิตัจิรงิทีม่ผีลต่อการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ผล
การศกึษาพบว่า เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์แบบปฏบิตัจิรงิมทีกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์หลงัทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ศศธิร  
รณะบุตร (2551 : 63) ไดศ้กึษาผลของการจดัประสบการณ์ตามแนวคดิรูปแบบกจิกรรมสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนทีม่ต่ีอทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั พบว่าระดบัทกัษะ
กระบวนการวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั โดยรวมและจ าแนกรายทกัษะ หลงัการจดัประสบการณ์
ตามแนวคดิรปูแบบกจิกรรมสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน สงูขึน้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05  และสอดคลอ้งกบั    ศศพิรรณ  ส าแดงเดช (2553 : 51) ไดศ้กึษาทกัษะพืน้ฐานทาง
วทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการทดลองหลงัการฟงันิทาน ผลการศกึษา
พบว่า เดก็ปฐมวยั ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการทดลองหลงัการฟงันิทาน มทีกัษะพืน้ฐานทาง
วทิยาศาสตรส์งูขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1. การจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยัควรเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดม้อีสิระในการเลอืกเรือ่งที่
สนใจศกึษารว่มกนั ดงันัน้ควรตอ้งศกึษาหลกัการ ขัน้ตอน รวมถงึลกัษณะกจิกรรมของการจดัการ
เรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยั เพื่อน าไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งและช่วยพฒันาเดก็ปฐมวยัต่อไป 
  2. กจิกรรมทีเ่ดก็สนใจจะเป็นกจิกรรมทีเ่ดก็ไดล้งมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง การจดักจิกรรม
ควรมหีลากหลาย และเหมาะสมกบัการจดัประสบการณ์ส าหรบัเดก็ปฐมวยั ครตูอ้งคอยกระตุน้ให้
เดก็ไดล้องท าสิง่ใหม่ๆ ดว้ยวธิกีารใหม่ๆ  เสมอ กระตุน้ใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรู ้ครตูอ้งสงัเกต
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พฤตกิรรมของเดก็รวมทัง้กระตุน้ใหเ้ดก็เกดิความสนใจ เกดิขอ้สงสยั อยากทีจ่ะคน้หาค าตอบดว้ย
ตนเอง ครตูอ้งยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของเดก็และเรยีนรูส้ ิง่เหล่านัน้ไปพรอ้มๆกบัเดก็ 
  3. การจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยัตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากผูป้กครองรวมทัง้
หน่วยงานอื่นๆ เพื่อใหเ้ดก็ไดศ้กึษาคน้ควา้หาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ีม่คีวามหลากหลาย 
 2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
  1. ควรมกีารศกึษาผลของการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยัทีม่ผีลต่อทกัษะ
ความสามารถของเดก็ปฐมวยัดา้นอื่นๆ เช่น ทกัษะคณติศาสตร ์ความคดิเชงิเหตุผล เป็นตน้ 
  2. ควรมกีารศกึษาทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรด์า้นอื่นๆ เช่น ทกัษะการพยากรณ์ 
ทกัษะมติสิมัพนัธ์  ในเดก็ปฐมวยัโดยการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยั  
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of Young Children. 
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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ก่อนและหลงัการ
จดัประสบการณ์แบบโครงการ เรือ่งขนมพืน้บา้นอสีาน และศกึษาความพงึพอใจ ของเดก็ปฐมวยัชัน้
อนุบาลปีที ่1 ต่อการจดัประสบการณ์แบบโครงการเรือ่งขนมพืน้บา้นอสีาน เพื่อพฒันาทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรก์ลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นนกัเรยีนทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้
อนุบาลปีที ่1  ภาคเรยีนที ่1  ปีการศกึษา 2554  โรงเรยีนไพศาลวทิยาคม  ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 1  จ านวน 16  คน  ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง ผูว้จิยัเป็น
ผูด้ าเนินการทดลองเอง  โดยท าการทดลอง สปัดาหล์ะ 3  วนั วนัละ 30 นาท ีจ านวน 8 สปัดาห ์ รวม
ทัง้สิน้  24  ครัง้ 
  เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี้  คอื แผนการจดัประสบการณ์แบบโครงการ เรื่อง ขนมพื้นบ้าน
อสีาน  แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน และ แบบประเมนิความพงึพอใจ
ของนกัเรยีนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  แบบแผนการวจิยัเป็นแบบ One- Group Pretest- Posttest Design  
  ผลการวจิยัพบว่า  

1. เดก็ปฐมวยัทีผ่่านการจดัประสบการณ์แบบโครงการ  เรื่อง ขนมพืน้บา้นอสีาน มคีะแนน 
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรส์งูขึน้กว่าก่อนการจดัประสบการณ์  เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
40.83 ของความสามารถพืน้ฐานเดมิ มคีวามสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์โดยรวม
อยูใ่นระดบั มาก 
 2. การจดัประสบการณ์แบบโครงการ เรือ่ง ขนมพืน้บา้นอสีาน  สามารถท าใหเ้ดก็ปฐมวยั
เกดิความสนใจและมคีวามพงึพอใจโดยรวมในระดบัมาก 
   
ค าส าคญั : ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร,์ การจดัประสบการณ์แบบโครงการ 
 
 
 
1นกัศกึษาปรญิญาโท, สาขาวชิาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2,3อาจารย,์  สาขาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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ABSTRACT 

    The purpose  of  this research was to compare the  science  process skills of young 
children  acquired  Project  Approach on the Local  Desert. The purposive group  in this study  
were 16  preschool,  kindergarten 1 of  Paisanwitayakhom school, under  Roi-Et Primary 
Educational Service Area Office 1. The experiment  was carried out  24 times within the period 
of 8 weeks  3 days per week and 30  minutes  per day.  
 Research Tools used in the study were Lesson  Plans for  Project Approach on the Local  
Desert,  The Evaluation  form  of  Science Process Skills of Young  Children and  The 
Evaluation form of Satisfaction of Young Children. The followed One- Group Pretest- Posttest 
Design. 
 The results of this research showed that the Science Process Skills of young children 
acquired Project Approach on the Local  Desert was higher than before. The young children’ 
satisfaction level towards the Project Approach on the Local  Desert were overall at  high  level.  
 
Keywords :  Science Process  Skill, Project Experience Management  
                                    

บทน า 
  วทิยาศาสตรม์บีทบาทส าคญัยิง่ในสงัคมโลกปจัจุบนัและอนาคต  เพราะวทิยาศาสตรเ์กี่ยวขอ้ง
กบัชวีติของทุกคน  ทัง้ในการด ารงชวีติประจ าวนัและในงานอาชพีต่าง   เครื่องมอื เครื่องใชเ้พื่ออ านวย
ความสะดวกในชีวติและในการท างาน  ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิด
สรา้งสรรคแ์ละศาสตรอ์ื่น   ความรูว้ทิยาศาสตรช์่วยให้เกดิองค์ความรูแ้ละความเขา้ใจในปรากฏการณ์
ธรรมชาตมิากมาย  มผีลใหเ้กดิการพฒันาทางเทคโนโลยอีย่างมาก  วทิยาศาสตรท์ าใหค้นไดพ้ฒันา
ความคดิ ทัง้ความคดิเป็นเหตุเป็นผล  คดิอย่างสรา้งสรรค ์ คดิอย่างวเิคราะหว์จิารณ์  มทีกัษะส าคญัใน
การคน้คว้าหาความรู ้ สามารถแก้ปญัหาไดอ้ย่างเป็นระบบ  สามารถตดัสนิใจโดยใช้ขอ้มลูหลากหลาย
และประจกัษ์พยานที่ตรวจสอบได้  วทิยาศาสตรเ์ป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ซึ่งเป็นสงัคมแห่งการ
เรยีนรู้  ทุกคนจงึจ าเป็นต้องได้รบัการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์เพื่อที่จะมคีวามรู้ความเข้าใจในโลก
ธรรมชาติและเทคโนโลยทีี่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น  และน าความรู้ไปใช้อย่างสร้างสรรค์  มเีหตุผล  มี
คุณธรรม  ซึง่ความรูท้างวทิยาศาสตรไ์ม่เพยีงแต่น ามาใชใ้นการพฒันาคุณภาพชวีติทีด่ ีแต่ยงัช่วยใหค้น
มคีวามรูค้วามเขา้ใจทีถู่กต้องเกี่ยวกบัการใชป้ระโยชน์การดูแลรกัษา  ตลอดจนการพฒันาสิง่แวดล้อม
และทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งสมดุลและยัง่ยนื (กรมวชิาการ. 2545 : 1)  
  การจดัประสบการณ์ทางวทิยาศาสตร์ใชรู้ปแบบต่าง    ไดเ้หมาะสม เช่น การจดัประสบการณ์
แบบโครงการ  (Project Approach)  เป็นแนวทางหนึ่งทีเ่ชื่อว่า จะท าใหเ้ดก็ปฐมวยัเกดิการรบัรูเ้กี่ยวกบั
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรไ์ด ้ เนื่องจากการจดัประสบการณ์แบบโครงการนัน้เป็นการจดัทีเ่น้น
ผู้เรยีนเป็นส าคญั เปิดโอกาสให้ผู้ได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่อยากเรยีนรู้  (สุจนิดา  ขจรรุ่งศิลป์.  
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2543 : 6)  ซึง่กระบวนการเรยีนรูใ้นการท าโครงการทัง้ 3 ระยะ คอื ระยะเริม่ต้นโครงการ  ระยะพฒันา
โครงการและระยะสรปุโครงการ  นกัเรยีนจะไดม้โีอกาสออกไปศึกษาคน้ควา้หาค าตอบในเรื่องทีต่้องการ
เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน นักเรยีนจะได้สมัผสักบัธรรมชาต ิรอบตวั  รวมถงึได้ลงมอืปฏบิตักิจิกรรมต่าง   
ด้วยตัวเอง  การศึกษาธรรมชาติต่าง    หรอืแหล่งเรยีนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นักเรยีนสนใจ นอกจากนี้
นักเรยีนยงัได้เกดิทกัษะด้านอื่น จากการนับ การรูจ้กัชื่อ จ านวน วสัดุอุปกรณ์ ที่น ามาท าขนมพื้นบ้าน
อีสาน หรือสิ่งต่าง   ที่อยู่รอบตัวนักเรียนตามความสนใจของนักเรียนแต่ละคน โดยในการจัด
ประสบการณ์ในการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรค์รัง้นี้ ไดจ้ดัประสบการณ์แบบโครงการ 
ขนมพื้นบ้านอีสานเพื่อพฒันาทักษะดงักล่าว  สร้างความภาคภูมใิจและเห็นคุณค่าในภูมปิญัญา และ
ประเพณวีฒันธรรมอนัดงีามของคนในทอ้งถิน่อสีาน และเพื่อใหค้งอยู่สบืต่อไปควบคู่กบัคนอสีาน ก่อนที่
จะสญูหายไปจากคนอสีาน เพราะถูกขนมต่างชาตหิรอืขนมสมยัใหมเ่ขา้มาแทนที ่  
  ขนมพื้นบ้านอีสานมหีลากหลายชนิด เช่น ข้าวต้มมดั  ข้าวต้มผดั ข้าวจี่  ขนมเทียน  ขนม
นางเลด็  ขนมเปียกปูน ขนมเทยีน ขนมลอดช่อง ขา้วโป่ง  ขา้วเม่า ขา้วต้มแดก ขา้วบ่ายมะขาม ฯลฯ  
ซึ่งล้วนแต่ น าเอาวสัดุที่มอียู่ในท้องถิน่มาเป็นส่วนประกอบ ในการท าขนม เช่น ขา้วเหนียว  มะพรา้ว 
น ้าอ้อย  น ้าตาล  เกลอื กล้วย ถัว่ งา ใบเตย ใบตอง ฯ  ซึ่งมกีระบวนการท าไม่ยุ่งยากซบัซ้อน เป็น
กิจกรรมที่นักเรยีน จะได้รบัประสบการณ์ตรงได้พบปญัหาในขณะท านักเรยีนจะได้ทดลองค้นพบวิธี
แก้ปญัหา เป็นการส่งเสรมิใหน้ักเรยีนได้คน้พบและพสิูจน์ขอ้เทจ็จรงิดว้ยตนเองเป็นกจิกรรมทีม่กีารจดั
ประสบการณ์ให้เดก็ปฐมวยัได้รูจ้กัวธิกีารและขัน้ตอน วสัดุ อุปกรณ์ที่น ามาท าขนมตลอดจนการลงมอื
ปฏบิตั ิในการจดักจิกรรมการท าขนมพืน้บา้นอสีาน 
  จากหลกัการและเหตุผลที่กล่าวมาท าให้ผู้วจิยัมคีวามสนใจที่จะพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัซึ่งจะส่งเสรมิ มาตรฐานที่ 10 และมาตรฐานที่ 12 ของหลกัสูตรการศกึษา
ปฐมวยัทีก่ าหนดให้นักเรยีนมคีวามสามารถในการคดิและการแก้ปญัหาไดเ้หมาะสมกบัวยั มเีจตคตทิี่ดี
ต่อการเรยีนรู ้และมทีกัษะในการแสวงหาความรู ้โดยทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ที่ผู้วจิยัจะ
ท าการศกึษา ไดแ้ก่  ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการจ าแนก การจดักระท าและสื่อความหมายขอ้มลู ซึง่เป็น
ทกัษะทีไ่ดศ้กึษามาจากเอกสารและงานวจิยัหลาย   ท่านว่าเป็นทกัษะทีค่วรส่งเสรมิ และพฒันาใหเ้กดิ
และเหมาะกบัเดก็ปฐมวยั โดยผูว้จิยัใชก้ารจดัประสบการณ์แบบโครงการเรื่อง ขนมพืน้บา้นอสีาน ในการ
พฒันาทกัษะดงักล่าว ซึง่นอกจากจะท าใหน้ักเรยีนไดพ้ฒันาทกัษะวทิยาศาสตรแ์ลว้ยงัจะท าให้นักเรยีน
เกดิความภาคภมูใิจเหน็คุณค่าในภมูปิญัญา ประเพณแีละวฒันธรรมอนัดงีามของคนในทอ้งถิน่อสีานและ
อนุรกัษ์ให้คงอยู่ควบคู่กบัคนอสีาน ก่อนที่จะถูกขนมต่างชาตเิขา้มาแทนทีจ่นสูญหายจากคนในทอ้งถิน่
อสีานไป 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1.  เพื่อศกึษาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ก่อนและหลงัการจดัประสบการณ์แบบโครงการ 
เรือ่งขนมพืน้บา้นอสีาน  

2.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจ ของเดก็ปฐมวยัชัน้อนุบาลปีที ่1 ต่อการจดัประสบการณ์แบบโครงการ
เรือ่งขนมพืน้บา้นอสีาน เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ขอบเขตการวิจยั 

  ขอบเขตด้านเน้ือหา 
   การวจิยัครัง้นี้ เป็นพฒันาการจดักจิกรรมเรยีนรูโ้ดยใชก้ารจดัประสบการณ์แบบโครงการ  เรื่อง  
ขนมพืน้บา้นอสีาน มเีกณฑใ์นการคดัเลอืกขนมทีน่ ามาจดัประสบการณ์แบบโครงการ ครัง้นี้จากงานบุญ
ประเพณีในทอ้งถิน่และในฤดูกาลของวสัดุทีม่ใีนทอ้งถิน่ ซึง่ขอ้มูลทีไ่ด้มาจากการสมัภาษณ์ผู้ทีม่คีวามรู้
และท าขนมพื้นบา้นอสีานสบืทอดกนัมาในชุมชน มดีงัน้ี ขนมเทยีน  ขา้วต้มมดั  ขา้วจี ่ ขา้วโป่ง  ขา้ว
บ่ายมะขาม  ขา้วตอก  ขา้วตม้ผดั  ขา้วตม้แดก เพื่อใชใ้นการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
3 ดา้น คอื  ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการจ าแนกประเภท และการจดักระท าและสื่อความหมายขอ้มลู   
 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมายในการวจิยัครัง้น้ี ได้แก่ นักเรยีนที่ก าลงัศกึษาอยู่ชัน้อนุบาล ปีที่ 1 โรงเรยีน
ไพศาลวทิยาคม ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2554 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอ็ด  
เขต  1  จ านวน  16  คน ซึง่นกัเรยีนทัง้หมดเป็นนักเรยีนในชัน้ทีผู่ว้จิยัรบัผดิชอบสอนและเป็นครปูระจ า
ชัน้  
  ขอบเขตด้านตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
  1.  ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ การจดัประสบการณ์แบบโครงการ เรือ่ง ขนมพืน้บา้นอสีาน 
  2.  ตวัแปรตาม  ได้แก่ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 3 ทกัษะคอื ทกัษะการสงัเกต 
ทกัษะการจ าแนกประเภท และทกัษะการจดักระท าและสื่อความหมายขอ้มลู  

วิธีด าเนินการวิจยั 

 การวจิยัครัง้นี้ด าเนินการวจิยัตามล าดบัขัน้ดงันี้ 
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ นักเรยีน อายุระหว่าง  4-5 ปี ที่ก าลงัศกึษาอยู่ชัน้อนุบาลปีที ่1  จ านวน  16  
คน ภาคเรยีนที่   1 ปีการศึกษา 2554 ของโรงเรยีนไพศาลวทิยาคม ต าบลไพศาล อ าเภอธวชับุร ี
จงัหวดัรอ้ยเอด็ ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็  เขต 1  จงัหวดัรอ้ยเอด็  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยั  ม ี 3  ชนิด  คอื 
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  1.  แผนการจดัประสบการณ์แบบโครงการ ขนมพืน้บา้นอสีานเพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์ชัน้อนุบาลปีที ่1 
  2.  แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ ชัน้อนุบาลปีที ่1  จ านวน 15 ขอ้ 
  3.  แบบประเมนิความพงึพอใจ   จ านวน  9  ขอ้  แบบ  Rating  Scale   3  ระดบั 
  การจดักระท าข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู   
 น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดสอบไปวเิคราะหด์ว้ยวธิกีารทางสถติดิงันี้ 
 1  สถิติพื้นฐาน 
   1.1  หาคะแนนเฉลีย่ (Mean) 
  1.2  หาค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน  
  2.  สถิติท่ีใช้หาคณุภาพของเคร่ืองมือ 
   2.1  หาค่าความยากง่ายของขอ้สอบแต่ละขอ้  
   2.2  หาค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบในแต่ละขอ้ โดยค านวณจากสูตรสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
แบบเพยีรสนั (Pearson Product Moment Correlation) 
   2.3  หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ โดยใชส้ตูรของ คเูดอร ์- รชิารด์สนั (KR-20) 
   2.4  สถติทิีใ่ชใ้นการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบดา้นความเทีย่งตรงของเนื้อหา  

 
สรปุผลการวิจยั 

   1.  เดก็ปฐมวยัทีผ่่านการจดัประสบการณ์แบบโครงการ  เรือ่ง ขนมพืน้บา้นอสีาน มคีะแนน
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรส์งูขึน้กว่าก่อนการจดัประสบการณ์  เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
40.83 ของความสามารถพืน้ฐานเดมิ มคีวามสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์โดยรวม
อยูใ่นระดบั มาก 
   2. การจดัประสบการณ์แบบโครงการ เรือ่ง ขนมพืน้บา้นอสีาน  สามารถท าใหเ้ดก็ปฐมวยัเกดิ
ความสนใจและมคีวามพงึพอใจโดยรวมในระดบัมาก 

อภิปรายผลการวิจยั 

  1.  หลงัจากการจดักิจกรรมเรยีนรู้โดยใช้การจดัประสบการณ์แบบโครงการ  เรื่อง  ขนมพื้นบ้าน
อีสาน เด็กปฐมวยัมคีะแนนเฉลี่ยด้านทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง 
แสดงให้เห็นว่า การจัดประสบการณ์แบบโครงการ  เรื่อง  ขนมพื้นบ้านอีสาน ส่งผล ต่อทักษะ
กระบวนการวทิยาศาสตร ์ทกัษะการสงัเกต  ดา้นการจ าแนกประเภท  และ ทกัษะการจดักระท าและสื่อ
ความหมายขอ้มลู ของเดก็ปฐมวยั  เนื่องจากเหตุผลดงัต่อไปนี้ 
   1.1  ดา้นการสงัเกต  เดก็ปฐมวยัมทีกัษะดา้นการสงัเกตก่อนการทดลองอยู่ในระดบั ปานกลาง 
หลงัการการจดัประสบการณ์รูปแบบโครงการ เรื่อง ขนมพื้นบ้านอีสาน ทกัษะการสงัเกตอยู่ในระดบั
ค่อนขา้งมาก การเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ คอื รอ้ยละ 36.5 ของความสามารถพืน้ฐานเดมิ แสดงว่า การใช้
การจดัประสบการณ์แบบโครงการ  เรือ่ง  ขนมพืน้บา้นอสีาน ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้เป็นการเรยีนรูโ้ดยการใช้
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ประสบการณ์ตรง  ซึ่งในการจดักิจกรรมนัน้เด็กปฐมวัยจะได้สมัผัสกับสิ่งแวดล้อมรอบ  ตัวทัง้ใน
ห้องเรยีนและนอกห้องเรยีน โดยการจดักิจกรรมนัน้ได้เน้นให้เด็กปฐมวยัมปีระสบการณ์ตรงในการ
สงัเกต สมัผสั  ลงมอืกระท าต่อสภาพแวดล้อมจรงิ จากการสงัเกตของผู้วจิยัพบว่าขณะเตรยีมการท า
ขนมพื้นบ้านอีสานแต่ละชนิด เด็กปฐมวัย จะได้เตรียมอุปกรณ์ต่าง   ซึ่งเด็กปฐมวัยจะสอบถาม
รายละเอยีดของสิง่ต่างที่ได้รบัมอบหมายอย่างละเอยีด ขณะท ากจิกรรมเดก็ปฐมวยัมคีวามสนใจ สนุก
และมคีวามกระตอืรอืรน้ต่อสิง่แวดลอ้มรอบ  ตวัทีไ่ดพ้บเหน็เป็นอย่างมากและไดม้กีารน าเอามาสนทนา
ถงึสิง่ที่ได้เรยีนรูแ้ละพบเหน็มา การเรยีนรู้แบบนี้ บรสิซโิน กล่าวว่า ท าให้เด็กปฐมวยัพฒันาความคดิ
รวบยอดจากประสบการณ์ตรง อกีทัง้การเรยีนรูโ้ดยใช้ประสาทสมัผสัทัง้  5 คอื การมอง  การจบัต้อง 
การฟงั  การดมกลิน่และการชมิรส ท าให้เดก็ปฐมวยัได้ค้นพบค าตอบในสิง่ที่การก าลงัศึกษา ครูเป็น
เพยีงผู้ที่อ านวยความสะดวกและเรยีนรู้ควบคู่ไปกบัการเรยีนรู้ของเด็กปฐมวยั การเรยีนรู้ที่มคีุณค่า
ส าหรบัเด็กปฐมวยัไม่ใช่การเรยีนการสอนโดยการบอกเล่า แต่ครูจะต้องเป็นผู้จดัสถานการณ์ให้เด็ก
ปฐมวยัเกดิการเรยีนรู ้เป็นผูอ้ านวยความสะดวกจดัเตรยีมสื่อวสัดุอุปกรณ์ จดับรรยากาศทีก่ระตุ้นต่อการ
เรยีนรู้ร่วมกันและคอยช่วยเหลือติดตามในการด าเนินกิจกรรมการเรยีนรู้ของเด็กปฐมวยัให้ประสบ
ความส าเรจ็ (กุลยา ตนัตผิลาชวีะ, 2547 : 90) 
   1.2  ด้านการจ าแนกประเภท เดก็ปฐมวยัมทีกัษะด้านการสงัเกตก่อนการทดลองอยู่ในระดบั 
น้อย หลงัการการจดัประสบการณ์รูปแบบโครงการ เรื่อง ขนมพื้นบ้านอีสาน ทกัษะการสงัเกตอยู่ใน
ระดบัมาก  โดยมกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รอ้ยละ 50  ของความสามารถพืน้ฐานเดมิ  แสดงว่า  การท า
กจิกรรมเรยีนรูโ้ดยใชก้ารจดัประสบการณ์แบบโครงการ  เรื่อง  ขนมพืน้บ้านอสีาน  ส่งเสรมิดา้นทกัษะ
การจ าแนกของเดก็ปฐมวยั ลกัษณะของกจิกรรมครไูด้กระตุ้นดว้ยการตัง้ค าถามใหเ้ดก็ปฐมวยัเกดิการ
สงัเกต แล้วจ าแนกประเภทของสิ่งที่มองเห็นทัง้วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการท าขนม  ทัง้  ขนาด  ส ี  
รสชาติ  ซึ่งสอดคล้องกับ พฒันา ชชัพงศ์ (2541 : 4) ที่กล่าวไว้ว่า เพื่อให้เด็กปฐมวยัได้พฒันาทาง
สติปญัญา ควรจัดสิ่งแวดล้อมหรือประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยได้ฝึกทักษะการสังเกต จ าแนก 
เปรยีบเทยีบ ใหโ้อกาสเดก็ปฐมวยัคดิหาเหตุผล สรา้งกฎเกณฑต่์าง  ไดด้ว้ยตนเอง โดยเริม่จากสิง่ทีอ่ยู่
ใกลต้วั และกา้วไปสู่สิง่ทีไ่กลตวั จะเป็นการช่วยใหเ้ดก็ปฐมวยัไดป้รบัขยายโครงสรา้งของสตปิญัญาและ
มโีอกาสท ากจิกรรมเหล่านี้ซ ้า เพื่อใหเ้ดก็ปฐมวยัเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ทีีสุ่ด เช่น ในขณะเดก็ปฐมวยัไดฝึ้ก
ท าขนมชนิดต่าง  จะเกดิการสงัเกตทัง้ รปูร่าง ขนาด ส ีกลิน่ รสชาต ิความแขง็อ่อนทีแ่ตกต่างกนั ของ
วตัถุดิบที่น ามาใช้  บอกความแตกต่างของวตัถุดิบไปจะน ามาใช้ในการท าขนมได้  การสงัเกตและ
เปรยีบเทยีบการเปลี่ยนแปลงในแต่ละของวตัถุดบิแต่ละชนิดที่เกดิขึน้ในแต่ละขัน้ตอนการท าขนม ซึ่ง
ทัง้หมดนี้เกดิจากเดก็ปฐมวยัไดม้โีอกาสลงมอืท าดว้ยตนเองซึง่สอดคลอ้งกบั บรเูนอร ์ (Bruner) ทีก่ล่าว
ไว้ว่าเด็กปฐมวยัจะเรยีนรู้และเข้าใจจากการกระท าและเก็บเป็นข้อมูลพฒันาสติปญัญาในขัน้ต่อ ไป 
อยา่งต่อเนื่อง    
  1.3  ทกัษะการจดักระท าและสื่อความหมายขอ้มลู เดก็ปฐมวยัมทีกัษะดา้นการสงัเกตก่อนการ
ทดลองอยู่ในระดบัปานกลางหลงัการการจดัประสบการณ์รูปแบบโครงการ เรื่อง ขนมพื้นบ้านอีสาน 
ทกัษะการสงัเกตอยู่ในระดบัมาก การเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ คอื รอ้ยละ 36.5 ของความสามารถพืน้ฐาน
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เดมิ แสดงว่า  การท ากจิกรรมเรยีนรูโ้ดยใชก้ารจดัประสบการณ์แบบโครงการ  เรื่อง  ขนมพืน้บา้นอสีาน 
ส่งเสรมิดา้นการจดักระท าและสื่อความหมายขอ้มลูของเดก็ปฐมวยั โดยในกจิกรรมเดก็ปฐมวยัไดม้กีาร
สื่อสาร ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างลงมอืท า เด็กปฐมวยัจะเกิดกระบวนการ สงัเกต ตัง้ค าถาม ตอบค าถาม 
จ าแนก และสื่อสาร เช่น กลว้ยลกัษณะอย่างไร จงึจะน ามาท าขนมได ้ขา้วที่จะน ามาท าขนมชนิดนี้ต้อง
บดใหล้ะเอยีดหรอืไม่  รสชาตหิวานพอดหีรอืไม่ ขนมทีท่ าสุกได้พอดหีรอืยงั เดก็ปฐมวยัจะเกดิจากรบัรู้
จากการมองภาพ  การจ าแนกเกี่ยวกบัรูปร่าง  รสชาต ิ ส ีกลิน่ เป็นต้น ซึ่งการได้ลงมอืท าดงักล่าวจงึ
ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การจดักระท าและสื่อ
ความหมายข้อมูลสูงขึ้น สอดคล้องกับ(พรรณี  เจนจติ 2538 : 87-89)การท ากิจกรรมโครงการขนม
พืน้บา้นอสีานท าให ้เดก็ปฐมวยัต้องการสบืคน้ทุกอย่างทีไ่ดส้มัผสั การใหโ้อกาสเดก็ปฐมวยั สมัผสั ลอง
ท าดว้ยตนเอง ภายใต้การดูแลของคร ูท าใหเ้ดก็ปฐมวยัซมึซบัประสบการณ์  ซมึซบัวฒันธรรม จากการ
ท าขนมพืน้บา้นอสีาน และมคีวามปลอดภยัภายใต้การดแูลของคร ู ท าใหเ้ดก็ปฐมวยัมทีกัษะ ในดา้นการ
สงัเกต การจ าแนก การจดักระท าและสื่อความหมายขอ้มูล อนัส่งผลต่อการพฒันาทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรใ์หส้งูขึน้กว่าก่อนการทดลอง 
 2. การจดัประสบการณ์ แบบโครงการ เรื่อง ขนมพืน้บา้นอสีาน  สามารถท าใหเ้ดก็ปฐมวยัเกดิความ
สนใจและมคีวามพงึพอใจโดยรวมในระดบัมากถงึมากทีสุ่ด  ผูว้จิยัไดส้งัเกตเดก็ปฐมวยัขณะท ากจิกรรม 
พบว่า เดก็ปฐมวยัมคีวามตื่นเต้นกบัการได้ท ากจิกรรมที่แปลกใหม่ ได้พูดคุยกบัวทิยากรรบัเชญิ ได้ไป
ศึกษานอกสถานที่ ท าให้เด็กปฐมวยัการความสนุกสนาม พูดคุยสอบถามอย่างสนใจ มคีวามอยากรู้
อยากเห็น ซึ่งสอดคล้องกบัแบบประเมนิความพึงพอใจของเด็กปฐมวยัที่มต่ีอกิจกรรมโครงการขนม
พืน้บ้านอสีานทีอ่ยู่ในระดบัมากถงึมากที่สุด  ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2547 : 
27) กล่าวว่า เดก็ปฐมวยั อายุ 3-6 ปี เรยีนรูโ้ดยการสมัผสั กระตุ้นใหเ้กิดการคดิ  การจตินาการ การ
ค้นคว้า และการลงมอืปฏบิตั ิ การสร้างให้เดก็ปฐมวยัเกดิการเรยีนรู้ ยงัค านึงถงึพฒันาการและความ
ต้องการของเดก็ปฐมวยั เด็กปฐมวยัมคีวามยากรู้อยากเหน็ สนใจค้นคว้า หาสิง่ที่ตนอย่างรูอ้ย่างเห็น   
ทัง้นี้เพื่อพฒันากระบวนการท างานของสมอง การพฒันาทางปญัญาจะเป็นไปอย่างรวดเรว็ ท าให้เด็ก
ปฐมวยัคน้ควา้อยา่งไมอ่ยูน่ิ่ง 
  จากผลการวิจยัในครัง้นี้แสดงให้เห็นว่า การจดัประสบการณ์โครงการ ขนมพื้นบ้านอีสาน เป็น
กิจกรรมที่ให้เด็กปฐมวยัได้เรยีนรู้จากการปฏบิตัิกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ส่งผลให้เด็กปฐมวยัปฐมวยั
หลงัจากที่ได้รบัการจดัประสบการณ์แบบโครงการ เรื่อง ขนมพื้นบ้านอีสาน มพีฒันาการด้านทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์สงูขึน้ และมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตักิจิกรรมในระดบัมากถงึมากทีสุ่ด 
 
ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
  1.  การจดัประสบการณ์โครงการขนมพืน้บา้นอสีาน การน าไปใชค้วรศกึษาแผนการจดัประสบการณ์
และขอ้ปลกียอ่ยต่าง  เพื่อสรา้งความเขา้ใจพืน้ฐานก่อนลงมอืปฏบิตัิ 
  2.  ผู้ปกครองสามารถน ากิจกรรมโครงการขนมพื้นบ้านอีสาน ไปใช้กบัเด็กปฐมวยัในการปฏบิตัิ
กจิกรรมนอกเหนือจากภายในหอ้งเรยีน เป็นกจิกรรมทีต่่อเนื่องเพื่อเป็นการใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ 
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สานสมัพนัธ์ภายในครอบครวัและเพื่อให้เดก็ปฐมวยัได้พฒันาการด้านการตัง้ค าถามและตอบค าถาม
อยา่งเตม็ศกัยภาพ 
  3.  ครทูี่จะน าแนวทางการจดัประสบการณ์แบบโครงการ เรื่อง ขนมพื้นบา้นอสีานไปใช้ ควรมกีาร
สนทนาร่วมกนักบัเด็กปฐมวยัเพื่อสรุปถงึการปฏบิตัิกจิกรรมในแต่ละวนั สนทนาถึงผลงานของตนเอง 
เมื่อเสรจ็สิ้นการท ากจิกรรมในแต่ละครัง้เพื่อให้เดก็ปฐมวยัได้มโีอกาสเล่าเรื่องราว แสดงความคดิเห็น  
คุณค่า ประโยชน์ของผลงานเพื่อใหเ้ดก็ปฐมวยัเกดิความภาคภูมใิจในตนเองจากการปฏบิตักิจิกรรมใน
แต่ละวนั 
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การพฒันาครดู้านการท าวิจยัในชัน้เรียนโรงเรียนบ้านหนองปลิง  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มหาสารคาม เขต 1 

Teacher Development in Classroom Ban Nongping  School under the Office 
of Maha Sarakham Educational Service Area 1 

 
สายใจ  พนัธุย์างน้อย,  ดร.ศกัดิพ์งศ ์ หอมหวน,   ดร.นลนิรตัน์  อภชิาต 

Saijai   Phanyangnory ,  Dr. Sakpong Homhuan,  Dr. Nalinrat   Aphichart 
 

บทคดัย่อ 
 การวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษากระบวนการการพฒันาครดูา้นการท าวจิยัในชัน้
เรยีนโรงเรยีนบา้นหนองปลงิ 2) พฒันาครดูา้นการท าวจิยัในชัน้เรยีนเพื่อแกป้ญัหาการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนของคร ู3) ไดแ้นวทางพฒันาครดูา้นการท าวจิยัในชัน้เรยีน กลุ่มผูร้ว่มวจิยั ไดแ้ก่ ผูว้จิยั 1 
คน ผูร้ว่มวจิยั  จ านวน  3 คน ซึง่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูจ านวน  4 คน ประกอบดว้ย  
ผูเ้ชีย่วชาญใหค้ าปรกึษาและช่วยตรวจสอบเครือ่งมอื จ านวน 3 คน และวทิยากร จ านวน 1 คน 
เครือ่งมอืการวจิยัทีผ่่านการหาคุณภาพแลว้ ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์ แบบสงัเกต แบบทดสอบ การ
วเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณโดยการหาค่าเฉลีย่ ค่ารอ้ยละ ขอ้มลูเชงิคุณภาพท าการวเิคราะหเ์นื้อหา 
ด าเนินการวจิยัตามขัน้ตอนการวจิยัเชงิปิบิตักิารในภาคเรยีนที ่ 2  ปีการศกึษา  2553   
 ผลการศกึษากระบวนการการพฒันาครดูา้นการท าวจิยัในชัน้เรยีน พบว่าครมูคีวามตอ้งการ 
อยากท าการวจิยัในชัน้เรยีน เพื่อท าการแกไ้ขปญัหาทีพ่บจากการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในชัน้
เรยีนมทีัง้ปญัหาทีเ่กดิจากพฤตกิรรมของนกัเรยีนและปญัหาทีเ่กดิจากพฤตกิรรมจากการสอนของคร ูแต่
ครไูม่มัน่ใจในการท าการวจิยัในชัน้เรยีน ครไูมม่คีวามรูด้า้นกระบวน การของการท าวจิยัในชัน้เรยีน 
ภายหลงัการด าเนินการพฒันาดว้ยการประชุมเชงิปิบิตักิารและ การนิเทศภายใน ท าใหผู้ร้ว่มวจิยัมี
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการดา้นการท าวจิยัในชัน้เรยีน เขา้ใจในหลกัการ วธิกีาร สามารถท า
การวจิยัในชัน้เรยีนได ้ผลการประเมนิงานวจิยัในชัน้เรยีนของผูร้ว่มวจิยัโดยรวมมรีะดบัคุณภาพของ
งานวจิยัในชัน้เรยีนอยูใ่นระดบัคุณภาพมาก 
 
ค าส าคญั  :  การพฒันาคร,ู  การท าวจิยัในชัน้เรยีน 
 
 
 
 

 
 
 1นกัศกึษาปรญิญาโท, สาขาวชิาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  มหาวทิยาลยัราชภัิ มหาสารคาม 

2,3อาจารย,์  สาขาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  มหาวทิยาลยัราชภัิ มหาสารคาม 
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ABSTRACT 
        The objectives of the research were to survey classroom action research skills of 
teachers  2) to develop the classroom action research skill of the teachers at Ban Nongping  
school and to evaluate the  action  research  outcomes  of  the  teachers  at  Ban  Nongping  
school in Muang District, Maha Sarakham Province under the office of  Maha Sarakham 
Educational Service Area 1. The target population consisted of 1 researcher, 3 informants,  
3 experts and 1 quested speaker. The research instruments were an interview form, an 
observation form and test. The statistics used were mean percentage and content analysis 
 The research methodology of action research in Semester 2    2553 academic year. 
        The research findings indicated that the teachers got more knowledge of  the classroom 
action research after the development. The teacher had more knowledge of the research on  
setting priority of the problems and objectives, self-confidence, analysis of the problems and 
making achievement  instruments, data collection, development, writing a research report. The 
finding indicated that the average level of  the aptitude of the teachers was very high. 
Regarding the assessment of the research, it revealed that the quality of the research was high. 
 
Keyword : Teacher Development ,  Research in Classroom 
 

     บทน า 
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2542  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  (ฉบบัที ่ 2)  พ.ศ. 2545  
การศกึษาใหค้วามส าคญัดา้นการพฒันาประเทศ และการจดัการศกึษาทีม่คีุณภาพ พฒันาประเทศใหม้ี
ความรุง่เรอืงทางดา้น เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง วฒันธรรม และเทคโนโลย ีซึง่ในการพฒันาประเทศให้
มคีวามรุง่เรอืงนัน้ตอ้งเน้นการพฒันาคุณภาพการศกึษาเป็นหลกั เพราะการศกึษาเป็นรากฐานส าคญัใน
การพฒันาคน ซึง่ในการพฒันาการศกึษานัน้ตอ้งอาศยัคร ูครเูป็นผูม้บีทบาทส าคญัในการเรยีนรู ้และ
พฒันาผูเ้รยีนในทุกดา้น วชิาชพีครจูงึควรเป็นวชิาชพีของคนเก่งคนดใีนสงัคมครคูวรเป็นต้นแบบของ
ความประพฤตทิีม่คีุณธรรมจรยิธรรมอนัดงีาม ประเทศไทยจงึเป็นประเทศหนึ่งทีใ่หค้วามส าคญักบั
วชิาชพีคร ูดงัจะเหน็ไดจ้ากรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2540 มาตรา  81  ทีใ่ห้
ความส าคญักบัการพฒันาวชิาชพีคร ูและปิริปูการศกึษา โดยจดัใหม้กีฎหมายเกีย่วกบัการศกึษาของ
ชาต ิและจากพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2542  มาตรา  52  ไดใ้หก้ระทรวงศกึษาธกิาร
ส่งเสรมิใหม้รีะบบ กระบวนการผลติ  การพฒันาคร ู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศกึษาใหม้คีุณภาพ
และมาตรฐานทีเ่หมาะสมกบัการเป็นวชิาชพีชัน้สงู  โดยการก ากบัและประสานใหส้ถาบนัทีท่ าหน้าทีผ่ลติ
และพฒันาคร ู คณาจารยร์วมทัง้บุคลากรทางการศกึษาใหม้คีวามพรอ้ม และความเขม้แขง็  ในการ
เตรยีมบุคลากรใหมแ่ละพฒันาบุคลากรประจ าการอยา่งต่อเนื่อง  รฐัพงึจดังบประมาณและจดัตัง้กองทุน
พฒันาคร ูคณาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษาอยา่งเพยีงพอ นอกจากนัน้พระราชบญัญตักิารศกึษา
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แห่งชาต ิ พ.ศ.  2542  ยงักล่าวถงึแนวการจดัการศกึษา ในมาตรา  22  ว่าการจดัการศกึษาตอ้งยดึหลกั
ว่าผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดแ้ละถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามส าคญัทีสุ่ด  
กระบวนการจดัการศกึษาต้องส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพ จงึได้
ก าหนดแนวทางการจดัการศกึษาในมาตรา 23  ทีว่่า  การจดัการศกึษา ทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษา
นอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั  ตอ้งเน้นความส าคญัทัง้ในดา้นความรู ้คุณธรรม กระบวนการ
เรยีนรูแ้ละบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศกึษา มาตรา  30  ใหส้ถานศกึษาพฒันา
กระบวนการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้การส่งเสรมิใหผู้ส้อนสามารถวจิยัเพื่อพฒันาการ
เรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนในแต่ละระดบัการศกึษา (ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา. 2551 : 4)  
 การวจิยัเชงิปิบิตักิารในชัน้เรยีนเป็นการศกึษาคน้ควา้ของคร ู ซึ่งถอืว่าเป็นผูป้ิบิตังิานในชัน้
เรยีนอย่างแทจ้รงิ  โดยครจูะใชก้ารวจิยัเชงิปิบิตักิารในชัน้เรยีนเพื่อแก้ปญัหาการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอน  แกไ้ขพฤตกิรรมของนกัเรยีน  หรอืการพฒันานวตักรรมการเรยีนการสอนต่าง ๆเนื่องจากงาน
ของครเูป็นงานทีล่ะเอยีด  ลกึซึง้ ใชเ้วลามากปรมิาณงานทีร่บัผดิชอบมาก ลกัษณะงานวจิยัทีค่รใูชแ้ละมี
ความเหมาะสมนัน้ ควรสอดคลอ้งกบัภาระงานของคร ูไม่เป็นงานที่แยกจากการจดัการเรยีนรูท้ี่ครตู้อง
ปิิบัติเป็นปกติวิสยั  ใช้เวลาไม่มากและสอดคล้องกลมกลืนกับงานสอนปกติ ซึ่งลกัษณะงานวิจยั
ดงักล่าว เรยีกว่า “การวจิยัแบบง่าย” การวจิยัแบบง่าย คอืการวจิยัเชงิปิบิตักิารในชัน้เรยีน เพื่อพฒันา
นักเรยีนอย่างมรีะบบเชื่อถอืได้ สอดคล้องกบัการปิบิตังิานตามปกตขิองครู และเขยีนรายงานสัน้ๆ มี
ความสมบรูณ์ในตวัเอง(ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต.ิ  2546 : 4) 

โรงเรยีนบ้านหนองปลงิ  ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามหาสารคาม  เขต  1 ตัง้อยู่     หมู่ 6  
ต าบลหนองปลงิ  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคาม โรงเรยีนมจีดัการเรยีนการสอนระดบัประถมศกึษา  
มผีูบ้รหิาร  1 คน  บุคลากรครผููม้หีน้าที่ปิบิตักิารสอนจ านวน  3 คน ใชห้ลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
พุทธศักราช  2544  มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  โดยค านึงถึงสภาพปญัหา  ความพร้อม
เอกลักษณ์  ภูมิปญัญาท้องถิ่น  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ได้จ ัดท ารายวิชาแต่ละกลุ่มซึ่ง
กระบวนการจดัท าหลกัสตูรตอ้งอาศยัการท างานอย่างเป็นระบบการจดัการเรยีนการสอนต้องเน้นผูเ้รยีน
เป็นส าคญั  เป้าหมายที่ส าคัญคือการแก้ปญัหานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขยีนไม่ได้  และนักเรียนที่มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่า ซึง่การท าวจิยัในชัน้เรยีนของครเูพื่อปรบัปรุงและแก้ไขผูเ้รยีนเพื่อใหผู้เ้รยีน
สามารถอ่านออกเขยีนไดแ้ละส่งผลใหม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีส่งูเพิม่ขึน้ได ้
 ดงันัน้โรงเรยีนจงึตอ้งใหค้รทูุกคนท าวจิยัในชัน้เรยีนในส่วนของโรงเรยีน ไดม้กีารด าเนินงานโดย
จดัท าเอกสารเกีย่วกบัการวจิยัเพื่อใหค้วามรูแ้ก่คร ู ซึง่ผูบ้รหิารไดป้ระชุมชีแ้จงใหท้ราบถงึประโยชน์ของ
การท าวจิยัในชัน้เรยีน เพื่อน าไปแก้ไขปญัหาที่จะเกิดขึ้นกบันักเรยีนที่อ่านไม่ออกเขยีนไม่ได้  และ
นักเรยีนที่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่า  ครูที่ได้รบัการฝึกอบรมน าความรูท้ี่ได้ท าวจิยัในชัน้เรยีนได้ใน
ระดบัหนึ่ง  ครูที่ไม่ได้รบัการฝึกอบรมมกีารพฒันาตนเอง  โดยการศึกษาเอกสารงานวจิยัแต่ยงัขาด
ทกัษะ  ขาดความรู ้ความเขา้ใจและความมัน่ใจในการด าเนินการวจิยัในชัน้เรยีน  เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
และสนบัสนุน การพฒันาครดูา้นการวจิยัในชัน้เรยีน  ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ  สามารถท าการวจิยัในชัน้
เรยีนได ้เกดิประโยชน์สงูสุดในการแกป้ญัหา  พฒันาปรบัปรงุกจิกรรมการจดัการเรยีนการสอน  
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 จากการนิเทศภายในพบว่าครูส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและความมัน่ใจในการ
ด าเนินการวจิยัในชัน้เรยีน การด าเนินการพฒันาครดู้านการท าวจิยัในชัน้เรยีน จะเป็นการส่งเสรมิและ
สนบัสนุนการพฒันาคร ูใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ  สามารถท าการวจิยัในชัน้เรยีนได ้ เกดิประโยชน์สูงสุด
ในการแก้ปญัหา  พฒันาปรบัปรุงกิจกรรมการจดัการเรยีนการสอนได้อย่างมปีระสิทธภิาพ และเต็ม
ศกัยภาพต่อไป 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้  ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาและพฒันาครดูา้นการท าวจิยัในชัน้
เรยีน โรงเรยีนบา้นหนองปลงิ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม เขต 1 ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษา
เป็นการพฒันาความรูด้า้นการท าวจิยัในชัน้เรยีนของคร ูพฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของครู
ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ 

 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

 1.  เพื่อศกึษากระบวนการการพฒันาครดูา้นการท าวจิยัในชัน้เรยีนโรงเรยีนบา้นหนองปลงิ 
  2.  เพื่อพฒันาครดูา้นการท าวจิยัในชัน้เรยีนเพื่อแกป้ญัหาการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของ
คร ู
  3.  เพือ่ไดแ้นวทางการด าเนินพฒันาครดูา้นการท าวจิยัในชัน้เรยีน 

ขอบเขตการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาเพื่อพฒันาครดูา้นการท าวจิยัในชัน้เรยีน โรงเรยีนบา้นหนองปลงิ  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม  เขต  1 โดยมขีอบเขตดงันี้ 
 1. กลุ่มผูร้ว่มวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่  
    1.1  ผูว้จิยั จ านวน 1 คน 
    1.2  ผูร้ว่มวจิยั  จ านวน  3 คน ไดแ้ก่ 
       1.2.1 ครผููส้อนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3     
  1.2.2 ครผููส้อนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4     
  1.2.3 ครผููส้อนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6      
    1.3  กลุ่มผูใ้หข้อ้มลู จ านวน  4  คน ประกอบดว้ย 
       1.3.1 ผูบ้รหิาร จ านวน 1 คน 
        1.3.2 ผูเ้ชีย่วชาญใหค้ าปรกึษาและช่วยตรวจสอบเครือ่งมอื จ านวน 3 คน 
   1.3.3 วทิยากรใหค้วามรูด้า้นการท าวจิยัในชัน้ จ านวน 1 คน 
  2.  การพฒันาครดูา้นการท าวจิยัในชัน้ โรงเรยีนบา้นหนองปลงิ ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามหาสารคาม เขต 1 โดยใชก้ลยทุธใ์นการพฒันาการดา้นการท าวจิยัในชัน้เรยีนโรงเรยีนบา้น
หนองปลงิ ประกอบดว้ย 
   2.1 การประชุมเชงิปิบิตักิาร 
   2.2 การนิเทศภายใน 
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   3.  พืน้ทีท่ีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ โรงเรยีนบา้นหนองปลงิ   ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มหาสารคาม เขต 1 
  4. ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื  ภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา 2553  
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
มลี าดบัขัน้ตอนในการด าเนินการ  แบ่งเป็น 3 ขัน้ตอนตามขัน้ตอนการวจิยัเชงิปิบิตักิาร ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1  ขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัแบ่งตามขัน้ตอนการด าเนินการดงันี้   
 ขัน้ตอนท่ี 1  วางแผน  (Plan) ศกึษาเอกสารหลกัการ  ทฤษฎ ี และผลงานการวจิยัที่

เกีย่วขอ้ง และวางแผนแนวปิบิตัใินการด าเนินการวจิยั (Plan)  ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์กระบวนการการ
พฒันาครดูา้นการท าวจิยัในชัน้เรยีน 

 ขัน้ตอนท่ี 2  ด าเนินการวจิยัเชงิปิบิตักิารและรวบรวมขอ้มลู(Act & Observe) เครือ่งมอืที่
ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 
                    1.  แบบสงัเกตการประชุมเชงิปิบิตักิาร 

           2.  แบบทดสอบวดัความรูก้ลุ่มผูร้ว่มวจิยัดา้นการท าวจิยัในชัน้เรยีน 
           3.  แบบประเมนิเคา้โครงงานวจิยั   

ขั้นตอนที ่1 
วางแผน  (Plan) ศกึษาเอกสารหลกัการ 

ทฤษฎี และผลงานการวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

และวางแผนแนวปฏิบตัใินการด าเนิน 

การวิจยั (Plan) 

1. วิเคราะห์เอกสารท่ีเป็นแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดก้รอบแนวคิดการวิจยั สร้าง
เคร่ืองมือ 
2. ก าหนดแผนแนวปฏิบตัใินการด าเนินการวิจยั 

ก าหนดการด าเนินการ 2 กิจกรรม 5 ขัน้ตอนย่อย 

 ขั้นตอนที ่2 
ด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบตัิการและ

รวบรวมข้อมลู(Act & Observe) 

 

ด าเนินการ 2 กิจกรรม คือ  ประชมุเชิงปฏิบตัิการ และ 

นิเทศภายใน  5 ขัน้ตอนยอ่ย  คือ 

1.  การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา 

2.  การก าหนดวิธีการในการแก้ปัญหา   

3.  การพฒันาวิธีการหรือนวตักรรม    

4.  การน าวิธีการหรือนวตักรรมไปใช้ 

5.  การสรุปและอภิปรายผล   

 

 

ขั้นตอนที ่3 

สะท้อนผล (Reflect) 

 

 

1. ประเมินผลการด าเนินการพฒันาครูด้านการท าวิจยัในชัน้

เรียน 

2. สรุปผลการด าเนินการพฒันาครูด้านการท าวิจยัในชัน้เรียน 
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    4.  แบบสมัภาษณ์ 
    5.  แบบประเมนิรายงานวจิยัในชัน้เรยีน  
 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ในการจดัเกบ็รวมรวมขอ้มลูผูว้จิยั ไดด้ าเนินการตามล าดบัขัน้ตอน  ดงันี้ 
  1.  ด าเนินการจดัท าเครือ่งมอืทัง้หมด 
  2.  ผูว้จิยัขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยัถงึผูอ้ านวยการโรงเรยีน เพื่อขอความอนุเคราะห ์
และขอความรว่มมอื ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูใหไ้ดข้อ้มลูตามสภาพความเป็นจรงิตามเครือ่งมอืทัง้หมด 
  3.  เกบ็รวบรวมขอ้มลูใหไ้ดข้อ้มลูตามสภาพความเป็นจรงิตามเครือ่งมอืทัง้หมดในขณะ
ด าเนินการวจิยัตามขัน้ตอนทีก่ าหนด 
 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 1.  ขอ้มลูเชงิปรมิาณ แบบประเมนิเคา้โครงงานวจิยั  แบบประเมนิรายงานวจิยัในชัน้เรยีน 
วเิคราะหโ์ดยน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็ขอ้มลู น าขอ้มลูมาวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ โดยหาค่าเฉลีย่ (Mean) 
ค่ารอ้ยละ (Percent)  
 2.  ขอ้มลูเชงิคุณภาพการแปลผลขอ้มลู น าจากการสมัภาษณ์ ดว้ยการวเิคราะหเ์นื้อหา 
(Content Analysis) จ าแนกวเิคราะหต์ามประเดน็ค าถามแบบบนัทกึมาสรปุมาอธบิายแบบพรรณนา 

 
สรปุผลการวิจยั 

 การพฒันาครดูา้นการท าวจิยัในชัน้เรยีนโรงเรยีนบา้นหนองปลงิ ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มหาสารคาม เขต 1 ผูว้จิยัน าเสนอสรปุผลการวจิยัตามล าดบัดงันี้ 
 1.  ผลการศึกษากระบวนการการพฒันาครดู้านการท าวิจยัในชัน้เรียน (Plan) 

ผลการศกึษากระบวนการการพฒันาครดูา้นการท าวจิยัในชัน้เรยีน พบว่าครมูคีวามตอ้งการ 
อยากท าการวจิยัในชัน้เรยีน เพื่อท าการแกไ้ขปญัหาทีพ่บจากการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในชัน้
เรยีนมทีัง้ปญัหาทีเ่กดิจากพฤตกิรรมของนกัเรยีนและปญัหาทีเ่กดิจากพฤตกิรรมจากการสอนของคร ูแต่
ครไูม่มัน่ใจในการท าการวจิยัในชัน้เรยีน ครไูมม่คีวามรูด้า้นกระบวนการของการท าวจิยัในชัน้เรยีน ที่
ครบถว้นถูกตอ้ง ขาดทกัษะการเขยีนเคา้โครงการวจิยั การพฒันานวตักรรม การใชส้ถติ ิและการเขยีน
รายงานการวจิยั   
 2.  ผลการพฒันาครดู้านการท าวิจยัในชัน้เรียนเพ่ือแก้ปัญหาการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนของคร ู(Act & Observe) 
 ผลการพฒันาครดูา้นการท าวจิยัในชัน้เรยีนโรงเรยีนบา้นหนองปลงิ   โดยใชก้ลยทุธ ์การ
ประชุมเชงิปิบิตักิารกลุ่มผูร้ว่มวจิยัสามารถท าการวจิยัในชัน้เรยีนไดด้ ี กลุ่มผูร้ว่มวจิยัมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการดา้นการท าวจิยัในชัน้เรยีนวจิยั เขา้ใจในหลกัการ วธิกีาร สามารถท าการวจิยั
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ในชัน้เรยีนได ้มคีวามรูค้วามเขา้ใจสงูขึน้กว่าเดมิ รอ้ยละ 47.78 การประชุมเชงิปิบิตักิารสามารถเพิม่
ความมัน่ใจในตนเองเกีย่วกบัการท าวจิยัในชัน้เรยีน สามารถท าการวจิยัในในชัน้เรยีน  ตามกรอบ
ขัน้ตอนการท าวจิยั ส่วนกระบวนการนิเทศภายใน เป็นการใหค้ าแนะน านิเทศช่วยเหลอื เป็นกจิกรรมที่
ด าเนินการเพื่อตดิตามช่วยเหลอื ท าใหก้ลุ่มผูร้ว่มวจิยัมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวจิยัในชัน้เรยีนใน
ขัน้ตอน  5  ขัน้ตอนมากยิง่ขึน้ ผลการประเมนิเคา้โครงวจิยัในชัน้เรยีนของผู้รว่มวจิยัโดยรวมมรีะดบั
คุณภาพของเคา้โครงวจิยัอยูใ่นระดบัคุณภาพมาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั  (  =  4.35)  และผลจากการ
ประเมนิงานวจิยัในชัน้เรยีนของผูร้ว่มวจิยัโดยรวมมรีะดบัคุณภาพของรายงานวจิยัในชัน้เรยีนอยูใ่นระดบั
คุณภาพมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  (  =  4.03) จากการนิเทศตดิตาม ช่วยเหลอื สนบัสนุนใหผู้ร้ว่มวจิยั
สามารถท าการวจิยัในชัน้เรยีนตามกรอบกระบวนการ  5 ขัน้ตอน ท าใหผู้ร้ว่มวจิยัมคีวามเชื่อมัน่ในการ
ด าเนินการมากขึน้ สามารถแกป้ญัหาทีพ่บโดยการไดร้บัค าแนะน าจาก วทิยากรทีม่คีวามรูด้า้นน้ีเป็น
อยา่งด ี พจิารณาตามกรอบกระบวนการ  5 ขัน้ตอนได ้ ดงันี้ 
  ขัน้ตอนที ่ 1   การส ารวจและวเิคราะหป์ญัหา ผูร้ว่มวจิยัสามารถก าหนดปญัหาการจดัการ
เรยีนการสอนโดยการวเิคราะหเ์ชงิระบบจากสถานการณ์จรงิของการเรยีนการสอนทีห่ลากหลายและน า
ปญัหาเหล่านัน้มาจดัเรยีงล าดบัความส าคญัพรอ้มทัง้ไดน้ าปญัหาทีต่นเองเหน็ว่ามคีวามส าคญัเรง่ด่วน 
มาก าหนดเป็นชื่อเรือ่งการวจิยัได้ 
  ขัน้ตอนที ่ 2  การก าหนดวธิกีารในการแก้ปญัหา  ผูร้ว่มวจิยัมคีวามรู ้ ความเขา้ใจ  
สามารถปิบิตัไิด ้ โดยก าหนดวตัถุประสงคก์ารวจิยัและก าหนดทางเลอืกในการแกป้ญัหา  ซึง่ผูร้ว่มวจิยั
ทุกคนไดก้ าหนดนวตักรรม  เป็นการก าหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยั  และก าหนดทางเลอืกในการ
แกป้ญัหาทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัชื่อเรือ่งการวจิยั  และไมเ่กนิความสามารถของผูร้ว่มวจิยั 
  ขัน้ตอนที ่ 3  การพฒันาวธิกีารหรอืนวตักรรม  ผูร้ว่มวจิยัไดส้รา้งและพฒันานวตักรรม ที่
ใชใ้นการแกป้ญัหาโดยมกีารด าเนินการตามขัน้ตอนของการพฒันาและการปรบัปรุงนวตักรรมนัน้ๆ  ซึง่
ผูร้ว่มวจิยัไดศ้กึษาหลกัการ  แนวคดิ  ทฤษฎ ี ทีเ่กีย่วขอ้งและไดน้ านวตักรรมไปหาประสทิธภิาพ  โดย
การน าไปใหเ้พื่อนคร ู เสนอผูบ้รหิารไดใ้หข้อ้เสนอแนะแลว้น ามาปรบัปรงุแกไ้ขใหม้คีวามถูกตอ้งและ
สมบรูณ์  ท าใหผู้ร้ว่มวจิยัมนีวตักรรมเป็นเครือ่งมอืทีจ่ะน าไปใชใ้นการแกป้ญัหาและพฒันากจิกรรมการ
เรยีนการสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  ขัน้ตอนที ่ 4  การน าวธิกีารหรอืนวตักรรมไปใช ้ ผูร้ว่มวจิยัทีผ่่านการประชุมเชงิปิบิตักิาร
และการใหค้ าแนะน าการนิเทศภายใน เพื่อตดิตามช่วยเหลอืสนบัสนุนการท าวจิยัในชัน้เรยีนท าใหผู้ร้ว่ม
วจิยัมคีวามสามารถน านวตักรรมทีส่รา้งและพฒันาขึน้  ผ่านการหาประสทิธภิาพไปใชใ้นการแกป้ญัหา
และพฒันาผูเ้รยีนทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการตามวธิกีารทีก่ าหนดไวไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม   
  ขัน้ตอนที ่ 5  การสรปุและอภปิรายผล  ผูว้จิยัมคีวามรู ้ ความเขา้ใจในการสรปุผลและการ
รายงานการวจิยัสามารถเขยีนรายงานการวจิยัได ้         
 3.   แนวทางพฒันาครดู้านการท าวิจยัในชัน้เรียน (Reflect) 
  ผลจากการด าเนินการวจิยัท าใหส้ามารถสรปุไดว้่าการพฒันาครดูา้นการวจิยัในชัน้เรยีน
โรงเรยีนบา้นหนองปลงิ ดว้ยกลยทุธก์ารประชุมเชงิปิบิตักิาร และการนิเทศภายในภายหลงัการ
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ด าเนินการพฒันา  ผูร้ว่มวจิยัมคีวามเชื่อมัน่ใน มคีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถท าวจิยัในชัน้เรยีนได ้และ
พบว่าทุกคนใฝเ่รยีนรูพ้ฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  ตระหนกั สนใจในการแสวงหาความรู ้ ทนัต่อการ
เปลีย่นแปลง มคีวามรบัผดิชอบและความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ มสี่วนรว่มในการท าวจิยัใชเ้ทคโนโลยใีน
การปิบิตังิาน การท างานคดิและท าอย่างเป็นระบบ  และใหค้วามส าคญัในการวจิยัในชัน้เรยีนเป็นอย่าง
มาก ด าเนินการนิเทศภายในเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูม้ผีลท าใหผู้ร้ว่มวจิยัมคีวามพงึพอใจและใหค้วาม
รว่มมอืในการรบัฟงัขอ้วพิากษ์วจิารณ์และใหค้วามรว่มมอืในการปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บกพรอ่งเกีย่วกบั  
การวจิยัในชัน้เรยีนตามขอ้เสนอแนะมคีวามมัน่ใจมากขึน้  ผูบ้รหิารตอ้งใหค้วามส าคญั  และสรา้งความ
ตระหนกั  รวมทัง้น าไปใชค้วบคู่กบัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  เป็นแนวทางทีส่ามารถท าไดแ้ละ
ประสบผลส าเรจ็กลุ่มผูร้ว่มวจิยัมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และสามารถท าการวจิยัในชัน้เรยีนไดด้ว้ยตนเอง 
เพื่อทีค่รผููส้อนจะไดพ้ฒันาการเรยีนการสอน พฒันาผูเ้รยีนทีต่รงจดุ แกไ้ขปญัหาในการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอน เพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษาใหป้ระสบความส าเรจ็ ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
ต่อไป 

 
อภิปรายผล 

 การพฒันาครดูา้นการท าวจิยัในชัน้เรยีนโรงเรยีนบา้นหนองปลงิ ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มหาสารคาม เขต 1 สามารถน ามาอภปิรายผลการวจิยัไดด้งันี้ 

จากการศกึษากระบวนการการพฒันาครดูา้นการท าวจิยัในชัน้เรยีนก่อนท าการพฒันาครดูา้น
การท าวจิยัในชัน้เรยีน พบว่า ครมูคีวามตอ้งการ อยากท าการวจิยัในชัน้เรยีน เพื่อท าการแกไ้ขปญัหาที่
พบจากการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนมทีัง้ปญัหาทีเ่กดิจากพฤตกิรรมของนกัเรยีนและ
ปญัหาทีเ่กดิจากพฤตกิรรมจากการสอนของ ครไูม่มัน่ใจในการท าการวจิยัในชัน้เรยีน ครไูม่มคีวามรูด้า้น
กระบวนการของการท าวจิยัในชัน้เรยีน ทีค่รบถว้นถูกต้อง ขาดทกัษะการเขยีนเคา้โครงการวจิยั การ
พฒันานวตักรรม การใชส้ถติ ิและการเขยีนรายงานการวจิยั ทัง้นี้อาจเป็นเพราะภาระงานการสอนที่
ค่อนขา้งมาก ท าใหค้รไูม่มเีวลาทีจ่ะท าการวจิยัทีเ่ตม็รปูแบบได ้แต่การท าวจิยัในชัน้เรยีนเป็นการท างาน
ของครเูพื่อแกป้ญัหาทีพ่บจากการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนของครซูึง่ สุวมิล  วอ่งวานิช  
(2547 : 9) ทีก่ล่าวว่าการวจิยัในชัน้เรยีนหรอืการวจิยัปิบิตักิารในชัน้เรยีน ท าโดยครผููส้อนในชัน้เรยีน 
เพื่อแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ในชัน้เรยีนและน าผลมาใชใ้นการปรบัปรงุการเรยีนการสอนหรอืพฒันาการ
เรยีนรูใ้หด้ยี ิง่ขึน้ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดกบัผูเ้รยีนเป็นการวจิยัทีต่อ้งท าอย่างรวดเรว็ น าผลไปใชท้นัทแีละ
สะทอ้นขอ้มลูเกีย่วกบัการปิบิตังิานต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนัของตนเองและกลุ่มเพื่อนรว่มงานใน
โรงเรยีนไดม้โีอกาสวพิากษ์วจิารณ์  อภปิราย  แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นแนวทางทีไ่ดป้ิบิตั ิ และผลที่
เกดิขึน้เพื่อพฒันาการเรยีนรูท้ ัง้ของครแูละนกัเรยีน จากการศกึษากระบวนการการพฒันาครดูา้นการท า
วจิยัในชัน้เรยีน โรงเรยีนบา้นหนองปลงิก่อนท าการพฒันาพบว่าครตูอ้งการทีจ่ะท าการวจิยัในชัน้เรยีน 
เพื่อท าการแกไ้ขปญัหาทีพ่บจากการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนมทีัง้ปญัหาทีเ่กดิจาก
พฤตกิรรมของนกัเรยีนและปญัหาทีเ่กดิจากพฤตกิรรมจากการสอนของคร ูแต่ครไูมม่ ัน่ใจในการท าการ
วจิยัในชัน้เรยีน ครไูมม่คีวามรูด้า้นกระบวนการของการท าวจิยัในชัน้เรยีนทีถู่กตอ้ง สอดคลอ้งกบั
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งานวจิยัของ สุวฒัน์  สงิหแ์กว้ (2550 : 111-117) ไดศ้กึษาการพฒันาครดูา้นการวจิยัในชัน้เรยีน
โรงเรยีนในศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศกึษาแกด าวงัแสง พบว่า ครขูาดความรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งเทคนิค
การท าวจิยั ขาดทกัษะ แรงจงูใจ งบประมาณ ตลอดจนการเขยีนรายงานการวจิยัและการเผยแพร่
ผลงานวจิยัมคีวามตอ้งการจะพฒันาตนเองดา้นการท าวจิยัในชัน้เรยีน แต่ครไูมเ่ขา้ใจเนื้อหากระบวนการ
และขัน้ตอนถูกตอ้งชดัเจนในการท าวจิยัในชัน้เรยีน ไม่สามารถเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างการวจิยั
กบัการเรยีนการสอนได ้ครไูมม่คีวามมัน่ใจในการวางแผนก าหนดรปูแบบหรอืวธิกีารในการท าวจิยัในชัน้
เรยีน  คดิว่าการท าวจิยัในชัน้เรยีนเป็นเรือ่งยุง่ยาก ไมส่ามารถท าวจิยัในชัน้เรยีนใหส้ าเรจ็ดว้ยตนเองได ้ 
สนัทดั   อนัทราศร ี(2551 : 134 - 136) ไดศ้กึษาการพฒันาบุคลากรดา้นการวจิยัในชัน้เรยีนของ
โรงเรยีนโคกกลางสมเดจ็  อ าเภอสมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ ์พบว่าสภาพปจัจบุนัผูร้ว่มวจิยัมคีวามรูด้า้น
การท าวจิยัในชัน้เรยีนทัง้ 5 ขัน้ตอน ตามกรอบการศกึษาน้อย ไมเ่ขา้ใจขัน้ตอนการท าวจิยั    สมคดิ  
บุญค าม ี(2551 : 163 - 164) ไดศ้กึษาการพฒันาครดูา้นการท าวจิยัในชัน้เรยีน โรงเรยีนบา้นแดงน้อย 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม เขต 2โดยใชก้ลยทุธก์ารอบรมเชงิปิบิตักิาร การศกึษาดงูาน
และการนิเทศภายในพบว่าก่อนการพฒันาครสู่วนใหญ่ผ่านการอบรมการท าวจิยัในชัน้เรยีนมาแลว้แต่ยงั
ไมไ่ดล้งมอืปิบิตัอิยา่งจรงิจงั ครขูาดความมัน่ใจในความรู ้ความเขา้ใจในขัน้ตอนกระบวนการท าวจิยัใน
ชัน้เรยีนทีช่ดัเจน อกีทัง้ยงัขาดความเชื่อมัน่ดว้ยคดิว่าการท าวจิยัในชัน้เรยีนเป็นเรือ่งยาก ตอ้งใชเ้วลาใน
การศกึษาคน้ควา้ เกบ็ขอ้มลูนาน ใชส้ถติชิัน้สงูในการวเิคราะหข์อ้มลู   บรรจง  หงสช์ตูา (2552 : 139 - 
140)  ไดท้ าการพฒันาบุคลากรดา้นการวจิยัในชัน้เรยีน โรงเรยีนบา้นดนิจี ่อ าเภอค ามว่ง จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์พบว่าก่อนการด าเนินการพฒันาบุคลากรดา้นการวจิยัในชัน้เรยีนโรงเรยีนบา้นดนิจี ่กลุ่มผูร้ว่ม
วจิยั มคีวามรู ้ความเขา้ใจดา้นการวจิยัในชัน้เรยีนในระดบัพอใช ้ซึง่ทุกคนไมเ่คยท าการวจิยัในชัน้เรยีน
อยา่งจรงิจงั เนื่องจากขาดผูแ้นะน าไมม่เีอกสารประกอบการศกึษาคน้ควา้ และบุคลากรคดิว่าการท าวจิยั
ในชัน้เรยีนเป็นเรือ่งยุง่ยาก 
 ผลจากการพฒันาครดูา้นการท าวจิยัในชัน้เรยีนซึง่การวจิยัในครัง้นี้ เป็นการวจิยัเชงิปิบิตักิาร
เพื่อแกป้ญัหาการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของครใูนโรงเรยีนบา้นหนองปลงิ   โดยใชก้ลยทุธ ์การ
ประชุมเชงิปิบิตักิารและการนิเทศภายใน  ท าใหก้ลุ่มผูร้ว่มวจิยัสามารถท าการวจิยัในในชัน้เรยีนได ้ 
ตามกรอบขัน้ตอนการท าวจิยั 5 ขัน้ตอนของกรมวชิาการ เป็นการวจิยัเพื่อแกไ้ขปญัหาทีพ่บจากการจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนมทีัง้ปญัหาทีเ่กดิจากพฤตกิรรมของนกัเรยีนและปญัหาทีเ่กดิจาก
พฤตกิรรมจากการสอนของคร ู ครจูะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการท าการวจิยัในชัน้เรยีน และด าเนินการ
วจิยัในชัน้เรยีนอย่างต่อเน่ืองเพื่อแกป้ญัหาการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของคร ูภายหลงัการพฒันา
ครโูรงเรยีนบา้นหนองปลงิ ดว้ยกลยทุธ ์การประชุมเชงิปิบิตักิาร และการนิเทศภายใน ผูร้ว่มวจิยั มี
ความรูค้วามเขา้ใจ สามารถท าวจิยัในชัน้เรยีนได ้ตามกรอบกระบวนการ  5 ขัน้ตอนกรมวชิาการ คอื1) 
การส ารวจและวเิคราะหป์ญัหา 2) การก าหนดวธิกีารแก้ปญัหา 3) การพฒันาวธิกีารแกป้ญัหาหรอื
นวตักรรม 4) การน าวธิกีารหรอืนวตักรรมไปใช ้ 5) การสรปุและอภปิรายผล  และจากการประเมนิ
งานวจิยัในชัน้เรยีนของผูร้ว่มวจิยัโดยรวมมรีะดบัคุณภาพของงานวจิยัในชัน้เรยีน อยูใ่นระดบัคุณภาพ
มากแสดงใหเ้หน็ถงึความรูค้วามสามารถของผูร้ว่มวจิยัในการจดัท างานการวจิยัในชัน้เรยีนภายหลงั
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ไดร้บัการพฒันาความรูด้ว้ยการประชุมเชงิปิบิตักิารและการนิเทศภายใน สอดคลอ้งกบั มยุร ี บวักลาง 
(2551 : 136 - 139) ไดศ้กึษาการพฒันาครดูา้นการวจิยัในชัน้เรยีนกรณโีรงเรยีนก้านเหลอืงวทิยาคม  
อ าเภอแวงน้อย จงัหวดัขอนแก่น ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแก่น เขต 3 โดยใชห้ลกัการของการ
วจิยัปิบิตักิาร (Action Research) ตามแนวคดิของ Kemmis และ Mc Taggart พบว่า กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 9 คน มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการท าวจิยัในชัน้เรยีนในระดบัมาก มคีวามมัน่ใจในการน าความรู ้
ความเขา้ใจ ไปใชใ้นระดบัมาก  สอดคลอ้งกบั ภณติา  เหรยีญวนั (2551 : 178 - 180) ไดศ้กึษาการ
พฒันาครดูา้นการท าวจิยัในชัน้เรยีน โรงเรยีนเทศบาลวดัสระทอง สงักดักองการศกึษา เทศบาลเมอืง
รอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ พบว่า หลงัการพฒันาโดยใชก้ลยทุธก์ารอบรมเชงิปิบิตักิาร การศกึษาดงูาน 
และการนิเทศภายในส่งผลใหก้ลุ่มเป้าหมายมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการท าวจิยัในชัน้เรยีนสงูขึน้ 
ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 80 ยทุธศกัดิ ์ อรรคเศรษฐงั (2551 : 121 - 126) ไดศ้กึษาการพฒันาครดูา้นการวจิยั
ในชัน้เรยีน โรงเรยีนบา้นเขอืง กิง่อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ พบว่า 1)ครโูรงเรยีนบา้นเขอืงที่
ไดร้บัการพฒันาการวจิยัในชัน้เรยีนมคีวามรูค้วามสามารถหลงัด าเนินการจดักจิกรรมการฝึกอบรมเชงิ
ปิบิตักิาร มคีะแนนพฒันาการทีเ่พิม่ขึน้โดยรวมคดิเป็นรอ้ยละ 87.78  สมคดิ  บุญค าม ี(2551 : 163 - 
164) ไดศ้กึษาการพฒันาครดูา้นการท าวจิยัในชัน้เรยีน โรงเรยีนบา้นแดงน้อย ส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามหาสารคาม เขต 2โดยใชก้ลยทุธก์ารอบรมเชงิปิบิตักิาร การศกึษาดงูานและการนิเทศภาย 
หลงัการพฒันาพบว่า ครมูคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการท าวจิยัในชัน้เรยีนมากขึน้ โดยมคีะแนนเฉลีย่
จากการท าแบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม สงูกว่าก่อนการฝึกอบรม 44.80/25.40 จากคะแนนเตม็ 50 
คะแนน พชันี  ยรุชยั (2552 : 145-149) ไดศ้กึษาการพฒันาครดูา้นการท าวจิยัในชัน้เรยีนของโรงเรยีน
ภทัรดล  อ าเภอโพธิช์ยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ เป็นการวจิยัเชงิปิบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม ตามกรอบแนวคดิ
ของ Kemmis และ McTaggart โดยใชก้ลยุทธก์ารพฒันางานประจ าสู่งานวจิยั 3 รปูแบบ คอื การมสี่วน
รว่ม การอบรมเชงิปิบิตักิาร และการนิเทศภายใน พบว่า 1)กลุ่มเป้า หมายมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัการท าการวจิยัในชัน้เรยีนทัง้ 5 ขัน้ตอนในระดบัมาก 2)กลุ่มเป้าหมายสามารถท าวจิยัในชัน้
เรยีนได3้)กลุ่มเป้าหมาย มคีวามพงึพอใจในการอบรมเชงิปิบิตักิารการท าวจิยัในชัน้เรยีนโดยรวมใน
ระดบัมาก4)กลุ่มเป้าหมายมพีฤตกิรรมในการอบรมเชงิปิบิตักิารการท าวจิยัในชัน้เรยีนโดยรวมในระดบั
มาก   ภายหลงัการพฒันาดว้ยกจิกรรม ประชุมเชงิปิบิตักิาร และการนิเทศภายใน ท าใหค้รผููส้อนใน
โรงเรยีนบา้นหนองปลงิ มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบักระบวนการดา้นการท าวจิยัในชัน้เรยีนวจิยั เขา้ใจ
ในหลกัการ วธิกีาร สามารถท าการวจิยัในชัน้เรยีนได ้ผลคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลงัการพฒันา 
กลุ่มผูร้ว่มวจิยัมคีวามรูค้วามเขา้ใจสงูขึน้กว่าเดมิ รอ้ยละ 47.78  วรีะวฒัน์  เกตุมาตย ์(2552 : 105-106)  
ไดท้ าการพฒันาครดูา้นการวจิยัในชัน้เรยีน โรงเรยีนบา้นยางเฌอ(วรีชนอุทศิ) ส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษารอ้ยเอด็ เขต 2 ด าเนินการพฒันาครดูา้นการวจิยัในชัน้เรยีน ภายใตก้รอบการศกึษาตาม
กระบวนการขัน้ตอนการท าวจิยัในชัน้เรยีน ของกรมวชิาการ 5 ขัน้ตอน คอื 1) ส ารวจและวเิคราะห์
ปญัหา 2) ก าหนดวธิกีารในการแกป้ญัหา 3) พฒันาวธิกีารหรอืพฒันานวตักรรม 4) น าวธิกีารหรอื
นวตักรรมไปใช ้5) การสรุปผลและรายงานผล โดยใชก้ารวจิยัเชงิปิบิตักิาร (Action Research)  ตาม
กรอบแนวคดิของเคมมสิ และแมค็แทคการด์มลี าดบั 4 ขัน้ตอนคอื  1)ขัน้วางแผน(Planning)   2)ขัน้
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ปิบิตักิาร(Action)  3)ขัน้สงัเกตการณ์(Observation)  4)ขัน้สะทอ้นผล(Reflection) โดยใชก้ลยทุธก์าร
อบรมเชงิปิบิตักิารและการนิเทศภายใน ผลการวจิยัพบว่า  กลุ่มเป้าหมายมคีวามรูค้วามเขา้ใจและ
ความสามารถ 5 ขัน้ตอนของการท าวจิยัอยูใ่นระดบัมาก กลุ่มเป้าหมายมคีวามสามารถในการท าวจิยัใน
ชัน้เรยีนในระดบัมาก และมรีะดบัความพงึพอใจโดยรวมในระดบัมาก สุดโสม  เตมิทานาม (2553 : 112-
113 ) ไดศ้กึษาการพฒันาบุคลากรดา้นการวจิยัในชัน้เรยีน โรงเรยีนบา้นหนองชา้ง อ าเภอสามชยั 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์ โดยด าเนินการพฒันาเป็น 2 วงรอบ ดว้ยการประชุมาเชงิปิบิตักิาร ควบคู่ไปกบัการ
นิเทศภายในอย่างใกลช้ดิสม ่าเสมอ และผลการพฒันาพบว่า ผูร้ว่มวจิยัมคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถ
ในการท าวจิยัในชัน้เรยีน ผลการทดสอบก่อนและหลงัการอบรม พบว่า คะแนนเฉลีย่หลงัการอบรมสูง
กว่าก่อนการอบรมมาก 
 ผลจากการวจิยัโรงเรยีนบา้นหนองปลงิมแีนวทางพฒันาครดูา้นการท าวจิยัในชัน้เรยีนดว้ยการ
ประชุมเชงิปิบิตักิาร และการนิเทศ จากการด าเนินการแนวทางทัง้สองกจิกรรม ท าใหผู้ร้ว่มวจิยั มี
ความรูค้วามเขา้ใจ สามารถท าวจิยัในชัน้เรยีนได ้ตามกรอบกระบวนการ  5 ขัน้ตอนกรมวชิาการ คอื1) 
การส ารวจและวเิคราะหป์ญัหา 2) การก าหนดวธิกีารแก้ปญัหา 3) การพฒันาวธิกีารแกป้ญัหาหรอื
นวตักรรม 4) การน าวธิกีารหรอืนวตักรรมไปใช ้ 5) การสรปุและอภปิรายผล  สามารถท างานวจิยัในชัน้
เรยีนทีม่รีะดบัคุณภาพในระดบัมาก จากการด าเนินการท าใหโ้รงเรยีนบา้นหนองปลงิไดก้ารพฒันาครู
ดา้นการจดัท าวจิยัในชัน้เรยีน   ครทุูกคนใฝเ่รยีนรูพ้ฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  ตระหนกั สนใจในการ
แสวงหาความรู ้ ทนัต่อการเปลีย่นแปลง มคีวามรบัผดิชอบและความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ มสี่วนรว่มใน
การท าวจิยัใชเ้ทคโนโลยใีนการปิบิตังิาน การท างานคดิและท าอย่างเป็นระบบ  และใหค้วามส าคญัใน
การวจิยัในชัน้เรยีนเป็นอย่างมาก ด าเนินการนิเทศภายในเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ มผีลท าใหผู้ร้ว่มวจิยัมี
ความพงึพอใจและใหค้วามร่วมมอืในการรบัฟงัขอ้วพิากษ์วจิารณ์และใหค้วามรว่มมอืในการปรบัปรงุ
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งเกีย่วกบั  การวจิยัในชัน้เรยีนตามขอ้เสนอแนะ  มคีวามมัน่ใจมากขึน้  ผูบ้รหิารตอ้งให้
ความส าคญั  และสรา้งความตระหนกั  รวมทัง้น าไปใชค้วบคู่กบัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ทัง้นี้
เป็นเพราะแนวทางหรอืกลยุทธท์ีใ่ชใ้นการพฒันา  คอื การประชุมเชงิปิบิตักิาร และการนิเทศภายใน 
ทัง้ 2 กจิกรรม ท าใหค้รไูดพ้ฒันาความรูค้วามสามารถดา้นการท าการวจิยัในชัน้เรยีนเพื่อแกป้ญัหาการ
จดักจิกรรมการเรยีนการสอน ส่งผลใหคุ้ณภาพการศกึษาดยีิง่ขึ้นไป สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันา
ของ พชันี   ยรุชยั (2552 : 145-149) ไดศ้กึษาการพฒันาครดูา้นการท าวจิยัในชัน้เรยีนของโรงเรยีน
ภทัรดล  อ าเภอโพธิช์ยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ โดยใชก้ลยทุธก์ารพฒันางานประจ าสู่งานวจิยั 3 รปูแบบ คอื 
การมสี่วนรว่ม การอบรมเชงิปิบิตักิาร และการนิเทศภายใน พบว่ากลุ่มเป้า หมายมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัการท าการวจิยัในชัน้เรยีนทัง้ 5 ขัน้ตอนในระดบัมาก สามารถท าวจิยัในชัน้เรยีนได้  วรีะวฒัน์  
เกตุมาตย ์(2552 : 105-106)  ไดท้ าการพฒันาครดูา้นการวจิยัในชัน้เรยีน โรงเรยีนบา้นยางเฌอ(วรีชน
อุทศิ) ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษารอ้ยเอด็ เขต 2 โดยใชก้ลยทุธก์ารอบรมเชงิปิบิตักิารและการนิเทศ
ภายใน ผลการวจิยัพบว่า  กลุ่มเป้าหมายมคีวามรูค้วามเขา้ใจและความสามารถ 5 ขัน้ตอนของการท า
วจิยัอยูใ่นระดบัมาก กลุ่มเป้าหมายมคีวามสามารถในการท าวจิยัในชัน้เรยีนในระดบัมาก และมรีะดบั
ความพงึพอใจโดยรวมในระดบัมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
   1.  ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าผลการวจิยัไปใช้ 
   1.1 หน่วยงานทางการศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรจะสนบัสนุน ส่งเสรมิ มกีาร
พฒันาครอูย่างต่อเนื่อง ใหข้วญัก าลงัใจแก่คร ูใหค้รมูเีจตคตทิีด่ยี ิง่ขึน้ต่อการวจิยัในชัน้เรยีน และเกดิ
ความช านาญ   ควรสนบัสนุน ส่งเสรมิ และพฒันาดา้นการวจิยัในชัน้เรยีน อย่างต่อเนื่องเพื่อพฒันาใหค้รู
และเพื่อกระบวนการเรยีนการสอน  พฒันาคุณภาพการศกึษาต่อไป 
   1.2 สนบัสนุนงบประมาณ และก าหนดไวใ้นแผนปิบิตัริาชการประจ าปี เพื่อใหค้รไูด้
พฒันาเป็นผลงานทางวชิาการ และเป็นการส่งเสรมิสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถ
พฒันาขึน้กบั ผูเ้รยีนอยา่งแทจ้รงิ 
    1.3 จดัหาสถานที ่เอกสารอ้างองิ เช่น ต ารา แหล่งเรยีนรู ้เอกสารเกีย่วกบัการวจิยัใน
ชัน้เรยีน เพื่อใหค้รไูดศ้กึษาหาความรูด้ว้ยตนเองในหน่วยงาน1.1 ผลจากการท าวจิยั 
   1.4  ควรมกีารส่งเสรมิ ใหม้กีารเผยแพร ่ขยายผลสรา้งเครอืขา่ยการท าวจิยัในชัน้เรยีน
ไปสู่บุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษาอื่นต่อไป 
  2.  ขอ้เสนอแนะเพื่อการศกึษาครัง้ต่อไป 
    2.1  ควรด าเนินการท าวจิยัในชัน้เรยีน เกีย่วกบัการจดัรปูแบบการวจิยับูรณาการเขา้
กบักระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจสนุกกบัการเรยีนรู้  
   2.2  ควรท าวจิยัและพฒันาการท าวจิยัในชัน้เรยีนในรปูแบบต่างๆ เช่น การสงัเคราะห์
งานวจิยัในชัน้เรยีน การศกึษาเชงิลกึ เช่น การศกึษาเฉพาะหอ้งเรยีน 
   2.3  ควรศกึษาเจตคตขิองผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้
กระบวนการวจิยัในชัน้เรยีน 
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การพฒันาครผููด้แูลเดก็เลก็  ในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ส าหรบัเดก็
ปฐมวยั   สงักดักองการศึกษา  เทศบาลต าบลหนองกงุศรี อ าเภอหนองกงุศรี  จงัหวดักาฬสินธุ์ 

The  Childhood  Teacher’s  Development  arrange  with  Plan  for  Study  of  Experience  to  
Children,  under  of  Educational  Division,  Nongkrungsee  Municipality,  Nongkrungsee  

District,  Kalasin  Province 
 

นุชฏาภรณ์  องอาจ  ดร.ศกัดิพ์งศ ์ หอมหวล  ดร.ภษูติ  บุญทองเถงิ 
Nutchadaporn Aung-At  Dr.Sukphong  Houmhuen  Dr.Phusit  Boonthongtheung 

 
บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นี้  มวีตัถุประสงค ์ 1)  เพือ่ศกึษาสภาพปจัจุบนั  ปญัหาในการจดัท าแผนการ จดั
ประสบการณ์การเรยีนรูส้ าหรบัเดก็ปฐมวยั  ในสงักดักองการศกึษา  เทศบาลต าบลหนองกุงศร ี อ าเภอ
หนองกุงศร ี จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 2)  เพือ่ศกึษาการพฒันาครผููด้แูลเดก็เลก็    ในการจดัท าแผนการจดั
ประสบการณ์การเรยีนรู ้ ส าหรบัเดก็ปฐมวยั  สงักดักองการศกึษา  เทศบาลต าบล หนองกุงศร ี อ าเภอ
หนองกุงศร ี จงัหวดักาฬสนิธุ ์ เป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร  กลุ่มผูร้ว่มวจิยั จ านวน 18 คน ประกอบดว้ย
ผูว้จิยั จ านวน  1 คน  ครผููด้แูลเดก็เลก็ สงักดัเทศบาลต าบลหนองกุงศร ีอ าเภอหนองกุงศร ีรวม จ านวน  
17  คน ใชก้ลยทุธใ์นการพฒันาไดแ้ก่  การประชุมเชงิปฏบิตักิาร  กจิกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  และการ
นิเทศภายใน  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  ไดแ้ก่  แบบสอบถาม  แบบทดสอบ  แบบสงัเกต  
และแบบประเมนิ  วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู  และพรรณนาวเิคราะห ์  
  ผลการวจิยั  พบว่า 
   1.  สภาพปจัจบุนั  ปญัหาในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูส้ าหรบัเดก็
ปฐมวยั  ในสงักดักองการศกึษา  เทศบาลต าบลหนองกุงศร ี อ าเภอหนองกุงศร ี จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 
คุณภาพการสอนของครใูน 4 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการน าเขา้สู่บทเรยีน  ดา้นการด าเนินการสอน ดา้นการ
สรปุบทเรยีน และดา้นการประเมนิผลการเรยีนการสอน  โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง คุณภาพการ
จดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูข้องครใูน 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ดา้นเน้ือหา 
ดา้นกระบวนการเรยีนรู ้ดา้นสื่อการเรยีนรูแ้ละดา้นการวดัผลและประเมนิผล โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง  
   2.  การพฒันาครผููด้แูลเดก็เลก็ในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ ส าหรบั
เดก็ปฐมวยั  สงักดักองการศกึษา  เทศบาลต าบลหนองกุงศร ี อ าเภอหนองกุงศร ี  จงัหวดักาฬสนิธุ์  กล
ยทุธท์ีใ่ชไ้ดแ้ก่  การประชุมเชงิปฏบิตักิาร  กจิกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  และการนิเทศภายใน  พบว่า  ครมูี
ความรูค้วามเขา้ใจในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ ส าหรบัเดก็ปฐมวยัอยูใ่นระดบัมาก   

 
 
 
1นกัศกึษาปรญิญาโท, สาขาวชิาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2,3อาจารย,์  สาขาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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และสามารถน าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ ไปจดักระบวนการเรยีนการสอน  ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ  
 
ค าส าคญั  :  การพฒันาครผููด้แูลเดก็เลก็,  แผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู,้ เดก็ปฐมวยั    

 
ABSTRACT 

 
 The purpose of this research were ; 1) To study the current condition and problem  
about  the childhood  teacher’s development arrange with plan for study of experience to 
children,  under  of  education  division,  nongkrungsee  municipality,  nongkrungsee  district,  
kalasin  province.  2)  To  study  the  childhood  teacher’s  development  arrange  with plan   
for  study  of  experience  to  children,  under  of  educational  division, nongkrungsee  
municipality,  nongkrungsee  district,  kalasin  province.  This  research  is  action  research  
methodology.  The  information  group  are  patren  and  village’s  committee  about  16  
subject.  To  permit  information  group  the  current  condition  and  problem  arrange  with  
plan  for  study  of  experience  to  children,  The  strategy  of  development  use  action  
research  meeting,  peer  to  peer’s  activity  and  internal  advisement.  The  research  
participant  are  childhood  teacher  17  people.  The  tool  are  questionnaire,  test  form,  
observe  form,  evaluation  form.  Data  were  analyzed  by  means  of  percentage,  mean,  
standard  deviation.  And  Descriptive  Statistic.   
 The  findings  were  as  follows:   
  1. The current condition and problem about the childhood teacher’s  development  
arrange  with  plan  for  study  of  experience  to  children,  under  of  educational  division,  
nongkrungsee  municipality,  nongkrungsee  district,  kalasin  province.,  separate  are :  
   1.1  The  level  of  teaching  of  childhood’s  teacher  were  rated  at  medium  
level.  One  aspect  is  high  level ; namely,  Introduce  of  lesson.  But  three  aspect  are  
medium  level;  Ranging  form  highest  to  lowest.  Namely,  Procedure  of  teaching,  
summary  of  lesson,  Evaluation  to  studying and teaching.  
   1.2 The level of  The  Childhood  Teacher’s  Development  arrange  with  Plan  
for  Study  of  Experience  to  Children,  under  of  Education  Division,  Nongkrungsee  
Municipality,  Nongkrungsee  District,  Kalasin  Province  were  rated  at  medium  level.  Two  
aspect  are  high  level ; namely,  Objective  of  learning,  Content,  But  Three  aspect  are  
medium level ; Ranging  form  highest  to  lowest. Namely, Process of learning, Media of 
learning, Measure and Evaluation 
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   Therefore the research participant group try to developed and rectify the aspect. 
Especially medium level to high level. Everyone had concluded that ; Should be use action 
research meeting for Childhood  Teacher get  understand the  plan for  study of experience to 
children  
  2.  The childhood teacher’s development arrange with plan for study of experience to  
children,  under  of  educational  division,  nongkrungsee  municipality,  nongkrungsee  district,  
kalasin  province  By  strategy  use  action  research  meeting,  peer  to  peer’s  activity and 
internal advisement. Found the The childhood teacher get understand the plan for study of 
experience to children were rated at high level. And able to use plan to teach children 
effectiveness.  
Keyword : The  Childhood  Teacher’s  Development,   Plan  for  Study  of  Experience,  
Children  under  of  Educational  Division 
 

บทน า 
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  2542  ซึง่เป็นกฎหมายหลกัของการจดัการศกึษา
ใหก้บัประชาชนในทุกระดบั  ไดบ้ญัญตัใิหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ มสีทิธแิละอ านาจในการจดั
การศกึษาไดทุ้กระดบัตามความพรอ้ม  ความเหมาะสมและความตอ้งการของประชาชน  โดยค านึงถงึ
สถานะทางการคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในแต่ละแห่ง  และตามบทบญัญตัใินมาตรา 32  แห่ง
พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ  ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  พ.ศ.  
2542  ก าหนดใหก้ารจดัการศกึษาระดบัปฐมวยั  (0 – 5 ปี)  หรอืก่อนวยัประถมศกึษา  เป็นหน้าทีท่ี่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีต่อ้งกระท า  โดยมุง่เน้นการอบรมดแูลและการพฒันาความพรอ้มของเดก็
ปฐมวยั  เพื่อเป็นพืน้ฐานการเรยีนรูใ้นขัน้ต่อไป  (ส านกังานการศกึษาทอ้งถิน่.  2545 : 5) 

จากการทีม่กีารประกาศใชห้ลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พ.ศ.  2542  สถานศกึษาจะตอ้ง
ด าเนินการพฒันาหลกัสตูรขึน้ใชใ้นสถานศกึษา ส่วนหน่ึงของการน าหลกัสตูรไปใชค้อื  การเขยีน
แผนการเรยีนรู ้ (แผนการสอน)  ในแผนการเรยีนรูน้ัน้ครจู าเป็นจะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั
รายละเอยีดต่าง ๆ  ในการจดัท าแผนการเรยีนรู ้ เป็นต้นว่าทฤษฎแีบบการเรยีน  โดยใชป้ระสบการณ์
เดมิเป็นฐาน  การเขยีนจดุประสงค ์ การเลอืกเนื้อหา  การเลอืกกจิกรรม  การเลอืกวธิกีารประเมนิผล  
การเขยีนแผนการเรยีนรูร้ะยะยาว  รายละเอยีดในการเขยีนแผนการเรยีนรู ้ และรปูแบบของแผนการ
เรยีนรู ้ (รจุริ ์ ภู่สาระ. 2545 : ไม่มเีลขหน้า)  ซึง่จะเหน็ไดว้่า  การจดัท าแผนการเรยีนรูม้คีวามส าคญัต่อ
ครผููส้อนในยคุปฏริปูการเรยีนรู ้ เพราะการกระท ากจิกรรมใดกต็ามใหส้ าเรจ็ลุล่วงอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
ยอ่มเกดิขึน้จากการคดิไตร่ตรองและเตรยีมการไวล้่วงหน้า  ตอ้งท าสิง่ใดตามล าดบัขัน้ตอนก่อนหลงั  
การจดัการเรยีนรูก้เ็ช่นเดยีวกนั  และบรูชยั  ศริมิหาสาคร  (2545  : 34-35)  ไดใ้หค้วามส าคญัของ
แผนการเรยีนรูห้รอืแผนการสอนว่า  เป็นเอกสารทีจ่ดัท าขึน้เพื่อแจกแจงรายละเอยีดของหลกัสตูรท าให้
ครผููส้อนน าไปจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแก่นกัเรยีนเป็นรายคาบหรอืรายชัว่โมง  นอกจากนี้ในการ
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จดัการเรยีนรู ้ กรมวชิาการ  กระทรวงศกึษาธกิาร  (2544  ก : 48-50)  ไดเ้สนอว่าในการจดัการเรยีนรู ้ 
ผูส้อนจะตอ้งวางแผนและจดัท าแผนการเรยีนรู ้ ตามแนวการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  โดย
ใหผู้เ้รยีนไดใ้ชแ้หล่งเรยีนรู ้ และสื่อการเรยีนรูใ้นการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง  มคีรเูป็นผูใ้หค้ าปรกึษา   
 การจดัการศกึษาปฐมวยั  หมายถงึ  การจดัในสถานะของการอบรมเลีย้งด ูใหก้ารศกึษาแก่เดก็
ทุกดา้นทัง้ดา้นรา่งกาย  อารมณ์  จติใจ  สงัคมและสตปิญัญา  ตามวยัและความสามารถของแต่ละบุคคล  
เพื่อเป็นพืน้ฐานในการด ารงชวีติ  และอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข  ทัง้นี้ในการจดัการศกึษา  ส าหรบั
เดก็ปฐมวยัตอ้งอาศยัแนวคดิและหลกัการ  เป็นแนวทางในการจดัการศกึษา เพื่อใหก้ารจดัการศกึษา
บรรลุผลตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2546 : 50)  และ
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  (2546 : 55)  ไดใ้หค้วามส าคญัของการบรหิารงาน
การศกึษาระดบัปฐมวยั  ว่าตอ้งมกีารจดัระบบงานบรหิารในศูนยต่์าง ๆ  ทัง้นี้เพื่อใหศู้นยพ์ฒันาเดก็เลก็  
สามารถจดัด าเนินงานไดอ้ย่างราบรื่น  และมปีระสทิธภิาพ  กล่าวโดยสรปุ  การบรหิารการศกึษาปฐมวยั  
มคีวามส าคญั  4  ประการ  ดงันี้  1)  มกีารด าเนินงานอยา่งมรีะบบเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย  2)  
ด าเนินงานใหต้รงตามเป้าหมาย  ไมห่ลงทาง  3)  ช่วยใหป้ระหยดัทัง้ก าลงัคน  วสัดุอุปกรณ์  และเวลา  
4)  บรรลุเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ  
 เทศบาลต าบลหนองกุงศร ี ต าบลหนองกุงศร ี จงัหวดักาฬสนิธุ ์ มนีโยบายในการพฒันาการจดั
การศกึษาของเทศบาลต าบลหนองกุงศร ี โดยพนัธกจิที ่1 ดา้นศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ก าหนดไวว้่า จดั
การศกึษาเพื่อพฒันาความพรอ้มแก่เดก็เลก็ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  ใหม้กีารพฒันาทัง้ดา้นร่างกาย จติใจ 
อารมณ์ สงัคม สตปิญัญาอย่างเหมาะสมตามวยัเตม็ตามศกัยภาพ และมาตรฐานการศกึษา และพรอ้ม
เขา้รบัการศกึษาในระดบัขัน้พืน้ฐานต่อไป  โดยมกีองการศกึษา  เทศบาลต าบลหนองกุงศร ีเป็น
หน่วยงานในสงักดั ทีร่บัผดิชอบในการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยั ซึง่ขณะน้ีมคีรผููด้แูลเดก็จ านวน 17 คน 
มเีดก็เลก็ในความรบัผดิชอบ จ านวน 285 คน มศีูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อยูใ่นความรบัผดิชอบทัง้สิน้ 4 ศูนย ์
ไดแ้ก่  1) ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ เทศบาลต าบลหนองกุงศร ี 2) ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นหนองรวิหนงั  3) 
ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑว์ดัโพธิท์อง 4) ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑว์ดัสะอาดนาด ีและจากผลการ
ประเมนิแผนการจดัประสบการณ์ ส าหรบัเดก็ปฐมวยั ประจ าปีงบประมาณ 2552 เมื่อวนัที ่30 กนัยายน 
2552 ทีผ่่านมา โดยกระทรวงศกึษาธกิาร ไดก้ าหนดใหม้กีารปรบัปรงุวธิกีารเขยีนแผนการจดั
ประสบการณ์รปูแบบใหม ่ ตามหลกัสตูรแกนกลาง  การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551  พบว่า  ผลการ
ประเมนิแผนการจดัประสบการณ์  ของครผููด้แูลเดก็ปฐมวยั  ทัง้หมด จ านวน  17  คน  ผ่านการประเมนิ
จ านวน  2  คน สาเหตุของการประเมนิการเขยีนแผนการจดัประสบการณ์รปูแบบใหม ่ทีค่รสู่วนใหญ่  
ไมผ่่านการประเมนิ ส่วนหน่ึงมสีาเหตุมาจากครทูัง้หมด จ านวน  17  คน จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 
วชิาเอกการศกึษาปฐมวยั เพยีง 2  คน ทีเ่หลอืก าลงัศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตร ี วชิาเอกการศกึษา
ปฐมวยั  ท าใหก้ารวเิคราะหก์ารเขยีนแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ ระดบัปฐมวยั  ยงัไมล่ะเอยีด
ลกึซึง้เท่าทีค่วร  ไมส่ามารถวเิคราะห ์ สงัเคราะหแ์ผนฯ ได ้ 
 จากการประชุมประจ าเดอืนธนัวาคม 2552 เกีย่วกบัการบรหิารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ โดย
ครผููด้แูลเดก็ปฐมวยั ไดส้ะทอ้นสภาพปญัหาในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ระดบั
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ปฐมวยั ปญัหาทีพ่บ ไดแ้ก่ ปญัหาขาดแคลนงบประมาณในการจดัฝึกอบรมการจดัท าแผนการสอน
รปูแบบใหม ่ตามหลกัสตูรแกนกลาง การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ปญัหาครผููดู้แลเดก็เลก็ ยงัขาด
ความรูค้วามเขา้ใจในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ระดบัปฐมวยั อย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการเขยีนแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคใหม ่ๆ ท าใหเ้ขยีนแผนฯ ไดไ้มด่ ี
ไมม่ปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร ปญัหาครขูาดการผลติสื่อการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะการน าภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่มาประยกุตใ์ชง้านปญัหาครผููด้แูลเดก็ยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจในบทบาทหน้าทีข่อง
ตนเอง ปญัหาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ยงัไมม่กีารก าหนดคุณภาพและมาตรฐานทีเ่ป็นระบบเดยีวกนั เป็นตน้ 
ซึง่สิง่เหล่านี้เป็นตวัก าหนดทศิทางของการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อยา่งส าคัญ
ยิง่ (เทศบาลต าบลหนองกุงศร.ี 2552 : 9) 
  จากสภาพดงักล่าว ผูว้จิยัในฐานะ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา 
การพฒันาครผููด้แูลเดก็เลก็ในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ ส าหรบัเดก็ปฐมวยั สงักดั
กองการศกึษา เทศบาลต าบลหนองกุงศร ีอ าเภอหนองกุงศร ีจงัหวดักาฬสนิธุ ์ซึง่ผลทีไ่ดจ้ากการวจิยั
ครัง้นี้  จะเป็นขอ้สนเทศในการพฒันาครผููด้แูลเดก็เลก็  ในดา้นการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การ
เรยีนรู ้ส าหรบัเดก็ปฐมวยั ใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุด  ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อคร ูเดก็เลก็ ศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ และประชาชนในทอ้งถิน่ต่อไป  
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษา สภาพปจัจบุนั ปญัหาในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูส้ าหรบัเดก็
ปฐมวยั ในสงักดักองการศกึษา เทศบาลต าบลหนองกุงศร ีอ าเภอหนองกุงศร ีจงัหวดักาฬสนิธุ์ 
 2.  เพื่อศกึษา การพฒันาครผููด้แูลเดก็เลก็  ในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้
ส าหรบัเดก็ปฐมวยั ในสงักดักองการศกึษา เทศบาลต าบลหนองกุงศร ีอ าเภอหนองกุงศร ีจงัหวดั
กาฬสนิธุ ์

ขอบเขตการวิจยั 
 ขอบเขตการวจิยั ดงันี้  
  1.  กลุ่มผูร้ว่มวจิยั จ านวน 18 คน แยกไดด้งันี้ 

  1.1  ผูว้จิยั จ านวน  1 คน  
  1.2  ครผููด้แูลเดก็เลก็ สงักดัเทศบาลต าบลหนองกุงศร ีอ าเภอหนองกุงศร ีรวม จ านวน  

17  คน แยกเป็น 
   1.2.1 ครผููด้แูลเดก็เลก็ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองกุงศร ี จ านวน 4 คน  
   1.2.2 ครผููด้แูลเดก็เลก็ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นหนองรวิหนงั  จ านวน 3 คน 
   1.2.3 ครผููด้แูลเดก็เลก็ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑว์ดัสะอาดนาด ีจ านวน 3 คน 
   1.2.4 ครผููด้แูลเดก็เลก็ ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑว์ดัโพธิท์อง  จ านวน 3 คน 
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  2.  กลุ่มผูใ้หข้อ้มลู จ านวน 16 คน แยกเป็น  
  2.1  ผูป้กครองเดก็เลก็จากศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 4 ศูนย ์ๆ ละ 2 คน  จ านวน 8 คน 
  2.2  คณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 4 ศูนย ์ๆ ละ 2 คน  จ านวน 8 คน 

  3.  วทิยากรใหค้วามรูใ้นการประชุมเชงิปฏบิตักิารและนิเทศภายใน  จ านวน 1 คน 
 4.  กรอบเนื้อหา เป็นการพฒันาคร ูในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ส าหรบั

เดก็ปฐมวยั โดยใหค้รมูคีวามรูค้วามเขา้ใจ ใน 3 ประเดน็ ไดแ้ก่  
  4.1  การจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูส้ าหรบัเดก็ปฐมวยั  
  4.2  ความสามารถในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ 
  4.3  ความสามารถในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ ตามแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ 
  ตามมาตรฐานที ่2 ผูด้แูลเดก็เลก็มคีวามสามารถในการจดัการประสบการณ์การเรยีนรู้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ และเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั และมาตรฐานที ่8 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มกีารรว่มมอืกนั
ระหว่างบา้น องคก์ารศาสนา สถาบนัทางวชิาการ องคก์รภาครฐัและเอกชนเพื่อพฒันาวถิกีารเรยีนรูใ้น
ชุมชน ตามมาตรฐานการจดัการศกึษาของส านกัประสานและพฒันาการจดัการศกึษาทอ้งถิน่ กรม
ส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย ส าหรบัการจดัการศกึษาในระดบัปฐมวยัขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ แบ่งออกเป็น 12 มาตรฐาน  31  ตวับ่งชี ้ (ส านกัประสานและพฒันาการจดั
การศกึษาทอ้งถิน่  กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่  กระทรวงมหาดไทย.  2549 : 5) 

 5.  กลยทุธท์ีใ่ชใ้นการพฒันา หมายถงึ การพฒันาครผููดู้แลเดก็เลก็ สงักดัเทศบาลต าบล
หนองกุงศร ีอ าเภอหนองกุงศร ีในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูส้ าหรบัเดก็ปฐมวยั ให้
เกดิประสทิธภิาพ โดยใชก้ลยทุธด์งันี้ คอื  

  5.1  การประชุมเชงิปฏบิตักิาร  
  5.2  กจิกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  
  5.3  การนิเทศภายใน 
  โดยน ากลุ่มเป้าหมายในการวจิยัทัง้หมด มาประชุมเชงิปฏบิตักิาร และสนทนากลุ่ม 

(Focus  Group) เพื่ออภปิราย ถกเถยีงวธิกีารพฒันาครผููด้แูลเดก็เลก็ ในการจดัท าแผนการจดั
ประสบการณ์การเรยีนรู ้ส าหรบัเดก็ปฐมวยั ใหเ้กดิประสทิธภิาพ โดยการบรูณาการการมสี่วนรว่มในทุก
ภาคส่วน และเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  

 6.  วธิกีารวจิยั การวจิยัครัง้นี้ ใชห้ลกัการของการวจิยัปฏบิตักิาร (Action Research 
Principle) ตามแนวคดิของ เคมมสิ และแมก็เทก็การท์ (ประวติ เอราวรรณ์. 2545 : 142-156 ; อา้งองิ
จาก Kemmis and McTaggart. 1988 : 11-15)  เพื่อปรบัปรงุหรอืพฒันาครผููด้แูลเดก็เลก็ สงักดัเทศบาล
ต าบลหนองกุงศร ีอ าเภอหนองกุงศร ีโดยด าเนินการเป็นวงรอบ (Spiral) ซึง่แต่ละวงรอบประกอบดว้ย  
การวางแผน (Planning)  การปฏบิตั ิ (Action)  การสงัเกต (Observation)  และการสะทอ้นผล  
(Reflection)  

 7.  ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวจิยั เริม่ 1 กรกฎาคม 2553 - 30 พฤศจกิายน  2553  รวม 
ระยะเวลาทัง้สิน้ 5 เดอืน  
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วิธีการด าเนินการวิจยั 
 

 การวจิยัครัง้นี้ เป็นการวจิยัปฏบิตักิาร (Actionh Research)  โดยผูว้จิยัไดน้ าเอาหลกัการและ
ขัน้ตอนตามแนวคดิของ Kemmis  และ McTaggart  (ประวติ  เอราวรรณ์.  2545 : 142 – 156)  
ประกอบดว้ย การวางแผน การปฏบิตักิาร การสงัเกตการณ์ และการสะทอ้นผล เริม่วจิยัวนัที ่1 
กรกฎาคม  2553 – 30 พฤศจกิายน 2553  รวมระยะเวลาทัง้สิน้ 5 เดอืน ซึง่รายละเอยีดและขัน้ตอน
การศกึษาคน้ควา้ประกอบดว้ยขัน้ตอน Kemmis  และ McTaggart  ของ ดงัต่อไปนี้  
  1.  การวางแผน  (Planning)   

  1.1  การประชุมเชงิปฏบิตักิารแก่ผูศ้กึษาคน้ควา้และครผููด้แูลเดก็เลก็  จ านวน 17  คน 
ในวนัที ่1  กรกฎาคม 2553  เนื้อหาในการพฒันาคร ูดงันี้  

   1.1.1  ความรูเ้กีย่วกบัหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั กระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2546 
   1.1.2  แนวทางการจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู ้
   1.1.3  แนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน สาระการเรยีนรู ้ การจดั

ประสบการณ์การเรยีนรู ้
   1.1.4  การวดัและประเมนิผล  

 โดยเชญิวทิยากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ  ดา้นจดัการศกึษาปฐมวยั  โดยตรง  ไดแ้ก่ 
 นายวรยทุธ  นามวงศ ์ ผูอ้ านวยการโรงเรยีนหนองหอไตรราชบ ารงุ  อ าเภอ หนองกุงศร ี จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์ 

  1.2  กจิกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน   
      1.3  การนิเทศภายใน  

2.  การปฏบิตั ิ (Action)   
  กลุ่มผูร้ว่มวจิยั  รว่มกนัน าแผนปฏบิตั ิ (Action Plan) ไปปฏบิตัติามกจิกรรมและการเกบ็

รวบรวมขอ้มลูตามเครือ่งมอืทีส่รา้งขึน้ ตามระยะเวลาก าหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิาร ดงันี้  
  2.1 การประชุมเชงิปฏบิตักิาร เป็นกจิกรรมเชญิวทิยากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถในการ

จดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ระดบัปฐมวยั 
  2.2  กจิกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  เป็นกจิกรรมทีจ่ดัท าขึน้เพื่อใหค้รทูีม่แีผนจดัประสบการณ์

การเรยีนรู ้ ทีม่ปีระสทิธภิาพโดยจากการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญ ไดใ้หค้ าแนะน า  ปรกึษา เสนอแนะ
แนวทางและปรบัปรุงแกไ้ขแผนฯ แก่ครทูีม่แีผนการสอนยงัไม่มปีระสทิธภิาพ  ใหม้แีผนฯ ทีม่ ี
ประสทิธภิาพ  และน าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีจ่ดัท าขึน้  ไปจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ด ้ 

  2.3  การนิเทศภายใน เป็นกจิกรรมทีผู่ศ้กึษาคน้ควา้และผูร้ว่มศกึษาคน้ควา้รว่มกนั
ตดิตามการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ และน าแผนฯ  ไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอน  เพื่อใหค้ าแนะน า  ขอ้เสนอแนะ  และช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในการจดัท าแผนฯ  และการจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอน 
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 3.  การสงัเกต  (Observation)   
  กลุ่มผูร้ว่มวจิยั  ไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูในแต่ละกจิกรรม ดงันี้ คอื  
  3.1  การประชุมเชงิปฏบิตักิาร  ใชแ้บบสมัภาษณ์การประชุมเชงิปฏบิตักิาร   
  3.2  กจิกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  เป็นการน าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ ไปใชง้าน  

ใชแ้บบประเมนิ ไดแ้ก่  แบบประเมนิการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูข้องครู 
  3.3  การนิเทศภายใน  ใชแ้บบสงัเกตการนิเทศภายใน 
  3.4  ใชเ้ทคนิคเชงิคุณภาพ  ยดึหลกัสามเสา้  (Triangulation)  ซึง่ประกอบดว้ย หลกัสาม

เสา้ดา้นขอ้มลู เป็นการเกบ็ขอ้มลูจากหลายคน  หลกัสามเสา้ดา้นผูศ้กึษา เป็นการสะทอ้นประเดก็จากผู้
รว่มวจิยั  และหลกัสามเสา้ดา้นวธิกีาร  เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์  การบนัทกึ  การ
ประเมนิและการทดสอบ  ผูร้ว่มวจิยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยเครือ่งมอืและวธิกีารทีร่ะบุไวใ้น
แผนปฏบิตักิาร แลว้น ามาวเิคราะหข์อ้มลูเชงิบรรยาย  

 4.  การสะทอ้นผล (Reflection)   มกีารด าเนินการดงันี้  
  จากการพฒันาครผููส้อน  ครผููด้แูลเดก็เลก็  สงักดักองการศกึษา  เทศบาลต าบลหนองกุง

ศร ี อ าเภอหนองกุงศร ี จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ผูศ้กึษาและผูร้ว่มศกึษาคน้คว้า ไดน้ าผลจากการวเิคราะห์
ขอ้มลูของการปฏบิตัติามกจิกรรมทุกกจิกรรม สะทอ้นผลใหเ้หน็ถงึจดุเด่น          จดุดอ้ยเพื่อหาแนว
ทางแกไ้ขจดุดอ้ยและเสรมิจุดเด่น  ดงันี้  

  1.  การเตรยีมการสอนและการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้พบว่า  
ครมูคีวามรู ้ ความเขา้ใจในการจดัท าแผนการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

  2.  ครสูามารถน าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

  3.  การใชส้ื่อการเรยีนการสอน พบว่า การผลติสื่อการเรยีนการสอนของคร ู 
ยงัไมเ่พยีงพอ  กบัจ านวนนักเรยีน คงตอ้งหาแนวทางพฒันาใหด้ขีึน้ 

  4.  การวดัและประเมนิผล พบว่า  ครผููส้อนใชก้ารวดัประเมนิผลทีส่อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคใ์นแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูใ้นระดบัด ี

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  แบ่งออกเป็น  3  ประเภท ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบ
สงัเกต  และแบบประเมนิ มรีายละเอยีดดงันี้  

 1.  ประเภทเครือ่งมอื ประกอบดว้ย 3 ประเภท  จ านวน 3 ฉบบั ดงันี้  
  1.1  แบบสอบถามเกีย่วกบัการสอนของคร ูจ านวน  1 ฉบบั 
  1.2  แบบสงัเกต  การนิเทศภายใน จ านวน  1 ฉบบั 
  1.3  แบบประเมนิ เกีย่วกบัแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ ของคร ูจ านวน  1 ฉบบั 
 2.  ลกัษณะของเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู   ผูว้จิยัไดน้ ามาเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

จ านวน  3  ฉบบั ดงันี้  
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  2.1  แบบสอบถาม จ านวน 1  ฉบบั ไดแ้ก่  แบบสอบถามเกีย่วกบัการสอนของคร ู โดย
เกบ็ขอ้มลูจากผูร้ว่มวจิยั 

  2.2  แบบสงัเกต  จ านวน 1  ฉบบั ไดแ้ก่  แบบสงัเกตการนิเทศภายใน  เกบ็ขอ้มลูจากผู้
รว่มวจิยั 

  2.3  แบบประเมนิ  จ านวน  1  ฉบบั  ไดแ้ก่  แบบประเมนิการจดัท าแผนการจดั
ประสบการณ์การเรยีนรูข้องคร ู โดยเกบ็ขอ้มลูจากผูร้ว่มวจิยั 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  ใชร้ะยะเวลาทีใ่นการวจิยั เริม่  1  กรกฎาคม  2553 – 30 พฤศจกิายน  
2553  รวมระยะเวลาทัง้สิน้ 5 เดอืน โดยด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ย 
วธิกีารดงันี้  

 1.  กจิกรรมการประชุมเชงิปฏบิตักิาร เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูร้ว่มศกึษาคน้ควา้และ
วทิยากร  หลงัจากการประชุมเชงิปฏบิตักิารสิน้สุดลง โดยใชแ้บบทดสอบความรู้ 

 2.  กจิกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  เป็นกจิกรรมทีจ่ดัท าขึน้เพื่อใหค้รทูีม่แีผนจดัประสบการณ์การ
เรยีนรูร้ะดบัปฐมวยั  ทีม่ปีระสทิธภิาพ  ไดใ้หค้ าแนะน า  ปรกึษา  เสนอแนะแนวทาง  และปรบัปรงุแกไ้ข
แผนฯ  แก่ครทูีม่แีผนการจดัประสบการณ์เรยีนรูร้ะดบัปฐมวยัทีย่งัไมม่ปีระสทิธภิาพ  ใหม้แีผนฯ ทีม่ ี
ประสทิธภิาพ  และน าแผนการเรยีนรูท้ีจ่ดัท าขึน้  ไปจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ด ้ โดยจดัท าขอ้มลูเชงิ
ปรมิาณ หาค่าสถติไิดแ้ก่  ค่าเฉลีย่ (Mean)  และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  ใชแ้บบประเมนิ
แผนการจดัการเรยีนรู ้ 

 3.  กจิกรรมการนิเทศภายใน  ใชแ้บบสงัเกตการนิเทศภายใน 
 

สรปุผล  อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาสภาพปัจจบุนัปัญหา ในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ส าหรบัเดก็ปฐมวยั ในสงักดักองการศึกษา เทศบาลต าบลหนองกงุศรี อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดั
กาฬสินธุ์ 

 สภาพปจัจบุนั  ปญัหาในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูส้ าหรบัเดก็ปฐมวยั  
ในสงักดักองการศกึษาเทศบาลต าบลหนองกุงศร ี อ าเภอหนองกุงศร ี จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ซึง่กลุ่มผูใ้ช้
ขอ้มลู จ านวน 16 คน ไดแ้ก่ ผูป้กครองเดก็เลก็จ านวน 8 คน และคณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
จ านวน 8  คน โดยเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มผูร้ว่มวจิยั  ไดแ้ก่ ครผููด้แูลเดก็เลก็  สงักดัเทศบาลต าบลหนองกุง
ศร ี อ าเภอหนองกุงศร ี รวมจ านวน 17 คน ในวนัที ่1 กรกฎาคม 2553  เพื่อใหท้ราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั 
สภาพปจัจบุนัปญัหาในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูส้ าหรบัเดก็ปฐมวยั ในสงักดักอง
การศกึษา  เทศบาลต าบลหนองกุงศร ี อ าเภอหนองกุงศร ี จงัหวดักาฬสนิธุ์  เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ
ตรงกนั ในการสื่อความหมายของการเสนอ ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบั สภาพปจัจุบนั ปญัหาในการ
จดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ส าหรบัเดก็ปฐมวยั ในสงักดักองการศกึษา  เทศบาลต าบล
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หนองกุงศร ี อ าเภอหนองกุงศร ี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ผลการวจิยั พบว่า สภาพปจัจุบนั ปญัหาในการจดัท า
แผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูส้ าหรบัเดก็ปฐมวยั ในสงักดักองการศกึษา เทศบาลต าบลหนองกุงศร ี
อ าเภอหนองกุงศร ีจงัหวดักาฬสนิธุ์ พบว่า ระดบัคุณภาพการสอนของครใูน 4 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการ
น าเขา้สู่บทเรยีน  ดา้นการด าเนินการสอน ดา้นการสรปุบทเรยีน และดา้นการประเมนิผลการเรยีนการ
สอน  โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (เฉลีย่ 3.12) คุณภาพการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้
ของครใูน 5 ดา้นไดแ้ด่ ดา้นจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ดา้นเน้ือหา ดา้นกระบวนการเรยีนรู ้ดา้นสื่อการ
เรยีนรูแ้ละดา้นการวดัผลและประเมนิผล โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (เฉลีย่ 3.31) 

ผลการพฒันาครผููด้แูลเดก็เลก็  ในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์เรียนรู้  ส าหรบั
เดก็ปฐมวยั  สงักดักองการศึกษา  เทศบาลต าบลหนองกงุศรี  อ าเภอหนองกงุศรี  จงัหวดั
กาฬสินธุ ์  

 จากการศกึษาสภาพปจัจบุนั  ปญัหาในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูส้ าหรบั
เดก็ปฐมวยั  ในสงักดักองการศกึษา เทศบาลต าบลหนองกุงศร ี อ าเภอหนองกุงศร ี จงัหวดักาฬสนิธุ ์ท า
ใหม้องเหน็ปญัหาในการจดัท าแผนฯ แคบลงจากนัน้ผูร้่วมวจิยัไดร้ะดมความคดิ วางแผน เพื่อใหเ้กดิการ
พฒันา โดยผูร้ว่มวจิยั น าเสนอขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการด าเนินการมาจดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร ใชก้ลยทุธก์าร
วจิยัเชงิปฏบิตักิาร (Action  Research) แบ่งออกเป็น 2 วงรอบ (Spiral)  ซึง่แต่ละวงรอบประกอบดว้ย 
การวางแผน (Planning)  การปฏบิตั ิ (Action)  การสงัเกต (Observation)  และการสะทอ้นผล 
(Reflection) จากนัน้กลุ่มผูร้่วมวจิยั  ไดร้ะดมความคดิ วางแผน เพื่อใหเ้กดิการพฒันา โดยใชก้ารประชุม
เชงิปฏบิตักิาร การจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้และการนิเทศภายใน  

การด าเนินการพฒันาในวงรอบท่ี  1 
 การด าเนินการพฒันาครผููดู้แลเดก็เลก็ ในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้

ส าหรบัเดก็ปฐมวยั ในวงรอบที ่ 1 เป็นการด าเนินการในขัน้ตอนการประชุมเชงิปฏบิตักิาร การจดัท า
แผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้และการนิเทศภายใน ผลการด าเนินงานในการประชุมเชงิปฏบิตักิาร
ในครัง้นี้ ท าใหก้ลุ่ม ผูร้ว่มวจิยั ไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้
ระดบัปฐมวยั ไดต้ามขัน้ตอนและองคป์ระกอบของการจดัท าแผน  ใหเ้ป็นไปตามโครงสรา้งของหลกัสตูร
การศกึษาปฐมวยั กระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2546 และสามารถทีจ่ะน าความรู ้ความเขา้ใจทีไ่ดจ้ากการ
ประชุมเชงิปฏบิตักิาร ไปจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ระดบัปฐมวยัได ้สรปุไดว้่า การ
พฒันาครผููด้แูลเดก็เลก็ ในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ส าหรบัเดก็ปฐมวยั ในสงักดั
กองการศกึษา เทศบาลต าบลหนองกุงศร ี อ าเภอหนองกุงศร ีจงัหวดักาฬสนิธุ ์ในวงรอบที ่1 พบว่า ผล
จากการด าเนินงานตามกลยุทธใ์นการพฒันา ไดแ้ก่ การประชุมเชงิปฏบิตักิาร กจิกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  
และการนิเทศภายใน  พบว่า ระดบัคุณภาพในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ โดยรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง(เฉลีย่ 3.31)  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า  อยูใ่นระดบัมาก 2  ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ และดา้นเนื้อหา  ส่วนทีเ่หลอื  3  ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยเรยีงดา้น
อนัดบัค่าเฉลีย่สงูสุดไปหาต ่าสุด  ไดแ้ก่  ดา้นกระบวนการเรยีนรู ้ดา้นสื่อการเรยีนรู ้และดา้นการวดัผล
และประเมนิผล ผลจาการพฒันาในวงรอบที ่1 ท าใหค้รผููด้แูลเดก็เลก็ มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการจดัท า
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แผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูส้ าหรบัเดก็ปฐมวยั อยูใ่นระดบัปานกลาง และสามารถน าแผนการจดั
ประสบการณ์การเรยีนรูส้ าหรบัเดก็ปฐมวยั ไปจดักระบวนการเรยีนการสอนไดอ้ย่างเหมาะสม 
พอสมควร 

การด าเนินการพฒันาในวงรอบท่ี  2 
 การด าเนินงาน การพฒันาครผููด้แูลเดก็เลก็  ในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ 

ส าหรบัเดก็ปฐมวยั  สงักดักองการศกึษา  เทศบาลต าบลหนองกุงศร ี อ าเภอหนองกุงศร ี จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์ ในวงรอบที ่2  พบว่า ครผููด้แูลเดก็เลก็ ไดจ้ดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูอ้ยา่ง
สมบรูณ์ทัง้หมด เช่น ดา้นการเตรยีมการสอนและการจดัท าแผนการสอน พบว่า การก าหนดเวลาสอน
สอดคลอ้งกบักจิกรรมทีท่ า และการก าหนดเนื้อหาทีส่อน สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องแผนการ ดา้น
กจิกรรมการเรยีนการสอน พบว่า เน้นกระบวนการมสี่วนรว่มของนกัเรยีน และมกีารสรปุในเน้ือหาทีส่อน
ในแต่ละคาบ ดา้นการใชส้ื่อการเรยีนการสอน พบว่า การใชส้ื่อการเรยีนการสอนมากขึน้ และมกีารน าสื่อ
สมยัใหมม่าใช ้ประกอบ เช่น สื่อทางอนิเตอรเ์น็ต ดา้นการวดัและประเมนิผล พบว่า ครไูดต้ดิตาม
นกัเรยีนทีม่ปีญัหาการเรยีนชา้ ดา้นบุคลกิภาพของครผููส้อน พบว่า ครผููส้อนมบีุคลกิภาพทีด่ ีแต่งกาย 
เรยีบรอ้ย เป็นตน้ การพฒันาครผููด้แูลเดก็เลก็ ในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ส าหรบั
เดก็ปฐมวยั สงักดักองการศกึษาเทศบาลต าบลหนองกุงศร ี อ าเภอหนองกุงศร ี จงัหวดักาฬสนิธุ ์ใน
วงรอบที ่ 2  ผลจากการด าเนินงานตามกลยุทธใ์นการพฒันา ไดแ้ก่ การประชุมกลุ่มยอ่ย  กจิกรรมเพื่อน
ช่วยเพื่อน และการนิเทศภายใน  ระดบัคุณภาพ เกีย่วกบัการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ 
เปรยีบเทยีบวงรอบที ่ 1  และวงรอบที ่2 พบว่า  ครผููดู้แลเดก็เลก็มกีารพฒันาทุกดา้น  ซึง่ในวงรอบที ่ 
1  โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (เฉลีย่ 3.31) มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก 2  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นจดุประสงค์
การเรยีนรู ้ และดา้นเนื้อหา  ส่วนทีเ่หลอืมคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ
เรยีนรู ้ดา้นสื่อการเรยีนรู ้และดา้นการวดัผลและประเมนิผล และส าหรบัวงรอบที ่2 มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น(เฉลีย่ 3.72) ไดแ้ก่ ดา้น จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ดา้นเน้ือหา ดา้นกระบวนการเรยีนรู ้ดา้นสื่อ
การเรยีนรู ้และดา้นกระบวนการผลและประเมนิผล ซึง่มกีารพฒันาสงูขึน้รอ้ยละ 13.55 ผลการพฒันาทัง้ 
2 วงรอบท าใหค้รมูคีวามรูค้วามเขา้ใจในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ส าหรบัเดก็
ปฐมวยัอยูใ่นระดบัมาก  และสามารถน าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ไปจดักระบวนการเรยีนการ
สอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

สรปุผล  การพฒันาครผููด้แูลเดก็เลก็  ในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์เรียนรู้  
ส าหรบัเดก็ปฐมวยั  สงักดักองการศึกษา  เทศบาลต าบลหนองกงุศรี  อ าเภอหนองกงุศรี  จงัหวดั
กาฬสินธุท์ัง้ 2 วงรอบ 

 จากการพฒันาครผููด้แูลเดก็เลก็ ในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ ส าหรบั
เดก็ปฐมวยั สงักดักองการศกึษา  เทศบาลต าบลหนองกุงศร ี อ าเภอหนองกุงศร ี  
จงัหวดักาฬสนิธุ ์ทัง้ 2 วงรอบโดยใชก้ลยุทธก์ารพฒันา ไดแ้ก่ การประชุมเชงิปฏบิตักิาร  กจิกรรมเพื่อน
ช่วยเพื่อน และการนิเทศภายใน ระดบัคุณภาพ เกีย่วกบัการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ 
เปรยีบเทยีบวงรอบที ่ 1  และวงรอบที ่2 พบว่า  ครผููดู้แลเดก็เลก็มกีารพฒันาทุกดา้น  ซึง่ในวงรอบที ่ 
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1  โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (เฉลีย่ 3.31) มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก 2  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นจดุประสงค์
การเรยีนรู ้ และดา้นเนื้อหา  ส่วนทีเ่หลอืมคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ
เรยีนรู ้ดา้นสื่อการเรยีนรู ้และดา้นการวดัผลและประเมนิผล และส าหรบัวงรอบที ่2 มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น(เฉลีย่ 3.72) ไดแ้ก่ ดา้น จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ดา้นเน้ือหา ดา้นกระบวนการเรยีนรู ้ดา้นสื่อ
การเรยีนรู ้และดา้นกระบวนการผลและประเมนิผล ซึง่มกีารพฒันาสงูขึน้รอ้ยละ 13.55 จากการพฒันา 
กลุ่มผูร้ว่มวจิยั ไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ระดบั
ปฐมวยั ตามองคป์ระกอบของการจดัท าแผน ตามโครงสรา้งหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พ.ศ. 2546 เรือ่ง
แนวทางการจดัท าแผนฯ แนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน สาระการเรยีนรู ้การจดั
ประสบการณ์การเรยีนรู ้การวเิคราะหห์ลกัสตูร ไดอ้ย่างเหมาะสม แสดงใหเ้หน็ถงึการพฒันาตนเอง ใน
การจดัท าแผนฯ ของครผููด้แูลเดก็เลก็ทุกคน และสามารถน าแผนฯ ไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอน ใหแ้ก่ผูเ้รยีน ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   

 
อภิปรายผล 

 การวจิยัเรือ่ง การพฒันาครผููด้แูลเดก็เลก็ ในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้
ส าหรบัเดก็ปฐมวยั สงักดักองการศกึษาเทศบาลต าบลหนองกุงศร ีอ าเภอหนองกุงศร ีจงัหวดักาฬสนิธุ ์
พบประเดน็ทีน่่าสนใจ ควรน ามาอภปิรายผล ดงันี้  

 สภาพปจัจบุนั ปญัหาในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูส้ าหรบัเดก็ปฐมวยั ใน
สงักดักองการศกึษา เทศบาลต าบลหนองกุงศร ีอ าเภอหนองกุงศร ีจงัหวดักาฬสนิธุ์ พบว่า ระดบั
คุณภาพการสอนของครใูน 4 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการน าเขา้สู่บทเรยีน  ดา้นการด าเนินการสอน ดา้นการ
สรปุบทเรยีน และดา้นการประเมนิผลการเรยีนการสอน  โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (เฉลีย่ 3.12) 
คุณภาพการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูข้องครใูน 5 ดา้นไดแ้ด่ ดา้นจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
ดา้นเนื้อหา ดา้นกระบวนการเรยีนรู ้ดา้นสื่อการเรยีนรูแ้ละดา้นการวดัผลและประเมนิผล โดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (เฉลีย่ 3.31)สะทอ้นใหเ้หน็ว่า ครผููด้แูลเดก็เลก็ ยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบั การ
จดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ส าหรบัเดก็ปฐมวยั ดงันัน้หน่วยงานทีก่ ากบัดแูล ไดแ้ก่ 
เทศบาลต าบลหนองกุงศร ีอ าเภอหนองกุงศร ีจงัหวดักาฬสนิธุ ์ควรตอ้งจดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารการ
จดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูส้ าหรบัเดก็ปฐมวยั ใหแ้ก่ครผููด้แูลเดก็เลก็ เป็นประจ าทุกปี 
เพื่อใหค้รผููด้แูลเดก็เลก็ ไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูส้ าหรบั
เดก็ปฐมวยั เพื่อครสูามารถเขยีนแผนฯ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และน าแผนฯทีไ่ด ้ไปจดัการเรยีนการ
สอนได ้ท าใหศู้นยพ์ฒันาเดก็เลก็ เป็นทีย่อมรบั ศทัธาของผูป้กครองและชุมชน ต่อไป ซึง่ผลการวจิยัใน
ประเดน็น้ีสอดคลอ้งกบั นโยบายการจดัการศกึษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ของ กรมส่งเสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่  กระทรวงมหาดไทย (2548 : 5 – 15) อธบิายถงึ นโยบายดา้นการจดัการศกึษาปฐมวยั 
ไวว้่า จดัการศกึษาใหเ้ดก็ปฐมวยัไดเ้ขา้รบับรกิารทางการศกึษาอย่างทัว่ถงึและมคีุณภาพส่งเสรมิ
สนบัสนุนใหบุ้คคล ครอบครวั ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา 
สถาบนัประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื่นในทอ้งถิน่ มสีทิธแิละมสี่วนรว่มในการจดัการศกึษาปฐมวยั 
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สอดคลอ้งกบัเสน่ห ์ ทมิสุกใส  (2542 : 43)  ไดใ้หค้วามหมายของแผนการเรยีนรู ้หรอืแผนการสอนไว้
ว่า แผนการเรยีนรูห้รอืแผนการสอน  คอื แผนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  การใชส้ื่อการสอน  
การวดัผลประเมนิผลใหส้อดคลอ้งกบัเนื้อหาและจดุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้ในหลกัสตูร  หรอืกล่าวอกีนยั
หนึ่งไวว้่าแผนการสอน  เป็นแผนทีผู่ส้อนจดัท าขึน้จากคู่มอืครหูรอืแนวการสอนของกรมวชิาการท าให้
ผูส้อนทราบว่าจะสอนเน้ือหาใด  เพื่อจดุประสงคใ์ด สอนอยา่งไร  ใชส้ื่ออะไร และวดัผลประเมนิผลโดย
วธิใีดตลอดทัง้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ไกรศกัดิ ์เพยีรภเูขา (2552 : 82 – 83)  ไดศ้กึษา การพฒันา
ครผููส้อน เดก็ปฐมวยัในการจดัท าแผนการสอน โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัเหนือ สงักดัส านกังานการศกึษา 
เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์ โดยใชก้ารวจิยัเชงิปฏบิตักิาร ผลการศกึษา สภาพก่อนการพฒันา  ครผููส้อนยงั
ไมส่ามารถวางแผนการเรยีนรูแ้ละเขยีนแผนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางการประเมนิผลในแต่
ละแผน ยงัไมส่ามารถวดัผูเ้รยีนตามสภาพจรงิได ้ ครผููส้อนยงัผลติสื่อและนวตักรรมการสอนน้อยมาก  
จงึตอ้งมกีารระดมความคดิในการแกป้ญัหาในเชงิพฒันาการจดัการเรยีนของครผููส้อน การพฒันาใน
วงรอบที ่1 ใชก้ลยทุธก์ารประชุมเชงิปฏบิตักิาร การประชุมกลุ่มยอ่ย กจิกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน และการ
นิเทศภายใน  ผลการพฒันาท าใหค้รมูคีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถน าแผนฯ ไปใชใ้นการจดั
กระบวนการเรยีนการสอนใหแ้ก่ผูเ้รยีน ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
  การพฒันาครผููด้แูลเดก็เลก็ ในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ ส าหรบัเดก็
ปฐมวยั สงักดักองการศกึษา  เทศบาลต าบลหนองกุงศร ี อ าเภอหนองกุงศร ี จงัหวดักาฬสนิธุ ์ทัง้ 2 
วงรอบโดยใชก้ลยุทธก์ารพฒันา ไดแ้ก่ การประชุมเชงิปฏบิตักิาร  กจิกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน และการ
นิเทศภายใน โดยแบ่งออกเป็น 2 วงรอบ ซึง่แต่ละวงรอบประกอบดว้ยการวางแผน การปฏบิตั ิการ
สงัเกต และการสะทอ้นผล สรปุผลกระบวนการพฒันาในวงรอบที ่1 พบว่า ผลจากการด าเนินงานตามกล
ยทุธใ์นการพฒันาไดแ้ก่ การประชุมเชงิปฏบิตักิาร กจิกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน และการนิเทศภายใน ท าให้
ครผููด้แูลเดก็เลก็ มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูส้ าหรบัเดก็ปฐมวยั
อยูใ่นระดบัปานกลาง และสามารถน าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูส้ าหรบัเดก็ปฐมวยัไปจดั
กระบวนการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสมพอสมควร ซึง่ผลการวจิยัในประเดน็นี้อภปิราย ได้ว่า จาก
ผลการพฒันาในวงรอบที ่1 โดยใชก้ารวจิยัเชงิปฏบิตักิาร กลยทุธใ์นการพฒันาไดแ้ก่ การประชุมเชงิ
ปฏบิตักิาร กจิกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน และการนิเทศภายใน ท าใหค้รผููด้แูลเดก็เลก็มคีวามรูค้วามเขา้ใจใน
การจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูส้ าหรบัเดก็ปฐมวยั อยูใ่นระดบัปานกลาง สะทอ้นใหเ้หน็ว่า
การใชก้ารวจิยัเชงิปฏบิตักิารท าใหค้รผููด้แูลเดก็เลก็มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการจดัท าแผนการจดั
ประสบการณ์การเรยีนรูส้ าหรบัเดก็ปฐมวยัไดม้ากขึน้กว่าเดมิจนสามารถจดัท าแผนการสอนอยูใ่นระดบั
ปานกลางซึง่จะตอ้งใชก้ระบวนการนิเทศตดิตามผลเพื่อใหไ้ด้รบัค่าเฉลีย่ในระดบัมากต่อไปซึง่ผลการวจิยั
ในประเดน็นี้สอดคลอ้งกบั แนวคดิการวจิยัเชงิปฏบิตักิารของ เคมมสิ และแมคแทกการท์ (ประวติ เอ
ราวรรณ. 2545 : 142 – 156 ; อา้งองิจาก Kemmis and McTaggart. 1988 : 11 – 15) กล่าวว่า  การ
วจิยัเชงิปฏบิตักิาร หมายถงึ กระบวนการศกึษาคน้ควา้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบของกลุ่มผูป้ฏบิตังิาน เพื่อ
ท าความเขา้ใจต่อปญัหาหรอืขอ้สงสยัทีก่ าลงัเผชญิอยูแ่ละใหไ้ดแ้นวทางการปฏบิตัหิรอืวธิกีารแกไ้ข
ปรบัปรงุทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ในการปฏบิตังิานซึง่ 4 ขัน้ตอนคอื การวางแผน การปฏบิตั ิ
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การสงัเกต และการสะทอ้นผล สอดคลอ้งกบัแนวคดิในการพฒันาบุคลากรโดยใชก้ารประชุมเชงิ
ปฏบิตักิารของสมคดิ  บางโม  (2544 : 93)  กล่าวว่า การประชุมเชงิปฏบิตักิาร หมายถงึ การฝึกอบรมที่
ผูเ้ขา้อบรมจะไดป้ฏบิตัจิรงิอาจเป็นการฝึกอบรมโดยใชเ้ครือ่งมอืใหม่ๆ    การประชุมเพื่อสรา้งอุปกรณ์
ต่าง ๆ หรอืประชุมเมือ่ไดร้บัความรูใ้หมท่ีจ่ะตอ้งฝึกเพื่อน าไปปฏบิตั ิเป็นต้น ตลอดทัง้สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของสมบตั ิ ภจูรติ (2552 : 94 – 95)  ไดท้ าการวจิยัเรือ่ง การพฒันาบุคลากรในการจดัท า
หลกัสตูรสถานศกึษาในระดบัปฐมวยั  โรงเรยีนอนุบาลสกลนคร อ าเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร  ผล
การศกึษาพบว่า การวจิยัปฏบิตักิาร และน านวตักรรมการพฒันาบุคลากรในการจดัท าหลกัสตูรปฐมวยั  
โดยการประชุมเชงิปฏบิตักิาร การนิเทศตดิตามเพื่อปรบัปรงุหลกัสตูร ผลท าใหส้ามารถพฒันาบุคลากร
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   
 ผลการพฒันาครผููด้แูลเดก็เลก็  ในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ ส าหรบัเดก็
ปฐมวยั  ในสงักดักองการศกึษา  เทศบาลต าบลหนองกุงศร ี อ าเภอหนองกุงศร ี จงัหวดักาฬสนิธุ ์  
หลงัจากไดม้กีารด าเนินงาน พบว่า ครผููด้แูลเดก็เลก็ผ่านการนิเทศภายในท าใหค้รมูคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ส าหรบัเดก็ปฐมวยัอยูใ่นระดบัมาก(เฉลีย่ 3.72) กลุ่มผู้
รว่มวจิยั ไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ระดบัปฐมวยั 
สามารถจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูร้ะดบัปฐมวยั ตามองคป์ระกอบของการจดัท าแผนตาม
โครงสรา้งหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พ.ศ. 2546 ในเรือ่งแนวทางการจดัท าแผนฯ แนวทางการจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนสาระการเรยีนรู ้การจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้การวเิคราะหห์ลกัสตูร เป็น
ตน้ ไดอ้ยา่งเหมาะสม แสดงใหเ้หน็ถงึการพฒันาตนเอง ในการจดัท าแผนฯของครผููด้แูลเดก็เลก็ทุกคน 
และสามารถน าแผนฯ ไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหแ้ก่ผูเ้รยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่
ผลการวจิยัในประเดน็น้ีอภปิรายไดว้่า จากผลการวจิยัในวงรอบที ่2 โดยใชก้ารนิเทศภายใน พบว่า กลุ่ม
ผูร้ว่มวจิยั ไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ระดบัปฐมวยั
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สะทอ้นใหเ้หน็ว่า การใชก้ารนิเทศภายใน เป็นส่วนกระตุ้นใหค้รผููด้แูลเดก็เลก็ 
แสดงความรูค้วามสามารถไดอ้ยา่งเหมาะสมแสดงใหเ้หน็ถงึการพฒันาตนเอง ในการจดัท าแผนฯ ของครู
ผูด้แูลเดก็เลก็ทุกคน และสามารถน าแผนฯ ไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหแ้ก่ผูเ้รยีน ได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ เป็นต้น ซึง่ผลการวจิยัในประเดน็นี้สอดคลอ้งกบั แนวคดิการพฒันาบุคลากร โดย
ใชก้ารนิเทศภายในของส านักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิ(2541 : 51) อธบิายว่า การ
นิเทศภายในเป็นการส่งเสรมิ สนบัสนุน หรอืใหค้วามช่วยเหลอืครใูนโรงเรยีนใหป้ระสบความส าเรจ็ใน
การปฏบิตังิานตามภารกจิหลกัคอื การสอนหรอืการสรา้งเสรมิพฒันาการของผูเ้รยีนทุกดา้นสอดคลอ้ง
กบั จนัทรานี สงวนนาม (2544 : 154) ไดก้ล่าวถงึ กจิกรรมนิเทศภายในสถานศกึษามหีลายอยา่งโดย
ค านึงถงึสภาพปจัจบุนั ปญัหาและความตอ้งการของสถานศกึษาแต่ละแห่ง เช่น การประชุม อบรม 
ปฐมนิเทศ การสงัเกตการสอนในชัน้เรยีน การใหค้ าปรกึษาหารอืเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล การวจิยั
เชงิปฏบิตักิาร เป็นตน้ ตลอดทัง้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ไพรตัน์ บุญรกัษา (2551 : 81) ไดศ้กึษา การ
พฒันาบุคลากรในการจดัประสบการณ์ส าหรบัเดก็ปฐมวยัสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองใหญ่ 
อ าเภอหนองกุงศร ีจงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยใชก้ลยุทธก์ารประชุมเชงิปฏบิตักิาร และการนิเทศ ผลการ
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ด าเนินการ พบว่า กลุ่มผูร้ว่มวจิยัมคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัการจดัการศกึษาตามหลกัสตูรการศกึษา
ปฐมวยั และสามารถจดักจิกรรมการเรยีนการสอนไดด้ว้ยความมัน่ใจ 
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การพฒันาการจดัประสบการณ์ส่งเสริมพฤติกรรมทางสงัคมของเดก็ปฐมวยัโดยใช้การเล่า
นิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จ าลอง 

The development of experience to promote social behavior of early childhood using Aesop 
Storytelling with simulation. 

 

นางวไิลลกัษณ์  ภาโส   ผศ.ดร.ทศันีย ์ นาคุณทรง  ดร.สมปอง  ศรกีลัยา 
Wilaiilak  Phaso  Assoc.Prof.Dr.Thassanee  Nakhunsong Dr.Sompong  Srikallaya 

 
บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาการจดัประสบการณ์ส่งเสรมิพฤตกิรรม 
ทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั  โดยใชก้ารเล่านิทานอสีปประกอบการใชส้ถานการณ์จ าลอง 2)เปรยีบเทยีบ
พฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักจิกรรม  และ 3)ศกึษาความพงึพอใจของเดก็ที่
มต่ีอการจดัประสบการณ์ส่งเสรมิพฤตกิรรมทางสงัคม  โดยใชก้ารเล่านิทานอสีปประกอบการใช้
สถานการณ์จ าลอง  กลุ่มเป้าหมายเป็นเดก็ปฐมวยัทีก่ าลงัเรยีนอยู่ชัน้อนุบาลปีที ่2  ภาคเรยีนที ่1  ปี
การศกึษา 2554  จ านวน  10 คน  โรงเรยีนบา้นหวันาค าโนนสมบตั ิ อ าเภอกุดรงั  ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 3  การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (Action  Research)   
 ผลการวจิยั  พบว่า 
  1.  การพฒันาการจดัประสบการณ์ส่งเสรมิพฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั  โดยใชก้าร
เล่านิทานอสีปประกอบการใชส้ถานการณ์จ าลอง  จ านวน  18  แผน  สามารถสรปุเป็นขัน้ตอนตาม
รปูแบบการวจิยัเชงิปฏบิตักิารไดด้งันี้  ช่วงที ่ 1  ขัน้วางแผน จดัเตรยีมแผนการจดัประสบการณ์  ใน
หน่วยที ่ 1-2 แผนที ่ 1-6  สื่อและแบบประเมนิพฤตกิรรมทางสงัคมทา้ยช่วง  ขัน้ปฏบิตั ิ ทดลองใช้
แผนการจดัประสบการณ์  ปญัหาทีพ่บคอื  การใชเ้วลามากในการจดักจิกรรมเพราะเดก็บางคนยงัไม่
เขา้ใจขัน้ตอนการรว่มกจิกรรมกบัเพื่อน  ขัน้สงัเกต เดก็บางคนไมก่ลา้พดู  แสดงความคดิเหน็และไม่
กลา้แสดงออก  ขัน้สะทอ้นผลการปฏบิตั ิ การจดักจิกรรมไมต่่อเนื่องเท่าทีค่วรและเดก็ใชเ้วลามากกว่าที่
ก าหนดไวใ้นแต่ละแผน  ช่วงที ่ 2  ขัน้วางแผน    แผนการจดัประสบการณ์ ในหน่วยที ่3-4 แผนที ่7-12 
สื่อและแบบประเมนิพฤตกิรรมการสงัคมทา้ยช่วง  สรา้งความคุน้เคยกบัเดก็  อธบิายขัน้ตอนในการ
ด าเนินกจิกรรมและจดุประสงคไ์ปใหเ้ดก็ทุกคนเขา้ใจ ขัน้ปฏบิตั ิ เดก็ขาดความมัน่ใจ  ครใูชค้ าพดูคอย
กระตุน้โน้มน้าวใหเ้ดก็รว่มกจิกรรม  ใหก้ าลงัใจดว้ยการเสรมิแรง  ขัน้สงัเกต  เวลาทีใ่ชใ้นการจดั
กจิกรรมสามารถยดืหยุ่นไดต้ามความสนใจของเดก็  ครตูอ้งคอยกระตุน้ชีแ้นะ ควบคุมสถานการณ์ให้
กระบวนการจดักจิกรรมบรรลุตามวตัถุประสงค์  ขัน้สะทอ้นผลการปฏบิตั ิ การสรา้งบรรยากาศในชัน้
เรยีนใหเ้หมาะสมกบัการแสดงสถานการณ์จ าลองในแต่ละแผน  ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์มือ่เดก็ท า
ไดค้รคูวรเสรมิแรงใหก้ าลงัใจดว้ยค าพดูยกยอ่งชมเชย  ช่วงที ่3  ขัน้วางแผน  ประกอบดว้ยกจิกรรมที่ 

 

1นกัศกึษาปรญิญาโท, สาขาวชิาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2,3อาจารย,์  สาขาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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ตอ้งเตรยีมการล่วงหน้า ไดแ้ก่ศกึษา วเิคราะหส์ภาพปจัจบุนั  ปญัหา  แลว้ศกึษาทฤษฏ ีหลกัการ 
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง  จากนัน้สรา้งเครือ่งมอืวจิยัและใหค้วามรูแ้ก่ช่วยวจิยัและเดก็กลุ่มเป้าหมาย  3.2 ขัน้
ปฏบิตั ิ เป็นการด าเนินการตามแผนการจดัประสบการณ์ทีว่างไวส้รปุเป็นขัน้ตอนในการจดักจิกรรมดงันี้ 
   ขัน้เตรยีมการ เป็นขัน้ทีผู่ว้จิยัน าเขา้สู่บทเรยีนดว้ยการบอกวตัถุประสงค ์ใหเ้ดก็ทราบ 
แลว้ใชก้จิกรรมหลากหลายในการกระตุ้นหรอืเรา้ความสนใจทีเ่ดก็ส่วนใหญ่ชอบ ไดแ้ก่ การรอ้งเพลง
ประกอบท่าทาง  การท่องค าคลอ้งจองประกอบท่าทาง  การสนทนาและซกัถาม  จากนัน้ผูว้จิยัเล่านิทาน
อสีปเพื่อเชื่อมโยงเขา้สู่เรือ่งทีจ่ะเรยีนต่อไป 
   ขัน้ด าเนินการ  เป็นขัน้ทีแ่บ่งเดก็ออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่กลุ่มทีแ่สดงสถานการณ์จ าลอง
และกลุ่มทีเ่ป็นผูช้มแลว้รว่มกนัสนทนาถงึตวัละครในเน้ือเรือ่งและสอดแทรกพฤตกิรรมทางสงัคมดา้น
ความรว่มมอืในการท ากจิกรรมรว่มกนัเป็นกลุ่ม  การช่วยเหลอื และการแบ่งปนั จากนัน้ใหเ้ดก็กลุ่มที่
แสดงใส่เครือ่งแต่งกายตามบทบาทตวัละครของตนเองตามทีไ่ดว้างแผนกนัภายในกลุ่ม โดยครแูละเพื่อน
กลุ่มทีเ่ป็นผูช้มช่วยกนัจดัฉากสถานการณ์จ าลองเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเนื้อเรือ่งในนิทานอสีป เดก็ในกลุ่ม
ทีแ่สดงเริม่แสดงละครตามบทบาทเนื้อเรือ่งทีค่รเูล่าตามความเขา้ใจและความคดิของกลุ่มตนเอง 
   ขัน้วเิคราะหแ์ละอภปิราย  เป็นขัน้ทีก่ลุ่มผูช้มและกลุ่มผูแ้สดงรว่มกนัน าเสนอความ
คดิเหน็เกีย่วกบัการแสดงของกลุ่มทีแ่สดง ทัง้สิง่ทีด่แีละสิง่ทีค่วรเพิม่เตมิปรบัปรงุ 
   ขัน้สรุป เป็นขัน้ทีเ่ดก็และครรูว่มกนัสรปุเนื้อเรือ่งของนิทานและการท ากจิกรรมเพื่อ
สอดแทรกพฤตกิรรมทางสงัคมดา้นความรว่มมอืในการท ากจิกรรมเป็นกลุ่มการช่วยเหลอืและการ
แบ่งปนั  ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นการใชค้ าถาม  แสดงความคดิเหน็และรว่มกนัอภปิรายเพื่อหาขอ้สรปุ 
   ขัน้สงัเกต  เป็นการสงัเกตพฤตกิรรมการสอนของครผููส้อนของครผููส้อน (ผูว้จิยั) และ
พฤตกิรรมการเรยีนรวมทัง้พฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็ การสมัภาษณ์เดก็ การประเมนิยอ่ยทา้ยแต่ละ
ช่วง โดยผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยั 
   ขัน้สะทอ้นผลการปฏบิตั ิ เป็นการน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากขัน้สงัเกตมาวเิคราะห ์เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการปรบัปรงุและพฒันา อนัจะน าไปสู่การพฒันาการจดัประสบการณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพตาม
ตอ้งการ 
  2. เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมโดยใชก้ารเล่านิทานอสีปประกอบการใชส้ถานการณ์
จ าลองมคี่ารอ้ยละของพฤตกิรรมทางสงัคมหลงัจดักจิกรรมสงูกว่าก่อนจดักจิกรรม กล่าวคอื ดา้นความ
รว่มมอืก่อนเรยีนไดค้่ารอ้ยละเท่ากบั 58 และหลงัเรยีนรอ้ยละ 82 ดา้นการช่วยเหลอืก่อนเรยีนไดค้่ารอ้ย
ละเท่ากบั 56 และหลงัเรยีนรอ้ยละ 86 ดา้นการแบ่งปนัก่อนเรยีนไดค้่ารอ้ยละเท่ากบั 56 และหลงัเรยีน
รอ้ยละ 86 ดา้นการแบ่งปนัก่อนเรยีนไดค้่ารอ้ยละเท่ากบั 62 และหลงัเรยีนรอ้ยละ 84 และโดยรวมก่อน
เรยีนไดค้่ารอ้ยละเท่ากบั 58.67 และหลงัเรยีนรอ้ยละ 84 ตามล าดบั 
  3. ความพงึพอใจของเดก็ เกีย่วกบัการจดัประสบการณ์ส่งเสรมิพฤตกิรรมทางสงัคมโดยใช้
การเล่านิทานอสีป ประกอบการใชส้ถานการณ์จ าลอง มคี่าเท่ากบั 2.74 โดยค่าเฉลีย่สงูสุด 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ ชอบฟงันิทานอสีปทีคุ่ณครนู ามาเล่าใหฟ้งัเพราะใหค้ตธิรรมสอนใจในเรือ่งความด ีความชัว่ ชอบ
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ปฏบิตัตินตามขอ้ตกลงในการท ากจิกรรมรว่มกบัเพื่อนดว้ยความเตม็ใจและชอบฟงันิทานอสีปเพราะตวั
ละครเป็นสตัวม์บีทบาทเหมอืนคน 
 
ค าส าคญั  :  การจดัประสบการณ์,   พฤตกิรรมทางสงัคม,  เดก็ปฐมวยั,  โดยใชก้ารเล่านิทานอสีป
ประกอบการใชส้ถานการณ์จ าลอง 
 

ABSTRACT 
 This research aims for development experience to promote the social behavior of young 
children by Aesop Storytelling with simulation, for compare the social behavior of children 
before and after the activities, and for determine the attitudes of children towards the Aesop 
Storytelling with simulation activities. The target group in this research consists of 10 children 
studying in preschool 2 from Ban Huanacam Nonsombat School, Gudrang District, Office of 
Mahasarakham primary education service area zone 3. This research using action research 
principle followed those of Kemmis and Mc Taggart’s with 3 replicates in the first semester of 
2011 academic year. 
 Research findings can be concluded as  follows : 

 1. Promote development experiences and social behavior of young children by using 
the Aesop stories telling and simulation. A summary of the workshop research were as follows.   
The plan includes activities that require advance preparation: analyze the current situation and 
problem then study of relevant documents and theoretical, create a research tool and educate 
the audience target.  The action is the implementation of the 18 plans that divided into three 
periods which a summary of the procedures in each plan as follow.  Preparation stage is a 
stage that the researchers introduced into the lesson with purpose. Using a variety of activities 
to stimulate children’s interest including singing, poem, discussion and ask questions then the 
tales of Aesop to link into the next class.  Proceeding stage, the children are divided into two 
groups: the simulation and the audience to discuss the characters in the story and social 
behavior in cooperative activities, helping and sharing. Then the simulation children are wearing 
costumes based on characters of their own roles as planned. The teacher and the audience 
group setting scene match the Aesop Fable. The show begun with the staging of the story by 
teacher follows by understanding and ideas of the children.  Analysis and discussion stage, the 
audience and the showing group commented on the performance together in pro and con for 
further improve.  Conclusion stage is that children and teacher shared the story of the stories 
and activities, comments and discuss for conclusion.  The observation of teaching and teacher 
(researcher) and learning behavior and social behavior of children, interviews, evaluate the end 
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of each session by researcher and research assistant.  The reflection is derived from observed 
data analysis as guidelines for improvement and development. This will lead to the 
development of the required experience. 

 2. Early childhood has been organized by Aesop Storytelling with simulation, the 
percentage of social behavior after the event higher than before. Collaboration aspect with 58 
and 82 percent, assistance aspect were 56 and 86 percent, 62 and 84 of share value aspect 
and the overall percentage of 58.67 and 84 respectively.   

 3. Opinions of children towards the Aesop Storytelling with simulation of the mean 
was 2.74, which is also at high level. The average Top 3: I like hear stories Aesop's teacher to 
tell you that the morale of the moral good and evil, I agreed to conduct joint activities with the 
wholehearted, and I like hear stories Aesop's role because the character is like an animal.  
 
Keyword :  experience, promote,  social behavior,  early childhood using Aesop Storytelling 
with simulation. 
 

บทน า 
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 (ฉบบัที ่3 ) พ.ศ. 2553 หมวด 1  
มาตรา 6 ระบุว่า การจดัการศกึษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทย  ใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ทัง้ทางรา่งกาย 
จติใจ สตปิญัญา ความรูแ้ละคุณธรรม  มจีรยิธรรมในการด ารงชวีติ สามารถอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมี
ความสุข  การศกึษาปฐมวยัถอืเป็นการศกึษาทีใ่หแ้ก่วยัเริม่ตน้ของชวีติมนุษย ์เป็นรากฐานในการเตรยีม
ความพรอ้ม เป็นช่วงเวลาทองของชวีติและเป็นพืน้ฐานส าหรบัวยัต่อไป การจดัการศกึษาปฐมวยัส าหรบั
เดก็อายแุรกเกดิถงึ 5 ปี  เป็นการจดัการศกึษาในลกัษณะของการอบรมและใหก้ารศกึษาทีต่อ้งการความ
รกัความอบอุ่น ความเขา้ใจทุกดา้นอยา่งสมดุลต่อเนื่องไปพรอ้ม ๆ กนัทุกดา้นประสบการณ์ต่าง ๆ ทีจ่ดั
ใหจ้ะเป็นประสบการณ์ทีต่รงและหลากหลายเหมาะสมกบัวยัเดก็จะไดร้บัการพฒันาทัง้ดา้นร่างกาย 
อารมณ์ จติใจ สงัคม และสตปิญัญา ตามวยัและความสามารถของแต่ละบุคคล   

ในการพฒันาสงัคมใหด้ขีึน้จะตอ้งเริม่พฒันาและใหค้วามส าคญัตัง้แต่ปฐมวยั ซึง่เป็นรากฐานของ
ชวีติ เพราะแต่ละสงัคมจะต้องมกีฎระเบยีบการปฏบิตัติามขอ้ตกลงของสงัคม ดงัที ่ เฮอรล์อค (Hurlock . 
1964 : 274 – 275) ไดก้ล่าวถงึ รปูแบบของพฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็ทีเ่ป็นทีย่อมรบัของกลุ่มเพื่อน 
ไดแ้ก่ ความเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ ความตอ้งการเป็นทีย่อมรบัของสงัคมการพึง่พาอาศยักนั  การไมเ่หน็แก่ตวั  
การยอมรบัผูอ้ื่น การปฏบิตัติามขอ้ตกลง ซึง่จะน าไปสู่การอยู่รว่มกนัในสงัคม การเรยีนรูพ้ฤตกิรรมทาง
สงัคมของเดก็ปฐมวยั เกดิขึน้ไดห้ลายทางการเลยีนแบบกเ็ป็นวธิหีนึ่งทีจ่ะช่วยใหเ้ดก็ไดเ้กดิการพฒันา
ในทุกดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่พฒันาการทางดา้นสงัคม ซึง่การเรยีนรูข้องมนุษยเ์กดิจากพฤตกิรรม ของ
บุคคลทีม่ปีฏสิมัพนัธอ์ยา่งต่อเนื่องระหว่างบุคคลและสิง่แวดลอ้ม ซึง่สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์ (2550 : 
65) ไดก้ล่าวไวส้อดคลอ้งกบัแนวคดิของ แบนดูรา(Bandura)  ทีว่่า การเรยีนรูท้างสงัคม เกดิจากการได้
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เหน็การกระท าอนัเป็นตวัอย่างจากบุคคลรอบขา้งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเดก็เพราะพฤตกิรรม หรอืการกระท า
ของตวัละครในนิทานจะช่วยใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรู้ สามารถจ าแนกพฤตกิรรมของตวัละครทีต่นเองชื่น
ชอบ และเลยีนแบบตวัละครดงันัน้ นิทานทีจ่ะน ามาเล่าใหเ้ดก็ฟงันัน้ ควรเป็นนิทานอสีปทีป่ลกูฝงัการ
ช่วยเหลอืแบ่งปนั และการท ากจิกรรมรว่มกนัเป็นกลุ่ม ซึง่อาจใชเ้ทคนิคการเล่านิทานประกอบท่าทาง 
หรอืสวมบทบาทเป็นตวัละครในนิทานจากสถานการณ์จ าลองทีส่รา้งขึน้จากนิทาน สอดคลอ้งกบัเรอืง
ศกัดิ ์ป่ินประทปี (2548 : 27) กล่าวว่า นิทานสามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอื ทีใ่ชใ้นการสรา้งพฤตกิรรมทีพ่งึ
ประสงค ์บ่มเพาะพฤตกิรรมทีด่งีามลกัษณะชวีติทีส่ าคญัต่อการด ารงชวีติ และช่วยใหเ้ดก็ใชช้วีติอยูใ่น
สงัคมไดอ้ยา่งด ี ในการเล่านิทาน  มจีดุมุง่หมายแตกต่างกนัออกไป และนิทานมหีลายประเภท ส าหรบั
นิทานทีจ่ะพฒันาพฤตกิรรม  ทางสงัคมไดอ้กีวธิหีนึ่งคอื นิทานอสีป  ซึง่เป็นนิทานประเภทสอนคตธิรรม 
เป็นนิทานสัน้ ๆ ทีใ่หค้ตใินเรือ่งของความด ีความชัว่ ตวัละครในเรือ่งมทีัง้สตัวแ์ละคน สตัวท์ีม่บีทบาท
การกระท าอยา่งคน ใหบ้ทเรยีนสอนใจดว้ยขอ้สรุปทีช่ดัเจน การน านิทานอสีป ซึง่เป็นนิทานคตธิรรม
ประเภทหนึ่งมาใชใ้นการพฒันาเดก็นัน้สามารถเลอืกน ามาใชก้บัเดก็ไดต้ามจดุประสงคท์ีต่อ้งการส่งเสรมิ
เดก็ เพราะเป็นนิทานทีม่อียู่แลว้ หาไดง้า่ยมทีัง้ทีเ่ป็นหนังสอืและเป็นนิทานทีม่รีปูประกอบ ซึง่ครแูละผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบัเดก็สามารถน ามาเล่าใหเ้ดก็ฟงั โดยทีค่รไูม่ตอ้งแต่งเอง เดก็สามารถเรยีนรูไ้ดจ้ากสื่อทีเ่ป็น
รปูธรรม  

การเล่านิทานประกอบการใชส้ถานการณ์จ าลอง เป็นวธิชี่วยใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรู ้ โดยการ
น าเอาสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ หรอืคลา้ยคลงึกบัความเป็นจรงิในนิทานมาจ าลองเป็นสถานการณ์ ใหไ้ด้
ทดลองปฏบิตัดิว้ยตนเอง โดยใหเ้ดก็ไดล้งไปอยูใ่นสถานการณ์นัน้ ๆ และ มปีฏกิริยิาตอบโตก้นั วธิกีารนี้
จะช่วยใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสทดลองแสดงพฤตกิรรมต่าง ๆ ท าใหเ้ขา้ใจและเกดิความเชื่อทีจ่ะน าไปใช้ ซึง่
สอดคลอ้งกบัปรชัญาการศกึษาของ ดวิอี ้(Dewey. 1916 : 163 – 178) และสริมิา  ภญิโญอนนัตพงษ์ 
(2545 : 10) กล่าวคอื ควรใหเ้ดก็เรยีนรูโ้ดยการกระท า(Learning by Doing) ซึง่เดก็เกดิการเรยีนรูจ้าก
การลงมอืกระท าดว้ยตนเองจะส่งผลต่อการพฒันาคุณธรรมดา้นสงัคมของเดก็ ดงันัน้การแสดงบทบาท
ตามสถานการณ์จ าลองจากนิทานอสีป  จงึเป็นเทคนิคทีด่วีธิหีนึ่งและเหมาะสมกบัการน ามาช่วยฝึก และ
พฒันาพฤตกิรรมทางสงัคม โดยผูแ้สดงและผูช้มสามารถเรยีนรูพ้ฤตกิรรมของตวัละคร ทัง้ทีค่วรปฏบิตัิ
และไมค่วรปฏบิตั ิโดยเดก็จะสงัเกตและจ าแนกจากตวัละคร ทีน่ ามาเป็นแบบอย่าง และน ามาปรบัปรุง
พฤตกิรรมของเดก็ จากทีก่ล่าวมา  จะเหน็ไดว้่าการเล่านิทานอสีปประกอบการใชส้ถานการณ์จ าลอง
สามารถทีจ่ะพฒันาพฤตกิรรมทางสงัคม ทีจ่ะท าใหเ้ดก็อยูร่ว่มกบัผูอ้ื่น  จากการปฏบิตัตินคอื การท า
กจิกรรมรว่มกนัเป็นกลุ่มกบัผูอ้ื่น การแบ่งปนัและการช่วยเหลอืซึง่เป็นคุณสมบตัพิืน้ฐานทีต่อ้งการของ
สงัคม ทีท่ าใหเ้ดก็อยู่รว่มในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข 

จากการรายงานผลการประเมนิคุณภาพภายนอกของสถานศกึษาของโรงเรยีนบา้นหวันาค าโนน
สมบตั ิอ าเภอกุดรงั จงัหวดัมหาสารคาม กลุ่มตวับ่งชีพ้ืน้ฐาน ตวับ่งชีท้ี ่3 เดก็มพีฒันาการดา้นสงัคม
สมวยั พบว่าไดร้ะดบัคุณภาพพอใช ้ซึง่ต ่ากว่าตวับ่งชีอ้ื่น ๆ ทีไ่ดร้ะดบัคุณภาพดแีละดมีาก โรงเรยีนจงึมี
ความตระหนกัในดา้นนี้  เพื่อจะพฒันาพฤตกิรรมดา้นสงัคมอยา่งต่อเนื่องและจดักจิกรรมทีส่นองต่อ
คุณลกัษณะในแต่ละตวับ่งชีใ้หม้ปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้  (รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายนอกของ
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สถานศกึษา. 2554 : 3)  จากเหตุผลและสภาพปญัหาดงักล่าว จงึท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาและ
พฒันาการจดัประสบการณ์ส่งเสรมิพฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั ชัน้อนุบาลปีที ่2 ซึง่เป็น
ระดบัชัน้ทีผู่ว้จิยัท าการสอนอยู ่โดยเหน็ว่า นิทานอสีปสามารถช่วยเชื่อมโยงสิง่ทีเ่ป็นนามธรรมไปสู่สิ่งที่
เป็นรปูธรรมได ้โดยประกอบการใชส้ถานการณ์จ าลองใหเ้ดก็ไดแ้สดงบทบาทเป็นตวัละครตามเนื้อเรือ่ง
แลว้สรา้งและจ าลองสถานการณ์ใหใ้กลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิใหเ้ดก็ไดเ้ล่นอยูใ่นสถานการณ์นัน้ โดยมี
ปฏสิมัพนัธแ์ละปฏกิริยิาโต้ตอบกนั ซึง่จะส่งผลให ้เดก็ปฐมวยัมคีวามสามารถในการท ากจิกรรมรว่มกนั
เป็นกลุ่มกบัผูอ้ื่น การแบ่งปนัและการช่วยเหลอืไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพในชวีติจรงิของเดก็ โดยใช้
กระบวนการของการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร เนื่องจากการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร มกีารปฏบิตัอิยา่งเป็นขัน้ตอนมี
การวางแผนปฏบิตั ิการสงัเกตการณ์ และสะทอ้นผลการปฏบิตั ิ  เพื่อใหท้ราบขอ้บกพรอ่งมกีารปรบัปรงุ
แกไ้ขและมกีารพฒันาตลอดเวลาทีท่ าการวจิยั  ท าใหก้ารพฒันาการจดัประสบการณ์ในชัน้เรยีนมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ ทัง้นี้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของโรงเรยีน ซึง่ผูว้จิยัคาดว่า  การจดั
ประสบการณ์ส่งเสรมิพฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็ โดยใชก้ารเล่านิทานประกอบการใชส้ถานการณ์
จ าลองจะช่วยพฒันาการดา้นสงัคมสมวยัได้อกีทัง้ยงัใชเ้ป็นแนวทางใหผู้ท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง  และผูท้ีส่นใจ
เกีย่วกบัเดก็ปฐมวยัไดน้ าผลจากการวจิยัครัง้นี้ไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการศกึษาส าหรบัเดก็ปฐมวยั
ต่อไป 
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

 1. เพื่อพฒันาการจดัประสบการณ์ส่งเสรมิพฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั โดยใชก้ารเล่า
นิทานอสีปประกอบการใชส้ถานการณ์จ าลองดว้ยกระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร   

2. เพื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักจิกรรม                   
การเล่านิทานอสีปประกอบการใชส้ถานการณ์จ าลอง   

3. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของเดก็ปฐมวยั  ทีม่ต่ีอการจดัประสบการณ์ส่งเสรมิพฤตกิรรมทาง
สงัคม โดยใชก้ารเล่านิทานอสีปประกอบการใชส้ถานการณ์จ าลอง   

 
ขอบเขตการวิจยั 

 1.  กลุ่มเป้าหมาย   
กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่  เดก็ปฐมวยัชาย – หญงิ อายรุะหว่าง 5 – 6 ปี  ทีก่ าลงัเรยีนอยูช่ ัน้อนุบาล

ปีที ่2 ภาคเรยีนที ่1  ปีการศกึษา 2554  จ านวน 10  คน จ านวน 1 หอ้งเรยีน  ซึง่มหีอ้งเรยีนเดยีวของ
โรงเรยีนบา้นหวันาค าโนนสมบตั ิ อ าเภอกุดรงั  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม  
เขต 3   

2.  ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
    2.1 ตวัแปรอสิระ คอื การจดัประสบการณ์การเล่านิทานอสีป ประกอบการใชส้ถานการณ์
จ าลอง 
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    2.2 ตวัแปรตาม คอื พฤตกิรรมทางสงัคม  3  ดา้นคอื  ดา้นความรว่มมอื  การแบ่งปนัและ
ดา้นความช่วยเหลอื 

3.  เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั 
     การวจิยัครัง้นี้เป็นการพฒันาการจดัประสบการณ์ ส่งเสรมิพฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็
ปฐมวยั  ชัน้อนุบาลปีที ่2 โดยใชก้ารเล่านิทานอสีปประกอบการใชส้ถานการณ์จ าลอง ใช้เนื้อหาในการ
จดัประสบการณ์ทัง้หมดจ านวน 6 หน่วย หน่วยละ 3 ครัง้ ครัง้ละ 30 นาท ี  
 เนื้อหานิทานส่งเสรมิพฤตกิรรมทางสงัคม 3 ดา้นคอื 1)  ดา้นความรว่มมอื เรือ่ง อึง่อ่างและววั
มา้กบัลาต่างกนั สุนขัจิง้จอกกบัองุน่  มดกบันกเขา   สุนขัผูซ้ื่อสตัย ์ สุนขัจิง้จอกกบัคนตดัไม ้ 2)  ดา้น
การแบ่งปนั  เรือ่ง ลกูหมจูอมตะกละ  ชาวนากบังเูห่า  กบกบัหนู สุนัขจิง้จอกกบันกกระสา ปลาโลมากบั
สงิโต  ปลาใหญ่กบัปลาเลก็ และ 3)  ดา้นความช่วยเหลอื  เรือ่งราชสหีก์บัหนูกบเลอืกนาย  สุนขัจิง้จอก
อกตญัญ ู สุนขัจิง้จอกกบัลา  กวางปา่กบัพวงองุน่  ววัสามสหาย 

4.  ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง 
 การศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยัไดท้ าการทดลองในภาคเรยีนที่ 1  ปีการศกึษา 2554 ท าการทดลอง
ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม ถงึเดอืนกนัยายน 2554  เป็นระยะเวลา 6  หน่วย  หน่วยละ 3 ครัง้ ในกจิกรรม
เสรมิประสบการณ์ ทุกวนัองัคาร  วนัพุธ และวนัพฤหสับด ีครัง้ละ 30 นาท ีทดลองทัง้สิน้ 18 ครัง้ ตาม
แผนการจดัประสบการณ์ส่งเสรมิพฤตกิรรมทางสงัคม โดยใชก้ารเล่านิทานอสีปประกอบการใช้
สถานการณ์จ าลอง    
 

การด าเนินการวิจยั 
การวจิยัในครัง้นี้ เป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (Action Research)  โดยผูว้จิยัไดน้ าหลกัการและ

ขัน้ตอนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารตามแนวคดิของ Kemmis และ McTaggart (1998 : 54 ; อา้งจาก ยาใจ 
พงษ์บรบิรูณ์. 2537 : 23) มาเป็นแนวทางในการด าเนินการวจิยั เพื่อพฒันาการจดัประสบการณ์ ส่งเสรมิ
พฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั  โดยใชก้จิกรรมการเล่านิทานอสีป ประกอบการใชส้ถานการณ์
จ าลอง ซึง่มขี ัน้ตอนในการด าเนินการวจิยั ดงันี้ 

1.  ขัน้วางแผน (Plan) 
  1.1  ผูว้จิยัศกึษาสภาพปจัจุบนั ปญัหา เกีย่วกบัการจดัประสบการณ์ของเดก็ปฐมวยั              
ชัน้อนุบาลปีที ่2  จากประสบการณ์การสอนของตนเอง การพดูคุยกบัเพื่อนครแูละนักเรยีน รวมทัง้
ศกึษาเอกสารแผนการจดัประสบการณ์ สื่อ เครือ่งมอืวดัประเมนิผลทีม่อียูเ่ดมิ 
  1.2  ผูว้จิยัศกึษาคน้ควา้เกี่ยวกบัแนวทางการจดัประสบการณ์ เพื่อพฒันาทกัษะทางสงัคม
ของเดก็ปฐมวยั ชัน้อนุบาลปีที ่2 จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง แลว้น ามาพฒันา การจดั
ประสบการณ์ส าหรบัการวจิยั 
  1.3  ผูว้จิยัสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย  แผนการจดัประสบการณ์ ชัน้อนุบาล
ปีที ่2 เพื่อพฒันาทกัษะทางสงัคม โดยใชก้จิกรรมการเล่านิทานอสีปประกอบสถานการณ์จ าลอง มี
ขัน้ตอนในการสรา้งแบ่งออกเป็น 2 ตอนคอื 
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   ตอนที ่1 การคดัเลอืกนิทานอสีป  โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญคดัเลอืกนิทานอสีปตามความ
เหมาะสมของหลกัเกณฑ ์จากนิทาน 30 เรือ่ง เหลอืนิทาน 18 เรือ่ง   
   ตอนที ่2 วธิกีารสรา้งแผนการจดัประสบการณ์เล่านิทานอสีปประกอบการใชส้ถานการณ์
จ าลองมจี านวนทัง้หมด  6  หน่วย  หน่วยละ 3 เรือ่ง  ซึง่ใชส้อนในวนัองัคาร  
วนัพุธ และวนัพฤหสับด ี แผนการจดัประสบการณ์ทัง้หมดจ านวน 18 แผน นิทานอสีป 18  เรือ่ง  
     1.3.1  แบบสงัเกตพฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็ 
    1.3.2  แบบสงัเกตพฤตกิรรมการสอนของครู 
    1.3.3  แบบประเมนิวดัพฤตกิรรมทางสงัคมทา้ยช่วงปฏบิตักิารเรยีนรู้ 
    1.3.4  แบบบนัทกึผลหลงัการจดัประสบการณ์ 
    1.3.5  แบบสมัภาษณ์เดก็เกี่ยวกบัการจดักจิกรรมเสรมิประสบการณ์โดยการเล่านิทาน
อสีปประกอบการใชส้ถานการณ์จ าลอง 
    1.3.6  แบบประเมนิวดัพฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั 
    1.3.7  แบบสอบถามความพงึพอใจของเดก็ เกีย่วกบัการจดัประสบการณ์             
โดยใชก้จิกรรมการเล่านิทานอสีปประกอบการใชส้ถานการณ์จ าลอง เพื่อส่งเสรมิพฤตกิรรมทางสงัคม 
  1.4  ใหค้วามรูแ้ก่ผูช้่วยวจิยัเกีย่วกบัการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร และการจดัประสบการณ์ โดยใช้
กจิกรรมการเล่านิทานอสีปประกอบการใชส้ถานการณ์จ าลอง เพื่อส่งเสรมิพฤตกิรรมทางสงัคม เพื่อใหผู้้
รว่มวจิยัมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งทีท่ าการวจิยั และทราบบทบาทหน้าที่ของตนในการวจิยัเชงิ
ปฏบิตักิาร 
 2.  ขัน้ปฏิบติัการ (Act) เป็นขัน้ตอนทีผู่ว้จิยัน าแผนการจดัประสบการณ์ทีเ่ตรยีมไว ้ในขัน้ที ่1 
ไปด าเนินการจดัประสบการณ์กบัเดก็ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 

3.  ขัน้สงัเกต (Observe) เป็นขัน้ตอนทีผู่ว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูขณะปฏบิตักิารสอนและสิน้สุด
การสอนแต่ละครัง้ดว้ยการจดบนัทกึพฤตกิรรมของนกัเรยีน คร ูบนัทกึผลหลงัการจดัประสบการณ์และ
วดัพฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็ทุกคนเมือ่จบแต่ละช่วง โดยใชแ้บบประเมนิยอ่ย 
 4.  ขัน้สะท้อนผลการปฏิบติั (Reflect) เป็นการน าเอาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสงัเกต การบนัทกึผล
หลงัการจดัประสบการณ์ แบบสมัภาษณ์เดก็ และแบบประเมนิยอ่ยทา้ยช่วงปฏบิตักิารเรยีนรูม้าวเิคราะห ์
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรงุและพฒันารปูแบบการจดัประสบการณ์  ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ แลว้
น าขอ้สรุปทีไ่ดม้าปรบัปรงุแผนการจดัประสบการณ์ใหม่เพื่อใชป้ฏบิตัใินช่วงต่อไป จนกว่าจะไดก้จิกรรม
การจดัประสบการณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพตามทีต่อ้งการ  
 

สรปุผลการวิจยั 
 1. การพฒันาการจดัประสบการณ์ เพื่อส่งเสรมิพฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั ผูว้จิยัไดใ้ช้
วธิกีารเล่านิทานอสีปประกอบการใชส้ถานการณ์จ าลอง ไปด าเนินการตามกระบวนการวจิยัเชงิ
ปฏบิตักิาร สามารถสรปุเป็นขัน้ตอนตามรปูแบบการวจิยัไดด้งันี้ 
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  1.1 ขัน้วางแผน (Plan) ประกอบดว้ยกจิกรรมทีต่อ้งเตรยีมการล่วงหน้า ไดแ้ก่ ศกึษา 
วเิคราะหส์ภาพปจัจบุนั ปญัหา แลว้ศกึษาทฤษฎ ีหลกัการ เอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง จากนัน้สรา้งเครือ่งมอื
วจิยัและใหค้วามรูแ้ก่ช่วยวจิยัและเดก็กลุ่มเป้าหมาย 
  1.2  ขัน้ปฏบิตั ิ(Act) เป็นการด าเนินการตามแผนการจดัประสบการณ์ทีว่างไว ้จ านวน 18 
แผน โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ในแต่ละแผนสามารถสรุปเป็นขัน้ตอนในการจดักจิกรรมดงันี้ 
   ขัน้เตรยีมการ เป็นขัน้ทีผู่ว้จิยัน าเขา้สู่บทเรยีนดว้ยการบอกวตัถุประสงคใ์หเ้ดก็ทราบ 
แลว้ใชก้จิกรรมหลากหลายในการกระตุ้นหรอืเรา้ความสนใจทีเ่ดก็ส่วนใหญ่ชอบ ไดแ้ก่ การรอ้งเพลง
ประกอบท่าทาง  การท่องค าคลอ้งจองประกอบท่าทาง การสนทนาและซกัถาม จากนัน้ผูว้จิยัเล่านิทาน
อสีป เพื่อเชื่อมโยงเขา้สู่เรือ่งทีจ่ะเรยีนต่อไป  
   ขัน้ด าเนินการ เป็นขัน้ทีแ่บ่งเดก็ออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่กลุ่มทีแ่สดงสถานการณ์จ าลอง
และกลุ่มทีเ่ป็นผูช้ม แลว้รว่มกนัสนทนาถงึตวัละครในเนื้อเรือ่งและสอดแทรกพฤตกิรรมทางสงัคมดา้น
ความรว่มมอืในการท ากจิกรรมรว่มกนัเป็นกลุ่ม การช่วยเหลอื และการแบ่งปนั จากนัน้ใหเ้ดก็กลุ่มที่
แสดงใส่เครือ่งแต่งกายตามบทบาทตวัละครของตนเองตามทีไ่ดว้างแผนกนัภายในกลุ่ม โดยครแูละเพื่อน
กลุ่มทีเ่ป็นผูช้มช่วยกนัจดัฉากสถานการณ์จ าลองเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเนื้อเรือ่งในนิทานอสีป เดก็ในกลุ่ม
ทีแ่สดงเริม่แสดงละครตามบทบาทเนื้อเรือ่งทีค่รเูล่าตามความเขา้ใจและความคดิของกลุ่มตนเอง  
   ขัน้วเิคราะหแ์ละอภปิราย เป็นขัน้ทีก่ลุ่มผูช้มและกลุ่มผูแ้สดงรว่มกนัน าเสนอความคดิเหน็
เกีย่วกบัการแสดงของกลุ่มทีแ่สดง ทัง้สิง่ทีด่แีละสิง่ทีค่วรเพิม่เตมิปรบัปรงุ  
   ขัน้สรุป เป็นขัน้ทีเ่ดก็และครรูว่มกนัสรปุเนื้อเรือ่งของนิทานและการท ากจิกรรม เพื่อ
สอดแทรกพฤตกิรรมทางสงัคมดา้นความรว่มมอืในการท ากจิกรรมเป็นกลุ่ม การช่วยเหลอืและการ
แบ่งปนั ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นการใชค้ าถาม  แสดงความคดิเหน็และรว่มกนัอภปิรายเพื่อหาขอ้สรปุ 
  1.3  ขัน้สงัเกต (Observe) เป็นการสงัเกตพฤตกิรรมการสอนของครผููส้อน(ผูว้จิยั)และ
พฤตกิรรมการเรยีนรวมทัง้พฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็ การสมัภาษณ์เดก็ การประเมนิยอ่ยทา้ยแต่ละ
ช่วง โดยผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยั  
  1.4  ขัน้สะทอ้นผลการปฏบิตั ิ(Reflect) เป็นการน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากขัน้สงัเกตมาวเิคราะห ์เพื่อ
ใชเ้ป็นแนวทางในการการปรบัปรงุและพฒันา อนัจะน าไปสู่การพฒันาการจดัประสบการณ์ทีม่ ี
ประสทิธภิาพตามตอ้งการ 
 2.  เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมโดยใชก้ารเล่านิทานอสีปประกอบการใชส้ถานการณ์
จ าลอง มคี่ารอ้ยละของพฤตกิรรมทางสงัคมหลงัจดักจิกรรมสงูกว่าก่อนจดักจิกรรม กล่าวคอื ดา้นความ
รว่มมอื ไดค้่ารอ้ยละเท่ากบั 58 และ 82 ดา้นการช่วยเหลอืไดค้่ารอ้ยละเท่ากบั 56 และ 86 ดา้นการ
แบ่งปนัไดค้่ารอ้ยละเท่ากบั 62 และ 84 และโดยรวมไดค้่ารอ้ยละเท่ากบั 58.67 และ 84 ตามล าดบั 
 3.  ความพงึพอใจของเดก็ เกีย่วกบัการจดัประสบการณ์ส่งเสรมิพฤตกิรรมทางสงัคม โดยใชก้าร
เล่านิทานอสีป ประกอบการใชส้ถานการณ์จ าลอง มคี่าเท่ากบั 2.74  โดยค่าเฉลีย่สงูสุด 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ ฉนัชอบฟงันิทานอสีปทีคุ่ณครนู ามาเล่าใหฟ้งัเพราะใหค้ตธิรรมสอนใจในเรือ่งความด ีความชัว่, 
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ฉนัชอบปฏบิตัตินตามขอ้ตกลงในการท ากจิกรรมรว่มกบัเพื่อนดว้ยความเตม็ใจและฉันชอบฟงันิทาน
อสีปเพราะตวัละครเป็นสตัวม์บีทบาทเหมอืนคน 
 

อภิปรายผลการวิจยั 

1. การพฒันาการจดัประสบการณ์ส่งเสรมิพฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็ปฐมวยัโดยใชก้ารเล่า 
นิทานอสีปประกอบการใชส้ถานการณ์จ าลอง ในการพฒันาการจดัประสบการณ์ เพื่อส่งเสรมิพฤตกิรรม
ทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิกีารเล่านิทานอสีปประกอบการใชส้ถานการณ์จ าลองไป
ด าเนินการตามกระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร  แลว้น าผลจากการรวบรวมขอ้มลูในแต่ละช่วง การ
วเิคราะหข์อ้มลูดา้นพฤตกิรรมทางสงัคมและความพงึพอใจของเดก็มาอภปิรายเพื่อหาแนวทางในการ
แกไ้ข ปรบัปรงุและพฒันาการจดัประสบการณ์เพื่อส่งเสรมิพฤตกิรรมทางสงัคม ทีเ่หมาะสมส าหรบัเดก็
ชัน้อนุบาลปีที ่ จากขัน้ตอนของการจดัประสบการณ์เพื่อส่งเสรมิพฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั 
โดยใชก้ารเล่านิทานอสีปประกอบการใชส้ถานการณ์จ าลอง ทีก่ล่าวมาขา้งตน้จะเหน็ไดว้่ามขี ัน้ตอนใน
การด าเนินการตามขัน้ตอนของการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร ซึง่ท าใหไ้ดผ้ลการวจิยัทีส่ามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภาพ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ยาใจ  พงษ์บรบิรูณ์ (2537:) กล่าวว่า การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร 
คอื การวจิยัประเภทหนึ่งซึง่ใชก้ระบวนการปฏบิตัอิยา่งเป็นระบบ โดยผูว้จิยัหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดม้สี่วน
รว่มในการปฏบิตั ิรวมทัง้มกีารวเิคราะหว์จิารณ์ผลการปฏบิตั ิจากการใชว้งจร 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การ
วางแผน การลงมอืปฏบิตั ิการสงัเกตและการสะทอ้นผลการปฏบิตั ิการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง จะเป็น
ขอ้มลูทีจ่ะน าไปสู่การปรบัปรงุแผนเขา้สู่วงจรใหม่จนกว่าจะไดข้อ้สรปุทีส่ามารถแกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ หรอืพฒันาสภาพการของสิง่ทีไ่ดศ้กึษาอยา่งมคีุณภาพ 

นอกจากนี้ ข ัน้ตอนในการจดัประสบการณ์ทัง้ 4 ขัน้ตอนในขัน้ปฏบิตั(ิAct) ทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 
แสดงใหเ้หน็ว่าผูว้จิยัไดน้ าวธิกีารเล่านิทานอสีปประกอบการใชส้ถานการณ์จ าลอง มาพฒันาการจดั
ประสบการณ์เพื่อส่งเสรมิพฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั ซึง่สอดคลอ้งกบัหน่วยศกึษานิเทศก์ 
(2540 : 16 – 17) ทีก่ล่าวถงึขัน้ตอนการจดักจิกรรมเสรมิประสบการณ์ไวว้่า มวีธิดี าเนินกจิกรรม ไดแ้ก่
ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน เป็นการเตรยีมเดก็ใหพ้รอ้ม และกระตุน้ใหเ้ดก็สนใจทีจ่ะรว่มกจิกรรมต่อไป 
กจิกรรมทีใ่ชอ้าจเป็นการรอ้งเพลง ค าคลอ้งจอง ปรศินาค าทาย ท่าใบ ้ฯลฯ ซึง่จะใชเ้วลาสัน้ ๆ ขัน้สอน 
เป็นการจดักจิกรรมทีต่อ้งการใหเ้ดก็ไดร้บัความรู้ และประสบการณ์ดว้ยกจิกรรมหลายรปูแบบ เช่นการ
สนทนา ซกัถาม อภปิราย เป็นการพดูคุย ซกัถามระหว่างครกูบัเดก็หรอื เดก็กบัเดก็ ซึง่สื่อทีใ่ชอ้าจเป็น
ของจรงิ ของจ าลอง รปูภาพ สถานการณ์จ าลอง การเล่านิทาน การสาธติการปฏบิตักิารทดลอง การจดั
ทศันศกึษา การประกอบอาหาร เป็นตน้ และขัน้สรปุบทเรียน เป็นการสรปุสิง่ต่าง ๆ ทีเ่รยีนไปทัง้หมด 
ใหเ้ดก็ไดเ้ขา้ใจยิง่ขึน้ซึง่ครอูาจใชค้ าถาม เพลง ค าคลอ้งจอง เกม ฯลฯ  ในการสรุปเรือ่งราว นอกจากนี้
กรมวชิาการ(2540 : 23 – 24) ยงักล่าวเพิม่เตมิว่ากจิกรรมทีจ่ดั ควรเน้นใหม้สีื่อของจรงิใหเ้ดก็ไดม้ี
โอกาสสงัเกต ส ารวจ คน้ควา้ทดลองแกป้ญัหาดว้ยตนเอง มโีอกาสปฏสิมัพนัธก์บัเดก็คนอื่น ๆ และ
ผูใ้หญ่ 
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 2. การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักจิกรรม                   
การเล่านิทานอสีปประกอบการใชส้ถานการณ์จ าลอง  จากการทีใ่หเ้ดก็ชัน้อนุบาลปีที ่2 ท าแบบประเมนิ
วดัพฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั ซึง่มคีะแนนเตม็ 15 คะแนน ผลปรากฏว่า คะแนนเฉลีย่ก่อนการ
จดัประสบการณ์มคี่าเท่ากบั 8.8 คะแนนและคะแนนเฉลีย่หลงัการจดัประสบการณ์มคี่าเท่ากบั 12.6 
คะแนน ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมโดยใชก้ารเล่านิทานอสีป
ประกอบการใชส้ถานการณ์จ าลอง มพีฤตกิรรมทางสงัคมหลงัจดักจิกรรมสงูกว่าก่อนจดักจิกรรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สามารถสรปุไดว้่า การเล่านิทานอสีปประกอบการใชส้ถานการณ์
จ าลองท าใหเ้ดก็มพีฤตกิรรมทางสงัคมสูงขึน้ ผลการวจิยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ อรสิา  โส
ค าภา (2551 : บทคดัยอ่)ทีไ่ดศ้กึษาพฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็ชัน้อนุบาลปีที ่2 โรงเรยีนอนุบาลสุดา
รกัษ์บางเขน กรงุเทพมหานคร ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานอสีปประกอบการใชส้ถานการณ์
จ าลองพบว่า  เดก็ปฐมวยัก่อนจดักจิกรรมและระหว่างการจดักจิกรรมเล่านิทานอสีปประกอบการใช้
สถานการณ์จ าลอง ในแต่ละช่วงสปัดาหม์คี่าเฉลีย่คะแนนพฤตกิรรมทางสงัคมโดยรวมแตกต่าง  อยา่งมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั P<.01 และเมือ่วเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงระหว่างช่วงสปัดาหพ์บว่าค่าเฉลีย่คะแนน
พฤตกิรรมทางสงัคมมกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ตลอดช่วงการทดลองยกเวน้สปัดาหท์ี่ 3 เท่านัน้ทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงลดลงเลก็น้อย เมือ่วเิคราะหค์่าเฉลีย่คะแนนพฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็ปฐมวยัแยกเป็น
รายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความร่วมมอื ดา้นการช่วยเหลอื และ ดา้นการแบ่งปนั พบว่า คะแนนพฤตกิรรมทัง้ 
3 ดา้นมกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ ดา้นความรว่มมอื ช่วงสปัดาหท์ี่ 1 และสปัดาหท์ี ่2 เพิม่ขึน้ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั P<.01 ดา้นการช่วยเหลอื มกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ในช่วงสปัดาหท์ี่ 1, 6, 7 
และสปัดาหท์ี ่8 เพิม่ขึน้อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั P<.01 และดา้นการแบ่งปนัสปัดาหท์ี ่1, 2 และ 
สปัดาหท์ี ่3 เพิม่ขึน้อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั P<.01 และในช่วงสปัดาหท์ี ่4, 7 และ สปัดาหท์ี ่8 
เพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั P<.05 ส่วนในช่วงสปัดาหท์ี ่5 – 6 เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้อยา่งไม่
มนีัยส าคญัทางสถติ ิ ทีเ่ป็นเช่นนี้เพราะการจดักจิกรรมเล่านิทานอสีปประกอบการใชส้ถานการณ์จ าลอง 
เป็นกจิกรรมทีเ่ดก็มโีอกาสลงมอืกระท า เดก็ไดม้ปีฏสิมัพนัธก์บักลุ่มเพื่อน ตามความคดิและเหตุการณ์
จากเนื้อเรือ่งในนิทานอสีป โดยเนื้อเรือ่งในนิทานอสีป มจีดุมุง่หมายหลกั เพื่อส่งเสรมิกระบวนการส าคญั
ในการสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมและศลีธรรมอนัดงีาม ใหเ้กดิกบัเดก็ เพื่อใหเ้ดก็ไดร้บัรูเ้ร ือ่งราว และซมึ
ซบัพฤตกิรรมทีผู่ใ้หญ่ตอ้งการปลกูฝงัเพาะบ่ม (ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา. 2548: 14 – 15) 
ประสบการณ์ในดา้นสงัคมจากการจดักจิกรรมเล่านิทานอสีปประกอบการใชส้ถานการณ์จ าลอง เป็น
กุญแจส าคญัในการสรา้งองคค์วามรูใ้หเ้ดก็เป็นเสมอืนกรอบความคดิทีจ่ะท าใหเ้ดก็มคีวามเขา้ใจแนวคดิ
และเหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ ในนิทาน ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีองเพยีเจท ์(Piaget) ทีก่ล่าวถงึพืน้ฐาน
การสรา้งองคค์วามรูข้องผูเ้รยีนตอ้งเน้นการเรยีนรูแ้บบลงมอืกระท า (Active Learning) และการเรยีนรู้
ดงักล่าว จะตอ้งจดัใหเ้ดก็ไดจ้ดักระท ากบัวตัถุ ไดม้ปีฏสิมัพนัธก์บับุคคล ความคดิและเหตุการณ์ 
จนกระทัง่สามารถสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง (พชัร ีผลโยธนิ. 2543 : 8 ; อา้งองิจาก Hohmann ; & 
Weikart. 1995) จากทีน่กัการศกึษากล่าว สรปุไดว้่า พฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั จะมกีาร
พฒันาจนเกดิการเรยีนรูไ้ด ้กต่็อเมือ่เดก็มปีฏสิมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนัทัง้กบัเดก็ ผูใ้หญ่ และสภาพแวดลอ้มที่

1621



ก่อใหเ้กดิการเรยีนรู ้การมปีฏสิมัพนัธท์ีด่ต่ีอเดก็นัน้ เป็นการสรา้งความมัน่ใจใหก้บัเดก็ เพื่อสรา้งการ
รบัรูค้วามรูส้กึของผูอ้ื่น ทัง้นี้เพราะพฒันาการทางสงัคมของเดก็วยั 3 – 6 ปี เป็นวยัทีเ่ดก็เริม่สรา้ง
เอกลกัษณ์ของตนเอง สามารถแสดงความรูส้กึและพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมในสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ได้
สามารถพฒันาความรว่มมอื และการเรยีนรูใ้นการเขา้สงัคม ดงันัน้ พฤตกิรรมทางสงัคมทีค่วรไดร้บัการ
ส่งเสรมิ เพื่อใหเ้ดก็ไดเ้ขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น คอื การแสดงบทบาทในสถานการณ์จ าลองจากนิทาน
อสีป โดยชีใ้หเ้หน็ถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้ตามมาหลงัจากการแสดงพฤตกิรรมนัน้แลว้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ
แบนดรูา (Bandura) ทีว่่า การเรยีนรูท้างสงัคมเกดิจากการไดเ้หน็ การกระท าอนัเป็นตวัอยา่งจากบุคคล
รอบขา้งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็ (สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์. 2550 : 65) ซึง่พฤตกิรรมของมนุษยเ์รา ส่วนมาก
เป็นการเรยีนรูจ้ากการสงัเกต การเลยีนแบบจากตวัแบบ  ดงัที ่เคทส ์(Katz. อา้งองิ  จากสริมิา ภญิโญ
อนนัตพงษ์. 2537) ไดก้ล่าวถงึการพฒันาเดก็ในดา้นสงัคม อาจท าไดโ้ดยการใหเ้ดก็ไดม้สีทิธเิลอืกท า
กจิกรรม มอีสิระ ไดร้บัการกระตุน้ และมคีวามถีใ่นการกระท า ซึง่กรอลนั (Gronlund. 1959 : 232) กล่าว
ว่า กจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดม้ปีฏสิมัพนัธร์ว่มกับเพื่อน ไดแ้ก่ รว่มท ากจิกรรมกบัเพื่อน การ
ช่วยเหลอืและปฏสิมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อน เดก็จะไดส้รา้งการเรยีนรูบ้ทบาทของตนเอง ว่าควรปฏบิตัติน
อยา่งไร ซึง่ท าใหเ้ดก็มปีระสบการณ์ทางดา้นสงัคมเพิม่ขึน้ ซึง่จะส่งผลใหม้พีฤตกิรรมทางสงัคมทีส่งูขึน้ 
และสมพงษ์ จติระดบั (2530 : 74 – 75 ) กล่าวว่า สถานการณ์จ าลอง จากรปูแบบนิทานสามารถพฒันา
ความเจรญิได ้ในเรือ่งของลกัษณะนิสยัทีม่อียู ่เช่น การช่วยเหลอื การท างานกลุ่ม การอยู่รว่มกบับุคคล
อื่น การปรบัพฤตกิรรม เป็นตน้ สิง่เหล่านี้ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจ เจตคตทิีด่ต่ีอการด าเนินชวีติในสงัคม
และผูอ้ื่นอยูเ่สมอ 
 การเล่านิทานอสีปประกอบการใชส้ถานการณ์จ าลอง เป็นการจดักจิกรรม โดยการคดัเลอืก
นิทานอสีปทีม่เีนื้อหาส่งเสรมิ ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทางสงัคม ในดา้นความรว่มมอื การ
ช่วยเหลอืและการแบ่งปนั นิทาน จงึมบีทบาทในการพฒันาเดก็ดา้นลกัษณะทางสงัคมทีพ่งึประสงค ์ดว้ย
การเสนอแนวทางใหเ้ดก็ ไดซ้มึซบัรบัรูต้ ัง้แต่ยงัเลก็ และไดเ้รยีนรูถ้งึลกัษณะชวีติทีด่ผี่านนิทานทีม่ ี
เนื้อหา และบรรยากาศของความปรารถนา ทีจ่ะเหน็เดก็เป็นคนทีม่พีฤตกิรรมตามกฎเกณฑข์องสงัคม
และเมือ่พจิารณาการเปลีย่นแปลงทีเ่พิม่ขึน้ของพฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดั
กจิกรรมเล่านิทานอสีปประกอบการใชส้ถานการณ์จ าลอง ดา้นความรว่มมอื การช่วยเหลอืและการ
แบ่งปนั ทัง้น้ีจากอาจเป็นผลมาจาก  
  2.1 ดา้นความรว่มมอื จากการจดักจิกรรมเล่านิทานอสีปประกอบการใชส้ถานการณ์จ าลอง 
มรีปูแบบกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหเ้ดก็มสี่วนรว่มในการจดักลุ่มของตนเอง การตกลงกนัภายในเพื่อรบั
บทบาททีจ่ะแสดงในสถานการณ์จ าลอง การมสี่วนรว่มในการจดัตกแต่งฉาก เพื่อประกอบการแสดง โดย
จดัสภาพแวดลอ้มใหใ้กลเ้คยีง หรอืเลยีนแบบเหตุการณ์ในนิทานอสีปทีฟ่งัในแต่ละวนั และเมือ่คุณครเูล่า
นิทานอสีปจบ เดก็จะเริม่ตกลงกนัภายในกลุ่มของตนเองในการเป็นตวัละครต่าง ๆ และช่วยกนัแต่งกาย
ตามตวัละครทีต่กลงกนัภายในกลุ่ม จากการสงัเกตพฤตกิรรมของเดก็ปฐมวยัระหว่างการท ากจิกรรม 
เดก็แต่ละคนมกีารสนทนากนั เพื่อหาขอ้ตกลงกนัภายในกลุ่ม มกีารวางแผน เพื่อท ากจิกรรมทีไ่ดร้บั
มอบหมาย และเกดิปฏสิมัพนัธท์ีด่รีะหว่างเดก็กบัเดก็ และเดก็กบัคร ูท าใหเ้กดิความรว่มมอืกนั ในการที่
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จะถ่ายทอดเนื้อหา ในนิทานใหเ้ป็นการแสดง ในสถานการณ์จ าลองใหด้ขีึน้ โดยสามารถพดูประโยคทีต่วั
ละครในนิทานพดูไดต้ามล าดบัก่อนหลงัจดจ าเหตุการณ์ในนิทาน ว่าเหตุการณ์ใดจะเป็นเหตุการณ์ต่อไป 
โดยมกีารย า้เตอืนเพื่อนกลุ่มแสดงดว้ยกนั หรอืกลุ่มผูช้มทีน่ัง่ชมในบางช่วง กม็กีารแนะน า เพื่อนในกลุ่ม
ทีแ่สดงดว้ยเช่นกนัดงัที่ อลัเบริต์ แบนดูรา กล่าวว่า การเรยีนรูข้องมนุษยน์ัน้เกดิจากพฤตกิรรมบุคคลมี
การปฏสิมัพนัธอ์ยา่งต่อเนื่อง ระหว่างบุคคลนัน้และสิง่แวดลอ้ม ซึง่ทฤษฎนีี้ เน้นบุคคลเกดิการเรยีนรู้
โดยการใหต้วัแบบ (Learning Through Modeling) โดยผูเ้รยีนจะเลยีนแบบจากตวัแบบ และเลยีนแบบน้ี
เป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้อยา่งต่อเนื่อง โดยอาศยัการสงัเกตพฤตกิรรมของตวัแบบการเรยีนรูข้องเดก็
ปฐมวยั จงึเกดิขึน้ได ้  (สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์. 2545 : 50 – 51 ; อา้งองิมาจาก ผ่องพรรณ เกดิ
พทิกัษ์. 2536 : 99) 
 2.2 ดา้นการช่วยเหลอื จากการจดักจิกรรมเล่านิทานอสีปประกอบการใชส้ถานการณ์จ าลอง 
ส่งผลใหพ้ฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั ดา้นการช่วยเหลอืเพิม่ขึน้จากขอ้สงัเกต การท าวจิยัในครัง้
นี้ คอื สื่อทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม ไดแ้ก่ เนื้อเรือ่งในนิทานอสีป ทีม่เีนื้อหาเกีย่วกบัการช่วยเหลอื รวมถงึ
สื่อของจรงิ เช่น เครือ่งแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบการแสดง ฉากทีม่คีวามใกลเ้คยีงกบัสภาพในเน้ือเรือ่ง 
ในนิทานเป็นสิง่กระตุน้ใหเ้ดก็เกดิพฤตกิรรม การช่วยเหลอืเพิม่ขึน้ โดยเนื้อหาในนิทานอสีป ในช่วง
สปัดาห ์ดงักล่าวนัน้ มคีตสิอดแทรกในเรือ่งการช่วยเหลอื ทีถ่งึแมต้วัละครในเรือ่งจะดอู่อนแอกว่า แต่ก็
สามารถช่วยเหลอืผูท้ีม่คีวามเขม้แขง็กว่าได้ เช่น นิทานอสีปเรือ่ง ราชสหีก์บัหนู หรอื นิทานอสีปเรือ่ง 
ววัสามสหายนัน้มคีตทิีส่อนใหรู้จ้กัช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั จงึจะสามารถด ารงชวีติไดอ้ยา่งมคีวามสุข ซึง่
การจะพฒันาพฤตกิรรมของนกัเรยีน ในดา้นการช่วยเหลอืนัน้ ควรมรีปูแบบในการเสรมิแรงในดา้นต่าง 
ๆ รว่มดว้ย เช่น ใหก้ารเสรมิแรงเวลาทีเ่ดก็แสดงพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม หรอืเมือ่เดก็มสี่วนรว่มใน
กจิกรรม เนื้อเรือ่งในนิทานอสีป เป็นแบบอยา่งทีช่่วยสอนและพฒันาพฤตกิรรม โดยใหต้วัแบบทีด่ ีซึง่ 
(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช . 2542 : 31 – 36 ) ไดก้ล่าว เกีย่วกบัการส่งเสรมิพฤตกิรรมทางสงัคม
ใหก้บัเดก็นัน้ ควรใหเ้ดก็เหน็ตวัอยา่งทีด่ ีเพราะจะช่วยใหเ้ดก็เลยีนแบบตาม เพราะเดก็มกัจะชอบ
เลยีนแบบผูท้ีเ่ดก็ชื่นชม เช่น พ่อแม ่คร ูญาต ิพีน้่อง นกักฬีา นกัรอ้ง ตวัละครในนิทานและผูม้ชีื่อเสยีง 
และบ ี(Bee. 1985 : 396 – 401 ; อา้งองิจาก วรีะพงศ ์  บุญประจกัษ์. 2545 : 13) ไดก้ล่าวถงึ 
พฤตกิรรมการช่วยเหลอืเพื่อนของเดก็ปฐมวยัว่าเป็นการแสดงปฏสิมัพนัธท์างสงัคมในเชงิบวก ซึง่อายุ 2 
– 3 ปี  จะมชีนิดของการปฏสิมัพนัธเ์ชงิบวกดว้ยการให้ เช่น เดก็จะเสนอใหค้วามช่วยเหลอืหรอืใหข้อง
เล่นหรอืพยายามปลอบใจ เดก็คนทีไ่ดร้บับาดเจบ็ เดก็จะท าตามค าขอรอ้ง หรอืค าแนะน าของเพื่อน
มากกว่าเดก็คนอื่น ซึง่เป็นผลมาจากประสบการณ์ ในการมปีฏสิมัพนัธก์บับุคคลทัง้ในครอบครวัและ
บุคคลอื่น ๆ รวมทัง้เพื่อนจงึสรปุไดว้่า การช่วยเหลอื เป็นการพยายามทีจ่ะช่วยบรรเทาความตอ้งการใช้
ค าพดูและหรอืแสดงท่าทาง เช่น ปลอบใจเมือ่เพื่อนไดร้บับาดเจบ็ ใหส้ิง่ของทีต่นไม่เคยเป็นเจา้ของมา
ก่อน หรอืช่วยเหลอืเพื่อนท างาน เป็นตน้ ดงันัน้ การจดักจิกรรมเล่านิทานอสีปประกอบการใช้
สถานการณ์จ าลอง  จงึมคีวามเหมาะสมทีจ่ะใชเ้ป็นเครื่องมอืในการส่งเสรมิและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
ทางสงัคมใหก้บัเดก็ปฐมวยั 
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  2.3 ดา้นการแบง่ปนั จากการจดักจิกรรมเล่านิทานอสีปประกอบการใชส้ถานการณ์จ าลอง 
ท าใหเ้ดก็มคีะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมทางสงัคมดา้นการแบ่งปนัเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ ทีเ่ป็นเช่นน้ี เพราะการ
จดักจิกรรมเล่านิทานอสีปประกอบการใชส้ถานการณ์จ าลอง มกีารสลบัเปลีย่นใหแ้ต่ละกลุ่มไดส้ลบั
เปลีย่นหมนุเวยีนกนัท ากจิกรรม โดยในบางครัง้ การจดัเตรยีมสื่อบางชนิดตามเนื้อเรื่องในตวัละครจะมี
เพยีง 1 หรอื 2 ชุด เมือ่เกดิเหตุการณ์ดงักล่าว ในการจดักจิกรรม มเีดก็บางคนกต็อ้งการทีจ่ะแสดง
บทบาทนัน้ ในแต่ละกลุ่มกจ็ะตกลงกนัภายในกลุ่มว่าจะตอ้งท าอยา่งไร โดยในช่วงสปัดาหท์ี ่1 – 2 ของ
การจดักจิกรรมคุณคร ูไดแ้นะน าวธิกีารในการทีจ่ะด าเนินกจิกรรมต่อไปเช่น เราควรแบ่งปนักนัเพราะมี
สื่อบางชนิดทีม่จี านวนจ ากดั ในสปัดาหต่์อ ๆ มานกัเรยีนกเ็รยีนรูว้ธิกีารทีจ่ะท ากจิกรรมและตกลงกนัได้
อยา่งด ีโดยคุณครไูมต่อ้งแนะน า และเป็นเพราะเนื้อหาในนิทานอสีปในแต่ละหน่วยทีม่เีนื้อหาสาระที่
เกีย่วขอ้งกบัการแบ่งปนั โดยผูว้จิยั ไดใ้ชค้ าถามเพื่อสอดแทรกพฤตกิรรมทางสงัคม หลงัจากทีน่กัเรยีน
ท ากจิกรรม เพื่อใหเ้กดิพฤตกิรรมทางสงัคม ในดา้นการแบ่งปนั โดยใหเ้ดก็ ๆ คดิว่าจะท าอยา่งไรจงึจะ
ไมเ่กดิเหตุการณ์อย่างในนิทาน ซึง่ท าใหเ้ดก็ไดเ้กดิการคดิและสามารถน ามาปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 
จากตน้แบบนิทานและการเน้นย ้าพฤตกิรรมดงักล่าว  
 3. ความพงึพอใจของเดก็ ทีม่ต่ีอการจดัประสบการณ์ส่งเสรมิพฤตกิรรมทางสงัคม โดยใชก้ารเล่า
นิทานอสีปประกอบการใชส้ถานการณ์จ าลอง 
 จากการทีผู่ว้จิยัไดใ้หเ้ดก็ท าแบบสอบถามความพงึพอใจ เกีย่วกบัการจดัประสบการณ์ส่งเสรมิ
พฤตกิรรมทางสงัคม โดยใชก้ารเล่านิทานอสีป ประกอบการใชส้ถานการณ์จ าลอง จ านวน 8 ขอ้ โดยใช้
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบัตวัเลอืกคอื  มาก  ปานกลาง และน้อย  แลว้น ามาวเิคราะหข์อ้มลู 
พบว่า ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของเดก็ มคี่าเท่ากบั 2.74 ซึง่อยูใ่นระดบัชอบมาก  โดยค่าเฉลีย่สงูสุด 3 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ฉนัชอบฟงันิทานอสีปทีคุ่ณครนู ามาเล่าใหฟ้งัเพราะใหค้ตธิรรมสอนใจในเรือ่งความด ี
ความชัว่  ฉนัชอบปฏบิตัตินตามขอ้ตกลงในการท ากจิกรรมรว่มกบัเพื่อนดว้ยความเตม็ใจและฉนัชอบฟงั
นิทานอสีป  เพราะตวัละครเป็นสตัวม์บีทบาทเหมอืนคนซึง่พรรณ ี ชทูยัเจนจติ (2538 : 28) กล่าวว่า 
เจตคตเิป็นเรือ่งของความรูส้กึ ทัง้ทีพ่อใจและไมพ่อใจทีบุ่คคลมต่ีอสิง่หนึ่งสิง่ใด ซึง่มอีทิธพิลท าใหแ้ต่ละ
คนสนองตอบสิง่เรา้แตกต่างกนัไป บุคคลจะมเีจตคตทิีด่หีรอืไมด่เีกีย่วกบัสิง่นัน้ บุคคลรอบขา้งมอีทิธพิล
อยา่งยิง่ 
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ABSTRACT   (12pt) 

This research aims for construct  Science  aptitude tests, to find out the quality of physics aptitude tests of  
Mathayom  Suksa  3  , and to construct norms.  The samples of this research were the students studying in Mathayom  Suksa  
3  of B.E. 2554, of the secondary  educational  service  are 27  405 students, using Multi – stage Random Sampling samples. 
The statistics used for analyzing data were percentage, mean, standard deviation, and Percentile and normalized T-score were 
used for developing the norms. 

Research findings can be concluded as follows : 
1. Science  aptitude tests of  Mathayom  Suksa  3  Student contained 62 items and comprised two part.  Part 1 

contained 56 objective test items  56 scores  . Part 2 contained 6 essay  14 scores 
2.  The content validity as checked by experts showed correspondence index values from 0.80 to 1.00.  
3.  The difficulty indices of items in Part 1 ranged from 0.26 to 0.80 and Part 2 ranged from 0.60 to 0.72.  The 

disdriminating indices of items in Part 1 ranged from 0.23 to 0.90  and  Part 2 ranged from 0.34 to 0.46.  
4. For reliability  of  the  test in Part 1 equal  0.89  and  Part 2 equal  0.92. 
5.  The norms of the tests were as follows. Showed raw scores of 24 to 64 was equivalent to a percentile rank 

between 0.12 to 99.88 and normal T scores between T26 and T74.  
 
 

1. บทน ำ 

 
 ความสามารถของคนขึน้อยู่กบัสิง่แวดลอ้มเป็นตวัส าคญั แต่อย่างไรกต็ามมนุษยป์ระกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน

คอื ส่วนสภาพร่างกาย ซึง่เสมอืนวตัถุย่อมมผีลเนื่องมาจากพนัธุกรรม อกีส่วนหนึ่งคอืดา้นสตปิญัญากบัจติใจของมนุษยย์่อมมาจากอทิธพิล
จากสิง่แวดลอ้มเป็นส่วนมาก (Kamin. 1974 : 56)  นัน่คอืความสามารถหรอืสภาพความรู้สกึของคนจะเพิม่หรอืลดย่อมขึน้อยู่กบั
สภาพแวดลอ้ม และความสามารถทีจ่ะฝึกฝนใหเ้พิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ามจุดมุ่งหมายที่ตอ้งการการทีจ่ะใหค้นเป็นบุคคลทีม่คีุณภาพจะต้อง
มุ่งเน้นพฒันาทางดา้นความสามารถ เชาวน์ปญัญา และความถนดัเพื่อใหเ้ป็นคนทีม่คีวามคล่องแคล่วในการคดิ สามารถแกป้ญัหาไดอ้นัจะ
เป็นประโยชน์ต่อการอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างปลอดภยัและมคีวามสุข (องัคณา สายยศ และคณะ. 2543 : 1) เชาวน์ปญัญาและความถนดั เป็น
โครงสรา้งทางจติวทิยาเกีย่วกบัความแตกต่างของแต่ละบุคคลในการเรยีนรู้ และมคีวามหมายใกลเ้คยีงกนั โดยแนวคดิเกีย่วกบัเชาวน์ปญัญา
มมีาก่อนความถนดั ซึง่เชาวน์ปญัญาเป็นความสามารถทัว่ไป และมพีื้นฐานมาจากสิง่ที่ตดิตวัมาแต่ก าเนิดเป็นส่วนใหญ่ ส่วนความถนดัเป็น
ความสามารถที่ไดจ้ากการฝึกฝนสัง่สมมาตัง้แต่เกดิจนถงึปจัจุบนัความถนดัทางการเรยีนเป็นความสามารถของบุคคลทีส่รา้งสมมาจากการ
เรยีนรูแ้ละประสบการณ์ท าใหบุ้คคลนัน้สามารถเรยีนและประกอบการงานต่าง ๆ ตามความสามารถนัน้ไดด้ ีและเป็นผลส าเรจ็ (กรมวชิาการ. 
2543 : 1; Cronbach. 1963 ; ไพศาล ช านาญด.ี 2540 : 7; ส าเรงิ บุญเรอืงรตัน์. 2527 : 86) ความถนดัทางการเรยีนมปีระโยชน์มากมาย
หลายประการ คอื ใชใ้นการสอบคดัเลอืก เชน่ การคดัเลอืกเขา้โรงเรยีน และการคดัเลอืกเขา้ท างาน ใชใ้นการวนิิจฉยัความสามารถของ
ผูเ้รยีน เชน่ การใชเ้ป็นเครื่องมอืส าหรบัคน้หาสาเหตุหรอืตน้ก าเนิดของความเก่ง – อ่อนในการเรยีน ใชส้ าหรบัวดัพฒันาการของผูเ้รยีน ใช้
ส าหรบัเปรยีบเทยีบสตปิญัญาวา่แสดงออกไดอ้ย่างเตม็ทีต่ามภมูปิญัญาหรอืไม่ ใชใ้นการประเมนิผลการศกึษาเพื่อพจิารณาวา่โรงเรยีนได้
พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพหรอืไม่ ใชใ้นการวจิยั ในการหาค าตอบ ในการวเิคราะหว์จิยั เพื่อการส่งเสรมิและสนบัสนุนการศกึษาในระดบั
ต่างๆ ไดอ้ย่างถกูตอ้ง ใชใ้นการแนะแนวการศกึษาหรอือาชพี เพื่อเขาจะสามารถเขา้ใจตนเอง และตดัสนิใจเกีย่วกบัอนาคตของเขาได้ ใชใ้น
การแยกประเภทนกัเรยีน เชน่ บางครัง้เดก็ไดค้ะแนนวชิาใดวชิาหนึ่งต ่า หากใชแ้บบทดสอบความถนดั อาจท าใหเ้ราทราบทีม่าของปญัหาได้ 
และใชใ้นการพยากรณ์ความส าเรจ็ โดยสรุปคอื ความถนดัทางการเรยีนสามารถใชเ้ป็นเครื่องมอืท านายความส าเรจ็ของการศกึษาได้ (สาย
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ยศ และองัคณา สายยศ. 2541 : 22-27) นอกจากนี้ผูว้จิยัยงัไดศ้กึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความถนดัทางการเรยีน พบวา่ ความถนดั
ทางการเรยีนมคีวามสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และความถนดัทางการเรยีนสามารถพยากรณ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนได้ 
โดยเฉพาะความถนดัทางการเรยีนดา้นภาษา เหตุผล ตวัเลข และมติสิมัพนัธ์  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัซึง่ทดลองกบันกัศกึษาชัน้ปีที่ 1 คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ พบวา่ ความถนดัดา้นภาษา และความถนดัดา้นคณิตศาสตร์ มคีวามสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และสามารถ
พยากรณ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนได ้(Crisco.  1976 : 6545-A)   

 ในการวจิยัครัง้นี้  ผูว้จิยัจงึไดส้รา้งแบบทดสอบวดัความถนดัทางทางการเรยีนวทิยาศาสตร์ ส าหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3  เพื่อเป็นการวดัตวัเองก่อนทีจ่ะเลอืกแผนการเรยีนในชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืใหท้ราบความถนดั
ของผูเ้รยีนแต่ละคนวา่ตนเองถนดัดา้นใด อกีทัง้เป็นประโยชน์ในการแนะแนวการเรยีนหรอืการศกึษาต่อสาขาวชิาที่ตอ้งใชค้วามสามารถทาง
วทิยาศาสตรท์ีเ่ป็นพืน้ฐานต่อไป  นอกจากนี้ผูว้จิยัคาดวา่ผลการสรา้งแบบทดสอบความถนดัทางการเรยีนจะมปีระโยชน์ส าหรบัการแนะแนว
ใหก้บันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 และนอกจากนี้ยงัเป็นแนวทางในการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอน
ปลายไดต่้อไป 

วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
 1. เพื่อสรา้งและหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัความถนัดทางวทิยาศาสตรส์ าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 
 2. เพื่อหาเกณฑป์กต ิ(Norms) ของแบบทดสอบวดัความถนดัที่สรา้งขึน้ส าหรบัตคีวามหมายคะแนนจากผลการ

สอบแบบทดสอบวดัความถนดั 
ขอบเขตของการวจิยั 
1. ประชากร  
      ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นนกัเรยีนทีก่ าลงัเรยีนอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ปีการศกึษา 2554 

ของโรงเรยีนในสหวทิยาเขตที่ 2  จ านวน  9  โรงเรยีน  สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา  เขต  27  จ านวน  2,024  คน 
 2. กลุ่มตวัอย่าง  
      กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นนกัเรยีนทีก่ าลงัเรยีนอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3ปีการศกึษา 2554  

จ านวน  5  โรงเรยีน  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  เขต  27  จ านวน  405  คน  จากจ านวนโรงเรยีนทัง้หมด 5 โรงเรยีน 
ไดม้าโดยวธิกีารสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Random  Sampling) 

 3.  ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
      ภาคเรยีนที ่ 2  ปีการศกึษา 2554 
 

 
2. วธิดี าเนินการวจิยั  
 
วธิกีารสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสรา้งแบบทดสอบวดัความถนดัทางวทิยาศาสตรต์ามล าดบัขัน้ตอนดงันี้ 
     1. ศกึษาทฤษฎี งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัแบบวดัความถนดั รวมทัง้ศกึษาวธิกีารสร้างแบบทดสอบวดัความถนดัตาม

ทฤษฎหีลายองคป์ระกอบ (Mutiple Factor Theory) ตามแนวคดิของเธอรส์โตน (Thurstone) 
     2.  ก าหนดรปูแบบ และจ านวนขอ้ของแบบทดสอบความถนดัทางการเรยีนดา้นต่าง ๆ  
     3. สรา้งแบบทดสอบวดัความถนดัทางวทิยาศาสตรต์ามรปูแบบทีก่ าหนด ดงันี้ 
  3.1  ดา้นภาษา เป็นแบบทดสอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 15 ขอ้ 
  3.2  ดา้นจ านวน เป็นแบบทดสอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 15 ขอ้ 
  3.3  ดา้นมติสิมัพนัธ์ เป็นแบบทดสอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 15 ขอ้ 
  3.4  ดา้นสงัเกตพจิารณา เป็นแบบทดสอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 10 ขอ้  และแบบอตันยั 1 ขอ้ 
  3.5  ดา้นเหตุผล เป็นแบบทดสอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 15 ขอ้ 
  3.6  ดา้นความจ า เป็นแบบทดสอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 15 ขอ้   
 3.7  ดา้นความคล่อง เป็นแบบอตันยั จ านวน 3 ขอ้ 
    4.  น าแบบทดสอบวดัความถนดัทางวทิยาศาสตรแ์ล้วน าเสนออาจารยท์ีป่รกึษาและปรบัปรุงตามทีแ่กไ้ข 
    5.  น าแบบทดสอบทีส่รา้งขึน้ทัง้ 6  ฉบบัไปใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน  5  ท่าน  ตรวจสอบวา่ขอ้สอบแต่ละขอ้มคีวามสอดคลอ้ง

ตรงกบัความถนดัตามรปูแบบทีต่อ้งการจะวดัหรอืไม่ น าผลการพจิารณามาหาค่าเฉลีย่ เป็นรายขอ้ เพื่อหาคุณภาพดา้นความเทีย่งตรงเชงิ
เนื้อหาซึง่แบบทดสอบทัง้ 2 ตอน มคี่าเท่ากบั 0.80 – 1.00  

    6. ปรบัปรุงแบบทดสอบตามทีผู่เ้ชีย่วชาญเสนอแนะเพื่อใหม้คีุณภาพยิง่ขึน้และจดัท าเป็นรปูเล่ม 
   7. น าแบบทดสอบไปทดลองครัง้ที่ 1 กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรยีนจตุรพกัตรพมิานรชัดาภเิษก   จ านวน  30   

คน  เพื่อหาเวลาทีเ่หมาะสมของการท าแบบทดสอบวดัความถนดัทางวทิยาศาสตร ์ ซึง่เวลาทีเ่หมาะสมในการท าแบบทดสอบเท่ากบั 2 
ชัว่โมง 
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   8. น าแบบทดสอบไปทดลองครัง้ที่ 2 กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรยีนจตุรพกัตรพมิานรชัดาภเิษก 
จ านวน  100   คน ซึง่มลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัประชากรเพื่อหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก โดยด าเนินการดงันี้ 

           8.1 ตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบ ถา้ตอบถกูให ้1 คะแนน ถา้ตอบผดิหรอืไม่ตอบเลยให ้
0 คะแนน 
           8.2 วเิคราะหข์อ้สอบเป็นรายขอ้ และรายตวัเลอืก  
 9. จดัท าคู่มอืการใชแ้บบทดสอบวดัความถนัดทางวทิยาศาสตร์ ทีผ่า่นการตรวจสอบคุณภาพ ใหเ้ป็นฉบบัสมบูรณ์ 

เพื่อน าไปใชใ้นการทดลองจรงิ 
 

2. ผลวิเครำะหข์้อมูล 

ตอนที ่ 1  การสรา้งแบบทดสอบวดัความถนัดทางวทิยาศาสตร์ 
แบบทดสอบวดัความถนดัทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 จ านวน  7  ฉบบั  ฉบบัละ  10  คะแนน  ดงันี้ 
   ฉบบัที ่ 1 ดา้นภาษา (Language Factor)  ประกอบดว้ย 
  1)  ความเขา้ใจค าศพัทท์างวทิยาศาสตร์  เป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 3 ขอ้  3 คะแนน 
2)  การแปลความ ตคีวามหมาย และขยายความ  เป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 3 ขอ้ 3 คะแนน 
3)  การลงขอ้สรุป เป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 4 ขอ้ 4 คะแนน 
    ฉบบัที ่ 2 ดา้นจ านวน (Number Factor) ประกอบดว้ย 
  1)  การเขา้ใจสญักรณ์ทางวทิยาศาสตร์  เป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 3 ขอ้  3 คะแนน 
2)  การค านวณทางวทิยาศาสตร์  เป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 4 ขอ้  4 คะแนน 
3)  การเปลีย่นหน่วยระบบเอสไอ เป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 3 ขอ้  3 คะแนน 
    ฉบบัที ่ 3 ดา้นมติสิมัพนัธ์ (Space Factor) หมายถงึ ประกอบดว้ย 
  1)  การเขา้ใจถงึการพบัหรอืตดักระดาษ  เป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 3 ขอ้  3 คะแนน 
  2)  ความสมัพนัธข์องรปูภาพ  เป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 4 ขอ้  4 คะแนน 
   3)  การซอ้นภาพ เป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 3 ขอ้  3 คะแนน 
 ฉบบัที ่ 4 ดา้นสงัเกตพจิารณา หรอืการรบัรู ้(Perceptual Speed Factor) ประกอบดว้ย 
       1)  การหาภาพต่าง  เป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 3 ขอ้  3 คะแนน 
     2)  การหาภาพเหมอืน  เป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 3 ขอ้  3 คะแนน 
   3)  การหาจุดแตกต่างบนภาพ  เป็นแบบอตันยัหาจุดที่แตกต่าง  4 คะแนน 
 ฉบบัที ่ 5 ดา้นเหตุผล (Reasoning Factor) ประกอบดว้ย 
     1)  การอุปมาอุปไมยดา้นภาษา เป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 3 ขอ้  3 คะแนน 
   2)  ค าศพัทท์ีไ่ม่เขา้พวก  เป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 3 ขอ้ 3 คะแนน 
   3)  การใหเ้หตุผลจากสถานการณ์ทีก่ าหนด เป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 3 ขอ้  3 คะแนน 
ฉบบัที ่ 6  ดา้นความจ า (Memory) ประกอบดว้ย 
     1)  ความสามารถในการจ าจากภาพ  เป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 3 ขอ้  3 คะแนน 
     2)  การจ าภาพแลว้สรา้งเรื่องราว  เป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 3 ขอ้  3 คะแนน 
   3)  การจ าจากเรื่องราว  เป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 4 ขอ้  4 คะแนน 
ฉบบัที ่ 7  ดา้นความคล่อง  ประกอบดว้ย การสรา้งค าจากสิง่ทีก่ าหนดใหใ้นเวลาทีจ่ ากดัใหไ้ดม้ากทีสุ่ด เป็นแบบอตันยัเตมิ

ค าตอบ 2 ขอ้ 10 คะแนน 
ตอนที ่ 2  การหาค่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาจากผูเ้ชีย่วชาญจ านวน  5  คน 
ค่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาของแบบทดสอบวดัความถนัดทางวทิยาศาสตรผ์ูว้จิยัหาค่าความเทีย่งตรงตามเนื้อหาของ

แบบทดสอบ โดยน าเนื้อหาและขอ้สอบ ใหผู้เ้ชีย่วชาญทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละวดัผลประเมนิผลการศกึษาเป็นผูพ้จิารณาจ านวน  5 ท่าน 
ปรากฏวา่ ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ดว้ยทุกขอ้ ท าใหข้อ้สอบทุกขอ้ไดค้่าเฉลีย่ 1.00  

ตอนที ่ 3  ผลการทดสอบครัง้ที ่ 1  ผลการวเิคราะหร์ายขอ้เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกและความยากของแบบวดัความถนดัทาง
วทิยาศาสตร์ 

คดัเลอืกแบบทดสอบโดยพจิารณาจากคุณภาพของแบบทดสอบดา้นค่าความยากและอ านาจจ าแนก และความเหมาะสมของ
เนื้อหาหรอืขอ้สอบ ตอนที่  1  ดงัตารางที ่ 1 
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ตารางที ่ 1  ค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความถนดัทางวทิยาศาสตรช์ัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  ทีค่ดัเลอืกไว ้
 

ที ่
ฉบบัที ่ 1 ฉบบัที ่ 2 ฉบบัที ่ 3 ฉบบัที ่ 4 ฉบบัที ่ 5 ฉบบัที ่ 6 ฉบบัที ่ 7 
p r p r p r p r p r p r p r 

1 
0.5

2 
0.34 0.65 0.41 0.67 0.63 0.66 0.81 0.45 0.52 0.57 0.78 0.60 0.46 

2 
0.6

4 
0.69 0.49 0.65 0.75 0.48 0.62 0.87 0.26 0.48 0.64 0.73 0.61 0.44 

3 
0.6

7 
0.55 0.51 0.85 0.76 0.46 0.54 0.86 0.57 0.60 0.64 0.65   

4 
0.6

6 
0.53 0.63 0.72 0.71 0.47 0.62 0.77 0.57 0.67 0.61 0.87   

5 
0.5

9 
0.55 0.59 0.73 0.64 0.57 0.65 0.65 0.55 0.68 0.65 0.77   

6 
0.4

7 
0.72 0.66 0.58 0.52 0.46 0.60 0.82 0.70 0.60 0.58 0.70   

7 
0.2

9 
0.51 0.55 0.41 0.76 0.67 0.64 0.47 0.64 0.60 0.58 0.67   

8 
0.6

0 
0.60 0.48 0.57 0.71 0.88   0.54 0.74 0.60 0.63   

9 
0.6

3 
0.62 0.63 0.54 0.72 0.84   0.64 0.80 0.52 0.52   

10 
0.5

3 
0.66 0.64 0.49 0.77 0.57   0.59 0.75 0.61 0.61   

 
ตอนที่  4  ผลการทดสอบครัง้ที่ 2  ผลการวเิคราะหค์่าความเชือ่มัน่ของแบบวดัความถนดัทางวทิยาศาสตร์ 
 
ตารางที ่ 2  ค่าความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัวดัความถนดัทางวทิยาศาสตร์ทัง้ 7 ฉบบั 
 

ฉบบัที ่ rtt 
1  ดา้นภาษา 0.87 
2  ดา้นจ านวน 0.89 
3  ดา้นมติสิมัพนัธ์ 0.81 
4  ดา้นสงัเกตพจิารณา 0.85 
5  ดา้นเหตุผล 0.84 
6  ดา้นความจ า 0.87 
7  ดา้นความคล่อง 0.81 

 
ตอนที ่ 5  คะแนนเกณฑป์กต ิ(Norms) ของแบบวดัความถนดัทางวทิยาศาสตร์ 
การสรา้งเกณฑป์กต ิ(Norms) ของแบบวดัความถนดัทางวทิยาศาสตร์ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ผูว้จิยัไดน้ าคะแนนจากแบบวดัความ

ถนดัทางวทิยาศาสตรท์ี่ไดจ้าก กลุ่มตวัอย่าง จ านวน  405 คน มาสรา้งเกณฑป์กต ิโดยน าคะแนนดบิที่ไดไ้ปค านวณหาต าแหน่งเปอรเ์ซน็ต์
ไทล์ (Percentile Rank) แลว้เปรยีบเทยีบหาคะแนนที–ปกต ิ(Normalized T–Score) เกณฑป์กตขิองแบบทดสอบวดัความถนดัแต่ละด้าน
ปรากฏดงันี้ 

   ฉบบัที ่1 มคีะแนนดบิตัง้แต่ 1  ถงึ 8 คะแนน T ปกต ิตัง้แต่ 23 ถงึ 72 
   ฉบบัที ่2 มคีะแนนดบิตัง้แต่ 1 ถงึ 9 คะแนน T ปกต ิ ตัง้แต่ 22 ถงึ 75 
   ฉบบัที ่3 มคีะแนนดบิตัง้แต่ 1 ถงึ 8 คะแนน T ปกต ิตัง้แต่ 26 ถงึ 80 
   ฉบบัที ่4 มคีะแนนดบิตัง้แต่ 4 ถงึ 10 คะแนน T ปกต ิตัง้แต่ 23 ถงึ 64 
   ฉบบัที ่5 มคีะแนนดบิ  ตัง้แต่ 1 ถงึ 9 คะแนน T ปกต ิตัง้แต่ 23 ถงึ 75 
   ฉบบัที ่6  มคีะแนนดบิตัง้แต่ 1 ถงึ 9 คะแนน T ปกต ิตัง้แต่ 22 ถงึ 76 
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       ฉบบัที ่7 มคีะแนนดบิ  ตัง้แต่ 2 ถงึ 9 คะแนน T ปกต ิตัง้แต่ 22 ถงึ 72 
 

3. สรปุผลและอภิปรำยผล 

1.  สรุปผลการวจิยั 
1.1 แบบทดสอบวดัความถนดัทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 จ านวน  7  ฉบบั  ดงันี้  ฉบบัที ่ 1  ดา้น

ภาษา เป็นแบบทดสอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 1 ขอ้  ฉบบัที ่ 2  ดา้นจ านวน เป็นแบบทดสอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 10 ขอ้  ฉบบัที ่ 3  ดา้นมติิ
สมัพนัธ์ เป็นแบบทดสอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 10 ขอ้  ฉบบัที ่ 4  ดา้นสงัเกตพจิารณา เป็นแบบทดสอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 6 ขอ้  และแบบ
อตันยั 1 ขอ้  ฉบบัที ่ 5  ดา้นเหตุผล เป็นแบบทดสอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 10 ขอ้  ฉบบัที ่ 6  ดา้นความจ า เป็นแบบทดสอบ 4 ตวัเลอืก 
จ านวน 10 ขอ้  ฉบบัที ่ 7  ดา้นความคล่อง เป็นแบบอตันยั จ านวน 2 ขอ้ 

1.2  แบบทดสอบวดัความถนดัทางการเรยีนวทิยาศาสตร์  ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  3  มคีวามตรงเชงิเนื้อหา  ซึง่ตรวจสอบโดย
วเิคราะหค์่าดชันีความสอดคลอ้ง  จากความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ  5  ท่าน  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้สอบเท่ากบั  1.00 

คุณภาพของแบบทดสอบวดัความถนดัทางวทิยาศาสตรท์ี่ผูว้จิยัสรา้งขึน้ ผลการวเิคราะห์ 
ขอ้มลูจากการทดสอบทัง้ 3 ครัง้ สรุปไดด้งันี้      
   ฉบบัที ่1 มคี่าความยากตัง้แต่ 0.29 – 0.66  มคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.34 – 0.72  และมคี่าความเชือ่มัน่เท่ากบั  0.87 
   ฉบบัที ่2 มคี่าความยากตัง้แต่ 0.48 – 0.66  มคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.41 – 0.88  และมคี่าความเชือ่มัน่เท่ากบั  0,89 
   ฉบบัที ่3 มคี่าความยากตัง้แต่ 0.52 – 0.77  มคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.46 – 0.88  และมคี่าความเชือ่มัน่เท่ากบั  0.81 
   ฉบบัที ่4 มคี่าความยากตัง้แต่ 0.54 – 0.66  มคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.47 – 0.87  และมคี่าความเชือ่มัน่เท่ากบั  0.85 
   ฉบบัที ่5 มคี่าความยากตัง้แต่ 0.26 – 0.72  มคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.48 – 0.80  และมคี่าความเชือ่มัน่เท่ากบั  0.84 
   ฉบบัที ่6 มคี่าความยากตัง้แต่ 0.52 – 0.61  มคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.51 – 0.87  และมคี่าความเชือ่มัน่เท่ากบั  0.87 
   ฉบบัที ่7 มคี่าความยากตัง้แต่ 0.60 – 0.62  มคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.44 – 0.46  และมคี่าความเชือ่มัน่เท่ากบั  0.81 
1.3 เกณฑป์กต ิ(Norms) เกณฑป์กตขิองแบบทดสอบวดัความถนดัทางวทิยาศาสตร์  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  ผลการวเิคราะห์

ขอ้มลูพบวา่ เกณฑป์กตขิองแบบวดัความถนัดทางวทิยาศาสตร์  ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  3  ฉบบัที ่1 มคีะแนนดบิตัง้แต่ 1  ถงึ 8 คะแนน T 
ปกต ิตัง้แต่ 23 ถงึ 72 ฉบบัที ่2 มคีะแนนดบิตัง้แต่ 1 ถงึ 9 คะแนน T ปกต ิ ตัง้แต่ 22 ถงึ 75 ฉบบัที ่3 มคีะแนนดบิตัง้แต่ 1 ถงึ 8 คะแนน T 
ปกต ิตัง้แต่ 26 ถงึ 80  ฉบบัที ่4 มคีะแนนดบิตัง้แต่ 4 ถงึ 10 คะแนน T ปกต ิตัง้แต่ 23 ถงึ 64 ฉบบัที ่5 มคีะแนนดบิ  ตัง้แต่ 1 ถงึ 9 
คะแนน T ปกต ิตัง้แต่ 23 ถงึ 75  ฉบบัที ่6  มคีะแนนดบิตัง้แต่ 1 ถงึ 9 คะแนน T ปกต ิตัง้แต่ 22 ถงึ 76 ฉบบัที ่7 มคีะแนนดบิ  ตัง้แต่ 2 ถงึ 
9 คะแนน T ปกต ิตัง้แต่ 22 ถงึ 72 

2.  อภปิรายผล 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคก์ารวจิยัทีส่ าคญัคอืเพื่อสรา้งและหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัความถนัดทางวทิยาศาสตร ์ 

ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ผลการวจิยัอภปิรายผลได ้ดงันี้ 
   2.1  แบบทดสอบวดัความถนดัทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 จ านวน  7  ฉบบั ซึง่เป็นไปตามทฤษฎี

หลายองค์ประกอบ (Mutiple Factor Theory) เธอร์สโตน (เกียรติสุดา  ไชยสุ. 2542 : 9 - 10) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของดาราพร หาญกลา้ 
(2552 : 100 – 101)  

  2.2  แบบทดสอบวดัความถนดัทางการเรยีนวทิยาศาสตร์  ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  3  มคีวามตรงเชงิเนื้อหา  ซึง่ตรวจสอบโดย
วเิคราะหค์่าดชันีความสอดคลอ้ง  จากความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ  5  ท่าน  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้สอบเท่ากบั  1.00  ซึง่ค่าความ
เทีย่งเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาวา่ เป็นเครื่องมอืทีส่ามารถวดัไดต้ามเนื้อหาหรอืวดัได้ตรงตามจุดประสงคท์ีต่อ้งการวดั ลว้น สายยศ และองัคณา 
สายยศ (2541 : 246 – 255)  ท าใหม้ัน่วา่แบบทดสอบนี้มคีุณภาพคอืมคีวามเทีย่งตามเนื้อหาซึง่สอดคลอ้งกบัดาราพร หาญกลา้ (2552 : 
102)  และสอดคลอ้งกบัศุกลรตัน์ กรองสะอาด (2552 : 76 – 77) ค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้จากการทดสอบครัง้ที่ 2  พบวา่  
ฉบบัที ่1 มคี่าความยากตัง้แต่ 0.29 – 0.66  และมคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.34 – 0.72  ฉบบัที ่2 มคี่าความยากตัง้แต่ 0.48 – 0.66  และมี
ค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.41 – 0.88   ฉบบัที ่3 มคี่าความยากตัง้แต่ 0.52 – 0.77  และมคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.46 – 0.88  ฉบบัที ่4 มี
ค่าความยากตัง้แต่ 0.54 – 0.66  และมคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.47 – 0.87  ฉบบัที ่5 มคี่าความยากตัง้แต่ 0.26 – 0.72  และมคี่าอ านาจ
จ าแนกตัง้แต่  0.48 – 0.80  ฉบบัที ่6 มคี่าความยากตัง้แต่ 0.52 – 0.61  และมคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.51 – 0.87  ฉบบัที ่7 มคี่าความ
ยากตัง้แต่ 0.60 – 0.62  และมคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.44 – 0.46  เห็นว่าแบบทดสอบวัดความถนัดที่มีคุณภาพจะต้องมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่
ก าหนดซึ่งจะเชื่อได้ว่าแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์แต่ละข้อมีค่าอ านาจจ าแนกอย่างแท้จริง และค่าอ านาจจ าแนกที่ได้นี้แสดงให้เห็นว่า
สามารถจ าแนกนักเรียนที่มีความถนัดทางฟิสิกส์ได้กลุ่มสูง และกลุ่มต่ าออกจากกันได้ซึง่สอดคล้องกบัดาราพร หาญกลา้ (2552 : 102) ไดพ้ฒันา
แบบทดสอบวดัความถนดัทางฟิสกิส์ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครราชสมีา เขต 2 และ
สอดคลอ้งกบัชนญัญา  สุวรรณวงศ ์ไดพ้ฒันาแบบทดสอบวดัความถนดัทางการเรยีนศลิปกรรมโดยใชค้อมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี (2550 : 103 - 
105)  สอดคลอ้งกบัดาราพร หาญกลา้ (2552 : 93)  

2.3 เกณฑป์กตขิองแบบทดสอบวดัความถนัดทางวทิยาศาสตร์  ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  3  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ เกณฑ์
ปกตขิองแบบวดัความถนดัทางวทิยาศาสตร ์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  ฉบบัที ่1 มคีะแนนดบิตัง้แต่ 1  ถงึ 8 คะแนน T ปกต ิตัง้แต่ 23 ถงึ 72 
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ฉบบัที ่2 มคีะแนนดบิตัง้แต่ 1 ถงึ 9 คะแนน T ปกต ิ ตัง้แต่ 22 ถงึ 75 ฉบบัที ่3 มคีะแนนดบิตัง้แต่ 1 ถงึ 8 คะแนน T ปกต ิตัง้แต่ 26 ถงึ 80  
ฉบบัที ่4 มคีะแนนดบิตัง้แต่ 4 ถงึ 10 คะแนน T ปกต ิตัง้แต่ 23 ถงึ 64 ฉบบัที ่5 มคีะแนนดบิ  ตัง้แต่ 1 ถงึ 9 คะแนน T ปกต ิตัง้แต่ 23 ถงึ 
75  ฉบบัที ่6  มคีะแนนดบิตัง้แต่ 1 ถงึ 9 คะแนน T ปกต ิตัง้แต่ 22 ถงึ 76 ฉบบัที ่7 มคีะแนนดบิ  ตัง้แต่ 2 ถงึ 9 คะแนน T ปกต ิตัง้แต่ 22 
ถงึ 72  ผูว้จิยัไดส้รา้งเกณฑป์กตใินรปูคะแนนทปีกติ (Normalized  T–Score) เพื่อใชเ้ปรยีบเทยีบระดบัความถนดัทางวทิยาศาสตรจ์าก
คะแนนดบิ และในการวจิยัครัง้นี้ไดส้รา้งเกณฑป์กตขิองแบบทดสอบวดัความถนดัทางวทิยาศาสตร์ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ใน
รปูคะแนนทปีกต ิ(Normalized T–Score) ดงันัน้เมื่อใชแ้บบทดสอบวดัความถนดัทางวทิยาศาสตร์ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 
จะตอ้งน าคะแนนดบิมาเทยีบกบัเกณฑป์กต ิแลว้จงึตดัสนิไดว้า่ นกัเรยีนมคีวามถนดัทางวทิยาศาสตร์ อยู่ในระดบัสงูต ่าเพยีงใด 
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ABSTRACT    

This research aims for construct  the Attitude Scales towards Science of  Mathayom  Suksa  3  Student 
and determine the norms of the attitude scales towards science. The samples of this research were the students 
studying in Mathayom  Suksa  3  of B.E. 2554, of the secondary  educational  service  are 27  405 students, using 
Multi – stage Random Sampling samples. The statistics used for analyzing data were percentage, mean, standard 
deviation, and Percentile and normalized T-score were used for developing the norms. 

Research findings can be concluded as follows : 
1. Attitude scales towards science of  Mathayom  Suksa  3  Student 50 items .   
   Importance and benefit of the scale by experts showed correspondence index values from 0.80 to 1.00. 

The item discriminative power ranged in value from 3.59  to 6.47 and the reliability ranged in value 0.89. 
   Interest and participate of the scale by experts showed correspondence index values from 0.80 to 1.00. 

The item discriminative power ranged in value from 2.58  to 5.80 and the reliability ranged in value 0.82. 
   Reasonable of the scale by experts showed correspondence index values equal 1.00. The item 

discriminative power ranged in value from 3.62  to 6.65 and the reliability ranged in value 0.85. 
   Experiment of the scale by experts showed correspondence index values equal 1.00. The item 

discriminative power ranged in value from 2.43  to 6.23 and the reliability ranged in value 0.86. 
   Admire of the scale by experts showed correspondence index values from 0.80 to 1.00. The item 

discriminative power ranged in value from 3.11  to 6.26 and the reliability ranged in value 0.90. 
2.  Norms :  the development was classified into matter analysis of normalized t – score . 
   Importance and benefit of the scale Showed raw scores of 24 to 75 and normal T scores between  

T20 and T78. 
   Interest and participate of the scale Showed raw scores of 26 to 47 and normal T scores between  

T26 and T80. 
   Reasonable of the scale Showed raw scores of 20 to 45 and normal T scores between T23 and T78. 
   Experiment of the scale Showed raw scores of 23 to 44 and normal T scores between T24 and T75. 
   Admire of the scale Showed raw scores of 25 to 45 and normal T scores between T25 and T78. 
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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์ ประการแรก เพื่อสรา้งและหาคณุภาพของแบบวดัเจตคตติ่อวทิยาศาสตรส์ าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 และประการทีส่อง เพื่อหาเกณฑป์กต ิ (Norms) ของแบบวดัเจตคตติ่อวทิยาศาสตรส์ าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 การท าวจิยัครัง้นี้ กลุม่ตวัอย่าง คอื นกัเรยีนทีก่ าลงัเรยีนอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  ภาค
เรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2554 ของโรงเรยีนในสหวทิยาเขตที ่ 2  จ านวน  6  โรงเรยีน  สงักดัส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา  เขต  27  จ านวน 405  คน ซึง่ไดม้าโดยวธิกีารสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Random  Sampling) สถติทิี่
ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื ใชส้ถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก ่ค่าเฉลีย่ รอ้ยละ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและการหาเกณฑป์กตโิดยใชค้ะแนน
ทปีกต ิ(Normalized T-score) และเปอรเ์ซน็ไทล ์

ผลการวจิยั พบว่า 
1. ไดแ้บบวดัเจตคตติ่อวทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  จ านวน 5 ดา้น จ านวน 50  ขอ้   
   ดา้นที ่1 เหน็ความส าคญัและประโยชน์ของวทิยาศาสตร ์ มคีา่ความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาตัง้แต่ 0.80 ถงึ 1.00  ค่า

อ านาจจ าแนกตัง้แต่ 3.59 ถงึ 6.47  และมคี่าความเชื่อมัน่เทา่กบั  0.89 
   ดา้นที ่ 2 ความสนใจและการเขา้รว่มกจิกรรมทางวทิยาศาสตร ์  มคี่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาตัง้แต่ 0.80 ถงึ 

1.00  ค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 2.58 ถงึ 5.80  และมคีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั  0.82 
   ดา้นที ่3 ความสามารถในดา้นความมเีหตุผลทางวทิยาศาสตร ์  มคี่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาเทา่กบั  1.00  ค่า

อ านาจจ าแนกตัง้แต่ 3.26 ถงึ 6.65  และมคี่าความเชื่อมัน่เทา่กบั  0.85 
   ดา้นที ่4 ความสามารถในการปฏบิตังิานหรอืการทดลองทางวทิยาศาสตร ์  มคีา่ความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาเท่ากบั  

1.00  ค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 2.43 ถงึ 6.23  และมคีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั  0.86 
   ดา้นที ่ 5 ความนยิมชมชอบในวทิยาศาสตร ์  มคี่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาตัง้แต่ 0.80 ถงึ 1.00  ค่าอ านาจ

จ าแนกตัง้แต่ 3.11 ถงึ 6.26  และมคี่าความเชื่อมัน่เทา่กบั  0.90 
2.  เกณฑป์กตขิองแบบวดัเจตคตติ่อวทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  ปรากฎผล  ดงันี้   
  ดา้นที ่ 1  เหน็ความส าคญัและประโยชน์ของวทิยาศาสตร ์  มคีะแนนดบิตัง้แต ่24 ถงึ  45  คะแนน T 

ปกต ิตัง้แต่ 20 ถงึ 78 
  ดา้นที ่  2  ความสนใจและการเขา้รว่มกจิกรรมทางวทิยาศาสตร ์  มคีะแนนดบิตัง้แต ่ 26 ถงึ  47  

คะแนน T ปกต ิตัง้แต ่26 ถงึ 80 
  ดา้นที ่  3  ความสามารถในดา้นความมเีหตุผลทางวทิยาศาสตร ์  มคีะแนนดบิตัง้แต่ 20 ถงึ  45  

คะแนน T ปกต ิตัง้แต ่23 ถงึ 78 
  ดา้นที ่ 4  ความสามารถในการปฏบิตังิานหรอืการทดลองทางวทิยาศาสตร ์  มคีะแนนดบิตัง้แต ่23 ถงึ  

44  คะแนน T ปกต ิตัง้แต ่24 ถงึ 75 
  ดา้นที ่ 5  ความนิยมชมชอบในวทิยาศาสตร ์ มคีะแนนดบิตัง้แต ่25 ถงึ  45  คะแนน T ปกต ิตัง้แต ่25 

ถงึ 78 
แบบวดัเจตคตติ่อวทิยาศาสตรท์ีพ่ฒันาขึน้เหมาะส าหรบัทีจ่ะให ้ ครวูทิยาศาสตรน์ าไปใชเ้พื่อตรวจสอบเจตคตติ่อ

วทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน เพื่อน าผลมาวางแผนหรอื ปรบัปรงุการเรยีนการสอนวชิาวทิยาศาสตร ์

 
1. บทน ำ 

1. ภมูหิลงั 
กระทรวงศกึษาธกิารไดใ้หค้วามส าคญักบัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร์ จากร่างกรอบหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 

2551 ในดา้นขอบขา่ยสาระการเรยีนรูว้ชิา วทิยาศาสตร์ ไดก้ล่าวถงึเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรไ์วว้า่ ใหน้กัเรยีนเหน็ความส าคญั รูส้กึ ชืน่ชมต่อ
วทิยาศาสตร์ และมสี่วนร่วมแสดงออกต่อกจิกรรมวทิยาศาสตร์ ส าหรบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขึน้พืน้ฐานระดบัมธัยมศกึษาปีที ่  3  
พุทธศกัราช 2551 มจีุดประสงคเ์พื่อใหน้กัเรยีนเกดิความเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎีข ัน้พืน้ฐานของวทิยาศาสตร์ เขา้ใจในขอบเขตและ
วงจ ากดัของวชิาวทิยาศาสตร์ ใหเ้กดิเจตคต ิ มทีกัษะการคดิทีส่ าคญัในดา้นการศกึษาคน้ควา้ พรอ้มใหเ้กดิความเขา้ใจในความสมัพนัธ์
ระหวา่งวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่ต่ีอมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม (กรมวชิาการ. 2545 : 33) ดงันัน้ในการส่งเสรมิการเรยีนการสอนทางดา้น
วทิยาศาสตร์ ใหแ้ก่ผูเ้รยีนเพื่อบรรลุตามวตัถุประสงคท์ี่ควรจะศกึษาเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร์ ดว้ยการใชแ้บบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรท์ีม่ี
คุณภาพเชือ่ถอืได้ เพื่อทีจ่ะไดน้ าขอ้มลูมาใช ้ในการแกไ้ข ปรบัปรุงนกัเรยีนต่อไป  จากความส าคญัดงักล่าว จงึท าใหผู้ว้จิยัมองเหน็วา่การวดั
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เจตคตต่ิอวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ยงัมเีครื่องมอืวดัผลไม่เพยีงพอ เพราะปจัจุบนัเครื่องมอืทีส่รา้งขึน้จากงานวจิยั 
ผูว้จิยัสรา้งขึน้เพื่อใชศ้กึษาเฉพาะในงานวจิยันัน้ ๆ มไิดมุ้่งเน้นกระบวนการสรา้งและการหาคุณภาพของแบบวดั  

เจตคตต่ิอวทิยาศาสตรว์า่เป็นจติส านึกของบุคคลทีก่่อใหเ้กดิลกัษณะนิสยัหรอืความรู้สกึทางจติใจการเรยีนรูท้างวทิยาศาสตร์
ของผูเ้รยีนควรไดร้บัการประเมนิเจตคติ 2 ส่วน คอื เจตคตทิางวทิยาศาสตรแ์ละเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร์ ดว้ยการสงัเกตพฤตกิรรมหรอื
คุณลกัษณะของผูเ้รยีนทีใ่ชร้ะยะเวลานานพอสมควรและมกีารประเมนิอย่างสม ่าเสมอ โดยทัว่ไปพฤตกิรรมการแสดงออกของผูเ้รยีนด้านเจต
คตมิกีารพฒันาอย่างเป็นขัน้ตอน (สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี  2546 : 14 – 15) โดยคุณลกัษณะพฤตกิรรมของ
บุคคลทีม่เีจตคตต่ิอการเรยีนวทิยาศาสตร์ไว้ 7 ประการ คอื มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ มคีวามซื่อสตัย์  มคีวามเป็นปรนยัมคีวามใจกวา้ง มี
ความวริยิะอุตสาหะ มคีวามสงสยั  และมคีวามรอบคอบในการลงขอ้สรุปหรอืตดัสนิใจ (Neuman.  1993 : 13-16)  จากลกัษณะของเจตคติ
นัน้การวดัเจตคตเิป็นสิง่ทีย่าก โดยปกตแิลว้จะตอ้งซกัถามบุคคลผูน้ัน้เองวา่ เขารูส้กึซาบซึง้พงึพอใจหรอืมองเหน็คุณค่าต่อสิง่นัน้มากน้อย
เพยีงใด โดยใหเ้ขาประเมนิตนเอง หรอืสงัเกตสิง่ทีแ่สดงออกในรปูของการตอบสนองอาจจะเป็นถอ้ยค าหรอืพฤตกิรรม เครื่องมอืใชว้ดัเจตคติ
เราเรยีกวา่ มาตราวดัเจตคต ิ (Attitude Scale) (เยาวด ี  วบิูลยศ์ร.ี2534 : 27)  มนีกัจติวทิยาและนกัวดัผลได้ท าการศกึษาเจตคต ิ โดย
พยายามสรา้งเครื่องมอืหรอืกลวธิทีีจ่ะกระตุน้ (Elicit) ใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดอ้อกมาตรงกนักบัสิง่ทีอ่ยากรู ้วธิกีารศกึษาเจตคตทิีใ่ชก้นัมหีลาย
วธิ ีไดแ้ก่ การสมัภาษณ์ (Interview)  การสงัเกต (Observation)  แบบสอบถาม (Questionnaire)  การรายงานตนเอง (Self-Report)   และ
เทคนิคจนิตนาการ (Projective Technique)  (รววีรรณ  องัคนุรกัษ์พนัธุ.์ 2533 : 17 – 29) เป็นตน้  

แบบสอบถามตามมาตรวดัเจตคตแิบบลเิคอร์ท เป็นมาตรอนัตรภาคชัน้ทีม่ชีว่งเท่ากนั (Equal Interval Scale) ประกอบดว้ย
ระดบัต่าง ๆ ขอ้ดขีองมาตรวดัเจตคตแิบบลเิคอรท์ ดงันี้ สรา้งไดง้่าย สะดวกในการน าไปใช ้และวเิคราะห์ผล  ไม่ตอ้งหากลุ่มทีจ่ะน ามาตดัสนิ
เพื่อก าหนดค่าประจ าขอ้ไม่ตอ้งค านวณค่าประจ าขอ้ซึง่ชว่ยลดภาระงานลงมากสามารถวดัเจตคตไิด้แน่นอนเพราะตอ้งตอบทุกขอ้ความและ
สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการวดัเจตคตทิีม่ต่ีอสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างกวา้งขวางทัง้ยงัสามารถวดัไดท้ัง้ทศิทางและปรมิาณความมาก
น้อยของเจตคตไิดอ้กีด้วย (บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ.์ 2534 : 88-89) 

จากประสบการณ์การจดัการเรยีนการสอนในวชิาวทิยาศาสตรน์ัน้ เมื่อจบการศกึษาในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้แลว้
นกัเรยีนมคีวามประสงคท์ีจ่ะเรยีนต่อในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในสาขาวทิย ์ – คณิตเป็นจ านวนมากจนตอ้งมกีารสอบเพื่อคดัเลอืก
เขา้ไปเรยีนในสายดงักล่าว  แต่เมื่อเรยีนไปไดป้ระมาณ 1 เดอืนนกัเรยีนมคีวามประสงคท์ีจ่ะแผนการเรยีนเนื่องจากนกัเรยีนเรยีนวชิา
วทิยาศาสตรท์ี่แยกเรยีนเป็นวชิาเคม ี  ฟิสกิส์ และชวีวทิยา  ซึง่การเปลีย่นแผนการเรยีนนัน้เป็นปญัหาต่องานทะเบยีนและนกัเรยีนทีต่อ้งมี
การเรยีนเพิม่  การยา้ยหอ้ง  และการเปลีย่นสิง่แวดลอ้มใหม่ ๆ ท าใหเ้กดิปญัหาต่าง ๆ  ตามมา 

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะสรา้งแบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรส์ าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  ซึง่คาดวา่จะเป็นแบบวดัเจต
คตต่ิอวทิยาศาสตรท์ีม่คีุณภาพ และผูว้จิยัสนใจทีจ่ะใชเ้ครื่องมอืทีไ่ด้พฒันาขึน้มาศกึษาเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่ 3  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อน ครแูนะแนว ผูบ้รหิารโรงเรยีนและผูป้กครอง ในการน าผลไปพจิารณาปรบัปรุงและพฒันาการเรยีนการ
สอนวทิยาศาสตร์ 
 
2. วตัถปุระสงคก์ำรวิจยั  

1. เพื่อสรา้งและหาคุณภาพของแบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรส์ าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
2. เพื่อหาเกณฑป์กต ิ (Norms) ของแบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรส์ าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  สงักดัส านกังานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 
3. ขอบเขตกำรวิจยั  
 การศกึษาวจิยัครัง้นี้ เป็นการพฒันาแบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  มขีอบเขตการวจิยัดงันี้  
 1.  ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
      ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นนกัเรยีนทีก่ าลงัเรยีนอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554 
จ านวน  9  โรงเรยีน  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  เขต  27  จ านวน   2,024   คน 
      กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นนกัเรยีนทีก่ าลงัเรยีนอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 
2554 ของโรงเรยีนในสหวทิยาเขตที่ 2  จ านวน  6  โรงเรยีน  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  เขต  27  จ านวน 405 คน 
 2.  ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ  
      การสรา้งแบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรใ์นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่  3  ศกึษาองคป์ระกอบ  5  ดา้น 

1)  เหน็ความส าคญัและประโยชน์ของวทิยาศาสตร์ 
2)  ความสนใจและการเขา้ร่วมกจิกรรมทางวทิยาศาสตร์ 
3)  ความสามารถในดา้นความมเีหตุผลทางวทิยาศาสตร์ 
4)  ความสามารถในการปฏบิตังิานหรอืการทดลองทางวทิยาศาสตร์ 
5)  ความนิยมชมชอบในวทิยาศาสตร์ 

3.  ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
           ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัใชเ้วลาทดลอง ระหวา่งเดอืนมกราคม  พ.ศ. 2555 ถงึเดอืนมนีาคม  พ.ศ. 2555 
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2. วิธีด ำเนินกำรวิจยั  
 
1.  ขัน้ตอนกำรสร้ำงแบบวดัเจตคติต่อวิทยำศำสตร ์ 

มลี าดบัขัน้ตอนในการสรา้งดงันี้  
    1. ศกึษาทฤษฎี เอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัสรา้งแบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรท์ีส่รา้งโดยวธิขีองลเิคอรท์  เพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการพฒันาแบบวดัเจตคต ิ 
    2. ก าหนดโครงสรา้ง (Construct) ของเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร์ ในการพฒันาแบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร์  โดยผูว้จิยัได้
ก าหนดลกัษณะบ่งชี/้พฤตกิรรมของผูท้ีม่เีจตคตทิีด่ต่ีอวทิยาศาสตรม์าเป็นหลกัในการก าหนดโครงสรา้งของเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร์ ซึง่ได้
แยกเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรอ์อกเป็นดา้น ได้ 5 ดา้น ดงันี้  

     2.1  เหน็ความส าคญัและประโยชน์ของวทิยาศาสตร์ 
     2.2  ความสนใจและการเขา้ร่วมกจิกรรมทางวทิยาศาสตร์ 
     2.3  ความสามารถในดา้นความมเีหตุผลทางวทิยาศาสตร์ 
     2.4  ความสามารถในการปฏบิตังิานหรอืการทดลองทางวทิยาศาสตร์ 
     2.5  ความนิยมชมชอบในวทิยาศาสตร์ 

 3. รวบรวมขอ้มลูทีไ่ดม้า สรา้งเป็นขอ้ความทีแ่สดงความรูส้กึต่อโครงสรา้งเจตคตทิัง้ทางบวก ทางลบ โดยสรา้งแบบวดัสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามแบบของลเิคริท์ (Likert) โดยแบ่งระดบัความคดิเหน็ออกเป็นขอ้ความ มากทีสุ่ด มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ดจ านวน 15 ขอ้  

4. น าขอ้ความทีเ่ขยีนขึน้มาพมิพเ์ป็นแบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร์ ไปขอค าแนะน าจากอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธต์รวจ
แกไ้ขทางดา้นเนื้อหา ภาษา และส านวนทีใ่ช ้ 
 5. น าแบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร์ทีไ่ดจ้ากการใหค้ าแนะน าจากอาจารยท์ี่ปรกึษาไปปรบัปรุงแกไ้ข  
 6. น าแบบวดัทีผ่า่นการแกไ้ขปรบัปรุงแลว้เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญเพื่อพจิารณาความถกูตอ้ง 
ความเทีย่งตรงของเนื้อหาและการใชถ้อ้ยค าส านวนภาษา ความชดัเจนในขอ้ความเป็นทีเ่ขา้ใจตรงกนั โดยดคูวามสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ความ
แต่ละขอ้กบัโครงสรา้งของเจตคตทิีต่ ัง้ไว้ และก าหนดน ้าหนกั แต่ละดา้นเป็นเปอรเ์ซน็ต์ โดยใหค้ะแนนรวมทัง้ 5 ดา้น เป็น 100 เปอรเ์ซน็ต ์
รวมทัง้พจิารณาความถกูตอ้งและเหมาะสมของภาษาซึง่ผูเ้ชีย่วชาญ  
 7. ปรบัปรุงขอ้ความตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ และน าน ้าหนกัของเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรแ์ต่ละดา้นทีผู่เ้ชีย่วชาญแต่ละท่าน
ไดล้งค่าน ้าหนกัไวม้าค านวณ และแปลงเป็นจ านวนขอ้ของแต่ละดา้น  
 8. น าแบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรใ์หอ้าจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธพ์จิารณาอกีครัง้หนึ่ง  
 9. น าแบบวดัที่ไดม้าปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้ (Try Out) ครัง้ที่ 1 กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 กลุ่มสหวทิยาเขตที่  
2 สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  เขต  27  จ านวน 100 คน ซึง่ไม่ใชก่ลุ่มตวัอย่าง 
 10.  ค านวณหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ของแบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร์ โดยหาค่าใชว้ธิ ีหาค่า t-test ระหวา่งคะแนนเฉลีย่
ของกลุ่มสงูและกลุ่มต ่าทลีะขอ้ เมื่อท าการทดสอบนยัส าคญั   

11.  น าแบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรท์ีม่คี่าอ านาจจ าแนกผา่นเกณฑไ์ปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างครัง้ที่ 2 หาค่าความเชือ่มัน่
ทัง้ฉบบัของแบบวดัโดยใชส้มัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาค (Cronbach)  

12.  จดัพมิพแ์บบวดัฉบบัจรงิ เพื่อน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่อไป 
 13. น าแบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร์ไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างและหาเกณฑป์กต ิ (Norms) ของเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรข์อง
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  3 ในส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  เขต  27 

 
2. วิเครำะหผ์ล 

ตอนท่ี  1  กำรประเมินคุณภำพขัน้ต้นของแบบวดั  โดยประเมินดชันีควำมสอดคล้องของของผู้เช่ียวชำญ (IOC) 
 1.  การประเมนิคุณภาพขัน้ต้นของแบบวดั 
      1.1  แบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรซ์ึง่แบ่งออกเป็นดา้นคุณลกัษณะ ได้ 5 ดา้น ดงันี้  

           1)  เหน็ความส าคญัและประโยชน์ของวทิยาศาสตร์ 
           2)  ความสนใจและการเขา้ร่วมกจิกรรมทางวทิยาศาสตร์ 
      3)  ความสามารถในดา้นความมเีหตุผลทางวทิยาศาสตร์ 
      4)  ความสามารถในการปฏบิตังิานหรอืการทดลองทางวทิยาศาสตร์ 
      5)  ความนิยมชมชอบในวทิยาศาสตร์ 
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เป็นแบบวดัชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  scale)  ข ัน้ตอนการสรา้งแบบวดั  ผูว้จิยัได้แบ่งส่วนส าคญัของคุณลกัษณะ
ทัง้  5  ดา้น  ออกเป็นพฤตกิรรมบ่งชี ้ และพฤตกิรรมชีว้ดั  ซึง่เป็นพฤตกิรรมย่อยของพฤตกิรรมบ่งชี ้ พบวา่การผลการสรา้งแบบวดัเจตคติ
แต่ละดา้นของคุณลกัษณะไดด้า้นละ 16 ขอ้ รวมทัง้ 5 ดา้นเท่ากบั 80 ขอ้ 
      1.2  การประเมนิคุณภาพขัน้ตน้ของแบบวดัโดยใชผู้เ้ชีย่วชาญ  ผูว้จิยัไดก้ าหนดพฤตกิรมบ่งชีจ้ากนิยามและก าหนด
พฤตกิรรมชีว้ดัจากพฤตกิรรมบ่งชี ้ แลว้ให้ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน  5  คน  พจิารณาความสอดคลอ้งระหวา่งคุณลกัษณะและนิยาม  โดยใชด้ชันี
ความสอดคลอ้ง  (Index  of  congruence : IOC)  รวมทัง้พจิารณาความถกูตอ้งเหมาะสมของภาษา  ก่อนจะน าไปใชใ้นการทดสอบกบักลุ่ม
ประชากร  ซึง่การพจิารณาของผูเ้ชีย่วชาญ  พบวา่ค่าเฉลีย่ของดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้กบัคุณลกัษณะมคี่าตัง้แต่  0.80 – 1.00  
 
ตอนท่ี  2  กำรคดัเลือกข้อค ำถำมโดยกำรวิเครำะห์คุณภำพรำยข้อของแบบวดั 

ผลจากการคดัเลอืกท าใหไ้ดข้อ้ค าถามจ านวนดา้นละ 10 ขอ้ พบวา่แบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรม์คี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 3.38  
ถงึ 8.57 และมคี่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดัตัง้แต่ 0.80 ถงึ 1.00   
 
ตารางที ่ 1  แสดงขอ้ค าถามทีผ่า่นการคดัเลอืก 

คณุลกัษณะ พฤติกรรมบ่งช้ี พฤติพรรมช้ีวดั  (ข้อท่ี) 
ฉบบัท่ี  1 

ความส าคญัและ
ประโยชน์ของ
วทิยาศาสตร์ 

วทิยาศาสตรม์คีวามจ าเป็นกบั
สงัคมท าใหช้วีติสะดวกและง่าย
ขึน้ สามารถพฒันาประเทศชาติ
ใหก้า้วหน้าได ้ และท าใหเ้ป็นคน
รอบคอบมเีหตุผล 

1. เมื่อมสีิง่ใหม่ในวชิาวทิยาศาสตร์ท าใหต้ื่นเตน้เรา้ใจทุกครัง้ 
2. การพฒันาการทางวทิยาศาสตร์ท าใหส้นใจการเรยีนน้อยลง 
3. วทิยาศาสตรเ์ป็นวชิาทีม่คีวามส าคญัต่อการพฒันาประเทศและการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 
4. การเรยีนวทิยาศาสตร์ชว่ยใหเ้ขา้ใจธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดด้ี 
5.  วทิยาศาสตรเ์ป็นวชิาทีม่ปีระโยชน์เฉพาะกบัคนทีจ่ะประกอบอาชพีนกัวทิยาศาสตรเ์ท่านัน้ 
6. วทิยาศาสตรม์สี่วนช่วยพฒันาความคดิสร้างสรรคแ์ละความฉลาดของมนุษย์น้อยมาก 
7. วทิยาศาสตรเ์ป็นพืน้ฐานของการด าเนินชวีติทีม่คีวามสุข 
8. การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ชว่ยใหรู้จ้กัแกป้ญัหาดว้ยเหตุผล 
9. เหน็ดว้ยกบัค ากล่าวทีว่า่ “ความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีผีลต่อชวีติและสิง่แวดลอ้ม” 
10. การเรยีนวทิยาศาสตร์ท าใหม้นุษยฉ์ลาดและพฒันาความคดิสรา้งสรรค์ 

ฉบบัท่ี  2 
ความสนใจและการ
เขา้ร่วมกจิกรรมทาง
วทิยาศาสตร์ 

มคีวามสนใจในการเรยีน
วทิยาศาสตรใ์นระดบัทีส่งูขึน้ 
อยากเป็นครวูทิยาศาสตรห์รอื
นกัวทิยาศาสตร์ และมคีวาม
สนใจในกจิกรรมทาง
วทิยาศาสตร์  เชน่  รายการ
โทรทศัน์ทางวทิยาศาสตร์  
หนงัสอืวทิยาศาสตร์  และทศัน
ศกึษาเกีย่วกบัวทิยาศาสตร์ 

1. ภมูใิจทุกครัง้เมื่อหาค าตอบวทิยาศาสตรไ์ดเ้อง 
2. การบ้านหรอืงานในวชิาวทิยาศาสตรท์ าให้เกดิความเบื่อหน่ายการเรยีน 
3. ไม่เขา้ร่วมกจิกรรมกบัทางโรงเรยีนจดัทศันศกึษาแหล่งเรยีนทางวทิยาศาสตรเ์พราะคดิวา่เป็นเรื่อง
สิน้เปลอืง 
4. ชอบชมภาพยนตรเ์กีย่วกบัความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตร์ 
5. จะเปลีย่นชอ่งทุกครัง้เมื่อมรีายการสารคดสี ารวจโลก 
6. ไม่เคยสมคัรเขา้ร่วมกจิกรรมวทิยาศาสตร์ของโรงเรยีนเลย 
7.  เขา้ร่วมกจิกรรมทุกครัง้เมื่อโรงเรยีนจดักจิกรรมสปัดาหว์ทิยาศาสตร์  
8. ไม่ชอบการแขง่ขนัจรวดขวดน ้าเพราะอนัตรายและเสยีเวลา 
9.  มคีวามสนุกสนานตื่นเตน้เมื่อเรยีนวทิยาศาสตร์ 
10. สิง่ทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตเิป็นสิง่ที่ไม่น่าสนใจและไม่ควรจะเรยีนรู้ 

ฉบบัท่ี  3 
ความสามารถในดา้น
ความมเีหตุผลทาง
วทิยาศาสตร์ 

วางแผนขัน้ตอนการแกป้ญัหา
อย่างเป็นระบบ เชือ่ขอ้มลูทีม่ี
หลกัฐานหรอืเกดิจาการทดลอง 
ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

1. ยอมรบัค าอธบิาย ถงึแมจ้ะไม่มหีลกัฐานหรอืขอ้มลูสมสนบัสนุน 
2. ยอมรบัฟงัความคดิเหน็จากคนส่วนใหญ่เสมอ 
3. ยอมรบัความคดิเหน็เมื่อมหีลกัฐานจากหลายๆ ทีม่ายนืยนัสนบัสนุน 
4. จะใชค้วามเชือ่พจิารณาก่อนเหตุผลในสิง่นัน้เสมอ 
5. จะท าการทดลองหลายๆ ครัง้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีแ่น่นอน 
6. ท าการทดลองครัง้เดยีวกส็ามารถหาค าตอบทีถ่กูตอ้งแน่นอนไดแ้ล้ว 
7. จะน าเสนอขอ้มลูจากการทดลองตามความจรงิเป็นเสมอ 
8. สามารถเปลีย่นผลการทดลองใหส้อดคลอ้งกบักฎและทฤษฎทีางวทิยาศาสตร์ไดเ้สมอ 
9.  เมื่อตอ้งการศกึษาปญัหาและไม่สามารถหาค าตอบไดจ้ะเปลีย่นเรื่องในการศกึษาทนัท ี
10. เชือ่ในสิง่ลีล้บัทีบ่รรพบุรุษสอนมาเสมอ 
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ฉบบัท่ี  4 
ความสามารถในการ
ปฏบิตังิานหรอืการ
ทดลองทาง
วทิยาศาสตร์ 

เขา้ใจทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์  ชอบทดลองหรอื
ปฏบิตักิารเพื่อหาค าตอบหรอื
ตรวจสอบสมมตฐิานโดยคดิวา่
การทดลองทางวทิยาศาสตรเ์ป็น
เรื่องตื่นเตน้ เป็นคนชา่งสงัเกต 
ใชเ้ครื่องมอืทางวทิยาศาสตร์ 
และท างานร่วมกบัเพื่อนอย่างมี
ความสุข 

1. วทิยาศาสตรท์ าให้ผูเ้รยีนเป็นคนชา่งสงัเกต 
2. การตัง้สมมตฐิานเป็นการคาดคะเนค าตอบก่อนการท าการทดลอง 
3. การทดลองทางวทิยาศาสตรส์ามารถสนบัสนุนการเรยีนรูท้างทฤษฎใีหเ้ขา้ใจยิง่ขึน้ 
4. การทดลองไม่ใช่สิง่ส าคญัในการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์ 
5. ท าการทดลองตามทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร์ 
6. เมื่อท าการทดลองท าใหเ้กดิทกัษะการใชอุ้ปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ 
7. ไม่ชอบใหส้ารเคมเีป็นอุปกรณ์การทดลองวทิยาศาสตรเ์พราะคดิวา่มนัเป็นอนัตราย 
8. ในการเสนอผลการทดลองวทิยาศาสตรใ์นหอ้งเรยีน เมื่อมผีูค้ดัคา้นผลการทดลองของท่านวา่เชือ่ถอื
ไม่ได้ท่านจงึยนืยนัผลการทดลองของตนเองเพราะมคีวามมัน่ใจในทุกขัน้ตอนของการทดลอง 
9. การทดลองวทิยาศาสตรห์ลายๆครัง้ท าใหเ้สยีเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 
10. ทุกครัง้ทีไ่ดร้บัหน้าทีแ่บ่งงานในกลุ่มเพื่อท าการทดลองจะตัง้ใจท าอย่างดเียีย่ม 

ฉบบัท่ี  5 
ความนิยมชมชอบใน
วทิยาศาสตร์ 

วทิยาศาสตรม์สีิง่ที่น่าสนใจ ชอบ
ทีจ่ะเรยีนวทิยาศาสตร ์ ชอบดู
รายการหรอืสบืคน้หาขอ้มลูทาง
วทิยาศาสตร์ 

1. ชอบอ่านนิยายวทิยาศาสตรเ์พราะตื่นเตน้เรา้ใจ 
2. กจิกรรมเกีย่วกบัวทิยาศาสตรท์ าใหเ้สยีเวลาและสิ้นเปลอืงงบประมาณ 
3.  มนีกัวทิยาศาสตรใ์นดวงใจ 
4.  ไม่ชอบอาชพีนกัวทิยาศาสตรเ์พราะตอ้งอยู่ในหอ้งทดลองเป็นเวลานาน 
5. ชอบชมนิทรรศการความรูเ้กีย่วกบัวทิยาศาสตร์ 
6.  สนุกและทา้ทายทุกครัง้เมื่อท าสิง่ประดษิฐ์วทิยาศาสตร์ 
47. ไม่ชอบท าสิง่ประดษิฐ์วทิยาศาสตรเ์พราะสิน้เปลอืงและเสยีเวลา 
48. ชอบดรูายการโทรทศัน์ทีใ่หค้วามรูเ้กีย่วกบัวทิยาศาสตรเ์ป็นประจ า 
49. วทิยาศาสตรม์กีจิกรรมทีท่า้ทายความสามารถและสามารถน ามาใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 
50. ไม่เชือ่วา่วทิยาศาสตรส์ามารถแกป้ญัหาทุกสิง่ทุกอย่างได้ เพราะในชวีติประจ าวนัไม่ไดใ้ชค้วามรู้
วทิยาศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

 
ตอนท่ี  3  กำรหำค่ำควำมเช่ือมัน่ของแบบวดัเจตคติต่อวิทยำศำสตร ์
 
ตารางที ่ 2  ค่าความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั  (Reliability)  ทัง้  5  ดา้น 
 

ฉบบัท่ี คณุลกัษณะ ค่ำควำมเช่ือมัน่ 
1 เหน็ความส าคญัและประโยชน์ของวทิยาศาสตร์ 0.89 
2 ความสนใจและการเขา้ร่วมกจิกรรมทางวทิยาศาสตร์ 0.82 
3 ความสามารถในดา้นความมเีหตุผลทางวทิยาศาสตร์ 0.85 
4 ความสามารถในการปฏบิตังิานหรอืการทดลองทางวทิยาศาสตร์ 0.86 
5 ความนิยมชมชอบในวทิยาศาสตร์ 0.90 

 
 จากตารางที ่ 2  พบวา่  ค่าความเชือ่มัน่มคี่าตัง้แต่  0.82  ถงึ  0.90 
 
ตอนท่ี  4  กำรสร้ำงเกณฑป์กติ  (Norms)  ของแบบวดั 
 จะพบไดว้า่เกณฑป์กตขิองแบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  ทัง้  5  ดา้น  ดงันี้   

ดา้นที ่ 1  เหน็ความส าคญัและประโยชน์ของวทิยาศาสตร์  มคีะแนนดบิตัง้แต่ 24 ถงึ  45  คะแนน T ปกต ิตัง้แต่ 20 ถงึ 78 
ดา้นที ่ 2  ความสนใจและการเขา้ร่วมกจิกรรมทางวทิยาศาสตร์ มคีะแนนดบิตัง้แต่ 26 ถงึ 47 คะแนน T ปกต ิตัง้แต่ 26 ถงึ 80 
ดา้นที ่ 3  ความสามารถในดา้นความมเีหตุผลทางวทิยาศาสตร์ มคีะแนนดบิตัง้แต่ 20 ถงึ 45 คะแนน T ปกต ิตัง้แต่ 23 ถงึ 78 
ดา้นที ่ 4 ความสามารถในการปฏบิตังิานหรือการทดลองทางวทิยาศาสตร์ มคีะแนนดบิตัง้แต่ 23 ถงึ 44 คะแนน T ปกต ิตัง้แต่ 

24 ถงึ 75 
ดา้นที ่ 5  ความนิยมชมชอบในวทิยาศาสตร์  มคีะแนนดบิตัง้แต่ 25 ถงึ  45  คะแนน T ปกต ิตัง้แต่ 25 ถงึ 78 
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3. สรปุผลและอภิปรำยผล 

1.  สรปุผลกำรวิจยั 
 1.1  กำรสร้ำงแบบวดัเจตคติต่อวิทยำศำสตร ์
      แบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรท์ีส่รา้งขึน้ซึ่งแบ่งออกเป็นดา้นคุณลกัษณะ ได้ 5 ดา้น ดงันี้   เหน็ความส าคญัและประโยชน์
ของวทิยาศาสตร์  ความสนใจและการเขา้ร่วมกจิกรรมทางวทิยาศาสตรค์วามสามารถในด้านความมเีหตุผลทางวทิยาศาสตร์  ความสามารถ
ในการปฏบิตังิานหรอืการทดลองทางวทิยาศาสตร์ และความนิยมชมชอบในวทิยาศาสตร ์ดา้นละ 10 ขอ้  รวม 50 ขอ้  
 1.2  กำรหำคณุภำพของแบบวดัเจตคติต่อวิทยำศำสตร ์
  1)  กำรหำค่ำควำมเท่ียงตรงเชิงเน้ือหำ (IOC) 
     แบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรส์ าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  3  ไดผ้า่นการประเมนิคุณภาพขัน้ตน้โดย
ผูเ้ชีย่วชาญ  จ านวน  5  คน  เพื่อประเมนิความสอดคลอ้งระหวา่งพฤตกิรรมบ่งชี ้ พฤตกิรรมชีว้ดั  และนิยามเจตคตทิางวทิยาศาสตรใ์นแต่
ละดา้น  รวมถงึพจิารณาความถกูตอ้งและเหมาะสมของภาษา  มขีอ้ค าถามจ านวนดา้นละ  16  ขอ้  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (Index  of  
Consistency  :  IOC)  ซึง่มคี่าอยู่ระหวา่ง  0.80 – 1.00  ทุกขอ้  และผูว้จิยัไดน้ าขอ้ค าถามรวมทัง้หมด  80  ขอ้  ไปทดสอบกบักลุ่มทดลอง
จ านวน 2  ครัง้  ครัง้ละ  100  คน 
  2)  กำรคดัเลือกข้อค ำถำมในกำรวิเครำะห์คณุภำพรำยข้อของแบบวดั 
        ค่าอ านาจจ าแนกของแบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์ ซึง่จ านวนดา้นละ  16  ขอ้  เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ของ
แต่ละดา้น  ซึง่มคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  -0.14  ถงึ  8.57  ในการพจิารณาคดัเลอืกขอ้ค าถาม  ผูว้จิยัไดใ้ชก้ารพจิารณาค่าอ านาจจ าแนก  
ความครอบคลุม  ซึง่กะประมาณจากขอ้ค าถามทีจ่ะคดัเลอืกไวเ้พื่อก าหนดวา่จะคดัเลอืกไวจ้ านวนดา้นละ  10  ขอ้  ซึง่มคี่าอ านาจจ าแนก
ตัง้แต่  3.38  ถงึ  8.57   
  3)  กำรควำมเช่ือมัน่ของแบบวดัเจตคติต่อวิทยำศำสตร ์
         การประมาณค่าความเชือ่มัน่  (Reliability)  โดยใชสู้ตรสมัประสทิธิแ์อลฟา  (Alpha  coefficient)  ของครอ
นบาค  (Cronbach)  มคี่าความเชือ่มัน่มคี่าตัง้แต่  0.82  ถงึ  0.90 
 1.3  เกณฑ์ปกติ  (Norms) 
      พบวา่เกณฑป์กตขิองแบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  3  ทัง้  5  ดา้น  ดงันี้   

ดา้นที ่ 1  เหน็ความส าคญัและประโยชน์ของวทิยาศาสตร์  มคีะแนนดบิตัง้แต่ 24 ถงึ  45  คะแนน T ปกต ิตัง้แต่ 20 ถงึ 78 
ดา้นที ่ 2  ความสนใจและการเขา้ร่วมกจิกรรมทางวทิยาศาสตร์ มคีะแนนดบิตัง้แต่ 26 ถงึ 47 คะแนน T ปกต ิตัง้แต่ 26 ถงึ 80 
ดา้นที ่ 3  ความสามารถในดา้นความมเีหตุผลทางวทิยาศาสตร์ มคีะแนนดบิตัง้แต่ 20 ถงึ 45 คะแนน T ปกต ิตัง้แต่ 23 ถงึ 78 
ดา้นที ่ 4 ความสามารถในการปฏบิตังิานหรอืการทดลองทางวทิยาศาสตร์ มคีะแนนดบิตัง้แต่ 23 ถงึ 44 คะแนน T ปกต ิตัง้แต่ 

24 ถงึ 75 
ดา้นที ่ 5  ความนิยมชมชอบในวทิยาศาสตร์  มคีะแนนดบิตัง้แต่ 25 ถงึ  45  คะแนน T ปกต ิตัง้แต่ 25 ถงึ 78 

 
2.  กำรอภิปรำยผล 
 2.1  แบบวดัเจตคติต่อวิทยำศำสตร ์

   แบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรท์ีส่รา้งขึน้ซึ่งแบ่งออกเป็นดา้นคุณลกัษณะ ได้ 5 ดา้น ดงันี้  เหน็ความส าคญัและประโยชน์
ของวทิยาศาสตร์  ความสนใจและการเขา้ร่วมกจิกรรมทางวทิยาศาสตรค์วามสามารถในด้านความมเีหตุผลทางวทิยาศาสตร์  ความสามารถ
ในการปฏบิตังิานหรอืการทดลองทางวทิยาศาสตร์ และความนิยมชมชอบในวทิยาศาสตร ์ดา้นละ 10 ขอ้  รวม 50 ขอ้ ซึง่การสรา้งเป็นไปซึง่
สอดคลอ้งกบัการสรา้งมาตรวดัเจตคตแิบบลเิคอรท์มขี ัน้ตอนการสรา้ง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอญัชล ีนพภาภาคย ์ (2543 :  89 : 93)  
และสอดคลอ้งกบัภทัรจนัทร์  ใจสวา่ง,  เดชา  ศุภพทิยาภรณ์  และสริพิร  จนัทวรรณ (2552 : 75 - 80)  
 2.1  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC)   
    การประเมนิคุณภาพขัน้ตน้ของแบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรส์ าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  โดยผูเ้ชีย่วชาญ  
จ านวน  5  คน  ขอ้ค าถามมคี่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC)  อยู่ระหวา่ง  0.60 – 1.00  จ านวน  80  ขอ้  แลว้จงึน าไปทดสอบกบักลุ่ม
ทดลอง  ผูว้จิยัไดจ้ดัท าขอ้สอบเพื่อใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหาผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัวา่ขอ้สอบในแบบวดั
เจตคตกิล่าวคอืมดีชันีความสอดคลอ้งมคี่าตัง้แต่  0.50  ขึน้ไป (ไพศาล  วรค า.  2554 ) ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอญัชล ีนพภาภาคย ์
(2548 : 73) และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนารนีารถ  นาคหลวง   
 2.2  กำรหำค่ำอ ำนำจจ ำแนกรำยข้อ 
    แบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรม์คี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 3.38  ถงึ 8.57 และอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.2  ขึน้ไป  ถอืวา่มอี านาจ
จ าแนกใชไ้ดแ้ต่ละขอ้มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอญัชล ี นพภาภาคย ์ (2548 : 73) และสอดคล้องกบั
งานวจิยัของนารนีารถ  นาคหลวง   
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 2.3  กำรประมำณค่ำควำมเช่ือมัน่  (Reliability) 
   การหาคุณภาพของแบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรส์ าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  ผูว้จิยัไดห้าค่าความเชือ่มัน่โดยการ

หาความสอดคลอ้งภายใน  (Internal  consistency)  ใชส้ตูรสมัประสทิธิแ์อลฟา  (Alpha  coefficient)  ของครอนบาค  (Cronbach)  มคี่า
ความเชือ่มัน่มคี่าตัง้แต่  0.82  ถงึ  0.90 ซึ่งถอืวา่เป็นค่าความเชือ่มัน่สงู  สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ  ลว้น  สายยศและองัคณา  สายยศ  
(2543  :  209)  ซึง่กล่าวไวว้า่ค่าความเชือ่มัน่ของแบบวดัควรมคี่ามากกวา่  0.70  จงึจะเป็นแบบวดัทีม่คีวามเชือ่มัน่ได้ ซึง่สอดคล้องกบั
งานวจิยัของอญัชล ีนพภาภาคย ์(2548 : 73)  

  
4. กิตติกรรมประกำศ 

วทิยานิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็สมบูรณ์ไดด้ว้ยความกรุณาและความช่วยเหลอือย่างดยีิง่จากจากผศ.วา่ที ่ ร.ท. ดร. ณฏัฐชยั จนัทชมุ
ประธานกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์  ดร. พรรณวไิล ชมชดิ  ขอขอบคุณอาจารย์ อาจารย ์ดร.  นุกูล  กุดแถลง อาจารย์ ดร.พงศธ์ร โพธิพ์ลู
ศกัดิ ์  อาจารยส์ุนิตยา  ศรปีดัถา  อาจารยพ์ชัรนิ  ศรตีริตัน์ และผูอ้ านวยการสวาท  ไชยราช  ทีใ่หค้วามกรุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั อกีทัง้ใหค้ าแนะน าทีม่คีุณค่าต่อการพฒันาเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัใหม้คีุณภาพ จนงานส าเรจ็
ลุล่วงด้วยด ี

REFERENCES  

[1] นารนีารถ นาคหลวง. กำรพฒันำแบบวดัเจตคติทำงวิทยำศำสตรด้์ำนควำมสนใจใฝ่รู้ มีเหตุผลและควำมใจกว้ำงของนักเรียน
 ช่วงชัน้ท่ี  3 กลุ่มโรงเรียนอตุรดิตถ.์  ครุศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัราชภฎัอุตรดติถ,์ 2548. 
[2]  ภทัรจนัทร ์ ใจสวา่ง,  เดชา  ศุภพทิยาภรณ์  และสริพิร  จนัทวรรณ. กำรพฒันำเครื่องมือวดัเจตคติต่อวิทยำศำสตร.์  
 มหาวทิยาเชยีงใหม่,  2552. 
[3]  ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. กำรวดัด้ำนจิตพิสยั. กรุงเทพฯ : สุวรียิาสาสน์, 2542. 
[4]  อญัชล ีนพภาภาคย.์  กำรพฒันำแบบวดัเจตคติต่อวิทยำศำสตรข์องนักเรียน ชัน้มธัยมศึกษำตอนต้น.  วทิยานิพนธศ์กึษาศาสตร
 มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร,์ 2543. 
[5]  Diederich, P.B. “Components of Scientific Attitude,” The Science Teacher. 2 : 2387–A ; January, 2002. 
[6]  Thurestone, L.L. “Comments,” American Journal of Sociology. 52 : 39 - 40, 1946. 
กรมวชิาการ. คู่มอืการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์. กรุงเทพฯ : โรงพมิพอ์งคก์ารรบัส่งสนิคา้และพสัดุภณัฑ์, 2545. 
สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี. กำรจดักำรสำระกำรเรียนรู้กลุ่มวิทยำศำสตร ์
 หลกัสตูรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน. กรุงเทพฯ : สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และ 
 เทคโนโลย,ี 2545. 
บุญธรรม  กจิปรดีาบรสิุทธิ.์  เทคนิคกำรสร้ำงเครื่องมือรวบรวมข้อมูลส ำหรบักำรวิจยั.  พมิพค์รัง้ที ่ 3.  กรุงเทพฯ :  สามเจรญิพานิชย,์   
                2534. 
 

 
 

1639



The  Development  of  a  Mathematics  Process  Skills  Test  for    
Mathayom  Suksa  3  Student 

 
Author Information entered here: 

Mrs.  Sakorn  Seeyangnok 
Rajabhat Maha Sarakham University 
Maha Sarakham Province  Thailand 

e-mail : sakornsee@hotmail.com, Fax 043 – 561149 
 

บทคดัย่อ 
 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์ ประการแรก เพือ่สรา้งแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรส์ าหรบั

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ประการทีส่อง เพือ่หาคุณภาพของแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรส์ าหรบั
นกัเรยีน  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  และประการสุดทา้ย เพือ่สรา้งเกณฑป์กตขิองแบบวดัทกัษะกระบวนการทาง
คณติศาสตรส์ าหรบันกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 กลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นนกัเรยีนที่
ก าลงัเรยีนอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้  ปีการศกึษา 2554  จ านวน  5  โรงเรยีน  สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา  เขต  27  จ านวน  324  คน  จากจ านวนโรงเรยีนทัง้หมด 5 โรงเรยีน ไดม้าโดยวธิกีารสุ่ม
แบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Random  Sampling)  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื ใชส้ถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก ่
ค่าเฉลีย่ รอ้ยละ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและการหาเกณฑป์กตโิดยใชค้ะแนนทปีกต ิ (Normalized T-score) และ
เปอรเ์ซน็ไทล ์

ผลการวจิยั พบว่า 
1.  การพฒันาแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร ์  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  3  ไดแ้บบวดัทกัษะ

กระบวนการทางคณติศาสตร ์  5  ฉบบั  ดงันี้  ฉบบัที ่  1  แบบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ 
เป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ  4  ตวัเลอืก  จ านวน  10  ขอ้  ฉบบัที ่ 2  แบบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทาง
คณติศาสตรเ์ป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ  4  ตวัเลอืก  จ านวน  10  ขอ้  ฉบบัที ่  3  แบบวดัความสามารถในการ
สือ่สาร  การสือ่ความหมายทางคณติศาสตร ์

และการน าเสนอเป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ  4  ตวัเลอืก  จ านวน  10  ขอ้   ฉบบัที ่  4  แบบ
วดัความสามารถในการเชือ่มโยงความรูต่้างๆทางคณติศาสตรแ์ละการเชือ่มโยงคณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ืน่ๆเป็นแบบ
ปรนยัชนิดเลอืกตอบ  4  ตวัเลอืก  จ านวน  10  ขอ้  ฉบบัที ่  5  แบบวดัความคดิรเิริม่สรา้งสรรคเ์ป็นแบบอตันยั  
จ านวน  2  ขอ้   

2.  คุณภาพของแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  พบว่า   
    2.1  มคี่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้สอบอยู่ตัง้แต่  0.80  ถงึ  1.00   
    2.2  แบบวดัมคีวามยากและค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้  ไดผ้ลดงันี้  ฉบบัที ่  1  แบบวดั

ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์  มคี่าความยากตัง้แต่  0.34 – 0.73  และมคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  
0.55 – 0.73  ฉบบัที ่ 2  แบบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์ มคี่าความยากตัง้แต่  0.25 – 0.73  
และมคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.26 – 0.82  ฉบบัที ่ 3  แบบวดัความสามารถในการสือ่สาร  การสือ่ความหมายทาง
คณติศาสตรแ์ละการน าเสนอ มคี่าความยากตัง้แต่  0.39 – 0.71  และมคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.27 – 0.80  ฉบบัที ่ 
4 ความสามารถในการเชือ่มโยงความรูต่้างๆ ทางคณติศาสตรแ์ละการเชือ่มโยงคณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่น ๆ มคี่า
ความยากตัง้แต่  0.34 – 0.73  และมคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.55 – 0.73  ฉบบัที ่  5  แบบวดัความคดิรเิริม่
สรา้งสรรคม์คี่าความยาก คอื 0.59  และมคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.54 – 0.58 
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    2.3  แบบวดัมคีวามเชือ่ม ัน่ของแบบวดัฉบบัที ่  1 – 4  โดยวธิปีระมาณค่าความเชือ่ม ัน่ของ
คะแนนแบบทดสอบองิเกณฑ ์ โดยใชส้ตูรคเูดอร ์– รชิาดรส์นั (Kuder – Richardson) ฉบบัที ่ 5  ขอ้สอบแบบอตันยั
หาค่าความเชือ่ม ัน่ โดยวธิปีระมาณค่าความเชือ่ม ัน่ของคะแนนแบบทดสอบองิกลุ่ม  โดยใชส้ตูร  ราช ู  ไดค้่าความ
เชือ่ม ัน่ของแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  3  จ าแนกเป็นฉบบัได ้  ดงันี้  
ฉบบัที ่1  ดา้นความสามารถในการแกป้ญัหา  0.86  ฉบบัที ่  2  ดา้นความสามารถในการใหเ้หตุผล  0.89  ฉบบัที ่ 
3  ดา้นความสามารถในการสือ่สาร  การสือ่ความหมายทางคณติศาสตร ์ และการน าเสนอ  0.91  ดา้น  ฉบบัที ่  4  
ความสามารถในการเชือ่มโยงความรูต่้าง ๆ  ทางคณติศาสตรแ์ละเชือ่มโยงคณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่น ๆ  0.93  และ
ฉบบัที ่ 5  ดา้นความคดิสรา้งสรรค ์ 0.95 

 3.  เกณฑป์กตขิองทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรท์กัษะที ่  1  ความสามารถในการ
แกป้ญัหามชี่วงคะแนนมาตรฐานทปีกตติัง้แต่  T30 – T70  ทกัษะที ่  2  ความสามารถในการใหเ้หตุผลมชีว่งคะแนน
มาตรฐานทปีกตติัง้แต่  T28 – T67  ทกัษะที ่ 3  ความสามารถในการสือ่สาร ความสามารถในการสือ่ความหมายและ
การน าเสนอมชี่วงคะแนนมาตรฐานทปีกตติัง้แต่  T29 – T67  ทกัษะที ่ 4  ความสามารถในการเชือ่มโยงความรูต่้าง ๆ 
ทางคณติศาสตรแ์ละการเชือ่มโยงคณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่น ๆ มชี่วงคะแนนมาตรฐานทปีกตติัง้แต่  T20 – T67  
ทกัษะที ่ 5  ความสามารถในดา้นความคดิรเิริม่สรา้งสรรคม์ชีว่งคะแนนมาตรฐานทปีกตติัง้แต่  T23 – T59 

 
 

ABSTRACT    

This  purposes  of  this  research  were  to  :  1)  develop  a  Mathematics  Process  skills  tests  
for  Mathayom  Suksa  3  Student.  2)  Verify  quality  of  the  developed  Mathematics  Process  skills  
test  for  Mathayom  Suksa  3  Student.  3)  Determine the norms of a  Mathematics  Process  skills  tests 
in the secondary  educational  service  are 27 . The samples of this research were the students studying in 
Mathayom  Suksa  3  of B.E. 2554, of the secondary  educational  service  are 27  324   students, using 
Multi – stage Random Sampling samples. The statistics used for analyzing data were percentage, mean, 
standard deviation, and Percentile and normalized T-score were used for developing the norms. 

Research findings can be concluded as follows : 
     1. The results of constructing Mathematical Process Skill Test for Mathayom Suksa 3  

students, for testing those were 5 skills. The first, using for problem-solving test with 10 items. The 2nd skill 
was Reason Mathematically test with 10 items. The 3rd skill was Communication and Representation of 
Mathematics test with 10 items. The 4th skill was Connect Mathematically and Connecting test with the 
other knowledge with 10 items, and the 5th skill was Creative Thinking test with 2 essays. 

   2.  The results of defining quality of Mathematical Process Skill Tests were as follows : the 1st 
skill test was 0.80 to 1.00 content validity from index of consistency. The difficulty in each item test was 
from 0.3ภ to 0.73 . The discrimination in each item test was from 0.55 to 0.73.  The reliability of the test 
was 0.86.  The 2nd  skill test was 0.80 to 1.00 content validity from index of consistency. The difficulty  in 
each item of test was from 0.25 to 0.73 . The discrimination in each item test was from 0.26 to 0.82 .The 
reliability of the test was 0.89 . The 3rd skill test was 0.80  to 1.00 content validity from index of 
consistency. The difficulty in  each item of test was from 0.39 to 0.71 . The discrimination in each item test 
was from 0.27 to 0.80. The reliability of the test was .91. The 4th skill test was 0.80 to 1.00 content validity 
from index of consistency. The difficulty in each item of test was from 0.34 to 0.73. .The discrimination 
each item test was from 0.55 to 0.73. The reliability of the test was 0.93. And the 5th skill test was 1.00 
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content validity from index of consistency. The difficulty in each item of test was from 0.59.  The 
discrimination in each item test was from 0.54 to 0.58 . The reliability of the test was 0.95. 

    3.  The result Norms of Mathematical Process Skill Tests were as follows : The 
result of 1st skill test showed the Normalized T-Scores from T30 to T70. The result of 2nd skill test showed 
the Normalized T-Scores from T28 to T67. The result of 3rd skill test showed the Normalized T-Scores from 
T29 to T67. The result of 4th skill test showed the Normalized T-Scores from T20 to T67. And The result of 5th 
skill test showed the Normalized T-Scores from T23 to T59 

 
บทน ำ 

คณติศาสตรเ์ป็นศาสตรแ์ห่งการคดิและเป็นเครือ่งมอืส าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของสมองโดย
ปรบัเปลีย่นจากการเน้นใหจ้ดจ าขอ้มลูทกัษะพืน้ฐาน เป็นการพฒันาใหผู้เ้รยีนไดม้คีวามเขา้ใจในหลกัการและ
กระบวนการทางคณติศาสตร ์มทีกัษะพืน้ฐานทีเ่พยีงพอในการน าไปใชแ้กป้ญัหาในสถานการณ์ใหม่ๆ ผูเ้รยีนจะตอ้ง
ไดร้บัรูป้ระสบการณ์การเรยีนรูท้ีห่ลากหลายทีจ่ะช่วยใหเ้กดิความเขา้ใจจากการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ดว้ยตนเอง 
ตวัอย่างเช่น การสบืคน้ การคาดเดา การตรวจสอบ และใหเ้หตุผลในกจิกรรมการแกป้ญัหาทีม่กีารแลกเปลีย่น
ความคดิ ไดอ้ธบิาย อภปิราย นอกจากจะเป็นการพฒันาความสามารถและกระบวนการในการแกป้ญัหาแลว้ ยงัช่วย
ใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาความสามารถในการแกป้ญัหา การใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์ความสามารถในการสือ่สาร การ
เชือ่มโยงความรูท้างคณติศาสตร ์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้(วรณนั ขนุศร.ี 2546 : 73) คณติศาสตรย์งัเป็น
เครือ่งมอืส าคญัในการพฒันาศกัยภาพทางสมองของผูเ้รยีนในดา้นความคดิ การใหเ้หตุผล และการแกป้ญัหาอยา่ง
เป็นระบบ (สุวร กาญจนมยรู และคณะ. 2544 : 6) 

การประเมนิผลทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรม์คีวามส าคญัเทยีบเท่ากบัการวดัความรูค้วามเขา้ใจใน
เนื้อหา  การวดัและประเมนิผลกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ซึง่ใหม้กีารวดัความสามารถของนกัเรยีนทีค่รอบคลุม
ทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรใ์นดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความสามารถในการแกป้ญัหา การใหเ้หตุผล การสือ่สาร การ
สือ่ความหมายทางคณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่นๆ และความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์และจากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาคน้ควา้
พบว่านกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  เป็นระดบัชัน้สุดทา้ยของการเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้  ทีจ่ะตอ้งมี
การประเมนิผลระดบัสถานศกึษาและการประเมนิผลระดบัชาตติามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารก าหนด 
(กระทรวงศกึษาธกิาร.  2552  : 10) ซึง่ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมนิจะน าไปพฒันาคุณภาพของผูเ้รยีนและคุณภาพ
การจดัการศกึษาของสถานศกึษาต่อไปซึง่การวดัผลและประเมนิผลดา้นทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรใ์น
ปจัจุบนัเครือ่งมอืยงัมน้ีอย   

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเหน็ความจ าเป็นทีจ่ะพฒันาแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ขึน้ผลการวจิยัจะท าใหไ้ดเ้ครือ่งมอืในการวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรช์ ัน้มธัยมศกึษาปีที่
3ทีม่คีุณภาพไดม้าตรฐานนอกจากนี้ผลการวดัสามารถใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาระบวนการจดัการเรยีนรูข้อง
ครผููส้อนและนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 จะไดท้ราบว่าตนเองมทีกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรม์ากน้อย
เพยีงใดเพือ่ประโยชน์ในการตดัสนิใจเรยีนต่อชัน้ทีส่งูและเป็นแนวทางการปรบัปรุงพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
คณติศาสตรข์องตนใหเ้ตม็ศกัยภาพ 

วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 
 1. เพือ่สรา้งแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรส์ าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 
 2. เพือ่หาคุณภาพของแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรส์ าหรบันกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่3 
 3. เพือ่สรา้งเกณฑป์กตขิองแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรส์ าหรบันกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่3  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 
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ขอบเขตของการวจิยั 
1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     1.1  ประชากร 
      ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นนกัเรยีนทีก่ าลงัเรยีนอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ปี

การศกึษา 2554 ของโรงเรยีนในสหวทิยาเขตที ่2  จ านวน  9  โรงเรยีน  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา  เขต  27  จ านวน  1,693  คน 

      1.2  กลุ่มตวัอย่าง  
      กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นนกัเรยีนทีก่ าลงัเรยีนอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษา

ตอนตน้  ปีการศกึษา 2554  จ านวน  5  โรงเรยีน  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  เขต  27  
จ านวน  324  คน  จากจ านวนโรงเรยีนทัง้หมด 7 โรงเรยีน ไดม้าโดยวธิกีารสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage 
Random  Sampling) 

 2. ขอบเขตดา้นเนื้อหา 
      การศกึษาครัง้นี้ครอบคลุมทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษาปีที่ 3 ซึง่ม ี

5 ทกัษะ คอื 
   ทกัษะที ่1 ความสามารถในการแกป้ญัหา 
  ทกัษะที ่2 ความสามารถในการใหเ้หตุผล 
  ทกัษะที ่3 ความสามารถในการสือ่สาร การสือ่ความหมายทางคณติศาสตรแ์ละการ

น าเสนอ 
  ทกัษะที ่4ความสามารถในการเชือ่มโยงความรูต่้างๆ ทางคณติศาสตรแ์ละเชือ่มโยง

คณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ืน่ๆได ้
  ทกัษะที ่5 ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
 3.  ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
      ภาคเรยีนที ่ 2  ปีการศกึษา 2554 
 
2. วธิดี าเนินการวจิยั  
 
การสรา้งแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
 1. ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการพฒันาแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  ในโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 
 2.ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่เป็นแนวทางในการสรา้งแบบวดัทกัษะกระบวนการ

ทางคณติศาสตร ์ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
 3. เขยีนนิยามและก าหนดพฤตกิรรมบ่งชี ้ ผูว้จิยัรวบรวมแนวคดิเกีย่วกบัทกัษะกระบวนการ

ทางคณติศาสตร ์ ทีไ่ดจ้ากการศกึษาเอกสารการแลกเปลีย่นทศันะกบัผูรู้น้ ามาวเิคราะห์และสงัเคราะหค์ดัเลอืกมาแลว้
น าเสนออาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธเ์พือ่ตรวจสอบความเหมาะสมในการนยิาม  และก าหนดพฤตกิรรมบ่งชี ้  

 4.  ก าหนดแผนผงัการสรา้งแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร ์  ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่  3  โดยใชน้ิยาม และพฤตกิรรมบ่งชีท้กัษะกระบวนการทางคณติศาสตร ์ มาเป็นแนวทางก าหนด
ขอบเขตของเนื้อหาและวตัถุประสงค ์ ของการพฒันาแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร ์  

 5.  สรา้งแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  3  ฉบบั
ร่าง  น าแบบวดัฉบบัร่างทีส่รา้งขึน้เสนอต่อกรรมการทีป่รกึษาวทิยานพินธ ์ ท าการปรบัตามขอ้เสนอแนะ 

 6. ตรวจสอบความตรงของแบบวดั โดยเสนอผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 คน เพือ่ตรวจสอบความ
ตรงเชงิเนื้อหาของแบทดสอบ โดยขอ้สอบทีผ่่านเกณฑแ์ละสามารถน าไปใชว้ดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์
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ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  ได ้ ตอ้งมคี่าดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่  0.60  ขึน้ไป  ผลการพจิารณาพบว่าค่า
ดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรม์คี่าตัง้แต่  0.80 – 1.00 

 7.  น าแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  3  ไป
ทดลองใชค้รัง้ที ่1 กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 100 คน เพือ่วเิคราะหค์ุณภาพของ
ขอ้สอบดา้นค่าความยากและอ านาจจ าแนกแบบองิกลุ่ม 

 8.  น าแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  3  ไป
ทดลองใชค้รัง้ที ่ 2 กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 100 คน เพือ่วเิคราะหค์่าความ
เชือ่ม ัน่ของแบบวดั   

 9.  สรา้งเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่  3  โดยตอนที ่  1  เป็นขอ้สอบแบบปรนยั  ซึง่ถา้ผูส้อบตอบขอ้สอบถูกจะไดค้ะแนนขอ้ละ  1  
คะแนน  และถา้ผูส้อบตอบขอ้สอบผดิจะไดค้ะแนน  0  คะแนนในขอ้นัน้  และตอนที ่ 2  เป็นขอ้สอบแบบอตันยั  ขอ้
ละ  5  คะแนน   

 10.  น าแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  3  ไป
ทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างเพือ่สรา้งเกณฑป์กต ิ

 
กำรวิเครำะหผ์ล 

ตอนที ่ 1  ผลการพฒันาแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 
การพฒันาแบบวดัในครัง้นี้ไดแ้บบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่

3 ในโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 จ านวน 5 ฉบบั ดงันี้ 
    ฉบบัที ่ 1 แบบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์  เป็นแบบปรนยัชนิด

เลอืกตอบ  4  ตวัเลอืก  จ านวน  10  ขอ้ 
    ฉบบัที ่ 2 แบบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรเ์ป็นแบบปรนยัชนิด

เลอืกตอบ  4  ตวัเลอืก  จ านวน  10  ขอ้ 
    ฉบบัที ่  3 แบบวดัความสามารถในการสือ่สาร การสือ่ความหมายทางคณติศาสตรแ์ละการ

น าเสนอเป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ  4  ตวัเลอืก  จ านวน  10  ขอ้ 
    ฉบบัที ่4 แบบวดัความสามารถในการเชือ่มโยงความรูต่้างๆ ทางคณติศาสตร ์และเชือ่มโยง

คณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ืน่ๆ เป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ  4  ตวัเลอืก  จ านวน  10  ขอ้ 
    ฉบบัที ่ 5  แบบวดัความคดิรเิริม่สรา้งสรรคเ์ป็นแบบอตันยั  จ านวน  2  ขอ้ 
ตอนที ่  2  ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่ 3   
      การตรวจสอบคุณภาพ  ตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหา  ความยาก  อ านาจจ าแนก  และ

ความเชือ่ม ัน่  ดงันี้ 
      1.  การตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหาของแบบวดั โดยจ านวนผูเ้ชีย่วชาญ  5  ท่าน  

ประกอบดว้ย  ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นวดัผลการศกึษาจ านวน  2  ท่าน  และผูเ้ชีย่วชาญทางคณติศาสตรจ์ านวน  5  
ท่าน ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้สอบระหว่าง  0.80  ถงึ  1.00   

      2.การตรวจสอบความยากรายขอ้และค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ของแบบวดัทกัษะ
กระบวนการทางคณติศาสตร ์ ดงันี้ 

  ฉบบัที ่  1  แบบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์  มคี่าความยาก
ตัง้แต่  0.34 – 0.73  และมคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.55 – 0.73   

  ฉบบัที ่  2  แบบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์  มคี่าความยาก
ตัง้แต่  0.25 – 0.73  และมคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.26 – 0.82 
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  ฉบบัที ่3  แบบวดัความสามารถในการสือ่สาร  การสือ่ความหมายทางคณติศาสตร์
มคี่าความยากตัง้แต่  0.39 – 0.71  และมคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.27 – 0.80 

                     ฉบบัที ่ 4 แบบวดัความสามารถในการเชือ่มโยงความรูต่้างๆ ทางคณติศาสตร์และ
เชือ่มโยงคณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่นๆ มคี่าความยากตัง้แต่  0.34 – 0.73  และมคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.55 – 0.73   

  ฉบบัที ่5  แบบวดัความคดิรเิริม่สรา้งสรรคม์คี่าความยาก คอื 0.59  และมคี่าอ านาจ
จ าแนกตัง้แต่  0.54 – 0.58 

      3. การตรวจสอบความเชือ่ม ัน่ของแบบวดั  
 
ตารางที ่ 1  ความเชือ่ม ัน่ของแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3   

 
ทกัษะกระบวนการ ความเชือ่ม ัน่ 
ฉบบัที ่1  ดา้นความสามารถในการแกป้ญัหา   0.86 
ฉบบัที ่ 2  ดา้นความสามารถในการใหเ้หตุผล 0.89 
ฉบบัที ่ 3 ดา้นความสามารถในการสือ่สาร การสือ่ความหมายทาง

คณติศาสตร ์ และการน าเสนอ   
0.91 

ฉบบัที ่ 4 ความสามารถในการเชือ่มโยงความรูต่้างๆ  ทางคณติศาสตรแ์ละ
เชือ่มโยงคณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่น ๆ   

0.93 

ฉบบัที ่ 5  ดา้นความคดิสรา้งสรรค ์  0.95 
 
จากตารางที ่ 1  แบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  ฉบบัที ่1  

ดา้นความสามารถในการแกป้ญัหามคี่าความเชือ่ม ัน่เท่ากบั  0.86  ฉบบัที ่  2  ดา้นความสามารถในการใหเ้หตุผลมี
ค่าความเชือ่ม ัน่เท่ากบั  0.89  ฉบบัที ่ 3  ดา้นความสามารถในการสือ่สาร  การสือ่ความหมายทางคณติศาสตร ์ และ
การน าเสนอมคี่าความเชือ่ม ัน่เท่ากบั  0.91  ดา้น  ฉบบัที ่  4  ความสามารถในการเชือ่มโยงความรูต่้าง ๆ  ทาง
คณติศาสตรแ์ละเชือ่มโยงคณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่น ๆ  มคี่าความเชือ่ม ัน่เท่ากบั  0.93  และฉบบัที ่ 5  ดา้นความคดิ
สรา้งสรรคม์คี่าความเชือ่ม ัน่เท่ากบั  0.95   

 
ตอนที ่ 3  ผลการสรา้งเกณฑป์กต ิ
ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดส้รา้งเกณฑป์กต ิ (Norms) ในรปูคะแนนมาตรฐานทปีกต ิ (Normalized T-

Scores) โดยน าผลคะแนนจากแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  ทไีด้
จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน  324  คน  มาสรา้งเป็นเกณฑป์กต ิซึง่เป็นเกณฑท์อ้งถิน่ (Local Norms) โดยน าคะแนนดบิ
ทีไ่ดไ้ปค านวณหาต าแหน่งเปอรเ์ซนตไ์ทล์ (Percentile Rank) แลว้เปรยีบเทยีบหาคะแนนท–ีปกต ิ (Normalized T–
Score) ในการหาคะแนนท–ีปกต ิเกณฑป์กตขิองแบบวดัทกัษะกระบวนการปรากฏไดผ้ลดงัตารางที่ 
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ตารางที ่2 เกณฑป์กตขิอง ของแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรท์ัง้ 5 ฉบบั  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 
 

คะแนนดบิ 
ฉบบัที ่1 ฉบบัที ่2 ฉบบัที ่3 ฉบบัที ่4 ฉบบัที ่5 

คะแนน T ปกต ิ คะแนน T ปกต ิ คะแนน T ปกต ิ คะแนน T ปกต ิ คะแนน T ปกต ิ
10 70 67 67 67 59 
9 63 61 61 60 49 
8 58 57 57 56 42 
7 54 53 53 50 34 
6 51 47 49 44 30 
5 44 40 44 39 27 
4 28 23 39 37 23 
3 34 28 35 34  
2 30  29 28  
1    20  

 
จากตารางที ่2 แสดงใหเ้หน็เกณฑป์กตขิองทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรท์กัษะที ่ 1  ความสามารถ

ในการแกป้ญัหามชี่วงคะแนนมาตรฐานปกตติัง้แต่  T30 – T70  ทกัษะที ่  2  ความสามารถในการใหเ้หตุผลมชี่วง
คะแนนมาตรฐานปกตติัง้แต่  T28 – T67  ทกัษะที ่  3  ความสามารถในการสือ่สาร ความสามารถในการสือ่
ความหมายและการน าเสนอมชีว่งคะแนนมาตรฐานปกตติัง้แต่  T29 – T67  ทกัษะที ่ 4  ความสามารถในการเชือ่มโยง
ความรูต่้าง ๆ ทางคณติศาสตรแ์ละการเชือ่มโยงคณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่น ๆ มชี่วงคะแนนมาตรฐานปกตติัง้แต่  T20 
– T67  ทกัษะที ่ 5  ความสามารถในดา้นความคดิรเิริม่สรา้งสรรคม์ชีว่งคะแนนมาตรฐานปกตติัง้แต่  T23 – T59  

จากคะแนนทปีกตสิามารถประเมนิไดด้งันี้ คะแนนมาตรฐานทปีกตทิีต่ ่ากวา่ 35 แปลว่า ความสามารถอยู่
ในระดบัอ่อน  คะแนนมาตรฐานทปีกตติัง้แต่ 35-44 แปลว่า ความสามารถอยู่ในระดบัยงัไมพ่อใช ้  คะแนนมาตรฐาน
ทปีกตติัง้แต่ 45-54 แปลว่า ความสามารถอยู่ในระดบัพอใช ้  คะแนนมาตรฐานทปีกตติัง้แต่ 55-64 แปลว่า 
ความสามารถอยู่ในระดบัด ี คะแนนมาตรฐานทปีกตติัง้แต่ 65 ขึน้ไป แปลว่า ความสามารถอยู่ในระดบัดมีาก 

 
สรุปผล 

1. สรุปผลการวจิยั 
1.1  การพฒันาแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร ์  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  3  ไดแ้บบวดัทกัษะ

กระบวนการทางคณติศาสตร ์  5  ฉบบั  ดงันี้  ฉบบัที ่  1  แบบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ 
เป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ  4  ตวัเลอืก  จ านวน  10  ขอ้  ฉบบัที ่ 2  แบบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทาง
คณติศาสตรเ์ป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ  4  ตวัเลอืก  จ านวน  10  ขอ้  ฉบบัที ่  3  แบบวดัความสามารถในการ
สือ่สาร  การสือ่ความหมายทางคณติศาสตร ์และการน าเสนอเป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ  4  ตวัเลอืก  จ านวน  10  
ขอ้  ฉบบัที ่  4  แบบวดัความสามารถในการในการเชือ่มโยงความรูต่้างๆ ทางคณติศาสตร ์  และเชื่อมโยง
คณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ืน่ๆ เป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ  4  ตวัเลอืก  จ านวน  10  ขอ้  ฉบบัที ่  5  แบบวดั
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคเ์ป็นแบบอตันยั  จ านวน  2  ขอ้   

1.2  การตรวจสอบคุณภาพแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  3  
พบว่า 
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   1)  แบบวดัทกัษะกระบวนการทัง้ 5 ฉบบั  มคีวามตรงเชงิเนื้อหา  ซึง่ตรวจสอบโดยวเิคราะหค์่าดชันี
ความสอดคลอ้ง  จากความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ  5  ท่าน  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้สอบอยู่ตัง้แต่  .80  ถงึ  
1.00 

    2)  แบบวดัมคีวามยากในเกณฑใ์ชไ้ด ้  ซึง่ตรวจสอบโดยการวเิคราะหค์วามยากและค่า
อ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้  ไดผ้ลดงันี้  ฉบบัที ่ 1  แบบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ มคี่าความ
ยากตัง้แต่  0.34 – 0.73  และมคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.55 – 0.73  ฉบบัที ่  2  แบบวดัความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณติศาสตร ์ มคี่าความยากตัง้แต่  0.25 – 0.73  และมคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.26 – 0.82  ฉบบัที ่ 3  
แบบวดัความสามารถในการสือ่สาร  การสือ่ความหมายทางคณติศาสตร์ 

มคี่าความยากตัง้แต่  0.39 – 0.71  และมคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.27 – 0.80  ฉบบัที ่  4  แบบวดั
ความสามารถในการในการเชือ่มโยงความรูต่้างๆ ทางคณติศาสตร ์  และเชือ่มโยงคณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ืน่ๆ มคี่า
ความยากตัง้แต่  0.34 – 0.73  และมคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.55 – 0.73  ฉบบัที ่  5  แบบวดัความคดิรเิริม่
สรา้งสรรคม์คี่าความยาก คอื 0.59  และมคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.54 – 0.58 

     3)  แบบวดัมคีวามเชือ่ม ัน่ของแบบวดัฉบบัที ่  1 – 4  โดยวธิปีระมาณค่าความเชือ่ม ัน่ของ
คะแนนแบบทดสอบองิกลุ่ม  โดยใชส้ตูรคเูดอร ์– รชิาดรส์นั (Kuder – Richardson) ฉบบัที ่  5  ขอ้สอบแบบอตันยั
หาค่าความเชือ่ม ัน่ โดยวธิปีระมาณค่าความเชือ่ม ัน่ของคะแนนแบบทดสอบองิเกณฑ ์ โดยใช้สตูร  ราช ู ไดค้่าความ
เชือ่ม ัน่ของแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  3  จ าแนกเป็นฉบบัได ้  ดงันี้  
ฉบบัที ่1  ดา้นความสามารถในการแกป้ญัหา  0.86  ฉบบัที ่  2  ดา้นความสามารถในการใหเ้หตุผล  0.89  ฉบบัที ่ 
3  ดา้นความสามารถในการสื่อสาร  การสือ่ความหมายทางคณติศาสตร ์ และการน าเสนอ  0.91  ดา้น  ฉบบัที ่  4  
ความสามารถในการเชือ่มโยงความรูต่้าง ๆ  ทางคณติศาสตรแ์ละเชือ่มโยงคณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่น ๆ  0.93  และ
ฉบบัที ่ 5  ดา้นความคดิสรา้งสรรค ์ 0.95 

 1.3  เกณฑป์กตขิองทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรท์กัษะที ่  1  ความสามารถในการ
แกป้ญัหามชี่วงคะแนนมาตรฐานทปีกตติัง้แต่  T30 – T70  ทกัษะที ่  2  ความสามารถในการใหเ้หตุผลมชีว่งคะแนน
มาตรฐานทปีกตติัง้แต่  T28 – T67  ทกัษะที ่ 3  ความสามารถในการสือ่สาร ความสามารถในการสือ่ความหมายและ
การน าเสนอมชี่วงคะแนนมาตรฐานทปีกตติัง้แต่  T29 – T67  ทกัษะที ่ 4  ความสามารถในการเชือ่มโยงความรูต่้าง ๆ 
ทางคณติศาสตรแ์ละการเชือ่มโยงคณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่น ๆ มชี่วงคะแนนมาตรฐานทปีกตติัง้แต่  T20 – T67  
ทกัษะที ่ 5  ความสามารถในดา้นความคดิรเิริม่สรา้งสรรคม์ชีว่งคะแนนมาตรฐานทปีกตติัง้แต่  T23 – T59 

 
2. อภปิรายผลการวจิยั 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร ์ ส าหรบั

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27  ผลการวจิยัมปีระเดน็ที่
ส าคญัทีน่ ามาอภปิรายดงันี้ 

 2.1  ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร ์  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  3  ใน
โรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  เขต  27  ผลการสรา้งไดแ้บบวดัทกัษะกระบวนการทาง
คณติศาสตร ์  จ านวน  5  ฉบบั การพฒันาแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรพ์บว่าในการสรา้งแบบวดั
ทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ไดว้างแผนการสรา้งเครือ่งมอื โดยการก าหนดวตัถุประสงค ์ 
พฤตกิรรมบ่งชีท้ีช่ดัเจนและรดักุม สรา้งตารางวเิคราะหท์กัษะกระบวนการทางคณติศาสตรแ์ต่ละทกัษะ  พฤตกิรรมที่
บ่งชี ้  สรา้งขอ้สอบใหต้รงกบัพฤตกิรรม  การก าหนดจ านวนขอ้สอบของแบบวดั  จะตอ้งก าหนดในภาพรวมที่
เหมาะสมกบัเนื้อหา  เวลา  และระดบัชัน้ของนกัเรยีนทีศ่กึษา  ซึง่สอดคลอ้งกบันฐัพร ตื้อจนัตา  (2551 :  75 – 76)   

   2.2  คุณภาพของแบบวดัทกัษะกระบวนการ 
        1)  ความตรงเชงิเนื้อหาของแบบวดั  โดยจ านวนผูเ้ชีย่วชาญ  5  ท่าน  ประกอบดว้ย  

ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นวดัผลการศกึษาจ านวน  2  ท่าน  และผูเ้ชีย่วชาญทางคณติศาสตรจ์ านวน  3  ท่าน ไดค้่าดชันี
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ความสอดคลอ้งของขอ้สอบระหว่าง  .80  ถงึ  1.00  ผูว้จิยัไดจ้ดัท าขอ้สอบเพือ่ใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบความตรงเชงิ
เนื้อหาผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัว่าขอ้สอบในแบบวดัมคีวามสอดคลอ้งกบันิยามพฤตกิรรมบ่งชีข้อง
ทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  3  กล่าวคอืมดีชันีความสอดคลอ้งมคี่าตัง้แต่  
0.50  ขึน้ไป (ไพศาล  วรค า.  2554 :  )  ซึง่สอดคลอ้งกบักบันฐัพร ตื้อจนัตา  (2551 :  126 – 127)  ทีส่รา้งแบบวดั
ทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรส์ าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  จ านวน 1 ฉบบั  สอดคลอ้งกบัจรยิาวดิ ี ชู
วงศศ์ริกิุล (2549  :  77)  ไดพ้ฒันาแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  3  
จ านวน  1  ฉบบั  ซึง่ตรวจสอบโดยวเิคราะหค์่าดชันคีวามสอดคลอ้งจากความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 5 ท่าน  ค่า
ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้สอบมคี่าตัง้แต่  0.80 – 1.00 

    2)  ในการตรวจสอบความยากและอ านาจจ าแนก  จากขอ้สอบทีค่ดัเลอืกไว ้ พบว่า  ฉบบัที ่ 
1  แบบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์  มคี่าความยากตัง้แต่  0.34 – 0.73  และมคี่าอ านาจ
จ าแนกตัง้แต่  0.55 – 0.73  ฉบบัที ่ 2  แบบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์ มคี่าความยากตัง้แต่  
0.25 – 0.73  และมคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.26 – 0.82  ฉบบัที ่  3  แบบวดัความสามารถในการสือ่สาร  การสือ่
ความหมายทางคณติศาสตรแ์ละการน าเสนอ  มคี่าความยากตัง้แต่  0.39 – 0.71  และมคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.27 
– 0.80 ฉบบัที ่ 4  แบบวดัความสามารถในการเชือ่มโยงความรูต่้างๆ ทางคณติศาสตร ์ และเชือ่มโยงคณติศาสตรก์บั
ศาสตรอ์ืน่ๆ มคี่าความยากตัง้แต่  0.34 – 0.73  และมคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.55 – 0.73  ฉบบัที ่  5  แบบวดั
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคม์คี่าความยาก คอื 0.59  และมคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.54 – 0.58  ซึง่ค่าความยากของ
แบบวดัทัง้ 5 ฉบบั มคี่าตัง้แต่ 0.25 – 0.73 ซึง่มคี่าความยากอยู่ในช่วง 0.20 – 0.80  จงึถอืว่ามคีุณภาพ และค่า
อ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.26 – 0.80 ซึง่มคี่าตัง้แต่ 0.20 – 1.00 จงึถอืว่ามคีุณภาพ สามารถสรุปไดว้่าแบบวดัทกัษะ
กระบวนการแต่ละฉบบันัน้มคี่าความยากงา่ยแตกต่างกนัและค่าอ านาจจ าแนกใชไ้ดจ้นถงึสามารถจ าแนกไดด้ซีึง่
สอดคลอ้งกบัซึง่สอดคลอ้งกบักบันฐัพร ตื้อจนัตา  (2551 :  126 – 127)  ทีส่รา้งแบบวดัทกัษะกระบวนการทาง
คณติศาสตรส์ าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  จ านวน 1 ฉบบั  ปรากฏว่า  ทกัษะที ่1 มคี่าความเทีย่งตรงเชงิ
เนื้อหา (IOC) ตัง้แต่ .67 ถงึ 1.00 ทกัษะที ่2 มคี่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC) ตัง้แต่ 0.60 ถงึ 1.00 ทกัษะที ่3 มี
ค่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC) ตัง้แต่ 0.60 ถงึ 1.00 ทกัษะที ่4 มคี่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC) ตัง้แต่ 0.60 
ถงึ 1.00 และทกัษะที ่5 มคี่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาเท่ากบั 1.00   

    3)  การตรวจสอบความเชือ่ม ัน่ของแบบวดัฉบบัที ่  1 – 4  โดยวธิปีระมาณค่าความเชือ่ม ัน่
ของคะแนนแบบทดสอบองิกลุ่ม  โดยใชส้ตูรคเูดอร ์ – รชิาดรส์นั (Kuder – Richardson) ฉบบัที ่  5  ขอ้สอบแบบ
อตันยัหาค่าความเชือ่ม ัน่ โดยวธิปีระมาณค่าความเชือ่ม ัน่ของคะแนนแบบทดสอบองิกลุ่ม  โดยใชส้ตูร  ราช ู  ไดค้่า
ความเชือ่ม ัน่ของแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  3  จ าแนกเป็นฉบบัได ้ 
ดงันี้  ฉบบัที ่1  ดา้นความสามารถในการแกป้ญัหา  0.86  ฉบบัที ่  2  ดา้นความสามารถในการใหเ้หตุผล  0.89  
ฉบบัที ่  3  ดา้นความสามารถในการสือ่สาร  การสือ่ความหมายทางคณิตศาสตร ์  และการน าเสนอ  0.91  ดา้น  
ฉบบัที ่  4  ความสามารถในการเชือ่มโยงความรูต่้าง ๆ  ทางคณติศาสตรแ์ละเชือ่มโยงคณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่น ๆ  
0.93  และฉบบัที ่  5  ดา้นความคดิสรา้งสรรค ์  0.95  ซึง่แบบวดัทีพ่ฒันาขึน้มคี่าความเทีย่งของแบบวดัเหมาะสม  
ตามเกณฑแ์บบทดสอบทีม่คีุณภาพ  กล่าวคอื  ค่าความเทีย่งทีม่คี่าใกล ้ 1.00  แสดงว่าคะแนนผลการสอบแต่ละขอ้  
หรอืแต่ละตอนภายในฉบบัใหผ้ลสอบสอดคลอ้งกนัมาก  ถอืว่ามคีวามเทีย่งสงู  (ไพศาล  วรค า.  2554  :  116)  
สอดคลอ้งกบัจรยิาวดิ ี  ชวูงศศ์ริกิุล (2549  :  81) ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวดัมคี่าความเชือ่ม ัน่ในแต่ละ
ดา้นดงันี้  ดา้นความสามารถในการแกป้ญัหาเท่ากบั  0.99  ดา้นความสามารถในการใหเ้หตุผลมคี่าเท่ากบั  0.98  
ดา้นความสามารถในการสือ่สาร  การสือ่ความหมายทางคณติศาสตร ์  และการน าเสนอ  เท่ากบั  0.99  ดา้น
ความสามารถในการเชือ่มโยงความรูต่้างๆ ทางคณติศาสตรแ์ละเชือ่มโยงคณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ืน่ๆ เท่ากบั  0.99  
และดา้นความคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์ เท่ากบั  0.99  และค่าความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั  0.97   

 2.3  เกณฑป์กตขิองทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรท์กัษะที ่  1  ความสามารถในการ
แกป้ญัหามชี่วงคะแนนมาตรฐานปกตติัง้แต่  T30 – T70  ทกัษะที ่  2  ความสามารถในการใหเ้หตุผลมชีว่งคะแนน
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มาตรฐานปกตติัง้แต่  T28 – T67  ทกัษะที ่  3  ความสามารถในการสือ่สาร ความสามารถในการสือ่ความหมายและ
การน าเสนอมชี่วงคะแนนมาตรฐานปกตติัง้แต่  T29 – T67  ทกัษะที ่ 4  ความสามารถในการเชือ่มโยงความรูต่้าง ๆ 
ทางคณติศาสตรแ์ละการเชือ่มโยงคณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่น ๆ มชี่วงคะแนนมาตรฐานปกตติัง้แต่  T20 – T67  ทกัษะ
ที ่  5  ความสามารถในดา้นความคดิรเิริม่สรา้งสรรคม์ชีว่งคะแนนมาตรฐานปกตติัง้แต่  T23 – T59 ซึง่เป็นไปตาม
เกณฑก์ารประเมนิผลคะแนนมาตรฐานทปีกตขิองชวาล แพรตันกุล (2520 : 53) ทีก่ าหนดไวว้่า คะแนนมาตรฐานที
ปกตทิีต่ ่ากว่า T35 แปลว่า ความสามารถอยู่ในระดบัอ่อน  คะแนนมาตรฐานทปีกตติัง้แต่ T35-T44 แปลว่า 
ความสามารถอยู่ในระดบัยงัไมพ่อใช ้  คะแนนมาตรฐานทปีกตติัง้แต่ T45-T54 แปลว่า ความสามารถอยู่ในระดบัพอใช ้ 
คะแนนมาตรฐานทปีกตติัง้แต่ T55-T64 แปลว่า ความสามารถอยู่ในระดบัด ี  คะแนนมาตรฐานทปีกตติัง้แต่ T65 ขึน้ไป 
แปลว่า ความสามารถอยู่ในระดบัดมีาก  ถา้คะแนนมาตรฐานทปีกตมิคี่าเท่ากบั T50 แปลว่า ความสามารถอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 
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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์1)เพื่อสรา้งแบบทดสอบวนิิจฉยัในการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์เรื่อง ภาคตดักรวย ระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 2) เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบวนิิจฉยั เรื่อง ภาคตดักรวย ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 3) เพื่อศกึษา
ขอ้บกพรอ่ง เรื่อง  ภาคตดักรวย ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
การท าวจิยัครัง้นี้ กลุ่มตวัอยา่ง คอื นกัเรยีนทีก่ าลงัเรยีนอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554 ของ
โรงเรยีนในสหวทิยาเขตที ่2  จ านวน  5  โรงเรยีน  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  เขต  27  จ านวน 333  คน 
ซึง่ไดม้าโดยวธิกีารสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Random  Sampling) สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื ใชส้ถติพิืน้ฐาน 
ไดแ้ก ่ค่าเฉลีย่ รอ้ยละ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ผลการวจิยั พบว่า 
     1. ค่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาของแบบทดสอบเพื่อการส ารวจจดุบกพรอ่ง ซึง่เป็นแบบทดสอบแบบอตันยั หาโดยให้
ผูเ้ชีย่วชาญเป็นผูป้ระเมนิดว้ยแบบประเมนิความสอดคลอ้งตามวธิขีอง โรวเินลล ีและ แฮมเบลิตนั ซึง่ผลการประเมนิ ปรากฏว่า 
ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 คนใหค้ะแนนขอ้สอบ ทัง้ 4 ฉบบั ๆ ละ 15 ขอ้ รวม 60 ขอ้ มคี่าดชันีความสอดคลอ้งเทา่กบั 1.00  ทัง้ 60 ขอ้ 
ดงันัน้ขอ้สอบ ทีส่รา้งขึน้ จงึสามารถวดัไดต้รงตามเนื้อหา และครอบคลุมจดุประสงคข์องเนื้อหาในหลกัสูตรไดจ้รงิ 
     2. วเิคราะหจ์ดุบกพรอ่งทีน่กัเรยีนตอบผดิในแบบทดสอบวนิิจฉยัทัง้สีฉ่บบั ผลปรากฏวา่ 
  1) แบบทดสอบฉบบัที ่1 จ านวน 15 ขอ้ ความยากมคีา่ตัง้แต่  0.40  ถงึ  0.77  อ านาจจ าแนกมคี่าตัง้แต่ 0.29  ถงึ  
0.71  ค่าความเชื่อมัน่เทา่กบั  0.89  คะแนนเฉลีย่เทา่กบั  8.41 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  7.23    คะแนนจดุตดัเทา่กบั 7.5  
คะแนน 
  2)  แบบทดสอบฉบบัที ่2 จ านวน 15 ขอ้ ความยากมคี่าตัง้แต่   0.41   ถงึ 0.67อ านาจจ าแนกมคี่าตัง้แต่ 0.49  ถงึ  
0.76  ค่าความเชื่อมัน่เทา่กบั  0.82  คะแนนเฉลีย่เทา่กบั 8.00 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  2.34   คะแนนจดุตดัเทา่กบั 7.5 
คะแนน 
 3) แบบทดสอบฉบบัที ่3 จ านวน 15 ขอ้ ความยากมคีา่ตัง้แต่  0.49  ถงึ  0.76    อ านาจจ าแนกมคี่าตัง้แต่ 0.31  
ถงึ  0.71  ค่าความเชื่อมัน่เทา่กบั 0.84  คะแนนเฉลีย่เทา่กบั 7.84 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 2.34  คะแนนจดุตดัเทา่กบั 7.5  
คะแนน 
 4) แบบทดสอบฉบบัที ่4 จ านวน 15 ขอ้ ความยากมคีา่ตัง้แต่  0.32  ถงึ  0.73อ านาจจ าแนกมคีา่ตัง้แต่  0.34  ถงึ  
0.81  ค่าความเชื่อมัน่เถทา่กบั 0.87  คะแนนเฉลีย่เทา่กบั 7.07 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  6.01    คะแนนจดุตดัเทา่กบั  7.  
คะแนน 
     3. ผลการวเิคราะหห์าจดุบกพรอ่งของแบบทดสอบจากการสอบครัง้ที ่3 ทัง้ 4 ฉบบั เป็นดงันี้  
       1)  แบบทดสอบฉบบัที ่ 1  เรื่องวงกลม นกัเรยีนมขีอ้บกพรอ่ง  คอื  ไมเ่ขา้ใจรปูแบบทัว่ไปของสมการ
วงกลมสบัสนเครื่องหมายและค านวณผดิพลาด 
       2)  แบบทดสอบฉบบัที ่ 2  เรื่องพาราโบลา คอื นกัเรยีนไมเ่ขา้ใจรปูสมการทัว่ไปของพาราโบลาและ
สบัสนเครื่องหมายของจดุศนูยก์ลางและค่า c 
       3)  แบบทดสอบฉบบัที ่ 3  เรื่องวงร ีคอื นกัเรยีนไมเ่ขา้ใจรปูสมการทัว่ไปของวงรไีมท่ราบแกนเอกหรอื
แกนโทท าใหส้ลบัค่า a และ b และสบัสนเครื่องหมายของจดุศนูยก์ลาง 
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        4)  แบบทดสอบฉบบัที ่ 4  เรื่องไฮเพอรโ์บลา คอื นกัเรยีนไมเ่ขา้ใจรปูสมการทัว่ไปของไฮเพอรโ์บลา
กราฟขนานแกนใดท าใหส้ลบัค่า a และ b และสบัสนสูตรในการหาคา่ c 
 

ABSTRACT    

This study aimed to construct a diagnostic mathematical test on Conics  section for Matthayomsuksa 4 
students under of the secondary  educational  service  zone 27. Thesample consisted of 333 Matthayomsuksa 4 
students in the academic year 2011. Theywere selected by using the multi-stage random sampling technique. Four 
tests consisted of  Circle,  Parabola,  Ellipse  and  Hyperbola The study findings were as follows : 
    Test 1 consisted of 15 items with difficulties ranging from .40 - .77, discriminating powers ranging from  
.29 - .71, and a Livingston formula reliability of 0.89. 
     Test 2 consisted of 22 items with difficulties ranging from .41 - .67, discriminating powers ranging from  
.49 - .76, and a Livingston formula reliability of 0.82. 
     Test 3 consisted of 8 items with difficulties ranging from .49 - .76, discriminating powers ranging from  
.31 - .71, and a Livingston formula reliability of 0.84. 
     Test 4 consisted of 15 items with difficulties ranging from .32 - .73, discriminating powers ranging from  
.34 - .81, and a Livingston formula reliability of 0.87 

In summary, a construction of a diagnostic mathematical test on conics for  the secondary  educational  
service  zone 27 in necessary for improving students’ weakness in mathematics solution and improving teachers’ 
weakness in mathematics teaching; moreover, it enhances positive attitudes towards mathematics among the 
students and basic ambition to study mathematics at a higher level. 
 
 

1.  บทน ำ 

ภมิูหลงั 
คณิตศาสตรม์บีทบาทส าคญัยิง่ต่อการพฒันาความคดิมนุษย ์ท าใหม้นุษยม์คีวามคดิสรา้งสรรค ์คดิอย่างมเีหตุผล เป็นระบบ มี
แบบแผน สามารถวเิคราะหป์ญัหาหรอืสถานการณ์ไดอ้ย่างถีถ่ว้นรอบคอบชว่ยใหค้าดการณ์ วางแผน ตดัสนิใจ แกป้ญัหาและ
น าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสมและคณิตศาสตรเ์ป็นเครื่องมอืในการศกึษาทางดา้นวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยี
และศาสตรอ์ื่นๆ คณิตศาสตรจ์งึมปีระโยชน์ต่อการด าเนินชวีติชว่ยพฒันาคุณภาพชวีติใหด้ขี ึน้และสามารถอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นได้
อย่างมคีวามสุข (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551 : 56) ซึง่จะเหน็ไดจ้ากการน าคณิตศาสตรไ์ปใชใ้นชวีติประจ าวนั ใชป้ระโยชน์ใน
การประกอบอาชพีตา่ง ๆ และยงัเป็นเครือ่งมอืพืน้ฐานในการเรยีนรูว้ชิาอื่นๆคณิตศาสตรเ์ป็นศาสตรท์ีช่ว่ยพฒันาผูเ้รียนใหม้ี
ความรูค้วามสามารถในการคดิค านวณ เพราะโดยธรรมชาตขิองวชิาคณิตศาสตรช์ว่ยเสรมิสรา้งเยาวชนใหเ้ป็นผูรู้จ้กัคดิ
วเิคราะห ์ชา่งสงัเกต มคีวามคดิเป็นล าดบัขัน้ตอน มรีะเบยีบวนิยั มเีหต ุมผีล สามารถคดิค านวณและกะประมาณไดอ้ยา่ง
สมเหตสุมผล นอกจากนี้คณิตศาสตรย์งัเป็นศาสตรท์ีช่ว่ยพฒันาผูเ้รยีนใหม้ศีกัยภาพทางคณิตศาสตร ์(Mathematical Power) 
กล่าวคอื เป็นผูท้ีม่คีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิสงัเคราะห ์มคีวามสามารถในการแกป้ญัหา มคีวามสามารถในการ
อปุนยัและนิรนยัสถานการณ์หรอืปญัหาต่าง ๆ มคีวามสามารถในการคาดเดา มคีวามสามารถในการเชื่อมโยงและมี
ความสามารถในการใหเ้หตุผล ตลอดจนมวีสิยัทศัน์และความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์(ปานทอง  กุลนาถศริ.ิ 2544 : 22) และ
คณิตศาสตรย์งัชว่ยพฒันาใหแ้ต่ละบคุคลเป็นคนทีส่มบูรณ์ เป็นพลเมอืงด ีเพราะคณิตศาสตรช์ว่ยเสรมิสรา้งความมเีหตุผล 
ความเป็นคนชา่งคดิ ชา่งรเิริม่สรา้งสรรคม์รีะบบระเบยีบในการคดิ มกีารวางแผนในการท างาน มคีวามสามารถในการตดัสนิใจ 
(สริพิร  ทพิยค์ง. 2545 : 1) 
 ภาคตดักรวย (Conic Sections) เป็นเนื้อหาสว่นหนึ่งในเรขาคณิตวเิคราะห ์ซึง่กลา่วถงึลกัษณะและสมการของส่วน
โคง้อนัเกดิจากการตดักรวยกลมตรงดว้ยระนาบในลกัษณะต่าง ๆ กนัซึง่ท าใหไ้ดส้ว่นโคง้ 4 ลกัษณะ คอื วงกลม (Circle) 
พาราโบลา (Parabola) วงร ี(Ellipse) และไฮเพอรโ์บลา (Hyperbola) ซึง่เป็นเนื้อหาพืน้ฐานส าหรบัการเรยีนวชิาแคลคูลสัและ
เรขาคณิตวเิคราะห ์1 แต่ในกระบวนการจดัการเรยีนการสอน ผูส้อนจะเกดิปญัหาในการสอนวชิาคณิตศาสตรเ์ป็นอย่างมาก 
จากกรณีศกึษา ความคดิเหน็เกีย่วกบัปญัหาการเรยีนการสอนคณิตศาสตรข์องครคูณิตศาสตรใ์นภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืทีเ่ขา้
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รบัการอบรมโครงงานคณิตศาสตร ์(สมวงษ ์แปลงประสพโชค และคณะ. 2551 : เวบ็ไซต)์ พบวา่ เกดิจากนกัเรยีนมพีืน้ฐาน
คณิตศาสตรไ์มด่ ีไมส่ามารถประยุกตค์วามรูไ้ปใชแ้กป้ญัหาได ้ไมช่อบคดิค านวณและไมช่อบท าแบบฝึกหดั สบัสนจ าสูตรไมไ่ด ้
ไมส่นใจเรยีน และจากประสบการการเรยีนการสอนตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมานัน้ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 สาระที ่3 เรขาคณิต 
โดยเฉพาะเรื่องภาคตดักรวยเป็นปญัหาต่อการเรยีนการสอนมาก เนื่องจากนกัเรยีนมคีวามรูพ้ืน้ฐานในเรื่องการก าลงัสอง
สมบูรณ์ของพหนุาม  การเลื่อนแกนและการยา้ยแกนของวงกลม  พาราโบลา  วงร ี และไฮเพอรโ์บลาทีม่กีารเลื่อนแกนไปทีจ่ดุ 
(h,k)  ซึง่ตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงจดุทีเ่ป็นส่วนประกอบต่างๆ ซึง่เป็นเรื่องทีน่กัเรยีนไมค่่อยถนดัเทา่ทีค่วร 
จากความส าคญัและปญัหาดงักล่าวหน้าทีข่องครผููส้อนตอ้งจดัการเรยีนการสอนมกีารแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของผูเ้รยีนอยา่งต่อเนื่อง 
ตอ้งมเีครื่องมอืทีส่ามารถคน้หาสาเหตุขอ้บกพรอ่งหรอืจดุออ่นในการเรยีน เครื่องมอืทีน่บัว่าส าคญั และมปีระโยชน์ในการคน้หา
สาเหตุขอ้บกพรอ่งตลอดจนปญัหาของผูเ้รยีน แต่ละคน คอื แบบทดสอบวนิิจฉยั (Diagnostic Test) ทัง้นี้เพราะแบบทดสอบ
วนิิจฉยัสามารถวเิคราะหข์อ้บกพรอ่งของนกัเรยีน ตลอดจนปญัหาของนกัเรยีนไดม้ากกวา่แบบทดสอบอื่น พรอ้มทัง้ชว่ยใหน้กั
เรยีนรูถ้งึจดุบกพรอ่งของตน ท าใหส้ามารถปรบัปรงุการเรยีนไดต้รงจดุ (ทองหอ่ วภิาวนิ. 2521 : 50 – 52) และเป็นการชว่ยให้
ครไูดป้รบัปรงุการเรยีนการสอน ซึง่ลนิสควสิท ์(Linquist. 1966 : 37) ไดก้ล่าวถงึแบบทดสอบวนิิจฉยัวา่สามารถวเิคราะห์
ขอ้บกพรอ่งของนกัเรยีนไดม้ากกว่าแบบทดสอบอื่นชว่ยใหค้รรููอ้งคป์ระกอบทีส่ าคญั กระบวนการทีจ่ าเป็นตลอดจนอปุสรรคใน
การเรยีนการสอน ประหยดัเวลา แรงงานคร ูท าใหค้รมูเีวลาเอาใจใส่เดก็แตล่ะคนไดม้ากยิง่ขึน้ พรอ้มชว่ยใหน้กัเรยีนไดรู้้
ขอ้บกพรอ่งของตน จงึสามารถปรบัปรงุการเรยีนไดต้รงจดุ แบบทดสอบวนิิจฉยั จงึเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนอย่างยิง่ 
ดงันัน้ การทดสอบแบบวนิิจฉยั จงึเป็นกระบวนการทีส่ าคญั และควรท าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในการพฒันาคณุภาพการเรยีน
การสอนเพื่อใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิใ์นการเรยีนรูสู้งขึน้ จงึเป็นภาระหน้าทีข่องครผููส้อนและผูบ้รหิารการศกึษาจะตอ้งชว่ยกนั
แสวงหาแนวทางในการพฒันายกระดบัคณุภาพการเรยีนการสอน(สงดั อทุรานนัท.์ 2532 : 4) เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งทีจ่ะแกไ้ข
ใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึน้ คอื การใชแ้บบทดสอบแบบวนิิจฉยั ซึง่การวดัผลเพื่อวนิิจฉยันี้เป็นสิง่ส าคญัอย่างยิง่
ในการเรยีนการสอนเพราะจะชว่ยผูเ้รยีนเจรญิงอกงามบรรลุตามจดุหมายทีว่างเอาไว้ (สมนกึ  ภทัทยิธนี. 2549 : 8)   
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจการสรา้งแบบทดสอบวนิิจฉยัเพื่อหาขอ้บกพรอ่งในการเรยีน เรื่องภาคตดักรวย ในระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4  นอกจากท าใหไ้ดแ้บบทดสอบวนิิจฉยัทีม่คีุณภาพทีส่ามารถวนิิจฉยัขอ้บกพรอ่งทางการเรยีนไดแ้ลว้ ยงั
สามารถสง่ผลใหก้ารเรยีนการสอนคณิตศาสตรม์ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
1. เพื่อสรา้งแบบทดสอบวนิิจฉยัในการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์เรื่อง ภาคตดักรวย ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
2. เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบวนิิจฉยั เรื่อง ภาคตดักรวย ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
 3.  เพื่อศกึษาขอ้บกพรอ่ง เรื่อง  ภาคตดักรวย ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 
ขอบเขตการวจิยั 
 1.  ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
     1.1  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นนกัเรยีนทีก่ าลงัเรยีนอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ปีการศกึษา 2554 ของ
โรงเรยีนในสหวทิยาเขตที ่2  จ านวน  9  โรงเรยีน  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  เขต  27  จ านวน  1,976  
คน 
      1.2 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นนกัเรยีนทีก่ าลงัเรยีนอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4  ปีการศกึษา 
2554  จ านวน  5  โรงเรยีน  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  เขต  27  จ านวน  333  คน  จากจ านวนโรงเรยีน
ทัง้หมด 5 โรงเรยีน ไดม้าโดยวธิกีารสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Random  Sampling) 
2.  ขอบเขตดา้นเนื้อหา 
     เนื้อหาวชิาคณิตศาสตร ์กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์เรื่อง  ภาคตดักรวย ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
 3.  ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
      ภาคเรยีนที ่ 2  ปีการศกึษา 2554 
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2. วธิดี าเนินการวจิยั 
 
1.  วธิดี าเนินการสรา้งแบบทดสอบวนิิจฉยั 

1. ก าหนดจดุมุง่หมายในการสรา้งแบบทดสอบ 
2. ศกึษาทฤษฎ ีงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง คู่มอืและแบบเรยีน ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาทฤษฎ ีงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง หลกัสตูร 

คู่มอืและหนงัสอืแบบเรยีนคณิตศาสตร ์เล่ม 2 กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ของสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพื่อหาขอบเขตของเนื้อหาใน
การสรา้งแบบทดสอบ ผูว้จิยัไดเ้ลอืกเรื่อง ภาคตดักรวย มาเป็นเนื้อหาในการสรา้งแบบทดสอบ 

3. วเิคราะหเ์นื้อหาจดุมุง่หมายของหลกัสตูรวชิาคณิตศาสตรแ์ละจดุประสงคก์ารเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตดั
กรวย สรา้งเป็นตารางวเิคราะหเ์นื้อหา สาระส าคญัและจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ใหผู้เ้ชีย่วชาญดงักล่าวพจิารณาความสอดคลอ้ง
ระหว่างจดุประสงคก์ารเรยีนรูท้ีก่ าหนดมาในนัน้ สอดคลอ้งกบัเนื้อหาทีก่ าหนดใหห้รอืไม่  

4. สรา้งแบบทดสอบเพื่อหาจดุบกพรอ่งทางการเรยีนโดยเป็นขอ้สอบแบบอตันยัโดยยดึจดุประสงคก์ารเรยีนรูเ้ป็น
หลกั ซึง่ประกอบดว้ยแบบทดสอบย่อย 4 ฉบบั รวมทัง้หมด 100  ขอ้  

5. น าแบบสอบเพื่อส ารวจทีส่รา้งขึน้ พรอ้มดว้ยจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ใหผู้เ้ชีย่วชาญชดุเดยีวกบัทีท่ าการพจิารณา
จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ท าการพจิารณาวา่จดุประสงคก์ารเรยีนรูน้ัน้สอดคลอ้งกบัขอ้สอบทีส่รา้งขึน้หรอืไม่ ก่อนน าไปทดสอบ  
 6. น าแบบทดสอบเพื่อส ารวจจดุบกพรอ่งในการเรยีนวชิาคณิตศาสตรท์ีไ่ดไ้ปทดสอบกบันกัเรยีน จ านวน 50 คน 
แลว้น าค าตอบทีน่กัเรยีนตอบผดิไปสรา้งเป็นตวัลวง 
 7. สรา้งแบบทดสอบวนิิจฉยั สรา้งขึน้โดยยดึเนื้อหาและจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้เป็นหลกั 

8. น าแบบทดสอบวนิิจฉยั ไปท าการทดสอบครัง้ที ่1 กบันกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 100 คน เพื่อหาคณุภาพดา้น
ค่าความยากและอ านาจ าแนก 

9. วเิคราะหข์อ้สอบเพื่อปรบัปรงุ  
10. น าแบบทดสอบวนิิจฉยัทีว่เิคราะห ์และปรบัปรงุ แลว้ไปท าการทดสอบครัง้ที ่2กบันกัเรยีนกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 

100 คน 
11. หาคณุภาพของแบบทดสอบจากการทดสอบครัง้ที ่2  เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ 
12. จดัท าคู่มอืด าเนินการสอบและจดัพมิพร์ปูเล่ม 

 
2.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูผูว้จิยัไดด้ าเนินการเป็นขัน้ตอนดงันี้ 

1. ตดิต่อโรงเรยีนทีจ่ะใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อก าหนดวนัเวลาในการสอบ 
2. เตรยีมขอ้สอบใหเ้พยีงพอกบันกัเรยีนทีจ่ะสอบในแตล่ะครัง้ และวางแผนการสอบไวล้ว่งหน้า เชน่จดักรรมการคุม

สอบ ชีแ้จงขัน้ตอนในการสอบและวธิดี าเนินการสอบต่อกรรมการคุมสอบ 
3. อธบิายใหน้กัเรยีนกลุ่มตวัอย่างเขา้ใจจดุประสงคแ์ละคณุประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการท าแบบทดสอบ 
4. น าแบบทดสอบไปท าการทดสอบกบันกัเรยีนทีไ่มใ่ชก่ลุ่มตวัอย่าง 
5. หาคุณภาพของแบบทดสอบ และวเิคราะหจ์ดุบกพรอ่ง 

         5.1 หาคา่ความยากของขอ้สอบเป็นรายขอ้ 
         5.2 หาคา่อ านาจจ าแนกของขอ้สอบเป็นรายขอ้ 
         5.3 หาคา่ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 
         5.4 วเิคราะหห์าจดุบกพรอ่งในแต่ละขอ้ทีน่กัเรยีนตอบผดิ หารอ้ยละของนกัเรยีน 
3.  การวเิคราะหข์อ้มลู 

1. หาค่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาของแบบทดสอบทัง้ 4 ฉบบั 
2. ส ารวจหาจดุบกพรอ่งของแบบทดสอบทัง้ 4 ฉบบั 
3. หาค่าสถติพิืน้ฐานของคะแนนจากแบบทดสอบและคา่คณุภาพของแบบทดสอบทัง้ 4 ฉบบั 
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กำรวิเครำะหผ์ล 

แบบทดสอบวนิิจฉยั เรื่อง ภาคตดักรวย ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  
1)  ผลการสรา้งแบบทดสอบวนิิจฉยั 
  ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบทดสอบวนิิจฉยัเป็นแบบปรนยัชนดิเตมิค าตอบ  จ านวน  4  ฉบบั ดงันี้ 
1. แบบทดสอบฉบบัที ่1 เรื่อง วงกลม จ านวน 15 ขอ้ 
     2.  แบบทดสอบฉบบัที ่2 เรื่อง พาราโบลา จ านวน 15 ขอ้ 
     3.  แบบทดสอบฉบบัที ่3 เรื่อง วงร ี จ านวน 15 ขอ้ 
          4.  แบบทดสอบฉบบัที ่4 เรื่อง ไฮเพอรโ์บลา  จ านวน 15 ขอ้ 
    2)  ค่าความเทีย่งตรงของแบบทดสอบวนิิจฉยั 
  ค่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาของแบบทดสอบวนิิจฉยัทัง้ 4 ฉบบั  ผูว้จิยัหาค่าความเทีย่งตรงตามเนื้อหาของ
แบบทดสอบวนิิจฉยั โดยน าเนื้อหาจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมและขอ้สอบ ใหผู้เ้ชีย่วชาญทางดา้นคณิตศาสตรเ์ป็น ผูพ้จิารณา
จ านวน  5 ทา่น ปรากฏว่า ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ดว้ยทกุขอ้ ท าใหข้อ้สอบทกุขอ้ไดค้า่เฉลีย่ 1.00  
    3)  ค่าความยากและอ านาจจ าแนก 
     1.  ค่าความยากและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบทัง้ 4 ฉบบั ดงัตารางที ่ 1 
ตารางที ่ 1  ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก และผลการคดัเลอืกแบบทดสอบวนิิจฉยั  

ขอ้ที ่
ฉบบัที ่1 ฉบบัที ่2 ฉบบัที ่3 ฉบบัที ่4 
p B p B p B p B 

1 0.77 0.29 0.60 0.57 0.78 0.68 0.53 0.74 
2 0.65 0.37 0.69 0.53 0.61 0.61 0.62 0.73 
3 0.68 0.58 0.55 0.43 0.50 0.47 0.32 0.67 
4 0.54 0.78 0.49 0.49 0.53 0.42 0.72 0.64 
5 0.64 0.87 0.44 0.31 0.51 0.47 0.56 0.58 
6 0.57 0.44 0.65 0.34 0.63 0.45 0.73 0.87 
7 0.53 0.56 0.44 0.43 0.64 0.85 0.51 0.43 
8 0.42 0.43 0.75 0.48 0.50 0.59 0.62 0.87 
9 0.40 0.64 0.52 0.45 0.59 0.69 0.58 0.51 
10 0.64 0.75 0.59 0.63 0.53 0.71 0.49 0.58 
11 0.62 0.45 0.62 0.71 0.68 0.55 0.42 0.36 
12 0.51 0.47 0.49 0.51 0.52 0.50 0.61 0.34 
13 0.68 0.56 0.57 0.53 0.55 0.77 0.58 0.33 
14 0.59 0.45 0.76 0.64 0.62 0.72 0.69 0.81 
15 0.48 0.33 0.71 0.59 0.62 0.45 0.53 0.56 

 
  2.  ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวนิิจฉยั 
 
ตารางที ่2 ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวนิิจฉยัทัง้ 4 ฉบบั 
 

แบบทดสอบวนิิจฉยั ค่าความเชื่อมัน่ 
ฉบบัที ่ 1  เรื่องวงกลม 0.82 
ฉบบัที ่ 2  เรื่องพาราโบลา 0.84 
ฉบบัที ่ 3  เรื่องวงร ี 0.83 
ฉบบัที ่ 4  เรื่องไฮเพอรโ์บลา 0.87 
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4. สาเหตุของความบกพรอ่ง จ านวนและเปอรเ์ซน็ตข์องนกัเรยีนทีเ่ลอืกค าตอบในแบบทดสอบวนิิจฉยัทัง้ 4 ฉบบั  
 ฉบบัที ่ 1  พบว่าสาเหตุของความบกพรอ่ง ไมเ่ขา้ใจรปูแบบทัว่ไปของสมการวงกลมสบัสนเครื่องหมายและค านวณ
ผดิพลาด ฉบบัที ่2 จะพบว่าสาเหตุของความบกพรอ่งคอืนกัเรยีนไมเ่ขา้ใจรปูสมการทัว่ไปของพาราโบลาและสบัสนเครื่องหมาย
ของจดุศนูยก์ลางและค่า c ฉบบัที ่3 จะพบว่าสาเหตุของความบกพรอ่งคอืนกัเรยีนไมเ่ขา้ใจรปูสมการทัว่ไปของวงรไีมท่ราบ
แกนเอกหรอืแกนโทท าใหส้ลบัค่า a และ b และสบัสนเครื่องหมายของจดุศนูยก์ลาง ฉบบัที ่4 จะพบว่าสาเหตุของความ
บกพรอ่งคอืนกัเรยีนไมเ่ขา้ใจรปูสมการทัว่ไปของไฮเพอรโ์บลากราฟขนานแกนใดท าใหส้ลบัคา่ a และ b และสบัสนสูตรในการ
หาค่า c  
 

สรปุผล 

 
1.  สรปุผลวจิยั 
1.1  แบบทดสอบวนิิจฉยั ลกัษณะของแบบทดสอบเป็นแบบปรนยัเลอืกตอบชนดิ 4  ตวัเลอืก ทีม่าจากแบบส ารวจจดุบกพรอ่งที่
นกัเรยีนตอบผดิ ขอ้ถามจะเป็นค าถามทีม่าจากแบบทดสอบส ารวจเพื่อใชใ้นการวนิิจฉยัจดุบกพรอ่งในการตอบของนกัเรยีน
แบบทดสอบทัง้สีฉ่บบัทีส่รา้งขึน้โดยยดึเนื้อหา จดุประสงคก์ารเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์เรื่อง ภาคตดักรวย ของชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่4 หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยแบ่งเป็นฉบบัย่อย ๆ ดงันี้ 
     แบบทดสอบวนิิจฉยั ฉบบัที ่1 วงกลม เป็นแบบทดสอบแบบเลอืกตอบชนดิ 4 ตวัเลอืก 15 ขอ้ 
     แบบทดสอบวนิิจฉยั ฉบบัที ่2 พาราโบลา เป็นแบบทดสอบ แบบเลอืกตอบชนดิ 4 ตวัเลอืก 15 ขอ้ 
     แบบทดสอบวนิิจฉยั ฉบบัที ่3 วงร ีเป็นแบบทดสอบแบบเลอืกตอบชนิด 4 ตวัเลอืก 15 ขอ้ 
     แบบทดสอบวนิิจฉยั ฉบบัที ่4 ไฮเพอรโ์บลา  เป็นแบบทดสอบแบบเลอืกตอบชนิด 4 ตวัเลอืก 15 ขอ้ 
รวมแบบทดสอบวนิิจฉยัทีส่รา้งขึน้ทัง้หมด 60 ขอ้ 
 1.2  คุณภาพของแบบทดสอบ 
     1.1  ค่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาของแบบทดสอบเพื่อการส ารวจจดุบกพรอ่ง ซึง่เป็นแบบทดสอบแบบอตันยั หาโดยให้
ผูเ้ชีย่วชาญเป็นผูป้ระเมนิดว้ยแบบประเมนิความสอดคลอ้งตามวธิขีอง โรวเินลล ีและ แฮมเบลิตนั ซึง่ผลการประเมนิ ปรากฏว่า 
ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 คนใหค้ะแนนขอ้สอบ ทัง้ 4 ฉบบั ๆ ละ 15 ขอ้ รวม 60 ขอ้ มคี่าดชันีความสอดคลอ้งเทา่กบั 1.00  ทัง้ 60 ขอ้ 
ดงันัน้ขอ้สอบ ทีส่รา้งขึน้ จงึสามารถวดัไดต้รงตามเนื้อหา และครอบคลุมจดุประสงคข์องเนื้อหาในหลกัสูตรไดจ้รงิ 
     1.2 วเิคราะหจ์ดุบกพรอ่งทีน่กัเรยีนตอบผดิในแบบทดสอบวนิิจฉยัทัง้สีฉ่บบั ผลปรากฏว่า 
  1) แบบทดสอบฉบบัที ่1 จ านวน 15 ขอ้ ความยากมคีา่ตัง้แต่  0.40  ถงึ  0.77  อ านาจจ าแนกมคี่าตัง้แต่ 0.29  ถงึ  
0.71  ค่าความเชื่อมัน่เทา่กบั  0.89  คะแนนเฉลีย่เทา่กบั  8.41      
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  7.23    คะแนนจดุตดัเทา่กบั 7.5  คะแนน 
  2)  แบบทดสอบฉบบัที ่2 จ านวน 15 ขอ้ ความยากมคี่าตัง้แต่   0.41   ถงึ 0.67อ านาจจ าแนกมคี่าตัง้แต่ 0.49  ถงึ  
0.76  ค่าความเชื่อมัน่เทา่กบั  0.82  คะแนนเฉลีย่เทา่กบั 8.00     
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  2.34   คะแนนจดุตดัเทา่กบั 7.5 คะแนน 
 3) แบบทดสอบฉบบัที ่3 จ านวน 15 ขอ้ ความยากมคีา่ตัง้แต่  0.49  ถงึ  0.76    อ านาจจ าแนกมคี่าตัง้แต่ 0.31  
ถงึ  0.71  ค่าความเชื่อมัน่เทา่กบั 0.84  คะแนนเฉลีย่เทา่กบั 7.84     
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 2.34  คะแนนจดุตดัเทา่กบั 7.5  คะแนน 
 4) แบบทดสอบฉบบัที ่4 จ านวน 15 ขอ้ ความยากมคีา่ตัง้แต่  0.32  ถงึ  0.73อ านาจจ าแนกมคีา่ตัง้แต่  0.34  ถงึ  
0.81  ค่าความเชื่อมัน่เทา่กบั 0.87  คะแนนเฉลีย่เทา่กบั 7.07 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  6.01    คะแนนจดุตดัเทา่กบั  7.  
คะแนน 
 1.3 ผลการวเิคราะหห์าจดุบกพรอ่งของแบบทดสอบจากการสอบครัง้ที ่3 ทัง้ 4 ฉบบั 
เป็นดงันี้  
      1)  แบบทดสอบฉบบัที ่ 1  เรื่องวงกลม นกัเรยีนมขีอ้บกพรอ่ง  คอื  ไมเ่ขา้ใจรปูแบบทัว่ไปของสมการวงกลม
สบัสนเครื่องหมายและค านวณผดิพลาด 
      2)  แบบทดสอบฉบบัที ่ 2  เรื่องพาราโบลา คอื นกัเรยีนไมเ่ขา้ใจรปูสมการทัว่ไปของพาราโบลาและสบัสน
เครื่องหมายของจดุศนูยก์ลางและคา่ c 
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      3)  แบบทดสอบฉบบัที ่ 3  เรื่องวงร ีคอื นกัเรยีนไมเ่ขา้ใจรปูสมการทัว่ไปของวงรไีมท่ราบแกนเอกหรอืแกนโท
ท าใหส้ลบัคา่ a และ b และสบัสนเครื่องหมายของจดุศนูยก์ลาง 
       4)  แบบทดสอบฉบบัที ่ 4  เรื่องไฮเพอรโ์บลา คอื นกัเรยีนไมเ่ขา้ใจรปูสมการทัว่ไปของไฮเพอรโ์บลากราฟ
ขนานแกนใดท าใหส้ลบัค่า a และ b และสบัสนสูตรในการหาค่า c   
2.  อภปิรายผล 
2.1  แบบทดสอบวนิิจฉยั ลกัษณะของแบบทดสอบเป็นแบบปรนยัเลอืกตอบชนิด 4  ตวัเลอืก ทีม่าจากแบบส ารวจจดุบกพรอ่งที่
นกัเรยีนตอบผดิ ขอ้ถามจะเป็นค าถามทีม่าจากแบบทดสอบส ารวจเพื่อใช้ในการวนิิจฉยัจดุบกพรอ่งในการตอบของนกัเรยีน
แบบทดสอบทัง้สีฉ่บบัทีส่รา้งขึน้โดยยดึเนื้อหา จดุประสงคก์ารเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์เรื่อง ภาคตดักรวย ของชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่4 ซึง่แบบทดสอบดงักลา่วมกีารสรา้งตามจดุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ละผูว้จิยัไดส้รา้งขึน้ตามล าดบัขัน้ตอนและวธิกีารสรา้ง
แบบทดสอบวนิิจฉยัการเรยีน โดยครบถว้นสมบูรณ์ เริม่จากศกึษาวเิคราะหเ์นื้อหาอย่างละเอยีด แลว้แบ่งเนื้อหานัน้เป็นเนื้อหา
ย่อย ๆ จากนัน้ไดศ้กึษาและรวบรวมสาเหตุขอ้บกพรอ่ง 
ทางการเรยีนในแตล่ะเนื้อหาย่อย สรา้งแบบทดสอบ และผา่นการตรวจสอบดา้นความเทีย่งตรง ความเชื่อมัน่ และคณุภาพของ
ขอ้สอบถงึ 2 ครัง้ ซึง่จากกระบวนการนี้ท าใหม้ ัน่ใจไดว้่าแบบทดสอบวนิิจฉยัฉบบันี้จะสามารถวเิคราะหห์าขอ้บกพรอ่งทางการ
เรยีนของนกัเรยีนซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของญาณจัฉรา สุดแท ้(2551 :  96 - 99) สรา้งแบบทดสอบวนิิจฉยัทางการเรยีนกลุ่ม
สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์เรื่อง ความสมัพนัธร์ะหวา่งรปูเรขาคณิตสองมติแิละสามมติ ิส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
จ านวน 4 ฉบบั และอบุล มสีมิมา (2551 : 105 - 110)   
 2.2  คุณภาพของแบบทดสอบวนิิจฉยั 
   1)  ค่าความยากของขอ้สอบในแบบทดสอบวนิิจฉยัทัง้ 4 ฉบบั  
    แบบทดสอบฉบบัที ่1 จ านวน 15 ขอ้ ความยากมคีา่ตัง้แต่  0.40  ถงึ  0.77  แบบทดสอบฉบบัที ่2 จ านวน 15 ขอ้ 
ความยากมคีา่ตัง้แต ่  0.41   ถงึ 0.67  แบบทดสอบฉบบัที ่3 จ านวน 15 ขอ้ ความยากมคี่าตัง้แต่  0.49  ถงึ  0.76  
แบบทดสอบฉบบัที ่4 จ านวน 15 ขอ้ ความยากมคีา่ตัง้แต่  0.32  ถงึ  0.73 ซึง่ค่าความยากดงักล่าวมีค่่าตัง้แต่ 0.40 ถงึ 0.77 
พบว่าขอ้สอบสว่นใหญ่ไดค้่าตามเกณฑท์ีก่ าหนดไวท้กุขอ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมการ ซึง่ขอ้สอบดงักลา่วเป็นขอ้สอบงา่ย (ภทัราวด ี
ศรสีุวรรณ. 2553 : 12, ญาณจัฉรา สุดแท.้2551 : 21, ดวงเดอืน ออ่นน่วม. 2533 : 54-55, จงจติร ปาลสนิกุลกจิ. 2547 :12) 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุรพรรณ วรีะสอน (2551 : 105 – 107)  
     2) ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบในแบบทดสอบในวนิิจฉยัทัง้ 4 ฉบบั  แบบทดสอบฉบบัที ่1 จ านวน 15 ขอ้ อ านาจจ าแนกมี
ค่าตัง้แต ่0.29 - 0.87 แบบทดสอบฉบบัที ่2 จ านวน 15 ขอ้ อ านาจจ าแนกมคี่าตัง้แต่ 0.31 - 0.71 แบบทดสอบฉบบัที ่3 จ านวน 
15 ขอ้ อ านาจจ าแนกมคี่าตัง้แต่ 0.42 - 0.85 และแบบทดสอบฉบบัที ่4 จ านวน 15 ขอ้ อ านาจจ าแนกมคี่าตัง้แต ่  0.34 - 0.81 
ซึง่ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบมคีา่ตัง้แต่ 0.20 – 1.00 สุรพรรณ วรีะสอน (2551 : 103 – 107) มคี่าอ านาจจ าแนก 0.20 – 
0.76 อบุล มสีมิมา (2551 : 105 - 110)  มคี่าอ านาจจ าแนก 0.20 – 0.81 ญาณจัฉรา สุดแท ้(2551 :  96 - 99) มคี่าอ านาจ
จ าแนกตัง้แต ่0.35 – 0.79 ภทัราวด ีศรสีุวรรณ (2553 : 80 - 83) มคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.22 – 0.81 สุรยิาพร อดุลยพ์งศ์
ไพศาล (2552 : 71 - 72)  
     3) ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวนิิจฉยัทัง้สีฉ่บบั 
         แบบทดสอบฉบบัที ่1 จ านวน 15 ขอ้ ค่าความเชื่อมัน่เทา่กบั  0.82  แบบทดสอบฉบบัที ่2 จ านวน 15 
ขอ้ ค่าความเชื่อมัน่เทา่กบั   0.84   แบบทดสอบฉบบัที ่3  จ านวน 15 ขอ้ ค่าความเชื่อมัน่เทา่กบั  0.83  แบบทดสอบฉบบัที ่4 
จ านวน 15 ขอ้ ค่าความเชื่อมัน่เทา่กบั 0.87 ซึง่ค่าความเชื่อมัน่ทีเ่ชื่อถอืหมายถงึไมว่่านกัเรยีนแตล่ะคนจะท าการทดสอบกีค่ร ัง้ก็
ตาม คะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบนัน้จะมคี่าใกลเ้คยีงกบัคะแนนทีไ่ดจ้ากการสอบครัง้เดมิมาก (สมนึก ภทัทยิธนี. 2549 : 51) ซึง่
แบบทดสอบวนิิจฉยัทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มคี่าความเชื่อมัน่ใกลเ้คยีงกบัแบบทดสอบวนิจิฉยัทีเ่คยมผีูส้รา้งมา เชน่ เพยีงเพญ็ นามวงศ ์
(2550 : 83 – 85) มคี่าความเชื่อมัน่ตัง้แต่ 0.76 - 0.92 สุรยิาพร อดุลยพ์งศไ์พศาล (2552 : 71 – 72) มคี่าความเชื่อมัน่เทา่กบั 
0.86 และ 0.81 สุรพรรณ วรีะสอน (2551 : 105 – 107) มคี่าความเชื่อมัน่ตัง้แต่ 0.81 – 0.95 ขวญัใจ สายสุวรรณ (2554 : 118 
– 120)  มคี่าความเชื่อมัน่ตัง้แต่ 0.6729 - 0.9001 ดัง้นัน้ถอืไดว้่าแบบทดสอบวนิิจฉยัทัง้ 4 ฉบบัทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ม ีนัน่คอื 
แบบทดสอบทัง้ 4 ฉบบัสามารถจ าแนกนกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งและไมบ่กพรอ่งได้ 
 2.3  จดุบกพรอ่งของแบบทดสอบจากการสอบครัง้ที ่3 ทัง้ 4 ฉบบั เป็นดงันี้  แบบทดสอบฉบบัที ่ 1  เรื่องวงกลม 
นกัเรยีนมขีอ้บกพรอ่ง  คอื  ไมเ่ขา้ใจรปูแบบทัว่ไปของสมการวงกลมสบัสนเครื่องหมายและค านวณผดิพลาด  แบบทดสอบ
ฉบบัที ่ 2  เรื่องพาราโบลา คอื นกัเรยีนไมเ่ขา้ใจรปูสมการทัว่ไปของพาราโบลาและสบัสนเครื่องหมายของจดุศนูยก์ลางและค่า 
c  แบบทดสอบฉบบัที ่ 3  เรื่องวงร ีคอื นกัเรยีนไมเ่ขา้ใจรปูสมการทัว่ไปของวงรไีมท่ราบแกนเอกหรอืแกนโทท าใหส้ลบัคา่ a 
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และ b และสบัสนเครื่องหมายของจดุศนูยก์ลาง  แบบทดสอบฉบบัที ่ 4  เรื่องไฮเพอรโ์บลา คอื นกัเรยีนไมเ่ขา้ใจรปูสมการ
ทัว่ไปของไฮเพอรโ์บลากราฟขนานแกนใดท าใหส้ลบัค่า a และ b และสบัสนสูตรในการหาค่า c  ซงึการทราบจดุบกพรอ่งของ
นกัเรยีนเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนสอดคลอ้งกบับลูม (Bloom. 1971 : 91 -101) ไดก้ลา่วถงึหน้าทีแ่ละประโยชน์ของ
แบบทดสอบวนิิจฉยัการเรยีนสรปุไวด้งันี้ ใชว้ดัพืน้ฐานความรูก้่อนเขา้เรยีน  .ใชว้ดัระดบัความรู ้ ใชแ้ยกนกัเรยีนเป็นกลุ่มเป็น
พวกเพื่อหาทางใชว้ธิสีอนทีเ่หมาะสม  และใชค้น้หาสาเหตุของความผดิทีเ่กดิขึน้ซ ้าซาก และสอดคลอ้งกบัญาณจัฉรา สุดแท ้ 
(2551 : 35) กล่าวว่าแบบทดสอบวนิิจฉยัการเรยีนเป็นเครื่องมอืทีส่ าคญัและมคีณุค่ามาก ส าหรบัการประเมนิผลการเรยีนใน
ปจัจบุนั เพราะใหป้ระโยชน์ทัง้ครแูละนกัเรยีน ประโยชน์ส าหรบัคร ูคอื ชว่ยปรบัปรงุการสอนของคร ูชว่ยใหค้รเูตรยีมบทเรยีน
ไดต้รงตามความตอ้งการของผูเ้รยีน ประหยดัเวลาและแรงงานของครใูนการวนิิจฉยั ประโยชน์ส าหรบันกัเรยีนคอืผลการสอบ
จากแบบทดสอบวนิิจฉยัการเรยีนจะท าใหผู้เ้รยีนไดป้ระเมนิตนเองไดเ้ป็นเครื่องชว่ยตดัสนิว่าผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจเนื้อหาหรอืมี
ทกัษะในเรื่องนัน้หรอืไม ่เป็นแรงจงูใจในการเรยีน ใหน้กัเรยีนเตรยีมพรอ้มในการเรยีนอยู่เสมอ 
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Factors Related to Performance Efficiency of Attorney Officers under the Regional Attorney Office 4 
 

Supamas  Srikram,1 Sanya  Kenaphoom,2 Saovaluk  Kosonkittiampon,³ Sakpong  Homhauy4 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to survey the performance efficiency of attorney officers under the 
Regional Attorney Office 4, to analyze the motivation factors related to the performance efficiency of the 
attorney officers, and to find suggestions for the efficient performance. The sample subjects were one hundred 
and fifty five attorney officers under the regional attorney office 4. The research instrument was a questionnaire 
with .41-.72 discrimination values, .95 reliability value and .80-1.00 IOC values. The statistics used were 
percentage, mean, standard deviation and Pearson’s Correlation Coefficient. 
Results of the research were as follows: 

1. The finding showed that the average level of the motivation factors in the performance of attorney  
officers under the Regional Attorney Office 4 was high. Three high-rate- levels of the motivation factors were 
work itself, responsibility and achievenent. 

2. The finding indicated that the average level of the performance efficiency of the officers was high.  
Three high-rate-levels of the performance efficiency were law enforcement, protection of public interests and 
personnel development. Two moderate-rate-levels of the efficiency were human rights protection and legal 
services. 
 3. Regarding to the suggestions, they are concluded that the attorney officers should solve the problems 
facing effectively. They should be proud of their current work and position. They should be able to decide 
immediately for their responsible works.  
 
Keyword: Factors Related to Performance Efficiency 
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Introduction 
 Nowadays laws and regulations always relate to the daily life of people in Thailand. In fact, most of Thai 
people do not understand precisely/completely laws and regulations including rights using in daily life. Laws 
are necessary for a peaceful society including social development. It is important that Thai people should learn 
and understand Thai laws precisely before the enforcement, and they will understand and use their rights 
legally in accordance with 2007 constitution of Thailand. Consequently, attorney organization was established 
and administrated by attorney general, which takes major responsibility for legal advice and the justice 
protection act to people in Thailand (Office of Attorney-General. 2008: 7). 
 The main mission of all legal organizations is to achieve a goal completely. Human resource takes an 
important role for the administration and accomplishment. Therefore, all personnel of the organization are put 
on the right job and carry on their responsibility effectively and efficiently in response to the mission (Nurak  
Khunchol and et. 2010: 188). In addition, motivation is a key factor affecting work behavior of personnel in all 
organizations (Somjai Laksana. 2003:63). 
 Efficiency is the ability to work well and produce good results by using the available mean, time, money, 
and supplied in the most effective way (Ackhradetch Nonthasud. 2008:17). Wirot  Saratna (2003: 16) claimed 
that  the efficiency of organization  is always identified by  clear principles and administration system 

 Office of the Attorney General is the department administrated by Minister of Ministry of Justice,  of 
which major responsibilities  for criminal cases, civil cases and legal advice for the government  including 
government sectors in accordance with the Attorney General Act in 2010.  
 The Regional Attorney Office 4 is a regional office located in Khon Kaen, Thailand takes responsibilities for 
law policies and management of criminal cases and civil cases, legal services  in 12 provinces: Khon Kaen, 
Maha Sarakham, Kalasin, Roi-Et, Sakolnakorn, Mukdaharn, Nakhonpanom, Udonthani, Nong Khai, Nang 
Baulamphu, Loei and Buang Karn (Office of the Attorney General. 2008: 5). 
 There are currently 251 attorney officers in the Regional Attorney Office 4, and it has encountered many 
problems of personnel management, budget, social welfare services, office equipment, professional skills, 
workplace including administration. These factors affect greatly the efficient performance of attorney officers 
(The State Attorney Region 4. 2011: 8). 
 A researcher is a government officer of the Kalasin Provincial Attorney Office, and he was interested in 
studying the factors related to work performance efficiency of the attorney officers under the Regional Attorney 
Office 4. The resercher expects that the data will be useful to design and develop working strategies and 
performance efficiency. 
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Objectives: 
1. To survey the work performance efficiency of attorney officers under the Regional Attorney Office 4 
2. To analyze the motivation factors related to the performance efficiency of the attorney officers 
3. To find suggestions for the efficient performance of the attorney officers 

 
Hypotheses  

1.  The average level of motivation factors of the attorney officers under the Regional Attorney Office 4 is 
high. 

2. The average level of performance efficiency of the attorney officers under the Regional Attorney Office 
4 is high. 

3. The motivation factors relate to the performance efficiency of the attorney offers. 
 
Scope 
Population and Samples 
 The population is 251 attorney officers under the Regional Attorney Office 4.. The samples are 155 attorney 
officers under the Regional Attorney Office 4 selected by Taro Yamane method (Taro Yamane. 1973: 727 cited 
by Institute of Research and Educational Development, Rajabhat Maha Sarakham University. 2009: 18). 
 
Variables  
  -Independent variables are five factors in the performance: achievement, work itself, responsibility, 
advancement, and relation of peers.   
  -Dependent variables are performance efficiency of attorney officers under the Regional Attorney Office 
4 regarding 4 points: law enforcement, protection of public interests, human right protection and law assistance, 
and development of human resource and organization.  
 
Expected Outcomes 
 Results of the research are useful to improve the efficiency of the performance of attorney officers.  
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Research Methodology 
Population and Samples 
 The population was 251 attorney officers under the Regional Attorney Office 4. The samples were 155 
attorney officers under the Regional Attorney Office 4 selected by Taro Yamane method (Taro Yamane. 1973: 
727 cited by Institute of Research and Educational Development, Rajabhat Maha Sarakham University. 2009: 
18). 
 
Research Instrument 
 The 4-part-questionnaire was used to survey the factors related to the performance of attorney officers under 
the Regional Attorney Office 4. The questionnaire consisted of part 1: personal information, part 2: factors 
related to the performance, part 3: results of the performance and part 4: suggestions. 
 
Here are the eight Steps of research instrument design and development. 

 1. Study on factors related to the performance efficiency of attorney officers under the Regional Attorney 
Office 4. 
 2. Write a draft questionnaire regarding the research framework 
 3. Propose the draft questionnaire to thesis advisors for questionnaire correction 
 4. Propose the corrected questionnaire to the experts for assessment of content validity and language 
accuracy  
 5. Assess the IOC index of the questionnaire by the experts (0.5-1.00) 
 6. Try the questionnaire out on 30 sample subjects 
 7. Assess reliability and correlation efficiency of the questionnaire  
 8. Make the complete questionnaire for data collection 
  
Data Collection 
 The data were collected by mailing a 4-part-questionnaire to the attorney officers under the Regional 
Attorney Office 4. 
 
Data Analysis 
 The data were analyzed by computer program. The frequency and percentage were used to analyze the 
personal information of the respondents. The arithmetic mean  and standard deviation were used to analyze the 
factors related to the performance efficiency. Pearson Correlation efficiency was used to analyze the relation 
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between the factors and the performance efficiency. The content analysis and descriptive presentation were 
employed for a research report.  
  

Research Statistics 
  -Basic statistics: percentage, mean, and standard deviation 
  -Statistics for the assessment of research instruments: Cronbach Alpha Coefficient and Item - total  

Correlation 
  -Statistics for hypothesis testing: Pearson Moment Correlation Coefficient 
 

Results 
 The results of this research were summarized as follows: 

1. Regarding to the personal data, the finding showed that 81.90 % of the respondents were male, 85.20%  
of them got bachelor degree, 43.20% of them got over 15 years working experience, and 66.50% of them got 
30,001-50,000 baht-monthly income. 

2. The finding indicated that the average level of the motivation factors related to the performance of the  
attorney officers was high. Three high-rate-levels of the motivation factors were work itself, responsibility and 
achievement.  

3. The finding indicated that the average level of the performance efficiency of the officers was high. Three  
high-rate-levels of the performance efficiency were law enforcement, protection of public interests and personnel 
development. Two moderate-rate- levels of the efficiency were human rights protection and legal services. 

4. In regard to the values of Pearson  moment correlation coefficient, the finding indicated that the motivation  
factors significantly related  to the performance of the attorney at the .01 level. The main factors were high 
salary, advancement and security. 
 5. Regarding to the suggestions, they are concluded that the attorney officers should solve the problems 
facing effectively. They should be proud of their current work and position. They should be able to decide 
immediately for their responsible works.  
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Discussion 
This paper discusses only the factors related to the performance of the attorney under the Regional Attorney 
Office 4. 

1.  The result indicated that the average level of the factors related to the performance efficiency was high.  
Regarding to the achievement, it revealed that the officers worked effectively and efficiently. They could solve 
problems and finished their work on time. The finding indicated that their works regarding work itself were 
challenging. The officers were proud of their current work and status. The finding indicated that the promotion 
regarding to the advancement was considered fairly. Most of the officers regarding relation of peers were 
friendly and kind. The high efficiency may be caused by new and developed policies on motivation factors 
related to the performance efficiency of the attorney officers. 
 2. The attorney officers of the Regional Attorney Office 4 were developed for knowledge and professional 
skills by the experts, and they were provided with social welfare and other services fairly.  The attorney officers 
were satisfied with their work and status. This satisfaction may be caused by their knowledge and ability 
accepted by their colleagues. Herzberg claims that two kinds of the key factors relate closely to the performance 
efficiency are motivation factors and maintenance factors. The motivation factors are achievement, recognition, 
work itself, responsibility and advancement. The maintenance factors are   salary, relation with peers, 
supervision, administration policies, working condition, security, relations with subordinates, status, personal 
life and possibility of growth. The previous study asserted that the motivation particularly the intrinsic 
motivation related closely to the performance of the attorney officers. Chatree Chanta (2009) asserts that the 
motivation factors related closely to the performance of public health volunteers in Hang Dong District, Chiang 
Mai province. 
 3. The finding indicated that the average level of the performance efficiency of the attorney officers was 
high. The result might be caused by work process development, public hearing, and group discussion. 
Regarding to the public interests, the finding revealed that the attorney officers prosecuted and protected the 
public interests carefully.  The local government officers regarding the human right protection were trained on 
the regulations of human rights, and there were documents on laws and regulations for human right available 
for people in community. Regarding to competency of the officers, it revealed that there were meetings and 
group discussions about the problems or difficulties in work and good-governance based administration. The 
modern information technology has been used for the effective and efficient administration in the attorney 
offices. The attorney officers of the regional attorney office 4 usually were promoted to further study and self 
development. 

1663



The values of Pearson moment correlation coefficient indicated that the motivation factors significantly related  to 
the performance of the attorney at the .01 level. The main factors were high salary, advancement and job 
security. 
  4. Regarding to the suggestions, it is concluded that the attorney officers should solve the problems 
facing effectively. They should be able to decide immediately for their responsible works. They should be put 
on the right job and they are able to create new work and develop their work.  
 
Conclusion and Suggestions 
Applications 
The research provides suggestions for development as follows: 

1. Document on laws should be produced and publicized, and professional training courses should be 
organized for both officers and villagers. 

  2. Work position and status should be clear and fair based on the quality of work, key performance indicator 
and following up of administrative staff. 
Future Research 

1. Future research should emphasize on effects of the application of good governance principles on 
performance of attorney officers under the Regional Attorney Office 4. 

2. A comparative study should be conducted on the factors related to performance efficiency of the attorney 
officers under the Regional Attorney Office 4 and those of other regional attorney offices. 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were to survey and compare the level of public participation in using 
the principles of good governance for the solid waste management in Kalasin Town Municipality, 
Kalasin Province. This classification was gender, age, educational background, income and 
occupation., and find out some suggestions for the public participation in the waste management. 
The subjects were 396 members for 396 families who were over 18 years old and lived in  Kalasin 
Town Municipality, Kalasin Province. They were selected through Taro Yamane’s method,   stratified 
random sampling and simple random sampling techniques. The statistics used were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test (Independent Sample) and F-test (One Way ANOVA). 
 
Results of the research were as follows: 

1. The finding indicated that the average level of the public participation in using the 
principles of good governance for the solid waste management was at a moderate level. There were 
shown six different levels of the public participation from high to low: transparency, participation, 
virtue, accountability, effectiveness and the rule of law respectively.  
 2. The findings showed that the average level of the public participation regarding the 
different genders was not significantly different at the .05 level. Whereas, the average levels of the 
public participation regarding the different ages, educational backgrounds, incomes and occupations 
were significantly different at the .05 level. 

3. In regard to the suggestions, they are concluded that people should be provided 
opportunity to participate in an operational plan for the waste recycling campaign and promote in 
community focusing on both effective and efficient management. 
 
Keyword: Public Participation, Good Governance, Solid Waste Management  
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Introduction 
Nowadays many countries have been encountering problems of water pollution, waste 

including problem of increasing green area. In previous decade, most of people realized 
environmental problems and the global warming. As a result, various solutions and strategies were 
employed for decreasing in the environmental impact including sustainable environmental 
management. Thailand has encountered serious problems of forest, water reservoir, and pollution.   
It is obvious that an environmental problem is one of the major problems in Thailand, which people 
in community have to realize and participate in finding the effective and efficient strategies or 
solutions for the environmental management. The solid waste is the major problem of the 
environmental problems, and a great deal of the solid waste and its serious smell have a negative 
impact on people’s health (Bandit  Euiwatanakul, and Pairit Sukkerd. 2001: 1) 

Regarding the policies of the Ministry of Interior, decentralization has been used for the 
public participatory administration of local government organizations in Thailand focusing, and 
human resource is a main factor for the effective and efficient development. The sustainable 
development should be based on needs and problems of people in community. The office of 
municipality is an important local organization which takes main responsibilities for local sustainable 
development focusing on public participation (Nawarat Paewboonsom. 2002). 

The concepts of good governance are currently key principles for effective and efficient 
administration. The principles of good governance focus on transparency, participation, virtue, 
accountability, effectiveness and the rule of law. The administration emphasizes on the public 
participation including needs and problems of people in the community. Government and private 
sectors take an important role for the good-governance-based administration. The government sector 
takes responsibilities for administrative system improvement and community-based administration 
focusing on transparency, honesty, justice, effectiveness, efficiency and service mind.  The private 
sector takes responsibilities for efficient management and service focusing on transparency, 
accountability, justice, honesty, and the private sector is able to work with government sector and 
private sectors effectively and efficiently. Government sector realizes the importance of individuality, 
rights and responsibilities for both economic and politic. In addition, people should understand both 
national and local administrative systems and the good management.  
 

At present, the government of Thailand emphasizes on the good governance-based 
administration and the public participation is employed for local development and peaceful society. 
Thai people are provided opportunity to participate in decision making and transparency. 
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 A researcher as an officer of the Kalasin Municipality, and the researcher was interested in 

studying the public participation in using the principles of good governance for the waste 

management in Kalasin  Town Municipality. The author expects that the data will be useful to 

improve working strategies for the solid waste management. 

Objectives of this study were to:  

 1. survey the level of public participation in using the principles of good governance for the solid 

waste management in Kalasin Town Municipality, Kalasin Province;  

 2. compare the level of public participation in using the principles of good governance for the 

solid waste management in Kalasin Municipality, Kalasin Province regarding gender, age, 

educational background, income and occupation; 

  3. find out some suggestions for the public participation in the waste management in Kalasin 

Town Municipality, Kalasin Province. 

Hypotheses 

 The hypotheses were included: 

1. The average level of the public participation in using the principles of good governance for the 

solid waste management is at a moderate level. 

2. The average level of the public participation in using the principles of good governance for the 

solid waste management regarding the different gender, age, educational background, 

income and occupation is significantly different. 

Scope of the study: 

Population and Samples  

 The population was 31,752 people who were being in the voting age in Kalasin Municipality, 

Kalasin Province (Civil Registration of Municipality Clerk Office, Kalasin Town Municipality: 2001). 

 The samples were 396 members for 396 families who were over 18 years old and lived in Kalasin 

Town Municipality, Kalasin Province. They were selected by Taro Yamane method,   the stratified 

random sampling and also simple random sampling techniques.). 
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Variables  

  The variables consisted of independent variables and dependent variables. The independent 

variables were gender, age, educational background, income and occupation of the samples, and 

the dependent variables were  public participation in using six principles of good governance for the 

solid waste management in  Kalasin Town Municipality, Mueang District, Kalasin Province. The 

principles were the rule of law, virtue, transparency, participation, accountability, and effectiveness. 

Instruments 

 The 3-part-questionnaire was used to survey the public participation in using the principles of 

good governance for the solid waste management in Kalasin Town Municipality, Kalasin Province. 

The questionnaire consisted of: personal information, use of the principles of good governance and 

suggestions.  

Here are the 7 steps of research instrument design and development: 

 1. Study on literatures review 

 2. Write a draft of questionnaire regarding the research framework 

 3. Propose the draft of questionnaire to thesis advisors for questionnaire correction and 

adjustment 

 4. Propose the questionnaire to the experts for assessment of content validity and language 

accuracy  

 5. Assess the IOC index of the questionnaire by the experts (0.67-1.00) 

 6. Try the questionnaire out on 40 samples 

 7. Assess reliability (.89) and correlation efficiency (.29-.15) of the questionnaire (Boonchom Srisa-

ard. 2002: 102). 

 -Make the complete questionnaire for data collection 
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Data Collection 

 The data were collected by mailing a 3-part-questionnaire from 396 members for 396 families in 

Kalasin Town Municipality, Kalasin Province. The questionnaire consisted of: personal information, 

use of the principles of good governance and suggestions. 

Data Analysis 

  The data were analyzed by computer program. The frequency and percentage were used to 

analyze the personal information of the respondents. The arithmetic mean and standard deviation 

were used to analyze the level of the public participation in using the principles of good governance 

for the solid waste management. T-test was used to determine whether there was any significant 

different genders, and F-test was used to determine whether there was any significant difference 

among age, educational background, income and occupation. The statistical significance was 

assigned at the .05 level. Cronbach’s Alpha was determined to ascertain the reliability of a 

questionnaire. The content analysis and descriptive presentation were employed for a research 

report.  

Results 

 The results of this study were summarized as follows: 

1. The finding indicated that the average level of the public participation in using the 
principles of  

good governance for the solid waste management was at a moderate level. The six moderate levels 
of the public participation differences from high to low were transparency, participation, virtue, 
accountability, effectiveness and the rule of law respectively.  

2. The findings showed that the average levels of the public participation regarding the 
different  

genders were not significantly different at the .05 level. Whereas, the average level of the public 
participation regarding the different ages, educational backgrounds, incomes and occupations was 
significantly different at the .05 level. 

3. In regard to the suggestions, they are concluded that people should be provided 
opportunity to  

participate in an operational plan for the waste recycling campaign and promote in community 
focusing on both effective and efficient management. 
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Discussion 

 This research discusses only the public participation in using the principles of good governance for 

the solid waste management in Kalasin Town municipality, Kalasin Province. 

1.  The result indicated that the average level of the public participation in using the principles of  
good governance for the solid waste management was moderate. The moderate level of the 
participation may be caused by low chance of the participation in making regulations and most of the 
solid waste management should be done by the government sectors. 

2. The finding showed that the average levels of the public participation regarding the different  
gender was not significantly different at the .05 level. The result may be caused by the high 
transparency of the females.  Whereas, the average levels of the public participation regarding the 
different ages, educational backgrounds, incomes and occupations were significantly different at the 
.05 level. The results may be caused by the equal participation of all respondents from the different 
age, educational background, income and occupation in the solid management and campaign. 
 

Conclusion  

In conclusion, the findings are concluded that people should be provided opportunity to 
participate in an operational plan for the waste recycling campaign and promote in community 
focusing on both effective and efficient management. 
 

The research provides suggestions for the solid waste management as follows: 

 People in community should be provided opportunity to participate in the efficient and effective 
solid waste management, waste recycling campaign including promotion. 
 

Suggestions for further study 

1. Future research should emphasize on the factors affecting the public participation in the solid 
waste management.  

2. A comparative in-dept study should be conducted on the factors related to the public 
participation in the solid waste management. 
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ความคิดเหน็ของประชาชนต่อภาวะผู้น าของคณะกรรมการชุมชน 
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์จงัหวดักาฬสินธุ์ 

The People’s Opinion towards Leadership of Community Committee in Kalasin 
Municipality, Kalasin Province. 
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Patcharin Thidkul1, Songsak Jeerasombat2, Witaya Charoensiri3, Yupaporn Yupas4 
  

บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์และศกึษาขอ้เสนอของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์กลุ่มตวัอย่าง (ประชากรมจี านวน  31,752  คน)  ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ 
ประชาชนทีม่อีายตุัง้แต่ 18 ปีขึน้ไปทีอ่าศยัและมชีื่อตามทะเบยีนราษฎรในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์
จ านวน 396 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดบั จ านวน 35 ขอ้ มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้เฉลีย่ตัง้แต่ .32 ถงึ .85 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .95 สถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถี ่(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ X สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติทิดสอบค่า t (t-test) และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว F-test (One-way ANOVA) 
ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่.05  
 ผลการวิจยั พบวา่  
 1. ประชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์
โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรยีงค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม ดา้นบคุลกิภาพ ดา้น
การตดิต่อสือ่สาร ดา้นความรบัผดิชอบ และดา้นการตดัสนิใจ 
 2. ประชาชนทีม่เีพศ ระดบัการศกึษา และเขตเลอืกตัง้ทีอ่าศยัอยูแ่ตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อภาวะผูน้ าของ
คณะกรรมการชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยรวมและรายดา้น ไมแ่ตกต่างกนั ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  3. ขอ้เสนอแนะของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์
ไดแ้ก่ ควรมกีารแสวงหาความรูเ้พิม่เตมิอยู่เสมอ ปฏบิตังิานดว้ยความรบัผดิชอบ สขุมุรอบคอบ การตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ 
ควรค านึงถงึประโยชน์สว่นรวมเป็นส าคญั เพิม่ทกัษะดา้นการสือ่ความหมายดว้ยวาจาทีส่ภุาพมคีวามถูกตอ้งชดัเจนเขา้ใจง่าย 
และมคีวามซื่อสตัยส์จุรติ ยตุธิรรมกบัทุกคน 
โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ 
  ค าส าคญั : ความคิดเหน็, ภาวะผูน้ า 
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ABSTRACT 
  

 This research  aimed to study and to compare the people’s opinion towards leadership of community 
committee in Kalasin Municipality, Kalasin Province, including study the suggestions about how to develop 
leadership of community committee in Kalasin Municipality, Kalasin Province. The sample used in this study 
consist  of  396 persons, aged 18 years old or over  who lived and registered in the area of Kalasin municipality. 
The instruments for collecting data were the five rating-scale questionnaire of 35 items, with the item-total 
correlation  at  between 0.32 to 0.85 and 0.95 of reliability. The statistics for analysis were frequency, percentage, 
means, standard deviation and hypothesis were tested by t-test (Independent Samples) and F-test (One-way 
ANOVA) with the confident by statistical significant at .05 levels.  
 The research results were found as follows;  
  1. The people’s opinion towards leadership of community committee in Kalasin Municipality, Kalasin 
Province as a whole and all aspects  were  high level, by the average  from  the  highest to lowest; the important 
moral and ethical, personality, communication responsibility and decisions, respectively.  
 2. The people  with  different in gender, education and constituency had an opinion to leadership of 
community committee in Kalasin Municipality, Kalasin Province as a whole and all aspects weren’t different by 
statistical significant at .05 levels.  
 3. The suggestion to leadership of community committee in Kalasin Municipality, Kalasin  Province The  
reders  were  should  always seek further knowledge, the discretion to decide responsibly on matters, there should 
be considered a major benefit, improve the verbal skills to convey the lyrics are kept simple and honest  fair  to all 
people without discrimination. 
Keywords; Opinion, Leadership 
 

บทน า 
 กระบวนการพฒันาความเขม้แขง็ของชุมชนทอ้งถิน่ควรเป็นไปตามล าดบัขัน้ตอนเริม่จากการพึง่ตนเองในระดบั
ครอบครวัในเรื่องปจัจยัสีแ่ลว้จงึพฒันาตนเองใหส้ามารถอยู่ไดอ้ย่างพอเพยีงดว้ยการลดรายจ่าย เพิม่รายไดแ้ละอดออมให้
พอมพีอกนิพอใช ้ไม่เบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ื่น เมื่อมคีวามเขม้แขง็และเป็นอสิระแลว้ จงึพฒันาขึน้มาเป็นการแลกเปลีย่นใน
ขัน้พึง่พากนัและกนั น าไปสูก่ารรวมกลุ่มในระดบัชมุชนและทอ้งถิน่ และท าประโยชน์เพื่อสว่นรวม โดยมกีารจดัการความรู้
และกระบวนการเรยีนรูข้องชมุชนใหค้น้พบและพฒันาศกัยภาพของตนเอง ไดร้บัอ านาจและสทิธใินการเขา้ถงึและจดัการ
ทรพัยากร สามารถตดัสนิใจไดอ้ย่างเป็นอสิระและจดัการทุนของตนเองไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะการพฒันา
เศรษฐกจิของชมุชนทอ้งถิน่เพื่อบรรเทาปญัหาความยากจนในชมุชน และแลว้จงึพฒันาเครอืขา่ยสูภ่ายนอกกบัชมุชนอื่น
ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ. 2549: ต) 
  เทศบาลซึง่เป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รปูแบบหนึ่งทีม่ลีกัษณะของความเป็นชมุชนเมอืงใหป้ระชาชนมสีทิธมิี
สว่นร่วมในการปกครองสว่นทอ้งถิน่ เป็นรปูแบบทีเ่รยีกไดว้่าเป็นประชาธปิไตยและใกลช้ดิประชาชนมาก สภาพทัว่ไปในเขต
เทศบาลนัน้จะมลีกัษณะผสมผสานกนัของความเป็นเมอืงและชนบทอยู่รวมกนั มกีารอยู่รวมกนัของประชาชนอย่าง
หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาชพีฐานะหรอืรายได ้สภาพแตกต่างกนัดงักล่าวย่อมมผีลกระทบทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และ
การเมอืงของเทศบาลเป็นอย่างมาก โดยเทศบาลทีก่ าลงัพฒันาจะตอ้งประสบปญัหาทีต่อ้งใหบ้รกิารประชาชนอย่างมาก ไมว่่า
จะเป็นเรื่องเกีย่วกบัสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซึง่จะเหน็ไดว้่าเทศบาลมภีารกจิทีร่บัผดิชอบมาก แต่กย็งัประสบปญัหาอื่น 
ๆ ตามมาอกี เช่น การไม่ไดร้บัความร่วมมอืของประชาชน ปญัหารายไดไ้ม่เพยีงพอกบัรายจ่าย การขาดการประสานงานหรอื
การใหค้วามรว่มมอืกบัสว่นราชการต่าง ๆ (เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ.์ 2533 : 36) 
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 จากแนวนโยบายดงักล่าว เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์จงึไดม้กีารจดัตัง้ชมุชนย่อยภายในเขตเทศบาลขึน้ จนปจัจุบนั
เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์มจี านวนชุมชนย่อยทัง้สิน้ จ านวน 36 ชุมชน และไดด้ าเนินการจดัท าระเบยีบ
เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์ว่าดว้ยการจดัตัง้คณะกรรมการชมุชนและการบรหิารกองทุนพฒันาชุมชน พ.ศ. 2551 เพื่อเป็น
แนวทางในการจดัตัง้คณะกรรมการชุมชน ประจ าชมุชน ๆ ละ  
1 คณะ โดยการเลอืกตัง้และการคดัเลอืกจากตวัแทนขององคก์รต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อท าหน้าทีพ่ฒันาชมุชนและประสานงาน
กบัทางราชการ องคก์รภาคเอกชน ชมุชน หรอืหน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่คณะกรรมการทีม่าจากการเลอืกตัง้จะ
ด าเนินการเลอืกตัง้เฉพาะต าแหน่งทีส่ าคญั ไดแ้ก ่ประธานชุมชน รองประธานชมุชน เลขานุการชุมชน และเหรญัญกิชุมชน 
จากนัน้ใหป้ระชาชนชมุชนคดัเลอืกจากตวัแทนขององคก์รต่าง ๆ ทีม่ใีนชมุชนร่วมคณะกรรมการชุมชน จ านวนชมุชนละ 10 
ชุมชน และใหน้ายกเทศมนตรปีระกาศแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการชุมชน เพื่อท าหน้าทีพ่ฒันาชมุชนและประสานงานกบัทาง
ราชการ องคก์รภาคเอกชน ชมุชน หรอืหน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่คณะกรรมการชมุชนจะรว่มกนัด าเนินงานตาม
แนวทาง ดงันี้ 1) ธ ารงไวซ้ึง่ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์ 2) เป็นตวัแทนประสานงานกบัหน่วยราชการ องคก์รภาคเอกชน
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในอนัทีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อประชาชน  3) เป็นตวัแทนในการด าเนินงานร่วมกบัเทศบาล เริม่ตัง้แต่การ
ส ารวจขอ้มลูพืน้ฐานต่าง ๆ ภายในชมุชนทีเ่กีย่วขอ้งในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม การบรกิารพืน้ฐาน โดยน าเอาความ
จ าเป็นแผนงานโครงการในการพฒันาชมุชนภายใตก้รอบแนวคดิเศรษฐกจิพึง่ตนเอง 4) รบัฟงัความคดิเหน็และและปญัหา
ความเดอืดรอ้นของผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนแลว้พจิารณาใหค้วามชว่ยเหลอืตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 5) เสรมิสรา้ง
ความสามคัคขีองผูอ้ยู่อาศยัในชมุชน เพื่อร่วมกนัรบัผดิชอบในหน้าทีข่องตนเองและชมุชน ทัง้ในดา้นการพฒันาชมุชน การ
รกัษาความสะอาด ความจ าเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบชุมชน การศกึษา เศรษฐกจิ สงัคม และสขุอนามยั 6) สง่เสรมิศลีธรรม 
วฒันธรรม และประเพณีอนัดงีามของชุมชน 7) ประสานและตดิตามการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ขา้ไปปฏบิตังิานใน
ชุมชน 8) ศกึษาหาแนวทางในการแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ ภายในชุมชน โดยวธิกีารตามระบอบประชาธปิไตย และยดึถอืแผนของ
ชุมชนเป็นแนวทางปฏบิตั ิ(เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ.์ 2551 : 2-8) 
 การเป็นผูน้ าชุมชน ควรจะตอ้งมภีาวะผูน้ า ภาวะผูน้ า เป็นกระบวนการทีผู่น้ าชว่ยสรา้งความชดัเจนแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหร้บัรูว้่า อะไรคอืความส าคญัใหภ้าพความเป็นจรงิขององคก์รกบัผูอ้ื่นช่วยใหม้องเหน็ทศิทางและ
จุดมุ่งหมายอย่างชดัเจนภายใตภ้าวการณ์เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของโลก ผูน้ าทีด่คีวรมวีสิยัทศัน์และทศิทางในการ
ปฏบิตังิานทีช่ดัเจนและผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ คอื ผูน้ าตอ้งแสดงความเชื่อมัน่ศรทัธาในสิง่ทีต่นยดึถอืต่อค่านิยมเชงิสรา้งสรรค์
อย่างแทจ้รงิ กระตุน้และก่อใหเ้กดิความทะเยอทะยาน สามารถเป็นแบบอย่างทีด่ ีหลกีเลีย่งการหยบิยมืค าพดูหรอืความคดิ
ของผูอ้ื่นมาโดยพร าเพรื่อมคีวามเป็นตน้แบบ ตน้ฉบบัในความคดิ ค าพดู และการกระท าทีส่รา้งสรรค ์ตอ้งมวีสิยัทศัน์ (Vision) 
เหน็คุณค่าของประสบการณ์ทีไ่ดเ้รยีนรู ้มุ่งสรา้งผลกระทบทางบวกแก่อนุชน องคก์ารและสงัคม การตดัสนิใจทีเ่หมาะสม ทนั
การณ์ และตอ้งตดัสนิใจภายใตข้อ้มลูและทรพัยากรทีม่อียู่อย่างจ ากดัและสามารถเลอืกตดัสนิใจไดด้กีว่า ผูน้ าทีฉ่ลาดตอ้งเป็น
ผูน้ าทีม่คีวามกระตอืรอืรน้ใสใ่จในการฟงั การฟงัคอื การไดโ้อกาสเรยีนรูข้า่วสารมากขึน้ สามารถใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบัอย่าง
สรา้งสรรค ์และผูน้ าตอ้งพฒันาตนเองอยู่เสมอ เน่ืองจากผูน้ าตอ้งท างานหนกัเครยีด จงึตอ้งหาวธิทีีจ่ะพฒันาซ่อมเสรมิสขุภาพ
กายใจของตนอยู่เสมอใหม้พีลงัรว่มเกือ้หนุนทางกาย จติใจ สมอง สงัคม ศาสนา ชวีติและครอบครวั เพื่อน ามาปรบัปรุงการ
ท างานไดด้ยีิง่ขึน้เสมอ (วรีะวฒัน์ ปนันิตามยั. 2544 : 25-26)  
  จากการด าเนินงานในภาพรวมของคณะกรรมการชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์ทีผ่่านมาไดม้กีารประมวลและ
ประเมนิผลจากทัง้ฝา่ยบรหิารและฝา่ยนิตบิญัญตัขิองเทศบาล พบว่า คณะกรรมการชมุชนยงัไม่เขา้ใจในบทบาทหน้าทีข่องตน
ในมติภิาวะผูน้ าของชุมชน ทัง้ในขอ้กฎหมายและวตัถุประสงค ์จงึมกัมกีารกล่างถงึพฤตกิรรมดา้นบุคลกิภาพ พฤตกิรรมดา้น
การตดัสนิใจ พฤตกิารณ์ดา้นการตดิต่อสือ่สาร เป็นตน้ ซึง่ในกรณีดงักล่าวนี้ ผูบ้รหิารและฝา่ยนิตบิญัญตัขิองเทศบาลตระหนกั
ดวี่า อาจสง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานและภาพลกัษณ์โดยรวมของเทศบาล รวมทัง้อาจเป็นปญัหาอุปสรรคของการบรรลุ
เป้าหมายในการพฒันาพฒันาชมุชน อนัเป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัของการพฒันาเทศบาล (เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ.์ 2544 : 22) 
 ผูว้จิยัในฐานะเป็นเจา้หน้าทีข่องเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์จงึมคีวามสนใจทีจ่ะวจิยัถงึความคดิเหน็ของประชาชนต่อ
ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์เพื่อจะไดน้ าขอ้สารสนเทศทีไ่ดจ้ากการวจิยั 
น าเสนอต่อผูบ้รหิารใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแนวทางการปรบัปรงุหรอืพฒันาภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชมุชนใหเ้กดิ
ประโยชน์แก่ประชาชนและชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์ต่อไป 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาระดบัความคดิเหน็ของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์
จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์
จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 3. เพื่อศกึษาขอ้เสนอแนะของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์

สมมติฐานของการวิจยั 
 1. ความคดิเหน็ของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์
อยู่ในระดบัมาก 
 2. ประชาชนจ าแนกตามเพศ ระดบัการศกึษา และเขตเลอืกตัง้ทีอ่าศยัอยู่แตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อภาวะผูน้ า
ของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 1.1 ดา้นบุคลกิภาพ 
 1.2 ดา้นความรบัผดิชอบ 
 1.3 ดา้นการตดัสนิใจ 
 1.4 ดา้นการตดิต่อสือ่สาร 
 1.5 ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 
   2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ม 
ตวัอยา่ง 
 2.1 ประชากร ไดแ้ก ่ประชาชนทีม่อีายตุัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป ทีอ่าศยัและมชีื่อตามทะเบยีนราษฎรในเขตเทศบาลเมอืง
กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์จ านวนทัง้สิน้ 31,752 คน (งานทะเบยีนราษฎรส านกัปลดัเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ.์ 2554) 

2.2 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ประชาชนทีม่อีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป ทีอ่าศยัและมชีื่อตามทะเบยีนราษฎรในเขตเทศบาล 
เมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์จ านวน 396 คน โดยไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจากสตูรการหาขนาดกลุ่มตวัอย่างของ ทาโร่ ยา
มาเน่ (1973 : 727) 
  2.3 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
     2.3.1 ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) คอื ปจัจยัสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ 
ระดบัการศกึษา เขตเลอืกตัง้ทีอ่าศยัอยู่ 
   2.3.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คอื ความคดิเหน็ของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์ใน 5 ดา้น ดงันี้ ดา้นบุคลกิภาพ ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นการตดัสนิใจ 
ดา้นการตดิต่อสือ่สาร ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
  ขอ้สนเทศทีไ่ดจ้ากการวจิยั สามารถจะน าเสนอต่อผูบ้รหิารใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแนวทางการปรบัปรุงหรอืพฒันา
ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนใหเ้กดิประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์
ต่อไป 
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วิธีการด าเนินการวิจยั 
 มวีธิดี าเนินการวจิยั ดงันี้ 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง  
  1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื ประชาชนทีม่อีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป ทีอ่าศยัและมชีื่อตามทะเบยีนราษฎรในเขต
เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์จ านวนทัง้สิน้ 31,752 คน (เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ.์ 2554) 
 1.2 กลุ่มตวัอย่าง คอื ประชาชนทีม่อีายตุัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป ทีอ่าศยัและมชีื่อตามทะเบยีนราษฎรในเขตเทศบาลเมอืง
กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์จ านวน 396 คน โดยไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจากสตูรการหาขนาดกลุ่มตวัอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ 
(1973 : 727) 
 
2. เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี้ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิดเกีย่วกบัปจัจยั
สว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ ระดบัการศกึษา และเขตเลอืกตัง้ทีอ่าศยัอยู่  ตอนท่ี 2 เป็น
แบบสอบถามปลายปิดเกีย่วกบัความคดิเหน็ของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชมุชนในเขตเทศบาลเมอืง
กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์ทัง้ 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นบุคลกิภาพ ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นการตดัสนิใจ ดา้นการ
ตดิต่อสือ่สาร และดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกีย่วกบัขอ้เสนอแนะของประชาชนต่อ
ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 
3. การสรา้งเครือ่งมอืท่ีใช้ในการวิจยั 
 มขีัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมอื ดงันี้ 
 1. ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อพจิารณาถงึปญัหาและสมมตฐิานการวจิยั เพื่อใชใ้น
การเลอืกทฤษฎทีีม่คีวามเหมาะสมกบัปญัหาทีผู่ว้จิยัตอ้งการมากทีส่ดุ 
 2. ก าหนดกรอบแนวคดิในการวจิยัทีป่ระกอบดว้ย ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศกึษา และเขตเลอืกตัง้ทีอ่าศยั
อยู่ และตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความคดิเหน็ภาวะผูน้ า  ดา้นบุคลกิภาพ ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นการตดัสนิใจ ดา้นการ
ตดิต่อสือ่สาร และดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 
 3. น าร่างแบบสอบถามเสนอกรรมการทีป่รกึษา เพื่อตรวจสอบ แกไ้ขและเสนอแนะ ปรบัปรุงเพือ่ความเหมาะสม 
และถูกตอ้งของแบบสอบถาม 
 4. น าแบบสอบถามทีป่รบัปรุงแลว้เสนอผูเ้ชีย่วชาญใหพ้จิารณา และท าการตรวจสอบความเทีย่งตรงของเน้ือหา 
ภาษา การวดัผลและประเมนิผลและพจิารณาความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์โดยวธิหีาดชันี ความ
สอดคลอ้ง (Item-Objective Congruence Index หรอื IOC) 
 5. น าแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบของผูเ้ชีย่วชาญ โดยน าขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ IOC ตัง้แต่ .67 ไปทดลองใช ้(Try 
out) กบัประชาชนทีม่ชีื่อตามทะเบยีนราษฎร และมอีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เขตเลอืกตัง้ละ 10 คน จ านวน 
30 คน แลว้น ามาหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ตัง้แต่ .32 ถงึ .85 และหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยการ
หาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (Coefficient Alpha) ตามวธิขีองครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเชือ่มัน่ ทัง้ฉบบัเท่ากบั .95 
จากนัน้จดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์เพื่อน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 
4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัด าเนินการเป็นขัน้ตอน ดงันี้ 
 1. ใหม้ผีูช้่วยผูว้จิยัซึง่ผูว้จิยัขอความร่วมมอืจากประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในเขตเลอืกตัง้ทัง้ 3 เขตเลอืกตัง้ เขตเลอืกตัง้ละ 
3 คน รวม 9 คน เป็นผูช้่วยผูว้จิยั 
 2. นดัประชมุผูช้ว่ยผูว้จิยัทัง้ 9 คน ใน 
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วนัที ่18 ตุลาคม 2554 เพื่อชีแ้จงวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู เช่น การชีแ้จงเกีย่วกบัการตอบแบบสอบถาม และการกรอกขอ้มลู
ซึง่ผูช้่วยผูว้จิยัเขา้ใจดทีุกคน 
 3. ผูว้จิยัแจกแบบสอบถามใหผู้ช้่วยวจิยัแต่ละเขตเลอืกตัง้ ตามจ านวนกลุ่มตวัอย่างในตารางที ่2 จ านวน 396 ชุด 
และแจกแบบสอบถามเพิม่ตามเขตเลอืกตัง้ เขตละ 10 ชุด จ านวน 430 ชุด เพื่อใหเ้กบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างของแต่ละเขต
เลอืกตัง้ ระหว่างวนัที ่20-25 ตุลาคม 2554 โดยผูว้จิยันดัเกบ็แบบสอบถามสง่คนืหลงัจากแจกแบบสอบถามภายใน 5 วนั 
 4. ผูว้จิยัตดิต่อขอรบัแบบสอบถามคนืผูช้ว่ยผูว้จิยัดว้ยตนเอง โดยไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืครบตามจ านวน 396 
ชุด คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 
5. การวิเคราะหข์อ้มูล 
 เมื่อไดร้บัแบบสอบถามคนื ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้ 
 1. น าแบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนืทัง้หมด มาตรวจสอบความสมบรูณ์ถูกตอ้ง พบว่า มคีวามสมบรูณ์ถูกตอ้งทุกชุด 
 2. น าแบบสอบถามตอนที ่1 มาลงรหสัตามตวัแปรทีศ่กึษา คอื เพศ ระดบัการศกึษา และเขตเลอืกตัง้ทีอ่าศยัอยู่ เพื่อ
หาค่าความถีแ่ละค่ารอ้ยละ 
 3. ตรวจใหค้ะแนนแบบสอบถาม ตอนที ่2 เป็นรายขอ้ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน ซึง่ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนใน
การตอบแบบสอบถาม ดงันี้ มรีะดบัความคดิเหน็มากทีส่ดุ ให ้5 คะแนน มรีะดบัความคดิเหน็มาก ให ้4 คะแนน มรีะดบัความ
คดิเหน็ปานกลาง ให ้3 คะแนน มรีะดบัความคดิเหน็น้อย ให ้2 คะแนน มรีะดบัความคดิเหน็น้อยทีส่ดุ ให ้1 คะแนน 
 4. น าคะแนนทีไ่ดจ้ากขอ้ 3 มาวเิคราะหห์าค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยรวมเป็นรายดา้น และรายขอ้ 
แลว้น าค่าเฉลีย่มาแปลผล (บุญชม ศรสีะอาด. 2545 : 102-103) 
 5. ตรวจสอบแบบสอบถาม ตอนที ่3 น าขอ้เสนอแนะของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์ทัง้ 5 ดา้น มาวเิคราะหร์วบรวมเน้ือหาทีม่ลีกัษณะสอดคลอ้งกนัและเรยีงล าดบั
ความถีใ่นแต่ละประเดน็แลว้น าเสนอในเชงิพรรณนา 
 
6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข์อ้มูล 
ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถติใินการวจิยั ดงันี้ 
 1. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหป์จัจยัสว่นบุคคล ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี ่(Frequency) และ
ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
 2. สถติทิีใ่ชใ้นการวดัระดบัความคดิเหน็ ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ (X) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานเพื่อเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ ไดแ้ก่ เพศ ใช ้t-test (Independent 
Sample) ระดบัการศกึษา และเขตเลอืกตัง้ทีอ่าศยัอยู่ ใช ้F-test (One Way ANOVA) กรณีพบความแตกต่าง ใชว้ธิกีาร
วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบรายคู่ของ Scheffe 
 4. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้เสนอแนะ คอื การแจกแจงความถี่ (Frequency) การพรรณนาความตามเน้ือหา 
(Content Analysis) 

สรปุผลการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดส้รุปผลการวจิยั ดงันี้ 
 1. ประชาชนทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 63.64 โดยสว่นใหญ่มกีารศกึษาระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย หรอื ปวช. หรอืเทยีบเท่า คดิเป็นรอ้ยละ 36.62 และสว่นใหญ่อาศยัอยูใ่นเขตเลอืกตัง้ที่ 2 และเขต
เลอืกตัง้ที ่3 คดิเป็นรอ้ยละ 34.85 
 2. ประชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์
โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก เรยีงค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม ดา้น
บุคลกิภาพ ดา้นการตดิต่อสือ่สาร ดา้นความรบัผดิชอบ และดา้นการตดัสนิใจ 
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 3. ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์
จงัหวดักาฬสนิธุ ์ทีม่เีพศ ระดบัการศกึษา และเขตเลอืกตัง้ทีอ่าศยัอยู่แตกต่างกนั พบว่า  
 ประชาชนทีม่เีพศ ระดบัการศกึษา และเขตเลอืกตัง้ทีอ่าศยัอยู่ต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยรวมและรายดา้นทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั  
 4. ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์พบว่า  ประชาชนมขีอ้เสนอแนะต่อภาวะผูน้ าคณะกรรมการชมุชนว่า คณะกรรมการชุมชน ควรมกีาร
แสวงหาความรูเ้พิม่เตมิอยู่เสมอ ปฏบิตังิานดว้ยความรบัผดิชอบ สขุมุรอบคอบ การตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ ควรค านึงถงึ
ประโยชน์สว่นรวมเป็นส าคญั เพิม่ทกัษะ ดา้นการสือ่ความหมายดว้ยวาจาทีส่ภุาพมคีวามถูกตอ้งชดัเจนเขา้ใจง่าย และมี
ความซื่อสตัยส์จุรติ ยตุธิรรมกบัทุกคนโดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ
 

อภิปราย 
 จากผลการวจิยัความคดิเหน็ของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์มปีระเดน็ทีน่่ายกมาอภปิราย ดงันี้ 
 1.  สมมติฐานท่ี  1  ความคิดเหน็ของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมอืง

กาฬสินธุ ์ จงัหวดักาฬสินธุ ์ อยู่ในระดบัมาก   

   ผลการวจิยั  พบว่า  ระดบัความคดิเหน็ของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนในเขต

เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะวา่

ความคดิเหน็ของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์ อยู่ในระดบั

มาก  ผลการวจิยัปรากฏเช่นน้ี  อภปิรายไดว้่า  คณะกรรมการชมุชนของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุท์ุกชุมชน  ก่อนทีจ่ะไดร้บัการ

แต่งตัง้ใหเ้ป็นคณะกรรมการชุมชนจากเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุน์ัน้  จะตอ้งด าเนินการตามระเบยีบของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์

ว่าดว้ยการจดัตัง้คณะกรรมการชุมชนและการบรหิารกองบทุนพฒันาชมุชน  พ.ศ.  2551 ซึง่ก าหนดไวว้่า  ใหม้กีาร
ด าเนินงานของคณะกรรมการชมุชนจะตอ้งด าเนินงานภายใตว้ตัถุประสงคท์ีส่ าคญั  คอื  1)  เป็นผูน้ าและเป็นกลางในการ

พฒันาชมุชน  2)  แกไ้ขปญัหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในชมุชน  3)  เสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอความช่วยเหลอืจากเทศบาล  
หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  4)  สง่เสรมิและสนบัสนุนใหป้ระชาชนมคีวามส านึกและร่วมใจกนัพฒันาชมุชน  5)  สง่เสรมิ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดงีาม  และสรา้งความสามคัคใีนชุมชน  และ  6)  ด าเนินการอื่น ๆ ตามทีเ่หน็สมควร  จะเหน็ได้
ว่าคณะกรรมการชมุชนมภีาระหน้าทีเ่สมอืนเป็นผูช้่วยคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ในการพฒันาชมุชนภายในเขตเทศบาล  
 ดงันัน้  เทศบาลจงึไดก้ าหนดคณุสมบตัขิองบุคคลทีจ่ะสมคัรเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นคณะกรรมการชุมชนไว ้ ว่า  1)  
มสีญัชาตไิทย  2)  มอีายุไม่ต ่ากว่า  18  ปีบรบิรูณ์  นบัถงึวนัสมคัรรบัเลอืกตัง้  3)  มชีื่ออยูใ่นทะเบยีนบา้นของชมุชนนัน้ ๆ 
มาไม่น้อยกว่า  1  ปี  นบัถงึวนัเลอืกตัง้  4)  เป็นผูเ้ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตย  5)  ไม่เป็นบุคคลไร้
ความสามารถ  หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ  6)  ไม่เป็นภกิษุ  สามเณร  นกัพรต  หรอืนกับวช  7) ไม่ตดิยาเสพตดิใหโ้ทษ   
และไม่เป็นโรคตดิต่อรา้ยแรง  8)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  9)  ไม่เคยตอ้งโทษตามค าพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ าคุกและถูกคมุขงั
เวน้แต่เป็นโทษ  ส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาท  หรอืลหุโทษ  จะเหน็ไดว้่าการทีบุ่คคลจะไดร้บัคดัเลอืกเขา้มาเป็น

คณะกรรมการชมุชน  จงึจะตอ้งเป็นผูม้คีุณสมบตัคิรบถว้น  ตามทีก่ าหนด 
 นอกจากนี้ยงัจะตอ้งเป็นบคุคลผูม้คีวามเสยีสละ  มมีนุษยสมัพนัธด์มีบีุคลกิภาพทีเ่หมาะสม  และมผีลงานเป็นที่

น่าเชื่อถอืของประชาชนในชมุชน  โดยทีผ่่านมาการคดัเลอืกคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์ จะมกีารแขง่ขนั

กนัสงูพอสมควร      มกีารจดัตัง้กลุ่มหรอืทมีของตนเองขึน้เพื่อเสนอตวัเขา้มาเป็นคณะกรรมการชุมชนอย่างเป็นรปูธรรม  มี

การประชาสมัพนัธ ์ และหาเสยีงกบัประชาชนในเขตชมุชนของตนเองอย่างกวา้งขวาง  เพื่อจะใหป้ระชาชนในเขตชมุชนของ
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ตนเองไดเ้ลอืกเขา้มาเป็นคณะกรรมการชมุชน  ซึง่เมื่อไดร้บัการคดัเลอืกเขา้มาแลว้  คณะกรรมการชุมชนจะไดร้บัการ

ฝึกอบรมเพื่อใหร้บัทราบถงึบทบาทหน้าทีแ่ละแนวทางการด าเนินงานตามทีเ่ทศบาลก าหนดไว ้ ทีส่ าคญัคอื  1)  ธ ารงไวซ้ึง่
ชาต ิ ศาสนา  พระมหากษตัรยิ ์ 2)  เป็นตวัแทนประสานงานกบัหน่วยราชการ  องคก์รเอกชนต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในอนัทีจ่ะ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อประชาชน  3)  เป็นตวัแทนในการด าเนินงานร่วมกบัเทศบาล  เริม่ตัง้แต่การส ารวจขอ้มลูพืน้ฐานต่าง ๆ 
ภายในชุมชนทีเ่กีย่วขอ้งในดา้นเศรษฐกจิ  สงัคม  วฒันธรรม  การบรกิาร  พืน้ฐาน  โดยน าเอาความจ าเป็นพืน้ฐานทีไ่ด้

ปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัสภาพสงัคมของชมุชนในเขตเทศบาลมาก าหนดเป็นแผนงานโครงการในการพฒันาชมุชนภายใต้

กรอบแนวคดิเศรษฐกจิพึง่ตนเอง  4)  รบัฟงัความคดิเหน็และปญัหาความเดอืดรอ้นของผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนแลว้พจิารณาให้

ความช่วยเหลอืตามความจ าเป็นและความเหมาะสม  5)  เสรมิสรา้งความสามคัคขีองผูอ้ยู่อาศยัในชมุชน  เพื่อร่วมกนั
รบัผดิชอบในหน้าทีข่องตนเองและชุมชน  ทัง้ในดา้นการพฒันาชุมชน  การรกัษาความสะอาด  ความจ าเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย

ของชมุชน  การศกึษา  เศรษฐกจิ  สงัคม  และสขุอนามยั 6)  สง่เสรมิศลีธรรม  วฒันธรรม  และประเพณีอนัดงีามของชุมชน  
7)  ประสานและตดิตามการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ขา้ไปปฏบิตังิานในชมุชน  8)  ศกึษาหาแนวทางในการแกไ้ข
ปญัหาต่าง ๆ ภายในชุมชนโดยวธิกีารตามระบอบประชาธปิไตย  และยดึถอืแผนของชมุชนเป็นแนวทางปฏบิตัแิละเมื่อไดม้ี

การปฏบิตังิานจรงิกจ็ะมกีารประชุมพบปะเพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนักบับุคคลและคณะกรรมการชุมชนอื่น ๆ 

อยู่เสมอเป็นประจ าทุกเดอืน  ท าใหค้ณะกรรมการชุมชนไดม้ปีรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและมกีารพฒันาตนเองในทุก ๆ ดา้น ใหม้ี

ความเหมาะสมอยู่เสมอ  ซึง่หากคณะกรรมการท่านใด  ไดป้ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความเตม็ใจมคีวามรบัผดิชอบ มคีุณธรรมและ

จรยิธรรม มกีารตดัสนิใจทีถู่กตอ้งมคีวามเสยีสละ  มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี มผีลงานทีโ่ดดเด่น  เป็นทีป่ระจกัษ ์ และเป็นทีพ่งึ

พอใจแก่ประชาชนในชมุชนและชุมชนใกลเ้คยีง  อาจจะไดร้บัการวางตวัใหเ้ป็นผูส้มคัรสมาชกิสภาทอ้งถิน่ในอนาคตซึง่ทีผ่่าน

มากม็คีณะกรรมการชมุชนหลายรายทีป่ระสบผลส าเรจ็ไดเ้ป็นสมาชกิสภาทอ้งถิน่  จงึท าใหค้ณะกรรมการชมุชนในเขต

เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุม์กีารพฒันาภาวะผูน้ าของตนเองใหด้ขีึน้อยู่เสมอ  เพื่อใหเ้ป็นทีย่อมรบัของประชาชนในชมุชนของ

ตนเองดว้ยเหตุนี้ จงึท าใหป้ระชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์ 

จงัหวดักาฬสนิธุ ์ โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก  ซึง่ผลการวจิยัในประเดน็น้ีสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของจารุ
วรรณ  หลกัค าพนัธ ์ (2547 : 84-86) ทีไ่ดศ้กึษาแบบภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษา   ตามทรรศนะของผูบ้รหิารและ

ครผููส้อน  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม  เขต  2  พบว่า แบบภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาตาม
ทรรศนะของผูบ้รหิารและครผููส้อน  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม  เขต  2  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  และ
สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ สดุใจ  ศรทีอง  (2543 : 73-86)  ไดว้จิยัเรื่องคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูบ้รหิารโรงเรยีน  

ตามทศันะของขา้ราชการครสูงักดัส านกังานการประถมศกึษาจงัหวดัฉะเชงิเทรา   พบว่าคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์อง

ผูบ้รหิารโรงเรยีนตามทศันะของขา้ราชการคร ูสงักดัส านกังานการประถมศกึษาจงัหวดัฉะเชงิเทรา ในองคป์ระกอบหกดา้น  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

  2.  สมมติฐานท่ี  2  ประชาชน  ท่ีมีเพศ  ระดบัการศึกษา  และเขตเลือกตัง้ท่ีอาศยัอยู่ต่างกนั  มี
ความคิดเหน็ต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์ จงัหวดักาฬสินธุ ์ แตกต่างกนั 

1.  จ าแนกตามเพศ  พบว่า  ความคดิเหน็ของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนในเขต 
เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์  จ าแนกตามเพศไม่แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบั  .05  อาจเป็นเพราะเพศไม่ไดม้ี
ความส าคญัต่อความคดิเหน็ของประชาชน  เน่ืองจากปจัจบุนัทุกเพศมสีทิธเิสรภีาพในการด ารงชวีติอย่างเท่าเทยีมกนั  ผล

วจิยัในครัง้นี้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอนุวฒัน์  พุทธพิพิฒัน์ขจร  (2550 : 74) ไดศ้กึษาคุณลกัษณะของนายกองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลทีพ่งึปรารถนาของประชาชน  กรณีศกึษาต าบลหมอนนาง  อ าเภอพนสันิคม  จงัหวดัชลบุร ี จากการศกึษาพบว่า  
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ประชาชนในต าบลหมอนนางพงึปรารถนานายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทีม่คีุณลกัษณะดา้นคุณธรรมและจรยิธรรมมากทีส่ดุ  

รองลงมาคอื  ดา้นความรูค้วามสามารถ  ดา้นบุคลกิภาพและดา้นมนุษยสมัพนัธ ์ น้อยทีส่ดุคอื  ดา้นความเป็นผูน้ า  เมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  ระดบัการศกึษา  อาชพี  รายไดแ้ละสือ่สารรบัรูข้า่วสารทางการเมอืง  พบว่า

ประชาชนในต าบลหมอนนาง  พงึปรารถนาต่อคุณลกัษณะของนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแตกต่างกนัตามอายุ  ระดบั

การศกึษา  อาชพี  รายไดแ้ละสือ่สารการรบัรูข้า่วสารทางการเมอืง  ส าหรบัเพศต่างกนัไม่ท าใหป้ระชาชนในต าบลหมอนนาง  

พงึปรารถนาต่อคุณลกัษณะของนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแตกต่างกนั  ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการศกึษาในครัง้นี้  คอื  

ส าหรบัผูท้ีจ่ะสมคัรเลอืกตัง้เป็นนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  มจีรยิธรรม  ส าหรบักรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่หรอื

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  ซึง่มหีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ควรให้

ความส าคญัในการก าหนดหลกัสตูรต่าง ๆ ทีจ่ะอบรมหรอืพฒันานายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  เพื่อใหม้คีุณลกัษณะในดา้น

คุณธรรมและจรยิธรรมมากยิง่ขึน้ 
   2.  จ าแนกตามระดบัการศกึษา  พบว่า  ความคดิเหน็ของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชน

ในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์ จ าแนกตามระดบัการศกึษาไม่แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบั  .05  อาจเป็น
เพราะระดบัการศกึษาไม่ไดม้คีวามส าคญัต่อความคดิเหน็ของประชาชน  เน่ืองจากปจัจุบนัการแสดงออกทางความคดิทุก

ระดบัการศกึษาเท่าเทยีมกนั  ผลวจิยัในครัง้นี้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอนุวฒัน์  พุทธพิพิฒัน์ขจร  (2550 : 74) ไดศ้กึษา

คุณลกัษณะของนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทีพ่งึปรารถนาของประชาชน  กรณีศกึษาต าบลหมอนนาง  อ าเภอพนสันิคม  

จงัหวดัชลบุร ี จากการศกึษาพบว่า  ประชาชนในต าบลหมอนนางพงึปรารถนานายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทีม่คีุณลกัษณะ

ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรมมากทีส่ดุ  รองลงมาคอื  ดา้นความรูค้วามสามารถ  ดา้นบุคลกิภาพและดา้นมนุษยสมัพนัธ ์ น้อย

ทีส่ดุคอื  ดา้นความเป็นผูน้ า  เมือ่เปรยีบเทยีบกบัตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ ระดบัการศกึษา  อาชพี  รายไดแ้ละสือ่สาร

รบัรูข้า่วสารทางการเมอืง  พบวา่ประชาชนในต าบลหมอนนาง  พงึปรารถนาต่อคุณลกัษณะของนายกองคก์ารบรหิารส่วน

ต าบลแตกต่างกนัตามอายุ  ระดบัการศกึษา  อาชพี  รายไดแ้ละสือ่สารการรบัรูข้า่วสารทางการเมอืง  ส าหรบัเพศต่างกนัไม่

ท าใหป้ระชาชนในต าบลหมอนนาง  พงึปรารถนาต่อคุณลกัษณะของนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแตกต่างกนั  

ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการศกึษาในครัง้นี้  คอื  ส าหรบัผูท้ีจ่ะสมคัรเลอืกตัง้เป็นนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลมจีรยิธรรม  

ส าหรบักรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  ซึง่มหีน้าทีใ่นการก ากบั

ดแูลองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ควรใหค้วามส าคญัในการก าหนดหลกัสตูรต่าง ๆ ทีจ่ะอบรมหรอืพฒันานายกองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบล  เพื่อใหม้คีุณลกัษณะในดา้นคุณธรรมและจรยิธรรมมากยิง่ขึน้     

3.  จ าแนกตามเขตเลอืกตัง้ทีอ่าศยัอยู่  พบว่า  ความคดิเหน็ของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการ 
ชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์ จ าแนกตามเขตเลอืกตัง้ทีอ่าศยัอยู่  โดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่าง
กนัทางสถติทิีร่ะดบั  .05    

ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
ผลการวจิยั เรื่อง ความคดิเหน็ของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมากกจ็รงิ แต่ยงัมปีระเดน็ทีม่คี่าเฉลีย่ต ่ากว่าขอ้อื่น ๆ ในแต่ละดา้นสมควรน ามา
พจิารณาวางแผนเพื่อพฒันาใหด้ขีึน้ต่อไป ดงันี้ 
 1. ดา้นบุคลกิภาพ การมวีฒุทิางสตปิญัญาเหมาะสม ความสขุมุรอบคอบในการปฏบิตังิาน การใชว้าจาสภุาพต่อ
บุคคลทุกวยั 
 2. ดา้นความรบัผดิชอบ รบัผดิชอบในการแสวงหาทรพัยากรมาสนบัสนุนการบรหิารงานในชมุชนใหป้ระสบผลส าเรจ็ 
เปิดใจกวา้งและยอมรบัในความผดิพลาดของตนเอง 
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 3. ดา้นการตดัสนิใจ ใชข้อ้มลูสารสนเทศทีถู่กตอ้งในการตดัสนิใจ แกไ้ขปญัหาโดยการสรา้งทางเลอืกอย่าง
หลากหลาย และเลอืกทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุในการตดัสนิใจ 
 4. ดา้นการตดิต่อสือ่สาร การสือ่ความหมายดว้ยการพดู การเขยีน การสัง่การทีช่ดัเจนเขา้ใจง่ายสามารถปฏบิตัไิด ้
การชีแ้จงการปฏบิตังิานใหชุ้มชนเขา้ใจและสามารถปฏบิตัไิด ้
 5. ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม การมคีวามยุตธิรรมไม่ล าเอยีง การสรา้งความเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวในหมู่คณะ 
  ดงันัน้ คณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์ควรน าไปเป็นขอ้สนเทศในการวางแผนใน
การปรบัปรุงและพฒันาภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนในประเดน็ทีย่งัดอ้ยกว่าขอ้อื่น ๆ ใหด้ขีึน้เพื่อใหเ้ป็นทีย่อมรบัของ
ประชาชน ซึง่จะสง่ผลใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการชมุชน ซึง่เปรยีบเสมอืนผูช้่วยเหลอืการด าเนินของผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่ ไดด้ าเนินงานตามภาระหน้าทีข่องคณะกรรมการชุมชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสดุกบัประชาชน
และทอ้งถิน่สบืไป ในสว่นของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์ควรน าขอ้สนเทศนี้ไปพฒันาตนเองใน
ประเดน็ทีต่นเหน็ว่าดอ้ยอยู่ใหด้ยีิง่ขึน้เช่นกนั เพื่อเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ของตนเองใหด้ขีึน้เป็นทีย่อมรบั ศรทัธาของ
ประชาชน อนัจะสง่ผลใหป้ระชาชนเกดิความเชื่อมัน่และไวว้างใจในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้รรลุผลไดอ้ย่างประสทิธภิาพต่อไป 
 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 ควรศกึษารปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชมุชนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในจงัหวดักาฬสนิธุ ์
 

กิตติกรรมประกาศ 
 วทิยานิพนธฉ์บบันี้  ส าเรจ็ไดด้ว้ยความกรุณาและความชว่ยเหลอือย่างดยีิง่จาก  อาจารย ์ดร.ทรงศกัดิ ์ จรีะสมบตั ิ 
อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกั  อาจารย ์ดร.วทิยา  เจรญิศริ ิ และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ยภุาพร ยุภาศ  อาจารยท์ี่
ปรกึษาวทิยานิพนธร์ว่มทีก่รุณาใหค้ าปรกึษาแนะน า  ตรวจสอบ  และแกไ้ขขอ้บกพร่องของวทิยานิพนธ ์ ตัง้แต่ตน้จนส าเรจ็
เรยีบรอ้ย  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ ณ  โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.เสาวลกัษณ์  โกศลกติอิมัพร  ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธแ์ละ
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ชยากานต ์ เรอืงสวุรรณ  กรรมการสอบวทิยานพินธ ์ ผูท้รงคุณวฒุทิีก่รุณาใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิ  
ท าใหว้ทิยานิพนธฉ์บบันี้มคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยห์ลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ผู้
ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้ ตลอดทัง้ต ารา  ผลงาน  และเอกสารวชิาการของทุกท่าน  ทีผู่ว้จิยัไดน้ ามาใชป้ระกอบการวจิยั  
ก่อใหเ้กดิแนวคดิอนัมคีุณค่าอยา่งยิง่ 
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ABSTRACT 

 

The objectives of the research were to survey and analyze the problems of community weaving 

business in Maha Sarakham Province, design a model for professional development of the community 

weaving business, and assess the professional development model. The research methodology consisted of 

three steps: 

Step 1: Contextual study and analysis of the community weaving business was conducted by 

questionnaire and dept interview methods. The data were collected from 5 representatives of each 

community business group consisting of council members and community business group members. 1) The 

survey showed that the community business groups have been established for three more years. There were 

about thirty members of the community business group. The primary goal of the business was to earn more 

income for the members.  2) The study showed that the community weaving  business had community 

business funds of 5000-20000 baht, and the simple and systematical accounting was used for the business 

management. 3) Regarding the personnel management, it was found that most of the members were 

provided opportunity to train their professional skills organized by the government sectors. However, the 

study it indicated that the member got little dividend and they had trouble of money regarding the welfare 

service. The council administration was employed for the business management, and most of the members 

were provided opportunity to share idea of the business management. 4) Regarding the buildings and 

location, it was found that a house of the chairman or a community hall was a meeting place for the 

members. 5) Regarding the productivity and marketing, it indicated that most of the products have not been 

certified yet, and the products were sold in Maha Sarakham province and neighboring provinces. The three 

main problems of the community business were marketing management, financial management and leaders. 
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Step 2: The professional development model was designed and assessed by using the focus group 

discussion and brain storming methods of 20 experts, academicians and businesspersons. As a result, there 

were 12 activities for the community business development consisting of 6 marketing activities: marketing 

training for community   business, workshop on marketing plan, advisory staff, community-based learning, 

and improvement of motivation; 5 financial management activities: community business accounting training, 

workshop on accounting, advisory staff and improvement of motivation; and one leadership activity: excellent 

leadership training. 

Step 3: The evaluation of the development model was implemented to the members of community 

weaving business groups in Kudrang district, Maha Sarakham Province. The result indicated that the 

community business was managed efficiently and effectively.    

KEYWORDS: Potential, Community  Weaving  Business 
 

INTRODUCTION 
 Community weaving business in Maha Sarakham province has been a member of the 

OTOB project , One Tambon One Product Project of Thailand in 2009.There are ninety four 

groups of the weaving products in Maha Sarakham province. Thirty two 4 and 5 star products 

(30%) have been certified by the Thai government. Most of the community weaving business in 

Maha Sarakham has encountered  problems of the management. It is obvious that the 

professional skill and knowledge of the members of weaving business in Maha sarakham 

should be developed for efficient  management. Therefore, an author is interested in conducting 

research on “Community  Weaving  Business Potential  Development”. The research 

methodology consists of three steps: problem and need analysis, design and development of a 

model, model implementation and evaluation. The research emphasizes on sustainable 

development of the community weaving business, and the model can be promoted and used for 

other professional groups. 

 
MATERIALS AND METHODS 

 Step 1  Contextual study and analysis of the community weaving business was conducted by 
questionnaire and dept interview methods. The data were collected from 5 representatives of each 
community business group consisting of council members and community business group members.  
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 Step  2  The professional development model was designed and assessed by using the focus 
group discussion and brain storming methods of 20 experts, academicians and businesspersons.  
 Step 3 The evaluation of the development model was implemented to the members of community 
weaving business groups in Kudrang district, Maha Sarakham Province.  
            

RESULTS AND DISCUSSION 
   Step 1:  As a result, 1) The survey showed that the community business groups have been 

established for three more years. There were about thirty members of the community business group. The 

primary goal of the business was to earn more income for the members.  2) The study showed that the 

community weaving  business had community business funds of 5000-20000 baht, and the simple and 

systematical accounting was used for the business management. 3) Regarding the personnel management, it 

was found that most of the members were provided opportunity to train their professional skills organized by 

the government sectors. However, the study it indicated that the member got little dividend and they had 

trouble of money regarding the welfare service. The council administration was employed for the business 

management, and most of the members were provided opportunity to share idea of the business 

management. 4) Regarding the buildings and location, it was found that a house of the chairman or a 

community hall was a meeting place for the members. 5) Regarding the productivity and marketing, it 

indicated that most of the products have not been certified yet, and the products were sold in Maha 

Sarakham province and neighboring provinces. The three main problems of the community business were 

marketing management, financial management and leaders. 

Step 2:  As a result,  there were 12 activities for the community business development consisting of 

6 marketing activities: marketing training for community   business, workshop on marketing plan, advisory 

staff, community-based learning, and improvement of motivation; 5 financial management activities: 

community business accounting training, workshop on accounting, advisory staff and improvement of 

motivation; and one leadership activity: excellent leadership training. 

Step 3:  As a result, indicated that the community business was managed efficiently and effectively.  

 

CONCLUSIONS 
 The research finding indicated that the developmental model of community weaving 
business consisted of 12 activities. The model was promoted to other weaving business in Kud 
Rang District, and advised by the author and her RMU working staff for the practical guideline 
of efficient business management. In addition, RMU Research and Development Institute has 
organized community business training: business accounting course, community business 
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marketing including leadership development courses for the members of community business 
groups in Maha Sarakham province. 
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ABSTRACT    

This study aimed to 1) investigate the student’s participation and interaction in learning activities; 2) 
develop the learning activities for the course: Fundamentals of Multimedia and Animation: Elements of 
Multimedia; 3) conduct a comparative study on pre- and post- learning outcomes; and 4) investigate the 
satisfaction of the students and the sample group toward the leaning activities including 36 of the first-year 
undergraduate students majoring in Multimedia and Animation Technology, Faculty of Information 
Technology. The research tools consisted of learning activities, the learning outcome assessment form, and 
student’s satisfaction evaluation form. The statistical approaches applied in this study were t - test (One-
Group) and t - test (Dependent Samples) 

The research outcome found that 1) 100% of the students practically participated in the learning 
activities through the social network; meanwhile, the student’s interaction was 56 time; 2) the effectiveness 
of the learning activities was 80.07/81.94, which was met  80/80 criteria; 3) the post learning outcome was 
higher than the pre- outcome with a significance of .05’ and 4) the student’s overall satisfaction was from 
satisfied to very satisfied. 

 
 

KEYWORDS: Animation, Multimedia, Student-Centered learning, Social Network 
 

1. INTRODUCTION 

 Nowadays, the advanced sciences and technology are playing an remarkable role in the management 
system in an educational organization. In particular, computer and internet is mostly needed in all kinds of 
educational organizations in order to empower the educational management to move faster, be more 
effective, as well as be harmonized with the global changes. Hence, both teachers and students are 
required to be capable in using the computer and internet, and be able to apply them to create an effective 
educational management system and classroom management.  
 Computer becomes important after it has been introduced to the educational system e.g. a study of 
computer software, electronic circuit designing, development of communication via the computer network, 
Computer Assisted Instruction (CAI), and eBook. Unfortunately, the problem in using computer is that it did 
not gain the students' intention as much as expected since computer will be extremely useful only when it 
works on the internet. Thus, this instructional media requires to be developed to be more approachable for 
the students to use for their learning from any places. Indeed, this instructional media becomes popular 
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and easily available when it is provided through the Social Network.In this regard, the research aims to 
create the classroom management that is subjected to the objectives determined in a Bachelor of Science 
in Multimedia Technology and Animation, Faculty of Informatics. This study focuses on the course Basic 
Multimedia and Animation. Formerly, the classroom management for the mentioned course was managed 
only by lecturing and giving examples in the class. 
 The classroom management on the social network will promote the student to learn at any moment, 
participate in all learning activities, instantly interact with the teacher, and be able to search for useful 
information e.g. the samples of multimedia offered on the internet. Namely, this information can be shared 
among the students through the social network as the knowledge expansion, so that the students will 
understand more about the Elements of Multimedia and showed positive attitudes toward the provided 
learning activities. After all, the students' learning achievement toward the components of multimedia will be 
highly increased. 
 

2.  MATERIALS AND METHODS 
2.1 Research Instruments 
 The instruments applied in this study included: 
 2.1.1 The learning activity on the Elements of Multimedia, Basic Multimeida and Animation. The 
instrument was developed through the following steps. 
 1) Study on the instrument for classroom management that encourage the student's interation and on 
the student-centered classroom management.  
 2) Create the learning activity in classroom by using Ning Social Network on the components of 
multimedia, Basic Multimedia and Animation. 
 3) Create the learning activity and Q/A (Question/Answer) issues regarding 2 dimensions as follows. 
 3.1) Definition and property of multimedia. 
 3.2) The multimedia application. 
 4) Create the student's group and the learning activity on Ning Social Network. The group was named 
'Basic Multimedia and Animation'. 
 5) Evaluate the student's participation and interaction toward the learning activity. 
 2.1.2 Student's learning achievement test was developed as follows. 
 1) Gathering the information 
 1.1) Study on the creation of effective test and its validity and reliability [1]. 
 1.2) Study and analyze the course's content from its description and objectives thoroughly.     
 2) The Test Development and Evaluation 
 The test was developed as the multiple-choice examination test with 4 choces. The test contains 20 
items. 10 students were randomly selected to take the test in order to find its errors.   
 3) Conclusion 
 The examination test was revised and developed before being printed as the complete manuscript.    
 4)  The sample group complete the test. 
 2.1.3 The questionnaire for the student's satisfaction toward the classroom management was 
developed as follows. 
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 1) Study on the creation of the questionnaire for the students' satisfaction toward the learning process 
through the network focusing on the student's participation and apply it to build the questionnaire for the 
classroom management on Ning Social Network. The source of the questionnaire creation was applied 
from the questionnaire for the student's satisaction toward the classroom management with eBook (Tele-
Center for Education and Development in Rural Area, 2009).   
 2) Create the questionnaire for the student's satisfaction that contained 13 items covering 3 
dimensions. The questionnaire was rating scale applied from Likert's. 
 3) Prepare 36 copies of the questionnair for the sample group. 
2.2 Research Methodology  
 The research methodology was illustrated as the followings. 
 2.2.1 Pre-Stage 
 This study was conducted in a classroom as an experimental research using one group pres-test and 
post-test design as presented below. 
 
 
 
   

Figure 1: One Group Pre-test and Post-test Design 
     X = Treatment (Classroom management) 
    T1 = Pre-test 
    T2 = Post-test 
  

2.2.2  Steps of an experimental research were explained as below. 
1)  The sample group was selected by purposive sampling. The sample group consisted of 36 freshmen 

students majoring in Multimedia Technology. 
2)  Conduct the pre-test. 
3)  Conduct the classroom by Ning Social Network 
4)  Evaluate the capability in creating an innovative knowledge for each learning unit. 
5)  Conduct the post-test 
6)  Allow the sample group to complete the questionnaire 

 2.2.3 Post-stage 
 1) Evaluate the student’s learning achievement and compare the post-test and the pre-test scores to 
see the difference. T-test was applied. 
 2) Evaluate the student’s satisfaction toward the learning activity on Ning social network. 
 

3.  RESULTS 
3.1 Student’s Participation and Interaction 
 The researcher created the Q/Q issues on the Elements of Multimedia regarding 2 dimensions on the 
website: http://orapida.ning.com, which was accessible for all students to learn. The student’s overall 
participation was conclusively discussed after the activities had been completed. 
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Table 1: Student’s Participation and Interaction 

Q/A issues 
Number of the participants Interaction 

Number of 
student 

Participation Participation (%) Number of 
participation 

% 

1. Definition and property of 
multimedia 

36  36  100.00  58  161.24  

2. Multimedia application 36  36  100.00  54  150.12  
Average of student’s participation (%) 100.00  155.68 

 
 According to Table 1, it was indicated that the student’s participation in the learning activity on the 
social network was 100%, as it was expected to exceed 80%. After participating the activity, an average of 
the student’s interacrtion was 155.68%.     
3.2 An analysis of the Student’s Learing Performance on the social network 
 The student’s learning performance on the social network was analyzed based on the 80/80 criteria to 
find the average scores of the test in each unit (E1) and of the post-test (E2) on the Elements of 
Multimedia.    
 
Table 2: Student’s Learning Performance on the Social Network based on E1/E2 Criteria 

Activity 
Classroom management performance 

Evaluation criteria 
(E1) (E2) 

Activity offered during the 
class 80.07 - 

80 

Post-test - 81.94 80 
  
 According to Table 2, it was indicated that the classroom management on the Elements of Multimedia 
on the social network was considered effective. An average score of the student’s participation during the 
class (E1) was 80.07%. Meanwhile, an average score of the student’s post-test (E2) was 81.94%. 
3.3 The student’s learning achievement comparison 
 The researcher compared the learning achievement from the score of the 20-item test. 
 
Table3 : Student’s Learning Achievement 

Test Number (person) X  S.D. t-test 
Pre-test 36 9.50 2.10 

18.56 ** 
Post-test 36 16.39 1.71 

** Statistical significance = .05   
    t (.05, 35) =  2.0301 
 According to Table 3, the post-test score of the student who participated in the Elements of Multimedia 
on the social network was higher than the pre-test, indicating a significance of .05. 
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3.4 The student’s satisfaction analysis 
 The researcher inquired the student’s for their satisfaction toward the activity and the result was 
presented in Table 4.  
 
Table 4: Student’s Satisfaction Analysis 

Topics X  SD Satisfaction levels 
1. Content      
1.1  Appropriate content 4.64 0.59 Very satisfied 
1.2  Clarity of the content 4.53 0.77 Very satisfied 
1.3  Knowledge body for the practical use 4.64 0.64 Very satisfied 
Average 4.60 0.67 Very satisfied 
2. Learning Activity      
2.1  The student’s collaboration and assistance shared within a 
group 4.50 0.70 

Satisfied 

2.2  Student’s confidence to question and show personal opinion 4.44 0.69 Satisfied 
2.3  Student’s confidence to learn 4.56 0.88 Very satisfied 
2.4  Student’s participation in sharing and discussing within the 
group  4.58 0.65 

Very satisfied 

2.5  Better understanding toward the content 4.92 0.28 Very satisfied 
2.6  Student’s satisfaction for an opportunity to share personal 
opinion 4.61 0.90 

Very satisfied 

Average 4.61 0.68  
3. Convenience for Use      
3.1 All-time availability of the website’ 5.00 0.00 Very satisfied 
3.2 Equality in receiving services on the website 4.67 0.63 Very satisfied 
3.3  Capability in work individually and as a team 4.33 0.83 Satisfied 
3.4  Convinience for learning 4.92 0.37 Very satisfied 
Average 4.73 0.46 Very satisfied 
Total average 4.64 0.61 Very satisfied 

 
 From Table 4, the student’s satisfaction toward the Elements of Multimedia, Basic Multimedia and 

Animation course, on the social network was showed as Very Satisfied  ( X  = 4.65, SD = 0.61). When 
considering the topics, the satisfaction was showed as Very Satisficed for all topics i.e. Convenience for 
Use, Learning Activity, and Content. When considering the sub-topics, it was found that a sub-topic with 

highest average was ‘All-time Availability of the Website’ ( X  = 5.00, SD = 0.00). Next was ‘Better 

Understanding toward the Content’ ( X  = 4.92, SD = 0.28), and ‘Convinience for Learning’ ( X  = 4.92, 
SD) 
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4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION  
 The research outcome revealed that the student’s participation in the learning activity on the social 
network was 100% as it was expected to exceed 80%.  Participating the learning activity, an average of the 
student’s interacrtion was 155.68%.  In the same vein, Pisuttha Areerat [2] noted that the social network is 
an social approach that encourage the individuals or a group members to work as a team in which the 
learning process and knowledge body can be exchanged through the information technology. This 
technology aids building the knowledge, skills, and effective learning process, whilst the knowledge source 
and information can be shared over the society.   
 Studying on the effectiveness of the learning activity on the social network with E1/E2 criteria, the 
researcher found that the effectiveness was increased for 80.07/81.94%. This is similar to Darunnapa 
Nachairit’s study [3] stating that the effectiveness of the well-developed multimedia lesson provided on the 
internet was 81.0/80.94% which was higher than expected. This implied that the lesson on the network 
providing both pictures and description for each learning unit can promote the student’s learning by 
providing the useful information on the internet which is available at any place and time. Through this 
network,  the student can focus more on their self-learning and review the lessons any time they want. 
Similarly, Pisuttha Areerat supported that implementing the social network to promote the student’s learning  
will promote teamworking among the individuals or a group members, in which the learning process and 
knowledge body can be exchanged through the information technology system. Therefore, this technology 
apparently aids building the knowledge, skills, and effective learning process for the students, whilst the 
knowledge sources and information can be shared over the society.   
 Based on the result of the study on the student’s learning performance on the social network, the 
research discovered that the post-test score was higher than the pre-test, indicating significance of .05. In 
particular, the learning collaboration encouraged the students to help each other ; menawhile, all students 
had a chance to show their personal opinions, knowledge, and to discuss many issues with other 
members. Besides, the knowledge body shared and exchanged through Ning social network can be 
applied for further learning and increases the student’s post-test score. This outcome is similar to Rasarin 
senarodrattapong’s [4] and Wittaya Areerat’s [5] study on the learning collaboration which noted the 
student’s learning achievement with a significant implication. 
 The result of the study on the student’s satisfaction toward the learning activity on  the social network 
was showed as Very satisfied. It indicated that the students noticed the benefits from the lessons offered 
and showed positive attitude for learning through the network. The students gained excitement and 
motivation to learn, whilst they could review the lessons any time they wish. Finally, the students will gain 
knowledge and ahchieve the learning objectives. In the same vein, Manvika Nacnok[6] and Pisuttha 
Areerat claimed that the student showed high satisfaction when the lesson was provided on the social 
network. 
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ABSTRACT 
The purposes of this study were 1) to compare learning achievement 

against the set criteria and 2) to investigate the students’ satisfactions. The 
target groups were 33 students, second year undergraduate students in the field 
of Technology Multimedia and Animation. The instruments were achievement 
test and satisfaction questionnaire. The statistics used for analyzing the 
collected data were mean, and standard deviation; and t-test (dependent 
samples) employed for testing hypotheses. The results of the study were as 
follows:     

 1. The students’ learning achievements were higher than the set criteria 
at the .05 level of significance.  

 2. The students’ satisfaction as a whole was at a highest level. 
 
 
KEYWORDS: laboratory learning 
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1. INTRODUCTION  

The present curriculum based on the National Education Act BE 2542 
focused primarily on students for the change of politic, economy, community and 
technology. The curriculum gives the highest priority in learning process to help 
the students develop their full potential, learn by themselves and seek 
knowledge continuously throughout their lives. The National Education Act BE 
2542 provided that the substance and arrange activities must accordance with 
students’ interests and aptitudes. Learning activity must take into account the 
differences between cognitive skills to manage their situation and application of 
knowledge to use for prevent and solve problems. Learning activity help the 
students learn from the experience, training into practice to do a love of reading 
and learning continuously. It had a balanced combination of knowledge. In 
addition, teachers provide a learning environment for students and facilitate 
learning and knowledge; students can learn along the way of learning and 
teaching and various community resources. It was said that students are 
receiving instruction from a teacher. The roles of teachers change from transfer 
of knowledge to a facilitator of learning for students. The new roles will change 
the focus of learning toward  students rather than teachers [1]. Of the above, 
teachers continue to play important role in supporting experience, learning 
meaningful to students. The students are learning as much as possible 
according to the potential of each individual. 

Researcher as an instructor in the field of Technology Multimedia and 
Animation, Rajabhat Maha Sarakham University realize the importance of 
learning that focuses on the students themselves and the practice is to use 
professional skills to the next. The researcher is interested in research on the 
effects of laboratory learning for the second year undergraduate students who 
were enrolled in 702105 Techniques of Digital Photography. So that students 
can learn by acting as a skill and expertise too.  
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2. MATERIALS AND METHODS 

Target group  
 The 33 second year undergraduate students who were enrolled in 

7020105 Techniques of Digital Photography. 
Instruments 
 The instruments were learning achievement test and satisfaction 

questionnaire.  
Experimental procedures 
 This study is experimental research. The experimental details are as 

follows. 
 

E    X  T2 

 
   E mean target group 
   X  mean test after experimental  

T2  mean target group 
 Researchers have conducted experiments with 33 undergraduate students 

in the field of Technology Multimedia and Animation. The steps are as follows.  
  1.  Explained to the students about learning process. 
  2. Conducted experiments by learning activities are developed. 
  3. Tested students by using a learning achievement test after all of 

the content of learning activities. 
  4. Gathered the students’ satisfaction. 
  5. Summarizes the experimental results. 
 
Analytics 
 1. Compare learning achievement against citeria 70 percent.  
  The score after learning of the target group were analyzed by t-test 

(dependent samples). The level of statistical is the .05 level of significance.  The 
researcher tested the hypothesis. The assumptions are as follows. 
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 H0: The average score of the students after learning not exceed 
70 percent. 

 H1: The average score of the students after learning exceed 70 
percent. 

 
 2. The students’ satisfaction  
  After learning all of content, student answered the satisfaction 

questionnaire. The satisfaction was analyzed by mean and standard deviation.  
The analysis will use the average as compared with the evaluation criteria [2].  

4.51 – 5.00 means highest satisfaction 
3.51 – 4.50 means high satisfaction 
2.51 – 3.50 means medium satisfaction 
1.51 – 2.50 means low satisfaction 
1.00 – 1.50 means lowest satisfaction 

  The average criteria of students’ satisfaction in this study were higher 
than 3.50.   

 
3. RESULTS 

This study aimed to investigate the learning achievement and satisfaction of 
students. The results were as follows: 

 1. The students’ learning achievements  
  The researcher has studied the statistics from the t-test (dependent 

samples) by 70 percent compared with the results of the analysis appear in 
Table 1. 

 
Table 1 The analysis of learning achievement  

score student Average score t Sig 
Post test 33 22.45 -9.08 .000 

* the significant .05                                        
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  The mean score was 22.45, t is -9.08. The significant equal to .000 
considering the significant value which is less than the value α is set to 0.05 
indicates that the learning achievement of the students are statistically 
significant above 70 percent. 

  
 2. The students’ satisfaction 
  After the experimental procedure, researchers measured the students’ 

satisfaction. The results appear in Table 2. 
 

Table 3 The analysis of students’ satisfaction  
Item X  S.D. level 

Contents    
1.  Satisfaction of the course content. 4.61 0.50 highest 
2.  Content that is not too difficult. 4.58 0.50 highest 
3.  Application can be. 4.55 0.51 highest 
Learning activities    
4.  Using social networks to learn. 4.61 0.50 highest 
5.  Exchange of ideas through social networks. 4.79 0.42 highest 
6.  Communication / distribute news through social networking. 4.45 0.51 high 
7.  Opportunity to comment through social networks, friends and 
teachers. 4.52 0.51 

highest 

8.  Access to information and knowledge in times of need. 4.64 0.49 highest 
Assessment    
9.  Appropriate test methods. 4.45 0.51 high 
10. To get an appreciation for learning. 4.61 0.50 highest 

average 4.58 0.49 highest 
 
  Students were satisfied to laboratory learning as a whole at a highest 

level, mean was 4.58 and standard deviation was 0.49.  
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4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION  

The results showed that laboratory learning affect the learning of students. 
Due to the laboratory learning is learning activity that focused on the students. 
For laboratory learning, students have hands of experience and teachers were 
only there to help in the teaching and learning activities. So students who is 
going to build their knowledge of practical skills, knowledge and understanding 
[3] [4]. As a result, the students' learning achievement was higher than criteria.  

In addition, students were satisfied to laboratory learning as a whole at a 
highest level. Due to students practiced their own photographic practice. 
Teachers provided guidance on the student learning experience. It is response 
to the difference between people who recieve different learning. The students 
satisfied in the success of the operation as a target.  

The results were used, everyone will have to explain to the learning 
process, help the students understand their role, create awareness and  
awareness in learning. However, there are a variety of learning technique that 
focuses on learning. The research techniques appropriate to the students in 
each discipline. Because each student has a preference, forms of learning and 
have different features. 
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ABSTRACT 

 The objectives of the research were to: 1) compare the outcomes of trainees before and 
after training using the training course in teaching and learning with tablet and 2) investigate the 
trainees’ satisfaction after training using the effect of training course in teaching and learning 
with tablet .The Sample group were 60 teachers of Primary office of education in Maha 
Sarakham Province. The instruments of the research were: 1) Training course in teaching and 
learning with tablet  2) a learning assessment test and 3) a trainees’ satisfaction questionnaire. 
The statistics used were basic statistics and t-test (dependent sample). The results of the 
research were as follow: 1) The outcomes of trainees after training were significantly higher 
than before training at the .05 level and 2) The trainees satisfaction through the training was at 
a very suitable level. 
KEYWORDS: Training, Tablet  
 

1. INTRODUCTION 

Information technology and communications. Have been developed and applied widely. 
Economic, social and health industry, environment and education. The implementation of ICT 
applications in accordance with the context of each side. Through a channel of communication 
networks such as signal Wi-Fi, 3G, and devices such as Tablet PC. That the sender can send 
information to the audience quickly and safety of advanced technology and modern 
communications. The new inventions and notebook computers. There is a new model laptop 
and tablet which is used widely around the world. 

Government policies, particularly the education of the current government. In particular, 

policy development, information technology. Education to expand the international. The policy is 

of paramount importance. The government has set a clear policy to accelerate the development 
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of information technology for education as a tool to enhance the quality and distribution of 

educational opportunities available to study the electronic state. As a mechanism to change the 

paradigm of learner-centered learning, and encourages lifelong learning. Network development 

and development of "cyber home" that can deliver knowledge to students with high-speed 

Internet. The encourage students at all levels use the tablet to the computer. The television 

system. For educational expansion. Improve classroom. To obtain the electronic classroom. 

The act provides funds for educational technology can be implemented. So it is obvious that a 

policy of using information technology to education is a key dimension in the strategy towards 

efficient management of the learning society. It is a paradigm of a friend. The changes to the 

system of education that focuses on the important subject of the current reforms in the second 

decade. The same time the education policy of the government in the introduction "Tablet for 

Education". The media became a tool for education the matter and had quite a lot to adjust to 

the dimensions of change and development, education in Thailand in the Information Society, 

and high speed internet. The policy of the government aims to use the media tablet for every 

student to learn the capabilities and readiness of the existing. The students are the first phase 

of the project One Tablet PC Per Child. Will be focus on students at a total of about 539,466 

people targeted pilot of implementation of media tablet to learn of this development. 

Rajabhat Maha Sarakham University was educational institutions and local community 

development. The main function of universities to participate in the program is to promote and 

develop a network of teachers to students. Science, mathematics and technology. Schools in 

the area and a modern and efficient. Develop the skills of teachers and school personnel have 

the knowledge and ability to manage care and maintenance of the internet and development of 

a network of projects. To promote learning opportunities. Awareness information to the public 

as well as learning to work. The schools in the area as a center for the dissemination of data 

and information. Including for teacher Education personnel students, youth and the general 

public. With the District Office education area and local government organizations in the Maha 

sarakham Province. Has developed a training curriculum and training goals. To know and 

understand the benefits of information technology and networks and Training course in teaching 

and learning with tablet  
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Of such reason. Researchers are interested in training teachers in teaching with Tablet. 
Our focus is to respond to government policy. The expected Results of of this research will 
benefit the school. And Education personnel. And other interested persons to apply their 
knowledge to use. To improve teaching quality and more powerful. 

 
2. MATERIALS AND METHODS 

Research to study the Effect of Training course in teaching and learning with tablet for 
teacher in primary office of education in Mahasarakham Province.  

The research was conducted as follows : 
 1) The subjects were 60 teachers in primary office of education in Mahasarakham 

Province. 
 2) The duration of the experiment to collect data during on 17 - 18 April 2012. 
  3) The experimental. 

This research. Patterns experimental as shown in Table 1. 
Table 1 : The experimental 
    
 
 
That : 
 E Mean The target groups. 
 T1 Mean Testing before treatment. 
 T2 Mean Testing after treatment. 
 X Mean Training course in teaching and learning with tablet. 
 

 4) The instruments of the research were :  
 1) The training course in teaching and learning with tablet. 
 2) The learning assessment test.  

3) The trainees’ satisfaction questionnaire.  
 

 5. The statistics used were : 
  5.1 basic statistics used to assess the opinions and satisfaction. The threshold 

are as follows. (Boonchom, 2002) 
 
 

E T1 X T2 
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 4.50 – 5.00 Mean Highest 
 3.50 – 4.49 Mean High 
 2.50 – 3.49 Mean medium  
 1.50 – 2.49 Mean low 
 1.00 – 1.49 Mean lowest 

 5.2  t-test (dependent sample) were used to compare the outcomes of trainees 
before and after training using the training course in teaching and learning with tablet (Pisutta, 
2008)   
 

3. RESULTS 
1) Effect of Compare the outcomes of trainees before and after training using the  

training course in teaching and learning with tablet as shown in Table 2. 
   Table 2 : Effect of Compare the outcomes of trainees before and after training 
 
 
 
 
 
The results of the research were as follow : The outcomes of trainees after training ( X

=11.23, S.D. = 1.79)  were significantly higher than before training ( X   =7.42, S.D. =2.64)   at the 
.05 level  

 
2) investigate the trainees’ satisfaction after training using the training course in 

teaching and learning with tablet as shown in Table 3. 
Table 3 : investigate the trainees’ satisfaction after training 

Topic X  S.D. Meaning 
1. The suitable training. 4.45 0.57 high 
2. Procedures and Training course in 
teaching and learning with tablet. 

4.17 0.80 
high 

3. Requirements and Applications. 4.66 0.72 highest 
Average 4.43 0.25 high 

 
The results of the research were as follow : The trainees satisfaction through the 

training was at a very suitable level( X  =4.43, S.D. =0.25) . 

N 
Score 

Pre-test 
(N=60) 

Post-test 
(N=60) t Sig. 

X  S.D. X  S.D. 
60 15 7.42 2.64 11.23 1.79 23.05 .000* 
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4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION 
The results of the research were as follow :  
1) The outcomes of trainees after training ( X =11.23, S.D. = 1.79)  were 

significantly higher than before training ( X  =7.42, S.D. =2.64)  at the .05 level . 
2) trainees satisfaction through the training was at a very suitable level( X  

=4.43, S.D. =0.25) . 
 This research was training course in teaching and learning with Tablet. Used in 

the context of Primary office of education in Maha Sarakham Province. The target group 
has higher scores after the training. The satisfaction level. Therefore, training course in 
teaching and learning with Tablet . As an introduction to creating a framework to put 
into action the most effective learning and education today. 
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การพฒันาบทเรียนบนเครือข่าย เร่ือง ระบบสริุยะของเรา  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4   
ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือรปูแบบทีมแข่งขนั (TGT) 

Development  Web-Base  Instruction on Solar  System Topic. for  Prathomsuksa 4   
With  Team  Game  Tournament 

 
Warat Dolkul 

Address : 66 Moo 15 Tambol samKha Kuchinarai District Kalasin Province 46110 
 e-mail : noy_noy9@hotmail.com  

tel : 085-7529949 
 

บทคดัย่อ 
     การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาบทเรยีนบนเครอืขา่ย เรื่อง  ระบบสุรยิะของเรา  ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4  ด้วยเทคนิคการเรยีน
แบบร่วมมอืรปูแบบทมีแขง่ขนั (TGT) ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80  2) ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยบทเรยีนบนเครอืขา่ยดว้ยเทคนิคการเรยีนแบบร่วมมอืรปูแบบทมีแขง่ขนั (TGT) และกลุ่มควบคุมทีเ่รยีนดว้ยวธิปีกต ิ   
3) ศกึษาความพงึพอใจ ของกลุ่มทดลองที่ได้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยบทเรยีนบนเครอืขา่ยเรยีนดว้ยเทคนิคการเรยีนแบบร่วมมอื
รปูแบบทมีแขง่ขนั (TGT) ทีพ่ฒันาขึน้  กลุ่มตวัอย่างได้แก่  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนสามขาราษฎรบ์ ารุง  จ านวน 2 หอ้ง 
จ านวน 29 คน โดยการสุ่มอย่างง่ายดว้ยวธิกีารจบัฉลาก เครื่องมอืทีใ่ช ้ได้แก่ บทเรยีนบนเครอืขา่ย เรื่อง ระบบสุรยิะของเรา  แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิ ์ แบบประเมนิคุณภาพบทเรยีน  และแบบประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีน  สถติทิีใ่ชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และรอ้ยละ  ผลการวจิยัพบวา่ 1) บทเรยีนมปีระสทิธภิาพ 87.81/82.38 สงูกวา่เกณฑ ์E1/E2 ทีก่ าหนดคอื 80/80 2) ผูเ้ชีย่วชาญมคีวาม
คดิเหน็ในดา้นคุณภาพของบทเรยีนในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.52, S.D= 0.54)  3)  ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจต่อบทเรยีนในระดบัมากทีสุ่ด  
( X = 4.56, S.D =  0.46)   
 
ค าส าคญั   การจดักจิกรรมการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ย, ระบบสุรยิะของเรา, การเรยีนแบบร่วมมอืรปูแบบทมีแขง่ขนั 
 
 ABSTRACT  
     The purposes of this research were to: 1) develop Provision of academic text of Web-Based Instruction on the Topic of Solar 
System criteria  of 80/80; 2) the achievement of the group was organized to learn lessons on the techniques of cooperative 
learning on the team (TGT) and a control group, with the usual way.; 3) to study the satisfaction of the experimental group after 
learning through of the provision of Academic of Web-Based. The samples 2 rooms were an experimental  group of 19 control 
group and of 20 people  Phrathomsuksa 4 students, selected through simple random sampling, at  Samkharatbamrung  School.  
The research instruments for data collection were Web-Based Instruction on the Topic of Solar System, an achievement test, an 
assessment  form for the effecinstruction  of provision of Academic of Web-Based, and a questionnaire on students’ satisfaction 
with provision of Academic of Web-Based. The statistics  method used to analyzing data were percentage, mean and standard 
deviation.The results of the research demonstrated that  1)The efficiency of provision of academic of Web-Based was 
87.81/82.38 higher than the standard E1/E2  was fix at 80/80.  2) The experts’ average opinion on the quality of the provision of 
academic of Web-Based at the higher level. ( X = 4.52, S.D= 0.54)  3) The students showed their satisfaction at the higher 
level. ( X = 4.56, S.D =  0.46) 

 
Keywords   Web-Based Instruction, Solar System , Team Game Tournament 
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ค าน า 
 

     ในปจัจุบนัไดม้กีารน าเอาเทคโนโลยคีอมพวิเตอรม์าใชใ้นบทบาทเป็นผูส้อนอย่างกวา้งขวาง  ผลจากการสงัเคราะหง์านวจิยัทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ (ถนอมพร เลาหจรสัแสง.  2547 : 2-3) พบวา่ การเรยีนโดยใชค้อมพวิเตอรม์บีทบาทเป็นผูส้อนท าใหผ้ลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของนกัเรยีนสงูขึน้  เมื่อเทยีบกบัวธิสีอนแบบปกตทิีใ่ชค้รเูป็นผูส้อน  จากการอบรมโดยใชค้อมพวิเตอรเ์ป็นฐาน  (Computer Based 
Training : CBT) และการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรช์่วยสอน (Computer Aided Instruction : CAI) ซึง่เป็นสื่อทีไ่ดพ้ฒันาขึน้เพื่อพยายามน า
เทคโนโลยคีอมพวิเตอรม์าใชใ้นการเรยีนการสอน  โดยเนื้อหาทีบ่รรจุเป็นสื่อนัน้ในปจัจุบนัจะเป็นแบบสื่อประสมหรอืมลัตมิเีดยี (Multimedia)  
เนื่องจากมลัตมิเีดยีเป็นสื่อทีท่นัสมยั  มลีกัษณะพเิศษ และมพีลงัการสื่อสารอย่างมชีวีติชวีา ดงึดดูความสนใจของนกัเรยีนด้วยภาพกราฟิก
ภาพเคลื่อน ไหวและเสยีง  ช่วยในการสื่อสารระหวา่งนกัเรยีนดว้ยเหตุผลทีน่กัเรยีนบางคนไม่กลา้ถามขอ้สงสยั  การใชม้ลัตมิเีดยีจะชว่ย
แกป้ญัหาในส่วนนี้ได ้ โดยตอบสนองความต้องการในลกัษณะการศกึษารายบุคคล  และสามารถเพิม่ประสทิธภิาพการเรยีนรู้ไดม้ากขึน้
ขณะเดยีวกนัจะประหยดัเวลาไดม้าก (ไทยสมุทร  พลหงส์. 2554 : 1) โดยผูส้อนไม่ตอ้งเสยีเวลาซ ้าแล้วซ ้าอกีนอกจากนัน้ยงัถอืวา่ เป็นสื่อที่

สามารถสื่อความคดิ ไปยงัผูอ้ื่น  เพราะสามารถรบัได้ทัง้การอ่าน  การฟงั  การเหน็ภาพเคลื่อนไหวทีส่มจรงิ การเรยีนดว้ยคอมพวิเตอร์ชว่ย
สอนถอืเป็นสิง่ใหม่ทีจ่ะช่วยใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจในการเรยีนมากยิง่ขึน้เนื่องจากคอมพวิเตอรช์่วยสอนสามารถน าเสนอเนื้อหาไดร้วดเรว็ 
และน่าสนใจกวา่  สามารถน าเสนอภาพ  เคลื่อนไหวไดม้เีสยีงประกอบ  สามารถควบคุมไม่ใหน้กัเรยีนดเูฉลยก่อนได้  สามารถประเมนิและ
บนัทกึผลการเรยีนไดท้นัททีีน่กัเรยีน เรยีนจบ  และผูส้อนสามารถเปิดดผูลการเรยีนของนกัเรยีนแต่ละคนได้  (พเิชษฐ  พศิวง.  2549 : 1)  
นอกจากนี้ยงัตอบสนองขอ้มลูทีน่กัเรยีนป้อนเขา้ไปไดท้นัท ีซึง่เป็นการชว่ยเสรมิแรงนกัเรยีน (กดิานนัท์  มลทิอง.  2548 : 157) 
     ปจัจุบนัไดม้กีารน าเอาเทคโนโลยคีอมพวิเตอรม์าใชใ้นบทบาทเป็นผูส้อนอย่างกวา้งขวาง  และพบวา่การเรยีนโดยใชค้อมพวิเตอร์ท า
ใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนสงูขึน้  เมื่อเทยีบกบัวธิสีอนแบบปกตทิีใ่ชค้รเูป็นผูส้อน คอมพวิเตอรจ์งึถอืเป็นเทคโนโลยทีีม่บีทบาท
โดยตรงกบัระบบการศกึษา โดยสามารถน าเสนอและการแสดงผลดว้ยระบบสื่อต่าง ๆ ทัง้ในดา้นขอ้มลู รปูภาพ เสยีง ภาพเคลื่อนไหว  และ
วดีโิอ สามารถสรา้งระบบการมปีฏสิมัพนัธแ์บบโตต้อบท าใหก้ารเรยีนรูยุ้คใหม่ประสบความส าเรจ็ดว้ยด ี การใชส้ื่อประสมในการเรยีนการ
สอนและการท างานมมีานานแล้ว เดมิเป็นการน าสื่อหลายอย่างมาใชร้่วมกนั แต่ในปจัจุบนัมกีารน าคอมพวิเตอรม์าใชใ้นการควบคุมและผลติ
ชิน้งานสื่อประสม รวมทัง้พฒันาการของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรท์ าใหม้กีารใชส้ื่อประสมในลกัษณะทีแ่ตกต่างไป สามารถน ามาใชใ้นการ
เรยีนการสอนไดเ้ป็นอย่างด ี จงึเป็นเรื่องส าคญัอย่างยิง่ ทีผู่ส้อน ผูเ้รยีนและบุคลากรทางการศกึษาจ าเป็นตอ้งทราบถงึรายละเอยีดของสื่อ

ประสม เพื่อการสอนและการเรยีนรู ้ซึง่จะเป็นแนวทางหนึ่งทีจ่ะชว่ยใหส้ามารถน าไปประยุกตป์รบัใชใ้นการเรยีนการสอนไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ  (ดุสติ   ขาวเหลอืง.  2549 : 29)    
     การจดัการเรยีนการสอนทีจ่ะท าใหผู้เ้รยีนสามารถคน้พบความรู้ตอ้งใชเ้ทคนิควธิกีารสอนทีห่ลากหลายทีจ่ะท าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีน
อย่างมคีวามสุข สามารถสรา้งองคค์วามรู้ได้ โดยเทคนิคการสอนทีน่่าสนใจคอื วธิกีารเรยีนแบบร่วมมอื (Cooperative Learning) ซึง่เป็น
รปูแบบการเรยีนการสอนวธิหีนึ่ง ทีม่กีารจดักจิกรรมการเรยีนทีเ่น้นผูเ้รยีนส าคญัทีสุ่ดในการเรยีนรู้ โดยนกัเรยีนอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่มเลก็ๆ มี
กระบวนการท างานกลุ่มเป็นแบบทุกคนร่วมมอืกนั จดัใหน้กัเรยีนแต่ละคนในกลุ่มมคีวามสามารถแตกต่างกนั มบีทบาททีช่ดัเจนในการเรยีน
หรอืการท ากจิกรรมอย่างเท่าเทยีมกนั และได้เรยีนรูไ้ปพรอ้มๆ กนั มปีฏสิมัพนัธซ์ึง่กนัและกนัอย่างแทจ้รงิไดพ้ฒันาทกัษะ ความร่วมมอืใน
การท างานกลุ่ม สมาชกิในกลุ่มมสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ ตรวจสอบผลงานขณะเดยีวกนักต็อ้งชว่ยกนัรบัผดิชอบการเรยีนรูใ้นงาน
ทุกขัน้ตอนของสมาชกิในกลุ่ม นกัเรยีนจะบรรลุถงึเป้าหมายของการเรยีนรูไ้ดก้ต่็อเมื่อสมาชกิคนอื่น ๆ ในกลุ่มบรรลุเป้าหมายเชน่กนั (วชิณุี 
สารสุวรรณ. 2551 : 1) การเรยีนเป็นกลุ่มจะชว่ยใหเ้กดิความร่วมมอืในการแกป้ญัหา โดยส่งผลใหเ้กดิความรบัผดิชอบทัง้ในรปูแบบของกลุ่ม
และความรบัผดิชอบส่วนบุคคล ซึง่การเรยีนแบบร่วมมอื(Cooperative Learning) มเีทคนิคย่อย 5 เทคนิคดงันี้ STAD, TGT, TAI, CIRC 
และJIGSAW (Slavin. 1987 : 8-26) โดย  1) เทคนิคการแบ่งกลุ่มสมัฤทธิ ์(Student Teams-Achievement Divisions หรอื STAD) และ  2) 

เทคนิคการแขง่ขนัเป็นกลุ่มดว้ยเกม (Teams-Games-Tournamentsหรอื TGT) เป็นเทคนิคทีข่ ัน้ตอนทางการเรยีนทีค่ลา้ยคลงึกนั ได้แก่ 
การน าเสนอบทเรยีนต่อทัง้ชัน้การเรยีนกลุ่มย่อย การวดัผลทางวชิาการ โดยเทคนิค STAD ใชว้ธิกีารสอบย่อยแต่เทคนิค TGT ใชว้ธิกีาร
แขง่ขนัทางวชิาการ และขัน้สุดทา้ยคอื การยกยกทมีประสบผลส าเรจ็ โดยทัง้ 2 เทคนิคเป็นเทคนิคทีเ่หมาะกบัการเรยีนการสอนทีม่ี
จุดประสงคท์ีต่อ้งการใหก้ลุ่มผูเ้รยีนไดศ้กึษาประเดน็หรอืปญัหาทีม่คี าตอบทีถ่กูตอ้งเพยีงค าตอบเดยีว โดยมคี าตอบทีถ่กูตอ้งชดัเจน เชน่ 
การค านวณทางคณิตศาสตร์ การใชภ้าษา ภมูศิาสตร ์ทกัษะการใชแ้ผนที่ และความคดิรวบยอดทางวทิยาศาสตร์ มกีารจดักลุ่มนกัเรยีนตาม
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีม่คีวามแตกต่างกนัออกเป็นกลุ่มเพื่อท างานร่วมกนั กลุ่มละประมาณ 4-6 คน ประกอบดว้ยเดก็เก่ง 1 คน เดก็ปาน
กลาง2 คน เดก็อ่อน 1 คน  3) เทคนิคการสอนเป็นกลุ่มทีช่่วยเหลอืเป็นรายบุคคล (Team Assisted Individualization หรอื TAI) เป็น
รปูแบบการสอนทีผ่สมผสานแนวความคดิระหวา่งการร่วมมอืกนัเรยีนรูก้บัการสอนรายบุคคลรปูแบบของ TAI จะเป็นการประยุกตใ์ชก้บัการ
สอนคณิตศาสตร์  4) เทคนิคการอ่านและการเขยีนเป็นกลุ่ม (Cooperative Integrated Reading and Composition : CIRC) เป็นเทคนิคที่
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มุ่งพฒันาขึน้เพื่อสอน การอ่านและการเขยีนส าหรบันกัเรยีนประถมศกึษาตอนปลายโดยเฉพาะ และ  5) เทคนิคการต่อบทเรยีน (Jigsaw) 
เป็นรปูแบบการสอนทีเ่หมาะสมกบัวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรรยายทีเ่น้นการพฒันาความรู้ความเขา้ใจมากกวา่พฒันาทกัษะและเป็นวชิาที่
ผูเ้รยีนสามารถศกึษาเนื้อหาด้วยตนเองไดเ้ป็นอย่างด ี(สุนิศา โชตกิลาง. 2547 : 1) จาการศกึษาเทคนิคต่าง ๆ ของการเรยีนแบบร่วมมอืจาก
ทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ เทคนิคทีเ่หมาะสมน ามาใชใ้นรายวชิาวทิยาศาสตร์ อยู่ 2 เทคนิค ไดแ้ก่เทคนิคการแบ่งกลุ่มสมัฤทธิ ์(STAD) และ เทคนิค
การแขง่ขนัเป็นกลุ่มดว้ยเกม (TGT) จากการศกึษาเอกสารต่าง ๆ พบวา่ เทคนิคการแขง่ขนัเป็นกลุ่มดว้ยเกมชว่ยส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนศกึษา
คน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง ฝึกทกัษะกระบวนการกลุ่มทางสงัคม เชน่ ทกัษะกระบวนการกลุ่มทกัษะการเป็นผูน้ า ฝึกความรบัผดิชอบ และ
ฝึกการช่วยเหลอืผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ (นครนิทร์ โสแกว้. 2548 : 2) และนอกจากนี้ผูเ้รยีนยงัไดค้วามตื่นเตน้ สนุกสนานกบัการเรยีนรู้ การ
แขง่ขนัแบบ TGTไม่เหมอืนกบัการแขง่ขนัทางการเรยีนแบบอื่นทีม่กัเน้นแต่นกัเรยีนทีเ่ก่งเท่านัน้จงึมโีอกาสแขง่ขนัแต่ TGT ทัง้ผูเ้รยีนเก่ง
และไม่เก่งทีร่่วมทมีต่างตอ้งเขา้แขง่ขนัและไดร้บัค าชมเชยในผลส าเรจ็เท่าเทียมกนั  และจากงานวจิยัของ (อรทยั  นพนิยม. 2548 : 89-92) 
ไดศ้กึษาเรื่องการพฒันาแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูส้าระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์รื่อง โครงสรา้งและหน้าทีข่องเซลล์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่

1 โดยใชเ้ทคนิค TGT พบวา่ เทคนิค TGT มปีระโยชน์ต่อการจดักจิกรรมของครู ยงัส่งผลใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนดขีึน้ ชว่ยให้
นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูร้่วมกนั มปีฏสิมัพนัธต่์อกนั มกีารชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัระหวา่งสมาชกิภายในกลุ่ม 
     จากการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของโรงเรยีนในกลุ่มต าบลสามขา  ไดแ้ก่โรงเรยีนสามขาราษฎรบ์ ารุง, โรงเรยีนบ้านคุย, โรงเรยีน
ค าโพนทองบรบิูรณ์ราษฎรบ์ ารุง, โรงเรยีนบ้านบงึทอง และโรงเรยีนบ้านแกง้เดื่อ ปจัจุบนัมผีูเ้รยีนในระดบัช่วงชัน้ที ่ 1-2  จ านวน  3,319  
คน  มคีรแูละบุคลากรทางการศกึษา จ านวน  250  คน เป้าหมายคุณภาพการศกึษาในปีการศกึษา  2553  โรงเรยีนในกลุ่มต าบลสามขาได้
ก าหนดเป้าหมายผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของทุกระดบัชัน้  ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ  5  กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ กม็ี
เป้าหมายเพิม่ขึน้รอ้ยละ  5  ในปีการศกึษา  2553  โดยคดิเป็นรอ้ยละ 75  (โรงเรยีนในกลุ่มต าบลสามขา. 2553 : 5)  แต่จากการรายงาน
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ไม่ถงึเป้าหมายทีท่างโรงเรยีนก าหนดไว ้
กล่าวคอืในปีการศกึษา  2553  คะแนนเฉลีย่กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เท่ากบั 69.15  ซึง่ยงัไม่ถงึเกณฑท์ีก่ าหนด 
     ผูว้จิยัจงึได้พฒันาบทเรยีนบนเครอืขา่ย เรื่อง  ระบบสุรยิะของเรา  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4  ด้วยเทคนิคการเรยีนแบบร่วมมอืรปูแบบทมี
แขง่ขนั (TGT) ทีม่คีุณภาพและประสทิธภิาพ และคาดหวงัวา่ ผลจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยในครัง้นี้ ซึง่เป็นการจดักจิกรรม
ทีม่ทีัง้ภาพ เสยีง ภาพเคลื่อนไหว และประกอบดว้ยเนื้อหาทีส่มบูรณ์ครบถว้น มกีารโตต้อบกบัผูเ้รยีนอย่างหลากหลาย ผา่นการตรวจสอบ
จากผูเ้ชีย่วชาญดา้นต่าง ๆ  จะสรา้งความเรา้ใจใหผู้เ้รยีนเกดิความอยากเรยีนมคีวามสุขกบัการเรยีน  ท าให้ผูเ้รยีนมคีวามรู้  มคีวามเขา้ใจ
ในเนื้อหามากยิง่ขึน้  และส่งผลใหม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
      1.  เพื่อพฒันาบทเรยีนบนเครอืขา่ย เรื่อง ระบบสุรยิะของเรา  ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4  ดว้ยเทคนิคการเรยีนแบบร่วมมอืรปูแบบทมีแขง่ขนั 
(TGT) ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
     2. เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ดว้ยบทเรยีนบนเครอืขา่ยดว้ยเทคนิคการเรยีน
แบบร่วมมอืรปูแบบทมีแขง่ขนั (TGT) และกลุ่มควบคุมทีเ่รยีนดว้ยวธิปีกต ิ
     3. เพื่อศกึษาความพงึพอใจ ของกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยบทเรยีนบนเครอืขา่ยเรยีนดว้ยเทคนิคการเรยีนแบบ
ร่วมมอืรปูแบบทมีแขง่ขนั (TGT) ทีพ่ฒันาขึน้ 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
     ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ ไดแ้ก่ นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4  ภาคเรยีนที ่ 2  ปีการศกึษา  2554 นกัเรยีนโรงเรยีนสามขา

ราษฎรบ์ ารุง  อ ากุฉินารายณ์ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์ เขต  3  ซึง่ไดม้าโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
random sampling) ดว้ยวธิกีารจบัสลากหน่วยหอ้งเรยีน จ านวน 2 หอ้งเรยีน รวมทัง้หมด 29 คน กลุ่มทดลองทีเ่รยีนด้วยบทเรยีนบน
เครอืขา่ยทีพ่ฒันาขึน้ จ านวน 1 หอ้งเรยีน ได้จากนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ก จ านวนนกัเรยีน 15 คน กลุ่มควบคุมทีเ่รยีนด้วยวธิกีาร
สอนปกต ิจ านวน 1 หอ้งเรยีน ไดจ้ากนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ข จ านวนนกัเรยีน 14 คน 
     เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่  
          1. บทเรยีนบนเครอืขา่ย เรื่อง  ระบบสุรยิะของเรา  ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4  ด้วยเทคนิคการเรยีนแบบร่วมมอืรปูแบบทมีแขง่ขนั (TGT) 
        2. แบบประเมนิคุณภาพบทเรยีนบนเครอืขา่ย  
        3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
        4. แบบสอบถามความพงึพอใจ  
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     เนื้อหาทีน่ ามาใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นเนื้อหาสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เรื่องระบบสุรยิะของเรา  ประกอบดว้ยเนื้อหาดงันี้ 
          1. ดาวฤกษ์ 
          2. ดาวเคราะห ์
          3. ดาวพุธ  ดาวศุกร์ 
          4. โลก  ดวงจนัทร์ 
          5. ดาวองัคาร  ดาวพฤหสับด ี
          6. ดาวเสาร ์ ดาวยเูรนสั  ดาวเนปจนู 
          7. ดาวเคราะหน้์อย  ดาวเคราะหแ์คระ 
          8. ดาวหาง  อุกกาบาตและดาวตก 
     กรอบแนวคดิการวจิยั 

          กรอบแนวคดิในการวจิยัครัง้นี้  อธบิายโดยแสดงใหเ้หน็ภาพความสมัพนัธข์องตวัแปรตน้  และตวัแปรตาม   
ดงัแสดงในแผนภมูทิี่  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภมูทิี ่ 1  กรอบแนวคดิการวจิยั 

     จากแผนภมูทิี่ 1 ในการวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนวธิกีารระบบ (System Approach)  5  ข ัน้ตอน  ได้แก่  การ
วเิคราะห ์ การออกแบบ  การพฒันา  การทดลองใช ้ และการประเมนิผล โดยในการวจิยั ตวัแปรตน้ไดแ้ก่  บทเรยีนบนเครอืขา่ย  เรื่อง  
ระบบสุรยิะของเรา  ส่วนตวัแปรตามจดัแบ่งเป็น  2  ดา้น  ดงันี้ 
 ดา้นการสรา้งบทเรยีนบนเครอืขา่ย  ได้แก่  คุณภาพบทเรยีนบนเครอืขา่ยทีพ่ฒันาขึน้  

ดา้นการทดลองใชบ้ทเรยีนบนเครอืขา่ย  ได้แก่  ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์ E1/E2   ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  และความพงึพอใจ
ของนกัเรยีน 
     วธิกีารทดลอง การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิทดลอง ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามแบบแผนการทดลอง  One group Pre-test – Post-test 
Design (พสิุทธา   อารรีาษฎร.์  2551  :  158)  ดงัแสดงในตารางที ่1 

ตารางที ่1  แบบแผนการวจิยั  
กลุ่มตวัอย่าง สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 

E 1T  X 
2T  

C 1T  - 
2T  

ความหมายของสญัลกัษณ์  
    E  หมายถงึ      กลุ่มทดลองทีเ่รยีนด้วยบทเรยีนบนเครอืขา่ยทีพ่ฒันาขึน้ 
    C  หมายถงึ กลุ่มควบคุมเรยีนดว้ยวธิกีารสอนปกติ 
        1T      หมายถงึ      ทดสอบก่อนการทดลอง 

ขัน้ตอนการพฒันาตามแนวคดิวธิกีารระบบ 
1.  การวเิคราะห์     2.  การออกแบบ     3.  การพฒันา      4.  การทดลองใช ้    5.  การประเมนิผล 

 

ตวัแปรต้น 
บทเรยีนบนเครอืขา่ย เรื่อง  
ระบบสุรยิะของเรา 

 

 
ตวัแปรตาม 

ด้านการทดลองใช้บทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 
-  ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์ E1/E2 
-  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน   
-  ความพงึพอใจ  

1710



        2T     หมายถงึ      ทดสอบหลงัการทดลอง 
   X         หมายถงึ      จดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ครื่องมอืทีพ่ฒันาขึน้ 
 

ผลการวิจยั 
     จากการวจิยัครัง้นี้เป็นผลใหไ้ดบ้ทเรยีนบทเครอืขา่ย  เรื่อง ระบบสุรยิะของเรา  ซึง่ประกอบดว้ย  บทเรยีนทีพ่ฒันาดว้ยโปรแกรม Adobe 
Flash CS น าขึน้สู่เวบ็ไซตท์ี่พฒันาขึน้แลว้ ซึ่งมคีุณสมบตัคิรอบคลุมทางดา้นมลัตมิเีดยี  ไดแ้ก่ มขีอ้ความ ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  เสยีง
บรรยาย  เสยีงดนตรปีระกอบ และมกีารโต้ตอบกบัผูเ้รยีนทีห่ลากหลายรปูแบบ 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
            
 

ภาพท่ี  2 
แบบทดสอบก่อนเรียนบนระบบ  

ภาพที ่ 1 
น าเขา้สู่บทเรยีน - เวบ็ไซตแ์ห่งการเรยีนรู ้Education dek TGT 
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ภาพท่ี  3 
บทเรียนท่ีพฒันาดว้ยโปรแกรม Adobe Flash CS น าขึน้สู่เวบ็ไซต์ทีพ่ฒันาขึน้ 

ภาพท่ี  4 
กระดานสนทนาเรียนรู้ร่วมกนัภายในกลุ่ม  

ภาพท่ี  5 
ขอ้มูลการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
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จากการวิจยั พบว่า 
     1. ผลการหาประสทิธภิาพของบทเรยีนบนเครอืขา่ย  ตามเกณฑ ์ E1/E2  แสดงในตารางที ่ 2 
 

 

 
 
 

  
     จากตารางที ่1  ผลการหาประสทิธภิาพของบทเรยีนบนเครอืขา่ยตามเกณฑ ์  E1/E2  บทเรยีนบนเครอืขา่ยทีพ่ฒันาขึน้ 
มปีระสทิธภิาพเท่ากบั  87.81 /82.38  สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้(80/80) 
     2. ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนบนเครอืขา่ยโดยผูเ้ชีย่วชาญ  ผูว้จิยัไดน้ าบทเรยีนบนเครอืขา่ยไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ  จ านวน  3  ท่าน  
ประเมนิคุณภาพ  ผลการประเมนิ  ดงัแสดงในตารางที ่ 3   
 
 

     
     จากตารางที ่ 3  ผลการวเิคราะหค์วามเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ โดยรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด  โดยมคี่าเฉลีย่รวม  4.52 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.54  เมื่อพจิารณารายดา้นพบวา่มคี่าเฉลีย่ระหวา่ง  4.47 – 4.58  และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมคี่าระหวา่ง  0.51 – 
0.59  แสดงวา่ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ในดา้นคุณภาพการจดักจิกรรมการเรยีนรูบ้นเครอืข่าย และบทเรยีนบนเครอืขา่ย ในระดบัเหมาะสม
มากทีสุ่ด 
     3. ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนหลงัได้รบัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ย  ผูว้จิยัไดท้ าการ
สอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีน  โดยใชแ้บบสอบถามทีพ่ฒันาขึน้  ดงัแสดงในตารางที ่ 4   
 

 
รายการประเมนิ X  S.D. ความหมาย 

1. เนื้อหาและการ ด าเนินเรื่อง 4.64 0.40 มากทีสุ่ด 

2.  ภาพ ภาษา และเสยีง 4.60 0.45 มากทีสุ่ด 

3. ดา้น ตวัอกัษรและส ี 4.56 0.55 มากทีสุ่ด 

4. การจดัการบทเรยีน 4.60 0.40 มากทีสุ่ด 

5. วดัและประเมนิผล 4.68 0.51 มากทีสุ่ด 

เฉลีย่รวม 4.62 0.46 มากทีสุ่ด 

     
     จากตารางที ่4 ผลการศกึษาความพงึพอใจในภาพรวม อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่รวม 4.62  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
0.46 และเมื่อพจิารณารายดา้นพบวา่ค่าเฉลีย่ระหวา่ง  4..56  -  4.68  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมคี่าระหวา่ง 0.40  -  0.55  แสดงวา่ผูเ้รยีน 
มคีวามพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรู้บนเครอืขา่ย เรื่อง  ระบบสุรยิะของเราในระดบัมากทีสุ่ด 

เกณฑ ์E1/E2 ค่าประสทิธภิาพ การแปลผล 

E1 87.81 ดพีอใช ้

E2 82.38 ดพีอใช ้

รายการประเมนิ X  S.D. ความหมาย 
1.  การออกแบบเนื้อหาหลกัสตูร 4.58 0.51 มากทีสุ่ด 
2.  เนื้อหาทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน 4.49 0.53 มาก 
3.  รปูแบบเวบ็ไซตเ์พื่อการเรยีน e-Learning 4.47 0.59 มาก 
4.  การประเมนิผลการเรยีน 4.53 0.51 มากทีสุ่ด 

เฉลีย่รวม 4.52 0.54 มากทีสุ่ด 

ตารางที ่2 ผลการแสดงประสทิธภิาพของบทเรยีนบทเครอืขา่ย 

 

ตารางท่ี  3  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

 

ตารางที ่ 4  แสดงความพงึพอใจของนกัเรยีน 
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อภิปรายผลการวิจยั 
     การวจิยัครัง้นี้อภปิรายผลการวจิยั เนื่องมาจากประเดน็ต่าง ๆ ไดด้งันี้ 
 1. ประสทิธภิาพของบทเรยีนบนเครอืขา่ยโดยรวมเท่ากบั 87.81 /82.38  หมายความวา่ ผูเ้รยีนท าคะแนนจากการทดสอบ
ระหวา่งเรยีนเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ  87.81  และมปีระสทิธภิาพในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูเ้รยีนคะแนนจากการทดสอบหลงัเรยีน
เฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 82.38 ซึง่มคี่าประสทิธภิาพบทเรยีนบนเครอืขา่ยสงูกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80  เนื่องจากในการพฒันาบทเรยีนบน
เครอืขา่ยในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดพ้ฒันาบทเรยีนอย่างเป็นระบบ โดยเนื้อหาในบทเรยีนมคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ มคีวามเหมาะสมกบั
ระดบัความรูค้วามสามารถของผูเ้รยีน การเรยีนบทเรยีนสามารถโต้ตอบได้ภายในกลุ่มและครผููส้อนโดยการตัง้กระทูส้อบถามท าใหบ้ทเรยีน
มคีวามสมบูรณ์เหมาะส าหรบัการเรยีนแบบใหม่ทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนค้นหาค าตอบและเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  และขัน้ตอนการพฒันาบทเรยีนมี
การตรวจสอบคุณภาพโดยอาจารยท์ีป่รกึษาและผูเ้ชีย่วชาญ  มกีารแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญเพื่อใหไ้ดบ้ทเรยีนที่มี
ความสมบูรณ์มากทีสุ่ด  ท าใหบ้ทเรยีนบนเครอืขา่ยทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ สามารถน าไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ได้ สอดคลอ้งกบั

ผลงานวจิยัของ (สงิหา โพธแิท่น. 2549 : 78) ได้วจิยับทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน  เรื่อง  อเิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้  ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  3  
ผลการศกึษาคน้ควา้ปรากฏดงันี้  ประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์  กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ เรื่อง  อเิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้ 
ทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ  เท่ากบั  82.44/81.08  ซึง่สงูกวา่เกณฑท์ีก่ าหนดไว้           
     2. คุณภาพการจดักจิกรรมการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ย เรื่อง ระบบสุรยิะของเรา  โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  โดยมคี่าเฉลีย่รวม  
4.52  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54  เมื่อพจิารณารายดา้นพบวา่มคี่าเฉลีย่ระหวา่ง 4.47 – 4.58  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมคี่า
ระหวา่ง  0.51 – 0.59  แสดงวา่ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ในดา้นประสทิธภิาพของบทเรยีนในระดบัมากทีสุ่ด เนื่องจากผูว้จิยัไดด้ าเนินตาม
ขัน้ตอนเชงิระบบ 5 ขัน้ตอน  ได้แก่  ข ัน้การวเิคราะห ์ ข ัน้การออกแบบ  ขัน้การพฒันา  ข ัน้การทดลองใช ้ และขัน้การประเมนิผล ในการ
ด าเนินการในดา้นเนื้อหา  ดา้นสื่อและแบบทดสอบเพื่อใหม้คีวามสมบูรณ์ถกูตอ้ง  โดยผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาและวเิคราะหเ์นื้อหา  
จุดประสงคเ์พื่อน าไปใชใ้นการออกแบบบทเรยีน  อกีทัง้บทเรยีนทีพ่ฒันาขึน้ผา่นการทดลองใชแ้บบหนึ่งต่อหนึ่ง  การทดลองใชก้บักลุ่มเลก็ 
ผา่นการตรวจสอบจากอาจารยท์ีป่รกึษาแล้วประเมนิคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ  โดยการประเมนิโครงสรา้งบทเรยีน ประเมนิองคป์ระกอบ และ
ประเมนิผลลพัธ ์ ท าใหบ้ทเรยีนบนเครอืขา่ยทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้มเีนื้อหาทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน  มกีารจดัการเนื้อหาและองคป์ระกอบใน
บทเรยีนทีเ่หมาะสม ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนอยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (กลัยาณี  ยะสานตทิพิย์. 
2552 : 165)  ผลการวจิยัพบวา่  ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ย อยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด   
(  = 4.72, S.D. = 0.45) 
     3. ความพงึพอใจของ ผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ย โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่รวม 
4.62  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46  และเมื่อพจิารณารายดา้นพบวา่ค่าเฉลีย่ระหว่าง ค่าเฉลีย่ระหวา่ง 4.56 - 4.68ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมคี่าระหวา่ง 0.40   ถงึ 0.55  แสดงวา่ผูเ้รยีน มคีวามพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ย เรื่อง ระบบสุรยิะของเรา 
ในระดบัมากทีสุ่ด เนื่องจากบทเรยีนมลีกัษณะเป็นมลัตมิเีดยี  มภีาพ เสยีง  สสีนัสวยงาม มคีวามเร้าใจ  ดงึดดูความสน  เหมาะสมกบัวยัของ
ผูเ้รยีน  สามารถเสรมิสรา้งประสบการณ์ให้แก่ผูเ้รยีนไดเ้ป็นอย่างดี สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  (กลัยาณี  ยะสานตทิพิย์. 2552 : 165)  
ผลการวจิยัพบวา่  ความพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอร์ชว่ยสอน พบวา่ ผูเ้รยีนมคีวามพอใจในระดบัมากทีสุ่ด  (Χ  = 4.69, 
S.D. = 0.47) 

 
สรปุผลการวิจยั 

     จากผลการวจิยัสรุปไดว้า่ บทเรยีนบนเครอืขา่ย ทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพในระดบัพอใช ้ผลประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญ อยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด และจากผลการทดลองใชก้ลุ่มทดลองมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ดต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ย  ดงันัน้การจดั
กจิกรรมการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้ เป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยทีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถน าไปใชใ้นการ
จดัการเรยีนรูไ้ด้ 
 

การน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
     บทเรยีนบนเครอืขา่ยทีพ่ฒันาขึน้สามารถท าใหน้กัเรยีนมคีวามรู ้ ความเขา้ใจ  ในสาระทีเ่รยีนและส่งผลใหม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
สงูขึน้  ครผููส้อนไดจ้ดัท านวตักรรมและพฒันาการจดัการเรยีนรู ้ รวมทัง้เป็นแนวทางส าหรบัครคูนอื่น ๆ ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร ์ 
และกลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ื่น ๆ สถานศกึษาไดแ้นวทางในการพฒันาสื่อการเรยีนรู้ และน าเทคโนโลยกีารศกึษามาพฒันาการจดัการเรยีนรู ้ 
เพื่อส่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
     การวจิยัในครัง้นี้ส าเรจ็ลุล่วงด้วยด ีผูว้จิยัขอขอบพระคุณ ดร. สายชล  จนิโจ  ผศ.สทิธชิยั  บุษหมัน่ อาจารยก์าญจนา  ค าสมบตั ิ 
อาจารยจ์ติเกษม  พฒันาศริ ิ อาจารยด์วงอุไร สระเพช็ร  อาจารยจ์นัทรา  สุระพร อาจารยไ์พวลัย ์ นิลผาย  นายวชิาญ  เอีย่มรศัมกีุล  
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบ้านคุย นายเฉลมิชยั  หาญกุล  และผูอ้ านวยการโรงเรยีนสามขาราษฎรบ์ ารุง นายยงยุทธ  ดลกุล  เจา้ของบทความ  
เอกสาร ต ารา และงานวจิยั  ตลอดจนผูเ้ชีย่วชาญและผูท้รงคุณวฒุ ิ ทีใ่หค้วามอนุเคราะห ์ ใหค้ าปรกึษา แนะน าและใหข้อ้เสนอแนะในการ
วจิยัในครัง้นี้ 
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ABSTRACT 

This study was conducted with a primary aim to solve the possible problems on Software Operation course through the product c reating 
approach implemented with student-centered classroom. This approach was expected to meet the 80/80 criteria, in order to seek out the 
Effectiveness Index (E.I.) of the leaning activity through the product creation, product design, and instructional media crea tion, public relation 
document creation, and to examine the satisfaction of the students who studied through the product creating approach. The target gr oup 
selected for this study included 27 freshmen, as a whole class, majoring in Information Technology, at Rajabhat Mahasarakham University, 
during the first semester of an academic year 2011. The sample was selected by purposive sampling. The outcomes were as follo ws. 

1. The computer lessons on Software Operation course through the product creating approach implemented with student-centered 
classroom indicated 88.94/82.13 of Effectiveness Index 

2. An Effectiveness Index of the classroom management for computer lesson on Software Operation course through the product 
creating approach implemented with student-centered classroom was 0.7936. This Effectiveness Index indicated that the student’s leaning 
achievement had been increased for 79.36%. 

3. The student who attended the computer lesson on Software Operation course through the product creating approach implemented 
with student-centered classroom showed higher leaning achievement for post learning with significance = .01.  

4. The satisfaction of the student who attended the computer lesson on Software Operation course through the product creating  
approach implemented with student-centered classroom was at the highest level, with mean =4.59 and standard deviation = 0.08.  

 
KEYWORDS : Learning Achievement ,Student-Centered 

 

INTRODUCTION 
In the state of society now of learning and instruction that education. The information technology is come in influential 

cause way change teaches the way studies way of life and the work of a teacher and a student greatly especially. When  the 
social has using technology the computer and telecommunications. Technology has in the communication and the work together 
already. 

Technology  be changed like to the format of  ICT (Information Communication Technology)  at distinct cause confiscate of 
automatic office, E-Commerce, long distance education changes the network  and many a lot of again about  that make born 
way education change and type learning heavily  make the knowledge differs at exist a lot of in the social now cannot relay  and 
learn put to an end  Those knowledge can relay  and announce come out to learning social has of the human being easily and 
still can affect reach the network. The computer in the system  both of the system within (Intranet)  and computer network , 
worldwide  be Internet  build learning are born get be well-known and spread go to every  worldwide level  both of in the system 
(Formal)  outside the system (Non Formal)  and follow the temperament (Individual). Which  be not only the quantity in 
spreading at influential tall in both of connection of a telephone  glass relationship  and the artificial satellite only. The quality in 
knowledge lead of the Internet still of good quality tall in the character of the mixed media  (Multimedia)  as well  be.  There is 
the integration takes messages that is formed picture hand book, sound , picture , and V good see together and still mass media 
that develop to have the modernity and tall quality goes up nonstop again  make learning place where is appropriate. There is 
the communication quickly can appreciate the data source and can investigate to follow the interest of individual unlimited time 
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place. The classroom and student age be learning that respond build [wasp] lifetime learning true actually thus learning in 
information age that modifies to go to meet that. The technology is significant more and more  especially side computer 
technology and telecommunications communication. There is important role builds [wasp] education development composes. 
(Punlop Piriyasurawong . 2543 : 39) 

The administration studies in now then must correspond age globalization accident age electronics world and the fiber-
optic that progression science progress. The data and knowledge substance are happening and modify all the time every age 
student then is likely learn from knowledge place that exists all-round both of from person teacher, teacher and the environment. 
The student must have the deftness in using advanced technologies such as computer  internet. (office of the National Education 
Commission. 2545 : 21) The instruction in subjective take action to use readymade software  information technology branch  
preceding the administration studies the instruction that emphasizes. The student in witness  give the student has studied to 
learn from the order or order menu  at readymade software prepares to keep step by step while  which an instructor is will the 
narrator arrives at the duty ability  and the instruction of order menu aforementioned  from instruction education has preceding. 
The student learns using order or  a menu in readymade software  but  lack  integration  something using ability of readymade 
software for can build the work not full the capability  cause the education in subjective aforementioned don't achieve according 
to the field fixes that is to say. The student is omniscient the ability in skill using program applied development at uses 
extensively in an office  and something choose use a program are appropriate the work that ministers. The  majority student  
cannot use the procedure thinks in designing work or  using ability of readymade software fully the capability to wil l bring about 
to the practice to TRUE for  procedure development studies. The instruction has the efficiency more and more  then agree 
change come to emphasize activity education instruction arrangement that emphasize the student in witness  by use the learning 
process by the way ministers to create the work  give a chance give. The student participates in  creating work widely there is 
planning work  participating in the education exchanges to learn  by have the researcher performs to are the adviser and train to 
minister go to at the same time  which  will make instruction subjective education takes action to use readymade software, 1 
division about [story]  cow fiddle program of 1 year branch information technology student  27 persons amounts in 1/2554 
semester succeeds increasingly. The student is omniscient the understanding. There is the ability in creating work has from 
readymade software  cause way education tall achievement goes up and the student have the contentment build  the education 
more and more. 

 

MATERIALS AND METHODS 
The research this time is the experimental research  for seek the efficiency of learning of the student who uses the 

learning process by the way creates the work  in subjective take action use  the software is readymade  for faculty information 
technology student 1year Rajabhat Mahasarakham university  manage research follow the step as follows. 

Target group : at use in the research this time  be 1 year faculty information technology student Rajabhat Mahasarakham 
university in 2554 1 academic year amount 27 persons semesters  get come to by the filtration likes to specify (Purposive 
Sampling)   

 
A tool that use in the 
1. The conspiracy research manages to learn  subjective take action using program readymade  fiddle cow with the way 

creates.  
2.  The test works evaluates to are accomplished education way subjective take action using program readymade  fiddle 

cow with the way creates the work 10 question. 
3. The questionnaire temple contentment amounts that have to build  computer subjective lesson s take action using 

program readymade fiddle cow  with the way creates the work  be like the scale about the value (Rating Scale)  divide 
contentment level is 5 the level  be  most . The very  moderation  the a little  and least. 

 
The administration and pick to collect the data 
 Lead the conspiracy manages to learn go to apply to part field student  (Field Testing)  test with the sample  27 persons 

amounts for seek index effect value  compare with way education achievement and the target group  seek the contentment in 
the education of the student. 
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Evaluation  (Evaluate and Revise)  
 Lead that get come to conclude  follow the step  the evaluation between manage be the evaluation in each the step of 

the administration and back using lesson evaluation by issue all summary in a picture of way statistics value and have changed 
that in this step will can summarize that  how is a lesson of good quality and the efficiency  and make a report concludes next. 

 
The administration experiences 
1. The preparation experiences  
     1.1 the researcher prepares the conspiracy manages to learn , and a document that relate all check  
    1.2 orderly justices s prepare the place and a computer that use in the experiment , by use computer laboratory, 

information technology faculty Rajabhat  Mahasarakham university. 
     1.3  fix while  will do the experiment  in the semester at 2554 academic years. 
2. manage to experience  as follows  
 2.1 The period of time in the experiment, between on (day) 1 July 2554 - 31 July 2554  
     2.2 Explain the way studies.  
  2.2.1 Give the student begins to reach a lesson talk with the student  already give the student  do the test before 

study. (Pre-Test)  
  2.2.2 Explain advise the part differs of cow fiddle program that use in recovering builds the work for the student 

knows 
  2.2.3 The student studies the detail adds from the knowledge that makes in the conspiracy manages to learn in. 
  2.2.4 Each the student ministers the activity creates the work according to notes in each the conspiracy manages 

to learn 4 conspiracy amounts manage to learn. 
  2.2.5 When  study the substance of a lesson from the conspiracy has managed to learn already  give test back 

student studies (Post-Test).  
  2.2.6 Classroom state within take action the computer there are 30 computer amounts and can use every which  

enough with the student / sample. 
    2.3 Do the experiment  
 The researcher manages to experience computer subjective lesson takes action using software readymade  cow fiddle 

program with the way creates the work  1 year faculty information technology student  by use 4 conspiracies manage to learn 
the plan experiences 4 a mouth a mouth vacates 50 minute  together with  do the test before study  like [ model ] to train 
minister the work  and  back test studies  for do the analysis and the efficiency of the procedure next  as follows. 

  2.3.1 Inform the purpose in the education s give the samples know.  
  2.3.2 Lead the test s evaluate to are accomplished education way that s have sought the quality already s come 

to test with a student before study  (Pre-test).  
  2.3.3 Manage teach by take time follow day and the time in. 
  2.3.4 Usual timetables lead the test evaluate to are accomplished education way that have sought the quality 

already come to test with back student have studied every finished a lesson already (Pos-test). 
  2.3.5 Give a student in the sample s do to like [ model ] to assess contentment temple after  the test evaluates to 

are accomplished education back way studies to finish. 
  2.3.6 Already collect the all data and analyze the data by use. 
  2.3.7 Way statistics ways conclude the experiment. 
 
Data analysis  
1. Analysis seeks the efficiency of computer subjective lesson takes action using software readymade  cow fiddle program 

with the way creates the work  from the value  E1/E2. 
2. The analysis seeks index effect value s of computer subjective lesson s take action using software readymade cow 

fiddle program with the way creates the work by use seeking index effect formula  (Effectiveness Index ; E.I.) for  Goodman, 
Fledcher and Chnyder  (Phachern Kitrakan. 2544 : 44-45) 

3. Analyze to compare with way education achievement of a student between the instruction with computer lesson helps to 
teach with amputated way usual instruction by use the statistics  t-test (Dependent Samples). 
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4. The analysis seeks the contentment s build the education with computer subjective lesson s take action using software 
readymade cow fiddle program with the way creates the work of 1 year faculty information technology student  Rajabhat 
Mahasarakham university by use the average  and the part deviates the standard (S.D.) 

 

RESULTS 
Using software readymade practice about  using program fiddle cow with the way creates the work for faculty information 

technology student  1 Rajabhat Mahasarakham university  the researcher has presented analysis data result  as follows. 
 
When 1 : Analyze seek seeking efficiency data of computer subjective lesson takes action to use readymade software 

about [story] using program fiddle cow with the way creates the work for 1 year faculty information technology student 1 year  
Rajabhat Mahasarakham university manage seek the efficiency likes [model] to train 80/80 traditionally for example. The 
efficiency of the procedure  (E1), and  seek the efficiency of the result  (E2), as follows. 

 
1 Table : shows the analysis seeks the efficiency of computer lesson , 80/80 traditionally  

the test N full marks the points totals up ×  percentage 
between experience 27 20 439 16.26 88.94 
the back experiences 27 10 231 8.56 81.13 
From 1 tablemeets that : The test between experience of a student who studies with computer subjective lesson takes 

action to use readymade software about using program fiddle cow with the way creates the work, for 1 year faculty information 
technology student  Rajabhat Mahasarakham university  be valuable share equal to 16.26 think 88.94 percentages and back 
experiment study  be valuable share equal to 8.56 think 81.13 percentages thus  computer subjective lesson takes action to use 
readymade software  about  using program fiddle cow with the way creates the work  effective of the procedure  (E1 ), equal to 
88.94 and the efficiency of the result (E2 ), equal to 81.13 thus effective equal to 88.94 / 81.13 which  be in line with standard 
that note. 

 
When 2 : Analyze seek index effect value of the administration learns by computer subjective lesson takes action to use 

readymade software  about using program fiddle cow  with the way creates the work for 1 year faculty information technology of 
Rajabhat Mahasarakham university student  effective data analysis  as follows. 

 
2 Tables : show the value effect index s of computer lesson 

N full marks 
the sum total of the points percentage 

E.I. 
before study the back studies before study 

the back 
studies 

27 10 81 231 30.00 81.13 0.7936 
From 2 tables meet that : Analysis value index effect result of learning by use computer subjective lesson takes action to 

use readymade software. The pale  using program fiddle cow with the way creates the work be valuable equal to 0.7936 mean 
the student has the points increases after  learning with the way creates the work  think 79.36 percentages. 

 
When 3 : Achievement way education comparison of back student studies by use computer subjective lesson takes action 

to use readymade software about [ story ]  using program fiddle cow , with the way creates the work, for 1 year faculty 
information technology student of Rajabhat Mahasarakham university with the points before study as follows. 

 
3 Tables : Show to analyze compare with way education achievement 

achievement N X  
S.D. D D2 (D)2 t - test 

before study 27 3.00 0.87 
179 1,787 32,041 17.368** 

The back studies 27 8.56 2.68 

** Imply important statistics way that .01 (.01 t 18 = 2.552), df = 18 level  
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From 3 tables meet that : Way education achievement of back student studies by use computer lesson subjective take 
action use readymade software about [story] using program fiddle cow with the way creates the work, with the points before 
study at the researcher develops to go up tall before more study important implicitly that 0.01 level. 

 
When 4 : Study the contentment of a student in the education by use computer subjective lesson takes action to use 

readymade software about [story]  using program fiddle cow  with the way creates the work effective data analysis  as follows. 
 
4 Tables : show data analysis from inquiring contentment s of a student  

Section Text X  
S.D. Contentment level 

1 The student has the understanding in education substance 
from a lesson the conspiracy learns work knowledge. 

4.65 0.49 most 

2 The student has canto learn the substance from computer 
lesson convenient and fast. 

4.55 0.60 most 

3 The substance of a lesson liketo train, the knowledge be 
appropriate  4.35 0.67 the very 

4 Lesson substance  like  to train minister have the 
interestedness. 4.60 0.60 most 

5 The student has can to read and try to understand in the 
substance with oneself have can to create the work efficiently. 4.55 0.51 most 

6 Lesson substance has that to train minister with a 
computer make a little exhausted education more than the 
education normally. 

4.50 0.61 most 

7 The student there is the carefulness builds the education 
more and more cause the knowledge from the practice and learn 
with oneself more and more. 

4.85 0.37 most 

8 Training ministers readymade program from a computer 
entirely the knowledge and expert skill. 

4.65 0.59 most 

9 Training ministers readymade program from the computer 
helps to repair the education at can don't understand. 

4.55 0.60 most 

10 Training ministers readymade program from the computer 
helps to repair the education that can don't understand. 

4.65 
 

0.67 
 

most 

11 Training ministers from the computer helps to enhance the 
skill in knowledge seeking. 

4.65 0.59 most 

12 Training ministers from the computer helps to enhance the 
skill in the remedy systematically. 

4.65 0.49 most 

13 Training skill from a computer helps to enhance the skill 
and apply the advantage in the life daily and earning a living. 

4.60 0.68 most 

14 A student has trained to minister true. 4.40 0.60 the very 
15 Readiness side mass media preparation and the tool in the 

education. 
4.60 0.60 most 

 total up share 4.59 0.08 most 
From 4 tables meet that : the contentment of a student in learning by creating work  subjective take action use readymade 

software  about  using program fiddle cow  generally stay in the level most , be valuable share equal to 4.59.  The part deviates 
the standard equals to 0.08 when consider be lay  meet that be valuable share most  be. The student has the carefulness builds  
the education more and more cause the knowledge from the practice and learn with oneself more and more be valuable share 
equal to 4.85 the part deviates the standard equals to 0.37. The second is the student has the understanding in education 
substance from a lesson the conspiracy learns, work knowledge, training ministers readymade program from a computer entirely 
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the knowledge and expert skill  training ministers readymade program from  the computer helps to repair. The education that can 
don't understand training ministers from the computer helps to enhance the skill in the remedy systematically  be valuable share 
equal to 4.65 the part deviates the standard equals to 0.49, 0.59, 0.67, 0.59 and 0.49 respectively. 

 

CONCLUSIONS AND DISCUSSION 
Conclude the research  
 From the experiment concludes the administration learns with the way creates the work effective traditionally the location  

equal to 88.94/81.13 valuable effect index of the administration learns equal to 0.7936 which  show that  a student has way 
education progress increases to think is 79.36 student percentages who studies by the procedure creates subjective work takes 
action to use readymade software bear fruit accomplished education back way studies tall before more study  implicitly important 
statistics way that the .01 contentment level of a student in the education by the procedure creates. The work  subjective take 
action use readymade software  generally stay in the level most  be valuable share equal to 4.59 the part deviates the standard 
equals to 0.08. Thus the learning process with creating work that the researcher develops to go up be effective procedure can 
apply in the administration has learnt in other subjective. 

 
Debate  
1. The learning process by the way creates the work effective equal to 88.94/81.13 mean from the experiment applies to a 

student who is the target group. A student can do the points from the test between study to equal to 16.26 think is 88.94 
percentages  of the full marks and the school-record from doing test the back can study the point average equal to 8.56 think to 
are 81.13 percentages of the full marks. Which effective be in line with standard that fix the reason that be such because of 
administration format learns subjective take action to use readymade software by use the learning process by the way creates. 
The work at emphasize the student in witness that establish correspond the requirement of the student has education distinct 
step. A student can follow easy.  There is knowledge document that meaningful well in activity learning arrangement emphasizes 
practice skill adjust be appropriate follow principle theory education in building correspond the subject matter and the age of the 
student. 

2. Index effect value be valuable equal to 0.7936. Which show that a student bears fruit to are accomplished education 
way increases to think is 79.36 percentages because of activity learning arrangement has emphasized. The skill can give a 
student ministers true give a chance give with a student has who to study slow study and learn with oneself beyond the school 
hours. There is the knowledge  like to train and activity learning arrangement that affect to the lead go to use in the every day  
life. Which a student has trained to minister then make understand a lesson well increasingly. 

3. A student who study by the learning process s by the way s create the work bear fruit education way  the back studies 
tall before more study  implicitly important statistics way that .01 level because of a student has learnt with oneself. There is 
training ministers belay the step the learning process has that a student trains the skill then until is born the expert. 

4. The contentment of a student be valuable share equal to 4.59. The part deviates the standard equals to 0.08 show that 
a student has the contentment builds  learning by the way creates the work  generally stay in the level most.  

 
From the research result meet that.  The learning process by the way creates the work  subjective take action use 

readymade software effective appropriate can encourage give the student is omniscient the understanding about using program 
readymade  fiddle cow  create the work efficiently more and more  in rows bringing meditation applies for the teacher and who 
have the interest in student development are born the understanding in the substance aforementioned  encourage give the 
student has the understanding and know knowledge integration. That receive for create the work in the format differ get more 
and more and will get apply mass media for a student individually well encourage the skill 
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ABSTRACT 
The research this time have the objective for 1) Studies the achievement before and training 

back with administration course learn with for way education personnel and 2) General persons study 

the contentment of the trainee with administration course learn with (Tablet ) for way education 
personnel and general person  the target group in the research this time is way education personnel 

and general person at attend the activity in the work  handicraft student arts  Northeastern  time at 
61  8 generation amounts  total up 175 persons. A tool that use  for example. 1) Training 

administration course learns. 2) With the test before and training back  and 3) Contentment 

questionnaire in the training. The research result meets that  the trainee bears fruit back training tall 
learning more before the training implicitly important statistics way that .05 level and the trainee have 

the contentment build  administration course learn with (Tablet) in the level please very. 
 

KEYWORDS : Training, Tablet 

 

INTRODUCTION 
Now the information technology and the communication (Information and 

Communication Technology or  ICT)  have the development and bring to apply widely  both 

economic of industry social serve  public health. The environment and the education which  

lead ICT come to apply give correspond confiscate of each that side have using changes 

communication way in the network such as system signal Wi-Fi , 3G and all equipment such 

as computer (Tablet) to make the messenger can send the news information can arrive at 

substance receiver smoothly fastness and safe  from side Technology progress and modern 

communication  have the invention invents new innovation about the computer likes [ model 

] to bear or the computer books  become beautiful the new model for example Tablet  which 

be popular use prevent widely the worldwide. 

Government sector policy especially administration side studies in the government 

now especially side development using information technology policy for the education gives 

equal to foreign that countries be the policy that is significant extremely. By the government 

has fixed distinct policy for hurries the development uses the information technology for the 

education to a tool improves. The quality and spread way education chance have education 

system like National electronics is mechanical in changing artfulness sees of learning by 

emphasize. The student is the junction and help are born learning lifelong develop the 

network and develop. The system bamboo fish number trap loudly ( Cyber Home ) at can 

send the knowledge comes  the student by internet speed tall system  encourage give every 

student. Government sector policy especially administration side studies in the government 

now especially side development using information technology policy for the education gives 

equal to foreign that countries be the policy that is significant extremely by the government 

has fixed distinct policy for hurries the development uses the information technology for the 

education to a tool improves the quality and spread way education chance have education 

system like National electronics is mechanical in changing artfulness sees  of learning by 

emphasize. The student is the junction and help are born learning lifelong develop the 

network and develop the system bamboo fish number trap loudly ( Cyber Home  ) ,at can 
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send the knowledge comes  the student by internet speed tall system encourage give every 

student the degree uses computer equipment for the education  (Tablet ) enlarge television 

system  for the education are well-known adjust a classroom for standardized electronics 

classroom  and hurry manage give the funds develops the Technology for the education can  

manage. Thus obviously seen be skilled at that the policy of using information technology for 

the education is the factor and are important dimension in the driving move administration 

strategy study step to learning efficiency of the social generally and will the dimension of 

building artfulness sees for bring about to the change of administration system study that 

emphasize. The student in witness beneath the education in the age reforms in second 

decade in now meanwhile  with the policy of the administration studies by the government 

sector that delivers a speech in at the beginning that for the education ( Tablet for Education 

). Then become side mass media Technology tool for important education and are influential 

rather very build applying in building dimension. The change and the development manage to 

study Thai in now in social information age and speed tall internet which the policy in the 

government will emphasize to use mass media can give everybody student learns to follow. 

The latency and the readiness that exist by the policy of the practice and earliest stage 

student follow the project. One Tablet PC Per Child will emphasize go to at the elementary 

pupil studies year that 1 the amount about 539,466 persons are the target group pilots that 

important of mass media lead to learning development in this time. 
Rajabhat  Mahasarakham university be the educational institution for develop the 

community and the locality pillar duty of the university in attending project be push and 

develop teacher network in the administration studies. The instruction science side 

mathematics and the Technology give the school in the area has the modernity and effective 

develop the skill of a teacher and the personnel of the school have the knowledge and the 

ability in the administration manage. Take care and maintain Internet network develop a 

lesson on the network of the project  for encourage learning chance data acknowledgement. 

Information including encourage learning to people for earning a living  by use the school and 

a student in the area are the junction in the revelation spread the data and the information 

change very procedure trains the knowledge to the target group for example teacher way 

education personnel student. The youth and people cooperate area education office and the 

organization govern local  in Mahasarakham province. The university has developed the 

course trains and manage very train the target group  give know and understand applying of 

the information technology and the network  and get develop the course trains the 

administration learns with (Tablet). 
From the reason aforementioned the researcher then have the interest that trains 

teacher personnel in the administration learns with (Tablet) by emphasize meet build  the 

policy in the government  by hope that the research result will in this time advantage to the 

school  and way education personnel and person take an interest general to lead the 

knowledge goes to use for the development studies the instruction of good quality and the 

efficiency increasingly. 
 

MATERIALS AND METHODS 
 The research for study of course administration training learns with for way 

education personnel and general person , in the administration learns with (Tablet) in the 
work  handicraft student arts Northeastern  time at 61 the researcher has managed to 

research as follows  
            1. The target group  be way education personnel and general person at attend the 
activity in the work handicraft student arts Northeastern  time at 61 for 175 persons 

amounts. 
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          2. The period of time in the experiment for s pick to collect the data s between date 

26 - 29 December 2554. 
                     3. Experiment pattern. 

      The research this time customarily the experiment loud 1 table. 
 

       The 1 pattern table is experiment. 

 
 
 

 
By  

   E Mean  Target group. 
 T1 Mean  Test before the experiment. 
 T2 Mean  Test experiment back. 
 X Mean  The administration trains with administration course learns with               

                               Tablet. 
              
              4. A tool that use in the research. 
                         A tool that use in the research this time has 3 a kind  as follows. 

                    4.1 Training administration course learns with (Tablet). 
                    4.2 The test evaluates learning s of the trainee. 
                    4.3 Contentment questionnaire of the trainee  divide 3 amounts while be  when 1 
general data of person answer the questionnaire when 2 the contentment that have to build  the 

procedure trains with administration course learns with (Tablet)  when 3 the requirement and the 

lead go to use are end questionnaire open. 
             
                 5. The statistics that use in the research. 
                     5.1 The statistics t-test (dependent) use for analyze compare with the average of the 
points before the training and training back of the sample  [1]. 
                   5.2 The average and the part deviate the standard use for assess the opinion and the 
contentment have standard as follows.[2] 
 

The average equals to  4.50 – 5.00  Mean  Please very most. 
The average equals to  3.50 – 4.49  Mean  Please very. 
The average equals to  2.50 – 3.49  Mean  Please moderate. 

The average equals to  1.50 – 2.49  Mean  Please a little. 

The average equals to  1.00 – 1.49  Mean  Please least. 

 
RESULTS 

 
1. The analysis result compares with the school-record knows before the training and training 

back of the trainee with training administration course learn with the computer bear (Tablet) loud 

show in 2 tables. 
The table is 2 : The analysis result compares with the school-record knows before the training 

and training back of the trainee with administration course learn with the computer bear (Tablet). 

 
 

E T1 X T2 
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From 2 tables : The school-record knows before the training and training back of the trainee with 
administration course learn with the computer bear (Tablet) meet that point back training average     

( X =10.10, S.D. = 0.84) of tall sample more than the point average before the training ( X =6.56, 
S.D. = 0.86)  at .05 significance way statistics levels. 

2. Analysis contentment result of back training trainee with administration course s learn with the 
computer s bear (Tablet) loud show in 3 tables. 

 
The table is 3 : Analysis contentment result of the trainee  both of 8 the generation. 
 

List X  S.D. Meaning  
1.  A suitability training side. 4.28 0.60 Please very 
2.  The substance side in the training. 4.10 0.68 Please very 
3.  The contentment side builds [ wasp ] the training. 4.36 0.65 Please very 

Share generally  4.24 0.64 Please very 
 

From 3 tables meet that :  Analysis contentment result of the trainee who has to build 

administration course learns with (Tablet)  both of 3 a province share generally stay in the level 

pleases very ( X =4.24, S.D. = 0.64).  When  consider lay a side meets that  every a side has the 

contentment is in the level pleases very. 
 

CONCLUSIONS AND DISCUSSION 
 Conclude the research. 
       1. The trainee bears fruit back training tall learning more before the training implicitly important 

statistics way that .05 value statistics level   t  equal to 19.67. 
       2. The target group that is in training the course has overall image contentment is in many level  

( X  =4.24 , S.D. = 0.64) . 
 
Debate  
 
        1. Analysis achievement way education result with standard that fix. 
            From the research result meets that way education achievement of back trainee trains tall 

before more train important implicitly in order that concern come to  from the training is like  the 
manner practices making trainee is high class the ability in latency oneself development increases. 

Which  correspond the education of  Choochai Kawmaneechai [3]  tell that : training back person 

train to is omniscient about practicing work from low level is good level implicitly important statistics 
way that the .05 lead level takes the procedure trains to come to use make the trainee is born side 

knowledge change and correspond the research  Thantawan Makin [4]  tell that : person reach take 
the training is omniscient increase important implicitly statistics way that .05 levels person reach to 

take the training. That is high class bachelor's degree education or tall more bear fruit learning more 

than person reach to take level education diploma training implicitly important statistics way that .05 
level. 
         2. Analysis contentment result. 
             From the research result meets that. Person reach take baking battles both of computer 

generally and lay a side meet that. There is the contentment is in many level. When consider the 

N 
full marks 

the points before 

the training  

(N=175) 

back training 

points  

(N=175) t Sig. 

X  S.D. X  S.D. 
175 15 6.56 0.86 10.10 0.84 19.67 .000* 
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average totals up to meet that  stay in many levels  which might with regard to training course that 

establish effective. There is the interestedness  can present all substance well make person attend to 
train have the share is , practice in all activity  and have the retort and an expert and expert assistant  

which help give born good learning  and still help give person train have the interest builds [ wasp ] 
the training continuously is building attentiveness give with the trainee  correspond  Nonglak Morya 

[5]  tell that : The student has the contentment in group training trains overall image computer in 

many level. 
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ABSTRACT    

To improve properties of Mulberry paper using chitosan, conditions of chitosan preparation, such as concentration of 
acetic acid, temperature, time and viscosity had been optimized. The results showed that the optimum concentration for acetic 
acid was 1% V/V, temperature as 25 o C, time was 6 hours and viscosity was 0.100 poise respectively. Mulberry paper had 
brought for dipping in those prepared solutions. Time and temperature for drying those papers were studied after that. For 
finishing products testing, the Mulberry paper thickness after dipping were in average 0.03 mm, for water persistence testing and 
tensile testing found that the dipping Mulberry paper had greater quality than in the non-dipping one. 

KEYWORDS: Mulberry paper, chitosan, acetic acid, viscosity, water persistence testing, dipping, tensile testing 
 
 

INTRODUCTION 
 
           Mulberry paper is called Saa paper in Thailand. Mulberry paper is made from the mulberry tree, Broussnetia 

payrifera (L.)Vent., which grows abundantly in the north of Thailand and also in neighboring Laos and Burma. It has long fibers 
from its barks. Fibers from Mulberry tree have similar properties to fibres from jackfruit, banana, kenaf and white Mulberry.  The 
individual fibres were mixed with water in a large vat. Next, a screen was submerged in the vat and lifted up through the water, 
catching the fibers on its surface. When dried, this thin layer of intertwined fiber became paper as shown in traditional mulberry 
paper in Korea (Figure 1). These fibers also give mulberry paper a fine wispy edge when it is torn. Mulberry paper is traditional 
texture which helps to give the paper to be distinctive. The good properties of mulberry paper are durable in using, easy ink 
absorption etc. Mulberry paper is a hand-made paper; it is a material for production of paper umbrellas, greeting cards, lanterns, 
kite, scrapbooking, photo frame, and packaging. However, it is  not durable to water or tearing force. 

         Chitosan is a copolymer of 2-glucosamine and N-acetyl-2-glucosamine produced by alkaline deacetylation of 
chitin (Figure 2). and It is possible to  uses in medical, phamaceutical, and metal ions treatment applications because of its 
biodegradibilities, biocompatibilities and high concentration of amine functional groups (Ravi Kumar et al. 2004 ; Muzzarelli 
2005 : Crini 2005 ; Learoyd et al. 2008). Scientists have recently developed a polymer coating that heals its own scratches when 
exposed to sunlight, offering the promise of scratch-free cars and other products. The self-healing coating uses chitosan 
incorporated into traditional polymer materials, such as those used in coatings on cars, to protect paint. When a scratch 
damages the chemical structure, the chitosan responds to ultraviolet light by forming chemical chains that begin bonding with 
other materials in the substance, eventually smoothing the scratch. (Ghosh, et. al. 2009). 

  In this work, Mulberry paper had been studied dipping or coating in optimum concentration of chitosan solution and 
optimum conditions to improve Mulberry paper in water resistance and physical properties for longer shelf-life and finishing 
products manufacturing. 
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                                       Figure 1.  The traditional Korean Mulberry paper making.  
                                                     (http://www.advancedtechnologykorea.com/culture/page/3 : 15 April 2012) 

 
 

       
                             (a)                                                                                   (b) 
 
                               Figure 2.     (a)  Chitin- Chitosan structure        
                                                (b)  Chitosan powder    
                                                (http://www.altakitin.com/?Products : 15 April 2012) 
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MATERIALS AND METHODS 
 
Materials 
 
Chitosan (85-90% deacetylation) with average molecular weight of 100 kDa was purchased from Seafresh Chitosan 

Lab Co., Ltd (Thailand). Acetic acid, CH3COOH is from Merck with 99.5% purity, d = 1.05 g/mL and MW 58 g/mol. 

   
 
Preparation of Chitosan solution 
 
Chitosan solution was prepared by dissolving chitosan flakes into various acetic acid solutions; 0.2, 0.5, 1.0 and 2.0 

%V/V with a stirring speed 600 rpm for 1 hr. After stirring, the viscosity of each solution was studied by using Ubeloded 
viscometer. After choosing an optimum viscosity for preparing chitosan solution at room temperature, the optimum concentration 
of acetic acid were used to prepare chitosan solution at various temperature; 25, 30, 35, 40, 45 and 50 oC with stirring speed 
600 rpm in 1 hr, the viscosity of chitosan solution at various temperature were shown in Table 2. After choosing an optimum 
temperature in stirring, the study in a stirring time were studied in 6, 12, 18 and 24 hrs so the chitosan solution were prepared 
again at optimum concentration of an Acetic acid solution and temperature and the speed of stirring was 600 rpm and after 
stirring at various time, the viscosity of each solution were studied  

 
Mulberry paper Dipping 

       
     The Mulberry papers with dimension 2 × 3 in2 were dipped with chitosan solution, which prepared with optimum 

condition from prior part, in 30 min. The dipped Mulberry papers dried at 45 oC for 1 hr in vaccum oven and left to cool to room 
temperature. 

       
         Physical properties of dipped Mulberry Paper 
 
       The thickness of Mulberry papers were tested by tensiometer before and after dipped with chitosan solution. The 

water permeability of dipped and non-dipped Mulberry papers were tested by recording the time in water absorbing. Tensile 
testing of dipped and non-dipped Mulberry papers were tested by using The Applied mechanical testing apparatus (Figure 3). 
Time and weight that made the Muberry paper torn were recorded. The results were shown in Table 7.     

 
        

 
 

Figure 3. The Applied mechanical testing apparatus 
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RESULTS 
  
Chitosan solutions were prepared by dissolving chitosan flakes into acetic acid solutions; concentration 0.2, 0.5, 1.0 

and 2.0 %V/V , the solutions were  light-yellowed viscous liquid and the viscosity of them were investigated by viscometer were 
shown in Table 1. 

 
Table 1. The viscosity of chitosan solution at various concentrations of acetic acid solutions  
 

 
    Concentration of Acetic acid (%V/V)                                         Viscosity (Poise) 
  
                      0.20                                                                       420.0 
                      0.50                                                                       357.5 
                      1.00                                                                       376.7 
                      2.00                                                                       478.9 
 
           
 
         Table 2 and Table 3 Showed the viscosity of chitosan solutions, prepared under different temperature and time for 

solution stirring respectively. 
 
           Table 2.  The viscosity of chitosan solution at various temperatures of solution stirring. 
 
           
            Temperature ( oC)                                                      Viscosity (Poise)  
 
                    25                                                                          367.7 
                    30                                                                           99.0                                                
                    35                                                                           93.3 
                    40                                                                           73.5 
                    45                                                                           62.2 
                    50                                                                           59.4 

 
     

    Table 3.  The viscosity of chitosan solution at various times of solution stirring. 
 

          
                        Time (Hours)                                                                      Viscosity (Poise) 

 
            6                                                                             376.7 
           12                                                                            376.7 
           18                                                                            376.7 
           24                                                                            376.7 
 
  
T he optimum condition for preparing chitosan solution by dipping was summarized in Table 4.  
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   Table 4.  The conclusion of the optimum condition in preparing chitosan Solution. 
 

        Concentration of acetic acid (%V/V)        Temperature ( oC)        Time (Hours)                  Appearance  

             1.0                                           25                                 6                   light-yellowed viscous liquid      
 
 
After preparing the chitosan solution with optimum condition as in Table 4. The thickness testing of The Mulberry 

papers, with dimension  2 × 3 in2, by tensiometer were investigated. Then, the Mulberry papers were dipped in chitosan solution.  
The dipped paper were dried in vacuum oven and left until cool down to room temperature. Thickness testing was checked. The 
average thicknesses after dipping were shown in Table 5.  

 
Table 5.  Thickness of the Mulberry papers before and after dipping in the prepared chitosan solution. 

 
 No. of Sample      Thickness before dipping            Thickness after dipping            Thickness of chitosan layer 
                                        (mm)                                            (mm)                                            (mm) 

        1                              0.19                                               0.22                                              0.03 
        2                              0.28                                               0.28                                              0.03 
        3                              0.26                                               0.32                                              0.06 
        4                              0.23                                               0.25                                              0.02 
        5                              0.24                                               0.27                                              0.03 
        6                              0.22                                               0.24                                              0.02                                 
        7                              0.20                                               0.22                                              0.02 
        8                              0.28                                               0.31                                              0.03 

   Average                                                                                                                                  0.03 

 
  
After thickness testing, one of physical property, water absorption, were tested by dropping water to the non-dipped 

and dipped Mulberry papers. Time that water can passed through the paper were recorded (Table 6). Tensile stress in weight 
unit and time that the dipped and non-dipped Mulberry papers could resisted before torn were tested (Table 7). 

 
Table 6.  Time in water permeability of the dipped with Chitosan solution and non-dipped. 
 

  The Mulberry paper                                                      Time (min) 

 Dipped with Chitosan solution                                             210.0 
 Non-dipped                                                                           0.5 

 
                      
                 Table 7. Tensile stress testing of the dipped and non-dipped Mulberry paper. 
 

             The Non-dipped Mulberry paper                                         The  Dipped Mulberry paper  
              Time (min)               Weight (g)                                            Time (min)            Weight (g) 
              2.13                    1634.13                                        600.00               2134.13 
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CONCLUSIONS AND DISCUSSION  
        
       The chitosan solution could prepared by dissolve chitosan fakes in acetic acid  in optimum concentration, 1% (V/V) at 

temperature 25 oC and 6 hrs of stirring, which make the viscosity of the solution most suitable for paper dipping .If the 
concentration was high, the viscosity would be too high for dipping or preparing. In the contrast, if the viscosity was low, the 
dipping was not successful. For stirring time, increasing with no change of viscosity, had been resulted in waste in time and 
energy.            

       For dipping condition, all the investigations showed that the dipped Mulberry paper had better physical properties 
than the non-dipped one. The dipped Mulberry paper was stronger because from dipped Mulberry paper using more weight and 
time than non-dipped Mulberry paper. In water resistance, the dipped Mulberry papers have more ability than the non-dipped 
one considered from longer time using for water to pass through.  

           Hand-made Mulberry paper is always noticed that the paper surface was not smooth, so it is difficult to find out the 
compatible dipping materials. Fibers has cellulose as the main component and the chitosan had many polar groups (Figure 2.) 
so thus, they are compatible with each others.  

             Nowadays, one of the biggest producers of Mulberry paper in the world is Japan. The Japanese import large quantities 
of raw material including the paper from Thailand to produce a variety of specialty products for home consumption and export. A 
small supply resources cooperated with a large and ready markets demanded for this basic product. This meant that there has 
been a relatively easily income, little competition and therefore limited incentive for local producers to improve the quality of their 
output or to invest time and money in learning how to make new and different finished products themselves. So this research 
supports how to improve Mulberry paper for better physical properties for serve to the world market so far. 
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ABSTRACT 
 
 Growth manipulations of giant fresh water prawn (Machrobrachium rosenbergii de Men) is important in 
aquatic biotechnology. The insulin-like growth factors, Mr-IAG, are single chain polypeptides, which are structurally related 
to proinsulin and which proliferation and differentiation of cells in many crustacean species. Previous attempts to produce 
recombinant Machrobrachium IAG (Mr-IAG) were compromised by low expression levels and co-purification of incorrectly 
cleaved protein with the authentic recombinant product. In this study, a gene containing the coding region for giant fresh 
water prawn IAG was cloned into a modified pGEM(R)-T Easy expression vector and transformed into Escherichia coli 
BL21 trxB (DE3) cells. Upon growth and induction (with IPTG) of the transformant, recombinant Machrobrachium IAG (Mr-
IAG) was expressed as an insoluble, 20 kDa (Mr-IAG) insulin-like growth factor fusion protein linked by a protease 
cleavage motif in inclusion bodies. The inclusion bodies were subsequently solubilized and the fusion protein was purified 
by MagneHisTM Protein Purification System. Homogeneity of the final recombinant product was confirmed with the 
MagneHisTM Protein Purification System itself prior to elution, and SDS–polyacrylamide gel electrophoresis.  
 
Keywords: Insulin-like growth factors, recombinant Mr-IAG, giant fresh water prawn,  Machrobrachium  rosenbergii  de 
Men 
 

1.  INTRODUCTION 
 
Growth and metabolism in crustacean is under the control of many complex genetic and hormonal interactions 

(1). Androgenic gland (AG) is a prime candidate for enhancing the male prawn in that  is an organ regulating sex 
differentiation separated from the gametogenic organ. The AG, the endocrine organ restricted to crustaceans, is 
responsible for the sexual differentiation to the male phenotype. In the AG was found in the giant Freshwater Prawn 
Machrobrachium rosenbergii de Men. The AG mediates male growth patterns and secondary sexual characteristics. As 
shown in isopods, AG effects are mediated by proteinaceous hormone(s) yet to be identified in decapods. Among the  
many endocrine factors involved, growth hormone plays a key role with many of its actions mediated by an insulin-like 
growth factor (2-4). The insulin-like growth factors belong to a family of polypeptide growth factors essential for both fetal 
and postnatal growth in mammals (4-5). In the case of the prawn, Mr-IAG has been implicated in a range of important 
physiological processes, such as stimulation of DNA synthesis, cartilage sulfation and protein synthesis, enhancement of  
osmoregulatory ability, and stimulation of spermatogenesis (6). Ever since it was first proposed as the source of a 
hypothetical masculinizing hormone in crustaceans, AG has been studied thoroughly in many crustacean species. The 
consensus emerging from these studies is that the AG plays a unifying role in the bewilderingly varied sex differentiation 
mechanisms in crustacean (7-11). 
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In research spanning several decades, the functioning of AG was investigated in a number of crustacean 
species by following the morphological and physiological effects of AG removal or transplantation on primary and 
secondary sex characteristics. In the amphipod Orchestia gamarella, for example, bilateral AG ablation decreased 
spermatogenesis and prevented the development of secondary male characteristics (12). In the crayfish Procambarus 
clarkii, injection of AG extracts accelerated the development of external male characteristics (13). In the giant freshwater 
prawn, M.  rosenbergii, a degree of masculinization was recorded in AG-implanted females (14). In the same species, fully 
functional sex reversal from males to neo-females and from females to neo-males was achieved by bilateral AG ablation 
and transplantation, respectively (15-16). The possibility of sex reversal has economical implications for the farming of this 
sexually dimorphic species because males grow faster than females (17). It is currently widely accepted that the AG of 
decapod crustaceans secretes the hormone(s) responsible for male differentiation, with a high probability of such a 
hormone being proteinaceous in nature (18). This premise is supported by a histological study in the shore crab 
Phachygrapsus crassipes (19). 
 
 

Most insulin-like genes, with the exception of IGFs, encode a single pre-pro-peptide with a signal peptide and 
contiguous B, C, and A peptides. The pro-peptide is processed into its active form by the formation of two interchain 
disulfide bridges linking the A and B peptides and an intrachain disulfide bridge linking two cysteine residues within the A 
chain, followed by proteolytic cleavage of the C peptide (20). Insulin-like peptide families have been reported for a variety 
of invertebrates. In the nematode Caenorhabditis elegans, 10 insulin-like peptides have been divided into three distinct 
families. Insulin-like peptides from two of these families probably contain an additional disulfide bond (21), as was 
suggested to be the case for the three isopod insulin-like AG factors described below (22). Seven IGFs are expressed in 
the brain and digestive system of the freshwater snail Lymnaea stagnalis; these proteins function in shell and body growth 
and in energy metabolism (23). Three insulin-like prothoracicotropic hormones (bombyxin I, II, and III), expressed in the 
brain of the silkworm Bombyx mori, regulate molt (24). In Crustaceans the first AG hormone to be reported was found in 
isopods; it was assigned to the insulin family of hormones because it possesses B and A chains with a skeleton of 
conserved cysteine residues, separated by a C peptide that is present in the pro-hormone but undergoes cleavage to 
contribute to the mature hormone (22, 25–29). Extensive efforts to discover orthologous genes, through the use of 
sequence similarity and RT-PCR, in the important group of decapod species have come to nothing. Only recently did the 
establishment of an AG cDNA subtractive library in the decapod crayfish Cherax quadricarinatus reveal an insulin-like 
gene (30). 

In a cDNA subtractive library, previously constructed in our laboratory, an AG uniquely expressed gene showing 
structural similarity to genes belonging to the insulin-like family was found. This gene termed Mr-IAG (M. rosenbergii 
insulin- like AG factor) has a structural similarity to the insulin-like family. This fact raises the hypothesis that Mr-IAG is the 
AGH of M. rosenbergii.  

In this study we identified a novel gene encoding an insulin-like peptide that is specifically expressed in AG cells 
of M. rosenbergii, termed M. rosenbergii  insulin-like AG (Mr-IAG) (data bank accession no. FJ409645). The objective was 
to evaluate the effect of transformation to Escherichia coli cells expressing  Mr-IAG and purification techniques from the 
bacteria. 
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2. MATERIALS AND METHODS 
 
2.1 Bacterial strain 
 Escherichia coli strain BL 21 trx (DE3) was used as the bacterial hosts for cloning and expression of Mr-IAG.  
Chemically competent cells were purchased from Novagen.  
 
2.2 Contruction of the expression pGEM(R)-T Easy Vector 
 The dsRNA encoding Mr-IAG was amplified from previously constructed pGEM-T easy by PCR (31) using 
the following primers T7P forward : 5’-T7PATGGGATACTGGAATGCCGAG-3’ vs. primers reverse : 5’-
CTGGAACTGCAGGTGTTAACG-3’. These primers were designed from AG dsRNA growth hormone sequence for the 
amplification of the signal peptide, mature GH and 200 bp of the non-translate 3’ end. The upstream and downstream 
primers contain the restriction site for NcoI and EcoRI restriction endonucleases (underlined), repectively. The PCR 
product of approximately 800 bp was NcoI and EcoRI digested and cloned into the pGEM(R)-T Easy Vector Sequence. 
This vector were obtained from Promega Corporation, Madison, WI, USA.  
 
2.3 dsRNA feeding conditions 
 A 2 ml 2 x YT culture containing appropriate antibiotics was inoculated with a single colony of host cell + 
plasmid and cultured overnight at 37 ºC. The culture was diluted more than 100 folds and allowed to grow to OD600=0.4. 
Isopropyl-B-D-thiogalactopyranoside (IPTG) was added to final concentration of 0.4 mM, and the culture was incubated 
with shaking for 2-4 hrs at 37 C. After supplementing with additional ampicillin, tetracycline, and IPTG, the cells were 
either directly applied onto agar plates or were concentrated by centrifugation and then applied. Unless otherwise noted, 
plates were composed of standard NGM/agar media (Brenner, 1974) supplemented with 50-100 mg/ml ampicillin, 12.5 
mg/ml tetracycline (if appropriate), and 0.4 mM IPTG.  
 
2.4 Quantitation of sdRNA produced in bacteria 
 Cell cultures: Competent cells were prepared using standard CaCl2 methodology and were transformed with 
plasmid pGEM(R)-T Easy. Single colonies were inoculated into 2 x YT media containing appropriate antibiotic and 
cultured overnight. The bacterial cell cultures were then diluted 1 : 500 in 2 x YT media + antibiotic(s) and were inoculated 
until all samples reached OD600 = 0.4. (Faster growing cultures were periodically diluted so that all cultures were equally 
turbid at time of induction as quantitated by OD600). T7 polymerase was induced by the addition of 0.4 mM IPTG and the 
cell were cultured for an additional 4 hrs. Final cell numbers for each sample were calculated based on OD600. 
  
2.5 Expression and preparation of Mr- IAG inclusion bodies  
 The expression of the plasmid Mr-IAG was induced with 1 mM IPTG into competent E. coli LB-21 Bac. The 
recombinant Mr-IAG were produced with LB medium containing 50 µg/ml of antibiotic in a 2 litre flask and grown at 37 °C 
with shaking (250rpm) to an OD590 of 0.375. (This procedure requires that cells be growing rapidly ie. early or mid log 
phase). The bacterial cells were harvested by centrifugation at 4000 g for 20 mins at 4°C. If it is necessary to stop the 
protocol and continue later, the bacterial cell pellets can be stored at -20°C. After centrifugation of bacterial cells, the cell 
pellet was resuspended of lysis buffer containing 50 mM Tris-HCl (pH 80.) and 100 µg/ml lysozyme.  The resuspended 
cells were exposed to three freeze (with liquid Nitrogen, -80 °C )/thaw (37 °C) cycles.  After the third thaw, DNAse and 
MgSO4  were added to final concentrations of 20 µg/ml and 20 mM, respectively, and the culture was subsequently 
incubated at 37°C for 30 mins.  The samples were centrifuged at approximately 20,000 g  for 30 mins to separate 
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inclusion bodies material from the soluble cellular proteins.  The protein was then solubilized in solubilization buffer (6 M 
guanidine hydrochloride, 200 mM NaCl, 100 mM Tris-HCl, and 1 mM EDTA at pH 8.3.  Ten mM B-mercaptoethanol was 
added to the solubilized inclusion bodies and the solution was incubated overnight at 4 °C. 
 
2.6 Purification of Mr-IAG  
 The supernatant comprises the soluble protein extract. The soluble protein extract was purified by MagneHisTM 
Protein Puricication System. High levels of expression of recombinant proteins in a variety of expression systems can lead 
to the formation of soluble protein. Strong denaturants such as 6 M Urea were added for completely solubilization 
inclusion bodies. Protein renaturation and refolding can be carried out on the MagneHisTM Protein Puricication System 
itself prior to elution (32).  
 
2.7 Polyacrylamide gel electrophoresis 
 SDS-PAGE was done as described by Laemmlic using 13% (w/v, acrylamide/bis-acrylamide) acrylamide gel. 
Proteins were stained with Coomassie Brillant Blue R-250 (33). 
 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
  
3.1 pGEM(R)-T Easy Vector modifications 
 A pGEM(R)-T Easy expression vector was selected for this study due to the highly successful production of 
recombinant proteins by using similar systems probably attributable to the high expression levels of fusion protein 
commonly attainable following induction.  
 A PCR based cloning method was selected for this study, eliminating the need for the used of restriction 
enzymes and DNA ligase. This method led to the successful creation of a modified pGEM(R)-T Easy expression Vector 
and were produced following the several round of PCR. The expression cassette (pGEM(R)-T Easy Vector) was 
constructed using the promoter gene of the Mr-IAG gene, which encodes for alcohol oxidase and the termination single of 
glyceraldehyde-3P-dehydrogenase (GAPt) of E. coli. The Mr-IAG RNA was cloned as a NcoI-EcoRI fragment (Fig. 1). 
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Figure 1.  The pGEM(R)-T Easy Vector Sequence (Promega, USA)  
 
3.2 Fusion protein expression 

The expressed fusion protein was almost exclusively found in inclusion bodies and was adequately recovered in 
the pellet fraction after homogenization and centrifugation of lysed cells. In the case of the The pGEM(R)-T Easy (2 x 3 
bioreactors), a total of 54 g of washed inclusion bodies was recovered, of which 20 g was taken for further processing. 
Preliminary investigations revealed a small fraction of fusion protein expressed as a soluble product, presumably in the 
periplasmid space of E. coli LB21. However, the majority was present as inclusion bodies and these were selected as a 
more viable option for further processing. The inclusion bodies were subsequently solubilized and the fusion protein was 
purified by MagneHisTM Protein Purification System. The samples were centrifuged at approximately 25,000 g  for 30 mins 
to remove any insoluble material before application to SDS-PAGE (13% acrylamide/bis-acrylamide) and determined by 
Coomassie staining.  These proteins can be seen as approximately 20 KDa, the size expected for the fusion protein (Fig. 
2). 

 
 
 
 

 
 
 
 
Figure 2.  Recombinant protein of Mr-IAG into E.coli LB-21  were identified with Coomassie staining.   
               lane1 : Control; lane2 :  Mr-IAG  in inclusion bodies and lane3 : MWS. 
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3.3 Purification Recombinant of Mr-IAG 
 In M. rosenbergii the presence of an extracellular Mr-IAG has been report (6). The purified recombinant protein 
of Mr-IAG from solubilized inclusion bodies were using MagneHisTM Protein Puricication System.  The purified as shown in 
Fig. 3 and Final product confirmation. SDS-PAGE analysis of recombinant Mr-IAG  were also followed purification with 
MagneHisTM Protein Purification (Promega, USA). These protein were stained with Coomassie. The purified Mr-IAG gave 
a single band on SDS-PAGE with a molecular mass estimated to be 20 KDa (Fig. 4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3.  Purification of Recombinant Mr-IAG with MagneHisTM Protein Purification (Promega) from E. coli  BL-21.  
              These proteins were stained with Coomassie. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figure 4.  Final product confirmation of  recombinant Mr-IAG purification with MagneHisTM Protein Purification. 
              Lane 1 : Control ; lane 2: Mr-IAG purified and lane 3 : MWS. These proteins were stained with Coomassie.
 

4. CONCLUSIONS 
The result has shown that continuous feeding of M. rosenbergii with bacteria that have been engineered to 

produce high levels of dsRNA can yield crustaceans with loss-of-function phenotype for a variety of target genes. The E. 
coli LB 21 can produce the Mr-IAG from solubilized inclusion bodies. The purification of the final product was followed with 
MagneHisTM Protein Purification. These proteins can be analysed with SDS-PAGE (13% w/v, acrylamide/bis-acrylamide) 
and strained with Coomassie Brillant Blue R-250. These proteins can be seen as approximately 20 KDa. Combined with a 
simple downstream purification process, a significant quantity of Mr-IAG was produced and for the first time its in vitro 
biological potency could be tested. Significant quantities of recombinant Mr-IAG should allow further advances in 
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determining the physiological significance and function of the growth factor in the near further. This general approach may 
also prove to be useful for the other crustacean Mr-IAG protein which has been difficult to produce in sufficient quantities 
to further characterize their physiological role in growth and development.  
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ABSTRACT 

RW Piscis Austini is a contact binary system. The observations in this work were done in 22 nd, 25nd and 
27nd October, 2011 by the 0.4 m Ritchey-Chretien Prompt4 telescope with Apogee Alta 1024x1024 pixels CCDs and 
UBV filter at The Cerro Tololo inter-American Observatory (CTIO), Chile. The period change is decreasing with 

8102418764.5   days / year that consistent with the theory of evolution by Angular Momentum Loss (AML). In 
addition, the curve has a periodic oscillation that means the trend of third body with distance from the center of mass 
of the system is 1.16 AU and the orbital period around 16 years. 
 
 Keywords:. RW Piscis Austini, period change, Angular Momentum Loss (AML) 

 

1. INTRODUCTION 

Binaries (Binary Star) have two stars moving around the same center of mass, which because of gravity 
together. More than 50 percent, stars in the sky are binaries. In general, the binary star system has two aspects. 
First, A Visual Binary System, that is system which looking through a telescope or the pure eyes in the form of the 
two stars. Second, A Close Binary Systems, that could be seen with the pure eye or through a telescope just 
maximum size. It could be seen as one star only because of one star is very close to each other. The telescope 
could not separate the image. The other name is “Eclipse binaries or Eclipsing Binary System”.From the intensity 
measurement of the Eclipse binaries. found that there was a periodic changes in light intensity due to each star's 
motion is well covered. Binary system in eclipse type W Uma can be classified into two types: type A (A-Type) and 
the W (W-Type) for type A, the star which is brighter and hotter could have been obscured during the secondary 
eclipse. will be smaller and less massive than the other. But in type W the star which is brighter and hotter is more 
massive than the other. 

For a binary system, RW PsA, in the position R.A. 22h 09m 46.92s and Dec ''7.01'04270 found to be that the 
magnitude and (B) which is the brighter light is 11.93 and discovered that it was be variation star and the time of 
measuring set up in the time interval of the least luminous since 1985.Further having a measurement of the 
brightness of this star system in the least since then. The C-O value from those measurements had a trend in 
decreasing because of the physical changes in each measurement. The research in each measurement has been 
analyzed with the theory of evolution. The W-type binaries which the mass ratio is large are corresponding to the 
theory of Angular Momentum Loss (AML). 
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2. MATERIALS AND METHODS 

 
The study of periodic variations of light and the evolution of a binary system RW Piscis Austini in this research used 

the RW Piscis Austini photography from The Cerro Tololo inter-American Observatory (CTIO), Chile . They were 

observed in 22nd, 25nd and 27nd October 2011 by Prompt4 telescope with V and R filters. In this work TYC +6958-

243-1 and the TYC +6958-519-1 ,were used as the comparison star and cheeked star, respectively, as shown in 

Fig.1.The stellar property was presented in table 1.  

  
Fig1 the RW Piscis Austini photograph 

 
Table 1 The star of the third .epoch 2000 

Star  (2000)  (2000) B 
RW PsA smh 92.460922  "7.01'0427d  11.93 

TYC+6958-243-1 
(comparison) 

smh 544.201022  "' 30.375926d  13.41 

TYC +6958-519-1 
(check) 

smh 1439.360922  "' 788.160927d  12.14 

*from Guide Star Catalog* 

 
 

Analysis have two steps first step is remove the noise of the image (lmage Reduction). The second is the star 
photometry with MaxIm program measuring the instrumental magnitude and the time .In this work, we study the RW 
Piscis Austini in V and R bands. The light curve calculation from this program as shown in Fig.2.In this work used the 
linear ephemeris equation from Kreiner,Kim and Nha,2000 that was presented in equation(1) 

 
 
 
 
 

RW PsA 

TYC +6958-519-1 

TYC +6958-243-1 
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3. RESULTS 
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Fig 2 the light curves of a binary system RW PsA in V and R fillter. 

 
 EMinIHJD 36045074.04553.2434328.                                                   … (1) 

The period change from this table and the O-C from many astronomers in the recent we can computer the O-C 
diagram in Fig 3 

From this equation, the O-C period change is shown in table 2. 
Table 2 the O-C period change from this observation 

 

HJD(O) Epoch )(C  )( CO   
2455856.696 59726 2455857 -0.0617 
2455858.680 59731.5 2455858 -0.06783 
2455857.591 59731.5 2455859 -0.06018 
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 Fig. 3 the O-C diagram of the binary system RW Piscis Austini 

The Quadratic Polynomial Fitting Method to analyze the data in Figure 2, the equation (.2). 

2117 )105865.2()1012127.8()01282.0()( EpochEpochCO                                  … (2) 

= 8102418764.5   days/year 

 The rate of orbital period change of the binary system RW Piscis Austini is equal to 
8102418764.5  days/year. The minus signal means the orbital period of RW Piscis Austini is decreasing and 

corresponding to AML theory.Beside of this relation , Are the periodic oscillation in the diagram as shown in Fig 4. 
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Fig. 4 The periodic oscillation in O-C diagram  
From  Fig.4,the relationship has the periodic periodic period and the equation is 

  2117 )105865.2()1081217()01282.0()( EpochEpochCO   

)96344306.85)1087282.5sin((00668.0 5   Epoch                                                                     

… (.3) 

From the relation, we found that the RW Piscis Austini has a third body in the system. The computation 
shoes that distance of the third body is 1.156607 AU far from the center of mass and the orbital periodb16.79049523 
year. 

 
4.CONCLUSIONS AND DISCUSSION 

Analysis obtained from observations of the binary system RW Piscis Austini at the Cerro Tololo inter-
American Observatory (CTIO) in Chile on 22nd , 25 nd  and 27 nd  October, 2011. The rate of the orbital period change 
is decreasing 8102418764.5  rate day / year that explain the evolution by the theory of Angular Momentum Loss 
(AML). The calculation found that the orbital periods has periodic oscillation that is a third body in the binary system 

1746



RW Piscis Austini with an orbital period about  16 years, and the distance from the center of mass of the companion 
star about 1.156607 AU. 
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สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเลก็  สงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุเ์ขต 1 

The Status of Academic Administration in the small size Primary Schools 
under  Kalasin Primary Educational Service Area Office 1 

 
ทวทิชยั  ราวะรนิทร์1  วรวรรณ  อุบลเลศิ2    สุทศัน์  แกว้ค า3 

Thawitchai   Rawarin1    Worawan  Ubonlert2  Suthat  Kaewkham3 
 

บทคดัย่อ 
             การวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาสภาพการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขนาดเลก็  
เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบสภาพการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขนาดเลก็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา  
ครผููส้อน และครวูชิาการ และเพื่อศกึษาขอ้เสนอแนะในการพฒันาการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษา
ขนาดเลก็   สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์ เขต 1  กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  80  คน  ครผููส้อน  202  คน และครวูชิาการ  80  คน  รวมทัง้สิน้  362  คน  
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ี เป็นแบบสอบถาม ซึง่มคี่าสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่เท่ากบั .99  การ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูผูว้จิยัไดท้ าการรวบรวมขอ้มลูโดยส่งแบบสอบถามไปใหก้ลุ่มตวัอยา่ง 362 ชุด และ
ไดร้บัคนืมา 362 ชุด คดิเป็นรอ้ยละ 100  น าขอ้มลูมาวเิคราะหโ์ดยหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่(X ) และค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน ( S.D.) เปรยีบเทยีบระดบัการปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษา  ครผููส้อน  และครู
วชิาการ โดยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One  Way ANOVA) สถติทิีใ่ชท้ดสอบคอื  F-
test 

ผลการวจิยัพบว่า 
       1. ระดบัการปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษา  ครผููส้อน  และครวูชิาการในการบรหิารงาน

วชิาการในสถานศกึษาขนาดเลก็  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์ เขต 1  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.81 ) พจิารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ทุกดา้นมรีะดบัการปฏบิตัอิยูใ่น
ระดบัมาก  ยกเวน้ดา้นการส่งเสรมิชุมชนใหม้คีวามเขม้แขง็ทางวชิาการ  ทีม่รีะดบัการปฏบิตัอิยูใ่นระดบั
ปานกลาง (X = 3.50 )  สามารถเรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย  3  ล าดบัแรก  คอื  ดา้นการพฒันา
กระบวนการเรยีนรู ้(X = 3.98 )  ดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา  
ดา้นการคดัเลอืกหนงัสอืแบบเรยีนเพื่อใชใ้นสถานศกึษา (X = 3.96 ) และดา้นการแนะแนว (X = 3.94 ) 

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท (การบริหารการศึกษา)  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
2 ปร.ด.(วฒันธรรมศาสตร์)อาจารย ์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
3 อาจารย ์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
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        2.  ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบระดบัการปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษา  ครผููส้อน  
และครวูชิาการในการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขนาดเลก็  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษากาฬสนิธุ ์ เขต 1  พบว่า มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05  
                  3. ผลวเิคราะหข์อ้เสนอแนะในการพฒันาการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขนาดเลก็ 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 1  พบว่า   ผูบ้รหิารสถานศกึษา  
ครผููส้อน และครวูชิาการมขีอ้เสนอแนะ  5  ล าดบัแรก  คอื  ดา้นการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้ 
สถานศกึษาควรสนับสนุน ส่งเสรมิใหค้รพูฒันารปูแบบหรอืออกแบบกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อพฒันา
คุณภาพการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่อง  ดา้นการจดัการเรยีนการสอนในสถานศกึษา  สถานศกึษาควร
สนบัสนุนใหค้รสู่งเสรมิใหน้ักเรยีนสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง  มทีกัษะการท างานที่เป็นกระบวนการ
กลุ่ม และใหน้กัเรยีนมสี่วนร่วมในกระบวนการจดัการเรยีนรู ้ ดา้นการพฒันาและใชส้ื่อเทคโนโลยเีพื่อ
การศกึษา  สถานศกึษาควรก าหนดนโยบาย การจดั พฒันาสื่อและเทคโนโลยเีพื่อการศกึษาโดยจดัใหม้ี
แหล่งเรยีนรู ้ศูนยส์ื่อการเรยีนรู ้ระบบสารสนเทศ และเครอืขา่ยการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพทัง้ใน
สถานศกึษาและชุมชน  ดา้นการนิเทศการศกึษา  สถานศกึษาควรจดัใหม้กีารนิเทศการศกึษาอยา่งเป็น
ระบบ ต่อเนื่อง และเป็นกระบวนการทีม่ปีระโยชน์สงูสุดต่อผูเ้รยีน และดา้นการวดัผลประเมนิผลและการ
เทยีบโอนผลการเรยีน  สถานศกึษาควรส่งเสรมิ สนบัสนุนใหค้รพูฒันาเครือ่งมอืในการวดัและประเมนิผล
ทุกปีการศกึษา และจดัใหม้กีารประเมนิผลการเรยีนรูทุ้กชัน้เรยีนตลอดทัง้สอนซ่อมเสรมิกรณทีีผู่เ้รยีนไม่
ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ  
 
ค าส าคญั : สภาพการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษา, การปฏบิตังิานของสถานศกึษาใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคใ์นการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขนาดเลก็ 
 

ABSTRACT 
 
 This purpose of this research was 1) to study academic administration in the small 
schools.  2) to compare the performance of academic administration in a small schools of 
administrators, teachers, and academic teachers. 3) to study recommended the development of 
academic administration in small schools in Kalasin Primary Educational Service Area Office 1. 
The 362 samples were divided into 80 administrators, 202 teachers and 80 academic teachers. 
The instrument was questionnaire and having the total reliability value at .99.  Data collection 
was conducted by sending questionnaire to the samples and has been re-back representing 
100 percent. The data were analyzed by percentage, mean ( ) and Standard Deviation (S.D.). 
Compare the performance of  administrators, teachers and academic teachers. Analysis of 
variance one-way ANOVA.  Statistical test is F-test. 
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The finding of the research were as follows: 
1. The practice of  administrators, teachers and academic teachers in academic  

administration in a small schools, under Kalasin Primary Educational Service Area Office 1 
overall were high level ( =3.81) and all of the academic activities were indicated at a high 
level. When considered by each aspect, it was found that, excluded, to promote the strengthen 
academic in community was indicated at a medium level ( =3.50). The sort of descending 
from the average 3 priority are the development of the learning process ( =3.98) the aspect 
 of system development, quality assurance and educational standards, the textbooks selected 
for use in schools ( =3.96) and advisory  in schools ( =3.94). 

2. The result of analysis compares  performance level of administrators, teachers  
and academic teachers in academic administration in small schools in Kalasin Primary 
Educational Service Area Office 1  found to have significantly different statistically at the 0.05 
level. 

3. The result of analysis suggested to development academic administration in the  
small schools in Kalasin Primary Educational Service Area Office 1 found to have 
administrators, teachers, and academic teachers having suggested  in the  5 aspects ought to 
development are as follows: the aspect of learning process development; schools should be 
supported and encourage teachers for develop a model designed or learning activities  to 
improve the quality of the  continuous learning process; the aspect of teaching process in 
schools: schools should encourage teachers for encourage students to create their own 
knowledge, have the skills to work as a group process. The students involved in the process of 
learning; the aspect of innovations and educational technology development: . schools should 
formulate policies to develop media and technology education by providing learning resources, 
learning centers, information systems and networks for effective learning in schools and 
communities; the aspect of  educational supervision; schools should provide for the supervision 
of a systematic and continuous process is most useful to students; and the aspect of The 
evaluation and transfer of measurement ; school should be promoted, teachers are encouraged 
to develop tools to measure and evaluate every year and provide an assessment of learning for 
all students through remedial teaching if students do not pass the evaluation criteria. 
 
Key words:  Academic Administration, small school. 
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บทน า 
 การศกึษานบัว่ามคีวามส าคญัมากต่อการพฒันาคนในชาตใิหม้คีวามรูค้วามสามารถ
เพื่อปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มและทรพัยากรควบคู่ไปกบัการพฒันาการศกึษาเหน็ไดจ้าก
อารยประเทศทีป่ระชากรนัน้มคีุณภาพชวีติทีด่ ีเพราะมกีารจดัระบบการศกึษาทีม่มีาตรฐาน  
ส่งผลต่อผลสมัฤทธิด์า้นคุณภาพของผูเ้รยีนเป็นอย่างยิง่ (กระทรวงศกึษาธกิาร,  2546 : 33) 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่8 (2540-2544) เป็นแผนทีไ่ดก้ าหนดให้
คน เป็นศูนยก์ลางในการพฒันา  แมก้ระทัง่แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่9 
(2545-2549) และฉบบัที ่ 10 (2550-2554) กย็งัคงยดึคนเป็นศูนยก์ลาง และไดน้้อมน าแนว
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงตามพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมาเป็นปรชัญา
น าทางในการพฒันาและบรหิารประเทศ  โดยยดึหลกัทางสายกลางเพื่อใหป้ระเทศรอดพน้วกิฤติ
ทางเศรษฐกจิและสงัคมใหด้ ารงอยูไ่ดอ้ย่างมัน่คงน าไปสู่การพฒันาทีส่มดุลมคีุณภาพและยัง่ยนื
ภายใตก้ระแสโลกาภวิตัน์ ท่ามกลางสถานการณ์การเปลีย่นแปลงในด้านต่างๆ แผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่9 และฉบบัที ่10 จงึเป็นแผนยทุธศาสตรท์ีช่ ีก้รอบทศิ
ทางการพฒันาประเทศในระยะปานกลางทีส่อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ระยะยาวทีด่ าเนินต่อเนื่องกนั
มา (กระทรวงศกึษาธกิาร,  2544  : 1)กระทรวงศกึษาธกิารมบีทบาทและภารกจิส าคญัในการจดั
และส่งเสรมิสนบัสนุนการจดัการศกึษา ไดจ้ดัท าแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี  (พ.ศ.2552-2555) 
เป้าหมายหลกัเพื่อพฒันาคนใหเ้ป็นคนดมีคีุณธรรม น าความรูม้คีุณภาพ มศีกัยภาพในการ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่องตลอดชวีติ และยงัเป็นหน่วยงานหลกัในการด าเนินการตามนโยบาย
ดา้นการศกึษาของรฐั  โดยการปฏริปูการศกึษาทัง้ระบบทัง้โครงสรา้งและการบรหิารจดัการ
พฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา  เพื่อใหไ้ดค้รดู ีครเูก่ง  มคีุณภาพ การจะด าเนินการ
ดงักล่าวใหบ้รรลุผลจะตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบต่างๆ ในการจดัการศกึษาทีเ่ป็น
เงือ่นไข ส าหรบัดา้นกระบวนการทีส่ าคญั คอื กระบวนการสอน  กระบวนการนิเทศและ
กระบวนการบรหิาร  (ทศินา  แขมมณ,ี 2553 : 10) ใน 5 ทศวรรษทีผ่่านมา สารบบหรอื
ขอ้ความรูท้างการสอนไดข้ยายตวัอยา่งรวดเรว็และกวา้งขวาง  อนัเป็นผลมาจากการตระหนกั
ถงึความส าคญัของการศกึษา การขยายตวัของการศกึษา และความก้าวหน้าทางวทิยาการ
เทคโนโลยแีละสารสนเทศ  นกัการศกึษา  นกัคดิ และนักพฒันาจ านวนมากไดใ้หแ้นวคดิและ
แนวทางทีห่ลากหลายทีส่ามารถน าไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนใหต้อบสนองต่อความ
แตกต่างทีห่ลากหลายของผูเ้รยีน การรวบรวมและการน าเสนอสารบบหรอืขอ้ความรูด้งักล่าวใน
ลกัษณะทีง่า่ยแก่การเขา้ใจและสามารถน าไปใชง้านไดส้ะดวก จะเกดิประโยชน์อยา่งยิง่ต่อคร ู 
อาจารย ์ การจดัการศกึษาและการพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องประเทศโดยส่วนรวม 

การจดัการศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.  2542  แกไ้ขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ.  2545 และ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.  2553  ไดก้ าหนดใหส้ถานศกึษามบีทบาท และ
หน้าทีใ่นการจดัการศกึษาใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตนเองไดแ้ละเป็นไปตามหลกัสูตรก าหนด 
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน โดยรว่มกบับุคคล  ครอบครวั  ชุมชน  องคก์รที่
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เกีย่วขอ้ง ทุกฝา่ยในการจดัการศกึษา และพฒันาระบบการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ
(กระทรวงศกึษาธกิาร, 2546 : 14 ) นอกจากนี้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ซึง่เป็นหลกัสตูรแกนกลางของประเทศไทยทีม่มีาตรฐานเป็นตวัก าหนด
คุณภาพของผูเ้รยีน เพื่อใหส้ถานศกึษาไดน้ ากรอบแนวคดิ  หลกัสตูร  จดุหมายและโครงสรา้งที่
ส าคญัน าไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน ส าหรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานมุ่งพฒันาใหผู้เ้รยีน
สามารถพฒันาคุณภาพชวีติใหพ้รอ้มทีจ่ะท าประโยชน์ใหก้บัสงัคม ส่วนรวมตามบทบาทหน้าที่
ของตน  งานวชิาการจงึถอืไดว้่าเป็นงานหลกัหรอืภารกจิหลกัของสถานศกึษา ทีพ่ระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห่งชาต ิ มุง่กระจายอ านาจในการบรหิารจดัการไปยงัสถานศกึษาใหม้ากทีสุ่ด  ดว้ย
เจตนารมณ์ทีจ่ะใหส้ถานศกึษาด าเนินการไดโ้ดยอสิระ คล่องตวั  รวดเรว็สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รยีน  ชุมชน  ทอ้งถิน่และการมสี่วนรว่มทุกฝา่ย  ซึง่เป็นปจัจยัทีส่ าคญัท าให้
สถานศกึษามคีวามเขม้แขง็ในการบรหิารและการจดัการ  สามารถพฒันางานหลกัสตูร และ
กระบวนการเรยีนรู ้ ตลอดจนการวดัผลประเมนิผลรวมทัง้การจดัปจัจยัเกือ้หนุนการพฒันา
คุณภาพนกัเรยีน  ชุมชน  ทอ้งถิน่  ไดอ้ยา่งมคีุณภาพและมปีระสทิธภิาพ (กระทรวงศกึษาธกิาร
, 2546 : 33)   
 สถานศกึษานับว่าเป็นหน่วยงานหลกัทีม่หีน้าทีพ่ฒันาผูเ้รยีนและสงัคมภายใต้
บทบญัญตัขิองพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิมคีวามมุง่หมายเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็น
มนุษยท์ีส่มบูรณ์ทัง้ร่างกาย จติใจ สตปิญัญา ความรูแ้ละคุณธรรม  มจีรยิธรรมและวฒันธรรมใน
การด ารงชวีติและอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข  ผูบ้รหิารสถานศึกษาตอ้งตระหนกั และพฒันา
ตามธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพสอดคลอ้งกบัความสนใจความถนดั โดยยดึถอืความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลายในอนัทีจ่ะส่งผลใหส้ถานศกึษาพฒันาสู่มาตรฐาน
การศกึษา ซึง่งานวชิาการเป็นงานหลกัทีส่ าคญัทีสุ่ด  ในการบรหิารจดัการศกึษาในสถานศกึษา 
ผูบ้รหิารจะตอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจในขอบข่ายของเนื้อหาและหลกัการ ในการบรหิารงาน
วชิาการอยา่งชดัเจน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนของขอบขา่ยการบรหิารงานวชิาการที่
กระทรวงศกึษาธกิารไดก้ระจายอ านาจไปสู่สถานศกึษา (กระทรวงศกึษาธกิาร,  2551 : 8)   
(สนัต ิ บุญภริมย,์ 2552 : 257)  กล่าวถงึบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่ต่ีอการ
บรหิารงานวชิาการว่า การจดัการศกึษาของประเทศถอืว่าเป็นบทบาทหน้าทีร่ว่มกนัทัง้ผูบ้รหิาร
การศกึษา บุคลากรการศกึษาอื่นๆ และประชาชนโดยทัว่ไป ก าหนดว่าเป็นหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบโดยแบ่งเป็นสดัส่วนทีเ่หมาะสมหรอืเรยีกว่า การบูรณาการ ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็น
บุคลากรทีม่คีวามส าคญัทีสุ่ดในการจดัการศกึษา  นอกจากนัน้  (ปรยีาพร  วงศอ์นุตรโรจน์,  
2543 : 120) ยงัไดก้ล่าวถงึผูบ้รหิารว่า ผูบ้รหิารเป็นผูท้ีม่หีน้าทีเ่กีย่วกบัการวางแผนวชิาการ  
เพราะว่างานวชิาการในสถานศกึษาถอืไดว้่าเป็นหลกัทีเ่ป็นหวัใจส าคญัโดยผูบ้รหิารควรมคีวาม
รบัผดิชอบวางแผนงานทุกงานทุกระดบั  ตัง้แต่งานวชิาการจนถงึการเรยีนการสอนของคร ูจดัให้
มกีารประชุมปรกึษาหารอืเพื่อจะไดร้ว่มงานวางแผนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  การมสี่วนรว่ม 
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การวางแผนในสถานศกึษามใิช่เป็นเพยีงผูก้ าหนดแผน  แต่ตอ้งมสี่วนรว่มในการวางแผน
รว่มกนัระหว่างผูร้บัผดิชอบงานอื่นๆตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถ มทีกัษะในการวางแผน ซึง่
สามารถชีน้ าครไูดต้ลอดถงึควรทีจ่ะรูจ้กัการวางแผนในการบรหิารงาน ซึง่งานวชิาการเป็นงานที่
ตอ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ตอ้งมกีารวางแผนใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอนเพื่อการกา้วไปสู่
เป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้
  สภาพปจัจบุนัของการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขนาดเลก็ ระดบั
ประถมศกึษา ในสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์ เขต 1  มผีลการ
ด าเนินการในการบรหิารงานวชิาการไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด  ดงัจะเหน็ไดจ้ากผลการ
ประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัประเทศ National  Test (NT) ในระดบัชัน้ประถมศกึษา 
ปีที ่3 และผลสรปุประเมนิคุณภาพการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน  Ordinary National 
Education Testing  (O-NET) ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 อยูใ่นเกณฑค์่อนขา้งต ่า  
จากผลการทดสอบระดบัชาตเิมือ่ปีการศกึษา  2552  พบว่าใน 5 กลุ่มสาระการเรยีนรูห้ลกั มี
คะแนนเฉลีย่ทุกโรงเรยีนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์ เขต 1  
คอื ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  วชิาภาษาไทย ไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 39.18  วชิาคณติศาสตร ์
ไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 41.53  วชิาวทิยาศาสตร ์ไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 33.34  วชิาสงัคมศกึษา 
ไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 35.90  วชิาภาษาองักฤษ ไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 40.27 ส่วนในระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6  วชิาภาษาไทย ไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 37.78  วชิาคณติศาสตร ์ไดค้ะแนน
เฉลีย่รอ้ยละ 40.16  วชิาวทิยาศาสตร ์ไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 38.34  วชิาสงัคมศกึษา ได้
คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 33.63  วชิาภาษาองักฤษ ไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 35.48  (ส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 1, 2553 : 3) ปจัจยัส าคญัอกีปจัจยัหน่ึงทีจ่ะท าให้
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ บรรลุตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไวห้รอืไม ่
ยอ่มขึน้อยูก่บัการด าเนินงานดา้นวชิาการของแต่ละโรงเรยีนว่ามกีารด าเนินงานมากน้อย
เพยีงใดแมส้ านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 1 ไดจ้ดัใหม้โีครงการ
ยกระดบัคุณภาพการศกึษาโรงเรยีนขนาดเลก็ ประจ าปีงบประมาณ 2551 จากการนิเทศตดิตาม
ผลการด าเนินงานของโรงเรยีนขนาดเลก็พบว่า  โรงเรยีนไดป้ระสบปญัหาส าคญัหลายดา้น  
ไดแ้ก่  การมคีรไูมค่รบชัน้เรยีน  ขาดวสัดุอุปกรณ์การเรยีนการสอน  แหล่งเรยีนรู ้ ครมูวีุฒิ
ความรู ้ ความเชีย่วชาญ  ไมค่รบทุกกลุ่มประสบการณ์ ครไูม่มขีวญัก าลงัใจในการปฏบิตังิาน 
และนกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่า 

ทีก่ล่าวมา จะเหน็ไดว้่า งานวชิาการเป็นงานทีม่คีวามส าคญัและมผีลต่อการพฒันา
คุณภาพการศกึษาใหเ้ป็นไปตามทีค่าดหวงัหรอืตัง้เป้าหมายเอาไว ้และผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็น
บุคคลทีม่คีวามส าคญัเป็นอยา่งมากในการพฒันาคุณภาพงานวชิาการเพื่อใหก้ารพฒันาคุณภาพ
การศกึษาประสบความส าเรจ็ บรรลุผลตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ จากเหตุผลและความส าคญั
ดงักล่าว  ท าใหผู้ว้จิยัซึง่เป็นผูท้ีป่ฏบิตังิานในสถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
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การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์ เขต 1 เหน็ว่า สภาพปจัจบุนั และความตอ้งการในการ
บรหิารงานวชิาการเป็นอยา่งไร  ควรจะมแีนวทางในการพฒันาอย่างไร เพื่อสามารถน าผล 
การศกึษาวจิยัในครัง้นี้  มาเป็นแนวทางในการพฒันาการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษา
ขนาดเลก็ใหม้ปีระสทิธภิาพและความตอ้งการชุมชนต่อไป  

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาสภาพการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขนาดเลก็  สงักดัส านกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์ เขต 1  
2.เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบสภาพการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขนาดเลก็ 

สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์ เขต 1 ของผูบ้รหิารสถานศกึษา   
ครผููส้อน และครวูชิาการ 

3.เพื่อศกึษาขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษา
ขนาดเลก็สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์ เขต 1  

สมมติฐานการวิจยั 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครผููส้อน และครวูชิาการมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัการบรหิารงาน
วชิาการในสถานศกึษาขนาดเลก็  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์ 
เขต 1 แตกต่างกนั 

ขอบเขตการวิจยั 
1. ประชากร  ไดแ้ก่  ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครผููส้อน และครวูชิาการในสถานศกึษา 

ขนาดเลก็  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์ เขต 1   จ านวนทัง้สิน้  
628  คน  จากโรงเรยีน  100  โรงเรยีน  ประกอบดว้ย  ผูบ้รหิารสถานศกึษา จ านวน  100  คน  
ครผููส้อนจ านวน  428  คน และครวูชิาการจ านวน 100  คน  
             2. กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการก าหนดโดยใชต้ารางส าเรจ็รปูของเครจซีแ่ละมอรแ์กน 
(Krejcie  and Morgan ; อา้งจาก  ยทุธ  ไกยวรรณ์,2549 : 101)  ก าหนดขอบเขตความคลาด
เคลื่อนที ่.05  โดยน ากลุ่มตวัอยา่งทีไ่ดม้าเทยีบอตัราส่วนรอ้ยละของประชากรในแต่ละเขต
อ าเภอทัง้ 6 อ าเภอ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์ เขต 1 ในปี
การศกึษา  2553 และใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งอยา่งงา่ย  (Simple  Random  Sampling)   
(ยทุธ ไกยวรรณ์, 2549 : 110) ไดแ้ก่  ผูบ้รหิารสถานศกึษา  จ านวน  80  คน  ครผููส้อน จ านวน  
202 คน และครผููร้บัผดิชอบงานวชิาการ จ านวน  80  คน รวมกลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้  362  คน  

             3. ตวัแปรทีศ่กึษา 
          ตวัแปรทีศ่กึษาในครัง้นี้  คอื 
       3.1  ตวัแปรอสิระ  ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ครผููส้อน และครวูชิาการ ใน
สถานศกึษาขนาดเลก็  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์ เขต 1 
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                3.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ สภาพ การบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขนาด
เลก็ตามขอบข่ายงานวชิาการ 17 ดา้นตามกฎกระทรวงว่าดว้ยการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
กระจายอ านาจการบรหิารและการจดัการศกึษา  พ.ศ.  2550 (ราชกจิจานุเบกษา,  2550 : 24) 

4. ระยะเวลาด าเนินการวจิยั  แบ่งออกเป็น 2  ระยะ  ดงันี้ 
      ระยะที ่1  ศกึษาสภาพการบรหิารงานวชิาการ และเปรยีบเทยีบระดบัปฏบิตัิ

เกีย่วกบัการบรหิารงานดา้นวชิาการในสถานศกึษาขนาดเลก็  สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์ เขต 1    

      ระยะที ่2  ศกึษาแนวทางในการพฒันาการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขนาด
เลก็  ศกึษาแนวทางในการพฒันาการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาเลก็  สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 1 โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึกกกกกกกก 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   
 1. ประชากร   ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ผู้บรหิาร
สถานศกึษา  คร ูและครวูชิาการ ในสถานศกึษาขนาดเลก็  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษากาฬสนิธุ ์ เขต 1   ขอ้มลู 10  มถุินายน  2553  จ านวน  628  คน  จากโรงเรยีน  
100  โรงเรยีน    

  2.  กลุ่มตวัอยา่ง ส าหรบักลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการก าหนดโดยใชต้ารางส าเรจ็รปูของ
เครจซี ่และมอรแ์กน (Krejcie  and Morgan, ยทุธ  ไกยวรรณ์, 2549 : 101)  ก าหนดขอบเขต
ความคลาดเคลื่อนที ่.05  น ากลุ่มตวัอยา่งทีไ่ดม้าเทยีบอตัราส่วนรอ้ยละของกลุ่มประชากรในแต่
ละเขตอ าเภอทัง้ 6 อ าเภอโดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งง่าย (Simple  Random Sampling)ไดแ้ก่  
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  จ านวน  80  คน  ครผููส้อน จ านวน  202 คน และครผููร้บัผดิชอบงาน
วชิาการ จ านวน  80  คน รวมกลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้  362  คน  
 3. กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูส าคญั  ผูท้ีใ่หข้อ้มลูในการสมัภาษณ์เชงิลกึในครัง้นี้เป็นผูท้ีก่ าลงั
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นสถานศกึษาขนาดเลก็ทีม่ผีลการประเมนิคุณภาพการศกึษาระดบัชาตใิน 5 กลุ่ม
สาระการเรยีนรูห้ลกั คอื วชิาภาษาไทย  วชิาคณติศาสตร ์ วชิาวทิยาศาสตร ์ วชิาสงัคมศกึษา 
และวชิาภาษาองักฤษผ่านเกณฑท์ีส่ านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 1 
ก าหนดไวแ้ละผูบ้รหิารในระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีม่หีน้าทีโ่ดยตรงเกี่ยวกบัการบรหิารงาน
วชิาการของสถานศกึษาในสงักดั รวมทัง้สิน้จ านวน11 คน ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, 2542 : 102) 
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เคร่ืองมือการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์  สรา้งเครือ่งมอืโดยศกึษา
หลกัการ  ทฤษฎ ี เอกสาร  งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง และหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
พุทธศกัราช  2551สมัภาษณ์ผูบ้รหิาร และบุคลากรทางการศกึษาทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อทราบสภาพ
จรงิในการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขนาดเลก็  น าขอ้มลูมาก าหนดเป็นประเดน็ในการ
สรา้งเครือ่งมอื  สรา้งแบบสอบถามตามหลกัการสรา้งเครือ่งมอื น าแบบสอบถามทีส่รา้งเสนอต่อ
อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธเ์พื่อพจิารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเหมาะสม  น า
ขอ้เสนอแนะมาปรบัปรงุแกไ้ขน าแบบสอบถามทีป่รบัปรุงแกไ้ขแลว้ ใหผู้เ้ชีย่วชาญ  3  คน 
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา แลว้น าไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง โดยการวเิคราะหค์่า IOC 
(Item Objective Congruence Index)  ของแบบสอบถามเป็นรายขอ้ แลว้พจิารณาเลอืกขอ้
ค าถามทีม่คี่า IOC มากกว่า 0.67 ขึน้ไป (ไพศาล  วรค า,  2552 : 257)    หาค่าความเชื่อมัน่
ของเครือ่งมอืโดยไดน้ าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบัผูบ้รหิารสถานศกึษา  จ านวน 
10 ฉบบั  ครผููส้อน จ านวน 10 ฉบบั และครวูชิาการจ านวน 10 ฉบบัทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่ง  รวม
ทัง้สิน้จ านวน 30  ฉบบั ในสถานศกึษาขนาดเลก็ 10  แห่ง สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 1  แลว้น าไปหาค่าความเชื่อมัน่ตามวธิขีองครอนบาค (บุญชม   
ศรสีะอาด, 2543 : 96) โดยแบบสอบถามมคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั .99 แบบ  
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
        ด าเนินการใน  2  ระยะ  ระยะแรก ใชแ้บบสอบถามสภาพการบรหิารงานวชิาการ ใน
สถานศกึษาขนาดเลก็และเปรยีบเทยีบระดบัการปฏบิตั ิเกีย่วกบัสภาพการบรหิารงานวชิาการ 
ในสถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา กาฬสนิธุ ์เขต 1   
ระยะที ่ 2   ศกึษาแนวทางในการพฒันาการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา กาฬสนิธุ ์เขต 1 โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ กลุ่มผูใ้ห้
ขอ้เสนอแนะแนวทางเป็นผูท้ีก่ าลงัปฏบิตัหิน้าทีใ่นสถานศกึษาขนาดเลก็ทีม่ผีลการประเมนิ
คุณภาพการศกึษาระดบัชาตใิน 5 กลุ่มสาระการเรยีนรูห้ลกั คอื วชิาภาษาไทย วชิาคณติศาสตร ์ 
วชิาวทิยาศาสตร ์ วชิาสงัคมศกึษา และวชิาภาษาองักฤษผ่านเกณฑท์ีส่ านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 1 ก าหนดไวจ้ านวน  3 แห่ง ไดแ้ก่ โรงเรยีนโนนป่างิว้
วจิติรวทิยา  อ าเภอสหสัขนัธ ์ โรงเรยีนบา้นโนนสวรรคป์ระชาสรรพภ์ปูอ  อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์
และโรงเรยีนท่าล าดวนประชาบ ารงุ  อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์และผูบ้รหิารในระดบัเขตพืน้ที่
การศกึษาทีม่หีน้าทีโ่ดยตรงเกีย่วกบัการบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาในสงักดั รวมทัง้สิน้
จ านวน11 คน ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Selection) (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, 
2542 : 102) ในการไปสมัภาษณ์ ผูว้จิยัไดข้อหนงัสอืขออนุญาตใหผู้ว้จิยัเขา้เกบ็รวบรวมขอ้มลู
การวจิยัพรอ้มขออนุญาตสมัภาษณ์จากส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 
1  ผูท้ีใ่หข้อ้มลูในการสมัภาษณ์เชงิลกึในครัง้นี้ ไดแ้ก่ 
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   1.1 ผูบ้รหิารสถานศกึษา     จ านวน 3 คน 
    1.2 ครผููส้อน     จ านวน 3 คน 
                1.3  ครวูชิาการ     จ านวน 3 คน 
       1.4 รองผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์ เขต 1  
จ านวน 2 คน 

การวิเคราะหข้์อมลู 
   1. ขอ้มลูเชงิปรมิาณ  จากแบบสอบถามและแบบประเมนิ  ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้
สถติภิาคบรรยาย (Descriptive  Statistics)  เช่น  หาค่าเฉลีย่  ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและ
ค่ารอ้ยละ  ตามลกัษณะของกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูและตวัแปรทีศ่กึษา 
      2.  ขอ้มลูเชงิคุณภาพ  ทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ใชว้ธิกีารตคีวามสรา้งขอ้สรปุ เป็นความ
เรยีง   
  

ผลการวิจยั 
 1. ระดบัการปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษา  ครูผูส้อน  และครวูชิาการในการ

บรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขนาดเลก็  สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
กาฬสนิธุ ์ เขต 1  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.81 ) พจิารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ทุกดา้น
มรีะดบัการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก  ยกเวน้ดา้นการส่งเสรมิชุมชนใหม้คีวามเขม้แขง็ทางวชิาการ  
ทีม่รีะดบัการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 3.50 )  สามารถเรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไป
น้อย  3  ล าดบัแรก  คอื  ดา้นการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้(X = 3.98 )  ดา้นการพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา  ดา้นการคดัเลอืกหนงัสอืแบบเรยีนเพื่อใชใ้น
สถานศกึษา (X = 3.96 ) และดา้นการแนะแนว (X = 3.94 ) 

  2.  ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบระดบัการปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษา  ครผููส้อน  
และครวูชิาการในการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขนาดเลก็  สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์ เขต 1  พบว่า มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั  .05  
 3. ผลวเิคราะหข์อ้เสนอแนะในการพฒันาการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขนาด
เลก็ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 1  พบว่า   ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา  ครผููส้อน และครวูชิาการมขีอ้เสนอแนะ  5  ล าดบัแรก  คอื  ดา้นการพฒันา
กระบวนการเรยีนรู ้ สถานศกึษาควรสนบัสนุน ส่งเสรมิใหค้รพูฒันารปูแบบหรอืออกแบบ
กระบวนการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาคุณภาพการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่อง  ดา้นการจดัการเรยีนการ
สอนในสถานศกึษา  สถานศกึษาควรสนบัสนุนใหค้รสู่งเสรมิใหน้กัเรยีนสรา้งองคค์วามรูด้ว้ย
ตนเอง  มทีกัษะการท างานทีเ่ป็นกระบวนการกลุ่ม และใหน้กัเรยีนมสี่วนรว่มในกระบวนการ
จดัการเรยีนรู ้ ดา้นการพฒันาและใชส้ื่อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  สถานศกึษาควรก าหนด
นโยบาย การจดั พฒันาสื่อและเทคโนโลยเีพื่อการศกึษาโดยจดัใหม้แีหล่งเรยีนรู ้ศูนยส์ื่อการ
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เรยีนรู ้ระบบสารสนเทศ และเครอืขา่ยการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพทัง้ในสถานศกึษาและชุมชน  
ดา้นการนิเทศการศกึษา  สถานศกึษาควรจดัใหม้กีารนิเทศการศกึษาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง 
และเป็นกระบวนการทีม่ปีระโยชน์สงูสุดต่อผูเ้รยีน และดา้นการวดัผลประเมนิผลและการเทยีบ
โอนผลการเรยีน  สถานศกึษาควรส่งเสรมิ สนับสนุนใหค้รพูฒันาเครือ่งมอืในการวดัและ
ประเมนิผลทุกปีการศกึษา และจดัใหม้กีารประเมนิผลการเรยีนรูทุ้กชัน้เรยีนตลอดทัง้สอนซ่อม
เสรมิกรณทีีผู่เ้รยีนไมผ่่านเกณฑก์ารประเมนิ 

สรปุผลการวิจยั 
 จากการศกึษาสภาพการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 1  มขีอ้คน้พบดงันี้ 

1. ระดบัการปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษา  ครผููส้อน  และครวูชิาการในการ
บรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขนาดเลก็  สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
กาฬสนิธุ ์ เขต 1  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.81 ) พจิารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ทุกดา้น
มรีะดบัการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก  ยกเวน้ดา้นการส่งเสรมิชุมชนให้มคีวามเขม้แขง็ทางวชิาการ  
ทีม่รีะดบัการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 3.50 )  สามารถเรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไป
น้อย  3  ล าดบัแรก  คอื  ดา้นการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้(X = 3.98 )  ดา้นการพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษาและดา้นการคดัเลอืกหนงัสอืแบบเรยีนเพื่อใชใ้น
สถานศกึษา (X = 3.96 ) และดา้นการแนะแนว (X = 3.94 ) พจิารณาตามสถานภาพ  พบว่า  
ผูบ้รหิารสถานศกึษามรีะดบัการปฏบิตัใินการบรหิารงานวชิาการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 
3.83 ) และเมือ่พจิารณารายดา้น  ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  สามารถเรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จากมาก
ไปน้อย  3  ล าดบัแรก  คอื  ดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศกึษา (X = 4.01 )  ดา้นการแนะแนว (X = 4.00 ) และดา้นงานดา้นการวดัผล ประเมนิผล 
และการเทยีบโอนผลการเรยีน (X = 3.93 )  ครผููส้อนมรีะดบัการปฏบิตัใินการบรหิารงาน
วชิาการ  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.21)  และเมือ่พจิารณารายดา้น  ทุกดา้นอยูใ่นระดบั
มาก  สามารถเรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย  3  ล าดบัแรก  คอื ดา้นการจดัการเรยีนการ
สอนในสถานศกึษา  ดา้นการวดัผล ประเมนิผล และการเทยีบโอนผลการเรยีน (X = 4.34 )  
ดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา (X = 4.33 )  และดา้นการ
พฒันากระบวนการเรยีนรูแ้ละดา้นการประสานความรว่มมอืในการพฒันาวชิาการกบั
สถานศกึษาและองคก์รอื่น (X = 4.28 )  ครวูชิาการมรีะดบัการปฏบิตัใินการบรหิารงานวชิาการ  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.83 )  และเมือ่พจิารณารายดา้น  สามารถเรยีงล าดบัค่าเฉลีย่
จากมากไปน้อย  3  ล าดบัแรก  คอื  ดา้นงานดา้นการวดัผล ประเมนิผล และการเทยีบโอนผล
การเรยีน (X = 4.01 )  ดา้นการแนะแนว (X = 3.96 )  และดา้นการพฒันากระบวนการเรยีนรู้
(X = 3.92 ) 
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2.  ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบระดบัการปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษา  ครผููส้อน  
และครวูชิาการในการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขนาดเลก็  สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์ เขต 1  พบว่า  ผูบ้รหิารสถานศกึษา  คร ู และครวูชิาการ  มี
ระดบัการปฏบิตัใินการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขนาดเลก็  สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์ เขต 1  โดยรวมและรายดา้น  มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05  และเมือ่ทดสอบรายคู่  พบว่า  ผูบ้รหิารสถานศกึษากบัครผููส้อน  
และครผููส้อนกบัครวูชิาการ  มรีะดบัการปฏบิตัใินการบรหิารงานวชิาการ  แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั   .05   ผูบ้รหิารสถานศกึษากบัครวูชิาการ  มรีะดบัการปฏบิตัใินการ
บรหิารงานวชิาการไมแ่ตกต่างกนั 
 3. ผลวเิคราะหข์อ้เสนอแนะในการพฒันาการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขนาด
เลก็ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 1  พบว่า   ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา  ครผููส้อน และครวูชิาการมขีอ้เสนอแนะ  5  ล าดบัแรก  คอื  ดา้นการพฒันา
กระบวนการเรยีนรู ้ สถานศกึษาควรสนบัสนุน ส่งเสรมิใหค้รพูฒันารปูแบบหรอืออกแบบ
กระบวนการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาคุณภาพการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่อง  ดา้นการจดัการเรยีนการ
สอนในสถานศกึษา  สถานศกึษาควรสนบัสนุนใหค้ร ู ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนสรา้งองคค์วามรูด้ว้ย
ตนเอง มทีกัษะการท างานทีเ่ป็นกระบวนการกลุ่ม และใหน้กัเรยีนมสี่วนรว่มในกระบวนการ
จดัการเรยีนรู ้  ดา้นการพฒันาและใชส้ื่อเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา   สถานศกึษาควรก าหนด
นโยบาย การจดั พฒันาสื่อและเทคโนโลยเีพื่อการศกึษาโดยจดัใหม้แีหล่งเรยีนรู ้ศูนยส์ื่อการ
เรยีนรู ้ระบบสารสนเทศ และเครอืขา่ยการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพทัง้ในสถานศกึษาและชุมชน   
ดา้นการนิเทศการศกึษา  สถานศกึษาควร จดัใหม้กีารนิเทศการศกึษาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง 
และเป็นกระบวนการทีม่ปีระโยชน์สงูสุดต่อผูเ้รยีน   ดา้นการวดัผล ประเมนิผล และการเทยีบ
โอนผลการเรยีน  สถานศกึษาควร ส่งเสรมิ สนบัสนุนใหค้รพูฒันาเครือ่งมอืในการวดัและ
ประเมนิผลทุกปีการศกึษาและจดัใหม้กีารประเมนิผลการเรยีนรูทุ้กชัน้รวมทัง้สอนซ่อมเสรมิกรณี
ผูเ้รยีนไมผ่่านเกณฑก์ารประเมนิ  

อภิปรายผลการวิจยั 
 จากผลการวจิยั สภาพการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขนาดเลก็  สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 1  มปีระเดน็ส าคญัทีค่วรน ามา
อภปิรายผล  ดงันี้ 
 1.  ระดบัการปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษา  ครผููส้อน  และครวูชิาการในการ
บรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขนาดเลก็  สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
กาฬสนิธุ ์ เขต 1  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ทัง้นี้เนื่องจากส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 1 ไดจ้ดัท าแผนพฒันาโรงเรยีนขนาดเลก็  ระยะ  3  ปี ตามกรอบ
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน  4  ยทุธศาสตร ์คอื พฒันาระบบวางแผนและการบรหิารจดัการ  พฒันาระบบการเรยีน
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การสอนและการประกนัคุณภาพการศกึษา  เสรมิสรา้งความพรอ้มและความเขม้แขง็ของ
โรงเรยีน และส่งเสรมิการมสี่วนรว่มจากทุกภาคส่วนในการจดัการศกึษา  ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 1 ไดต้ระหนกัถงึความส าคญัในการพฒันาและยกระดบั
คุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดัโดยเฉพาะโรงเรยีนขนาดเลก็ทีพ่บว่าปจัจยัตวัป้อนไม่
เพยีงพอต่อการพฒันา รวมทัง้มปีญัหาในดา้นประสทิธภิาพในกระบวนการบรหิารจดัการและ
กระบวนการเรยีนการสอนส่งผลใหผู้เ้รยีนมรีะดบัคุณภาพค่อนขา้งต ่า  สอดคลอ้งกบัผล
การศกึษาของ(สงัคม  ค าด,ี2548 : 156-170) ไดศ้กึษาการจดักจิกรรมส่งเสรมิงานวชิาการของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม เขต 1  พบว่า   
ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน มกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิงานวชิาการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ(ชาล ี สะตะ,2549 : 68-70)  ไดศ้กึษาการบรหิารงานวชิาการของ
โรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ ในเขตอ าเภอเขาสวนกวาง ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ขอนแก่น เขต 4  พบว่า  สภาพการบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ 
โดยรวมมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก  สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ(ปรชีา  กระจา่งโพธิ,์2550 : 
105-106) ไดศ้กึษาการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาปราจนีบุร ี พบว่า  ระดบัการปฏบิตักิารบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนตาม
ขอบขา่ยการบรหิารงานวชิาการของกระทรวงศกึษาธกิาร จ านวน 12 ดา้น  อยูใ่นระดบัมาก  
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ(กุลฑร ี พกุิลแกม,2551 : 104-105) ไดศ้กึษาการบรหิารงาน
วชิาการทีส่่งผลต่อคุณภาพผูเ้รยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
นครปฐม เขต 2  พบว่า  การบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษา  สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษานครปฐม เขต 2  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ  (วรีะ  
สุบตัคิ า  ,2552 : 165-166)  ไดศ้กึษาสภาพการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ช่วงชัน้ที ่1-2  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม เขต 2  พบว่า  สภาพการบรหิารงาน
วชิาการในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานช่วงชัน้ที ่1-2  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มหาสารคาม เขต 2  โดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ทุกดา้นมรีะดบัการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก  
ยกเวน้ดา้นการส่งเสรมิชุมชนใหม้คีวามเขม้แขง็ทางวชิาการ  ทีม่รีะดบัการปฏบิตัิอยูใ่นระดบั
ปานกลาง  ทัง้นี้เนื่องจากการเป็นสถานศกึษาขนาดเลก็ทีย่งัขาดปจัจยัสนับสนุนหลายอย่าง เช่น 
ขาดแคลนบุคลากร ขาดงบประมาณ ขาดอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยทีางการศกึษา ตลอดจน
ผูบ้รหิารยงัขาดทกัษะดา้นการบรหิารจดัการ  เปลีย่นผูบ้รหิารบ่อย  ครยูงัขาดทกัษะและเทคนิค
การจดัการเรยีนรู ้ขาดการวางแผน  ขาดการใชส้ื่อนวตักรรมในการจดัการเรยีนรูใ้หม่ๆ  และครู
ยงัมภีาระงานทีม่ากเกนิไป  การระดมทุนและทรพัยากรน้อยเนื่องจากเป็นชุมชนขนาดเลก็ทมีี
สภาพเศรษฐกจิต ่า สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาโรงเรยีนขนาดเลก็ ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 1  ปีงบประมาณ  2553-2555 และสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ 
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(วนัชยั  พงสุพนัธ,์2553 : 102-103)  ไดว้จิยัเรือ่ง การศกึษาการบรหิารงานวชิาการของ
โรงเรยีนขนาดเลก็ ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม เขต 3 ผลการวจิยัพบว่าสภาพ
ปญัหาต่างๆในการด าเนินงานวชิาการ  ครผููส้อนยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจในดา้นวดัผล
ประเมนิผลตามสาระการเรยีนรู ้ สถานศกึษาขนาดเลก็ขาดแคลนบุคลากรทีท่ าการสอนประจ า
ชัน้เรยีน  บุคลากรท าการสอนไมต่รงตามวชิาความถนัดของตนเอง  ขาดงบประมาณทีจ่ะมา
สนบัสนุนงานวชิาการ และยงัขาดอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนไมเ่พยีงพอ
กบัจ านวนนกัเรยีนขาดสื่อการสอนทีท่นัสมยั ผูบ้รหิารสถานศกึษาขาดความเป็นผู้น าทาง
วชิาการ ใหค้วามส าคญัต่องานวชิาการน้อยเกนิไป  มกีารพฒันาบุคลากรใหม้คีวามสามารถใน
การผลติสื่อการเรยีนการสอนใหท้นัสมยั  บุคลากรทีท่ าการสอนขาดความกระตอืรอืรน้ในการท า
ความเขา้ใจหลกัสตูรใหม ่และขาดเทคนิคในการสอนทีท่นัสมยั 
 2.  การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบระดบัการปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสถานศกึษา  ครผููส้อน  
และครวูชิาการในการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขนาดเลก็  สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์ เขต 1  พบว่า โดยรวมมคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั  .05  และเมือ่ทดสอบรายคู่  พบว่า  ผูบ้รหิารสถานศกึษากบัครผููส้อน  และ
ครผููส้อนกบัครวูชิาการ  มรีะดบัการปฏบิตัใินการบรหิารงานวชิาการ  แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05  ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ทัง้นี้เนื่องจากผูบ้รหิาร  
ครผููส้อน  และครวูชิาการ  ยงัมขีอบขา่ยและบทบาทหน้าทีใ่นการบรหิารงานวชิาการบางดา้น
แตกต่างกนั  รวมถงึการมสี่วนรว่มของบุคลากรทุกฝ่ายในการบรหิารงานวชิาการ  สอดคลอ้งกบั
ผลการศกึษาของ(ศุภมติร  นาถมทอง,2552 : 193-194)  ไดศ้กึษา ปญัหาการบรหิารงาน
วชิาการของโรงเรยีนขนาดเลก็ ตามความคดิเหน็ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม เขต 1  พบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษา และคร ู มคีวาม
คดิเหน็แตกต่างจากประธานกรรมการสถานศกึษา อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ส่วน
ผูบ้รหิารสถานศกึษา และครมูคีวามคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั  
 3. ขอ้เสนอแนะในการพฒันาการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 1  พบว่า   ผูบ้รหิารสถานศกึษา  
ครผููส้อน และครวูชิาการมขีอ้เสนอแนะเรยีงความถี่จากมากไปหาน้อย  3 ล าดบัแรก  คอื  ดา้น
การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้ สถานศกึษาควรใหค้รจูดัเนื้อหาสาระและกจิกรรมการเรยีนรู ้
สอดคลอ้งกบัความสนใจ และความถนัดโดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล  จดักจิกรรม
ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกปฏบิตัใิหท้ าเป็น คดิเป็น รกัการอ่าน และเกดิการ
เรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่อง การจดัการเรยีนรู ้จะตอ้งจดัผสมผสานสาระการเรยีนรู้ดา้นต่างๆอยา่งได้
สดัส่วนและสมดุล รวมทัง้ปลกูฝงัคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมทีด่งีาม และคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงคไ์วทุ้กกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ และครคูวรศกึษาคน้ควา้พฒันารปูแบบหรอืออกแบบ
กระบวนการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาคุณภาพการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่อง   ดา้นการจดัการเรยีน
การสอนในสถานศกึษา สถานศกึษาควรใหค้รจูดัท าแผนการจดัการเรยีนรูท้ีอ่งิมาตรฐานการ
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เรยีนรู ้และตวัชีว้ดัทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ ส่งเสรมิใหน้ักเรยีนสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง มี
ทกัษะการท างานทีเ่ป็นกระบวนการกลุ่ม และใหน้กัเรยีนมสี่วนรว่มในกระบวนการจดัการเรยีนรู ้ 
ใชส้ื่อการเรยีนการสอน เทคโนโลย ีและแหล่งเรยีนรูอ้ยา่งหลากหลาย  และสถานศกึษาควร
ส่งเสรมิการวจิยัในชัน้เรยีน และน าผลการวจิยัมาใชใ้นการพฒันาการจดัการเรยีนรูใ้นทุกกลุ่ม
สาระการเรยีนรู ้ ดา้นการพฒันาและใชส้ื่อเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา   สถานศกึษาจะตอ้งก าหนด
นโยบาย การจดัพฒันาสื่อและเทคโนโลยเีพื่อการศกึษาโดยจดัใหม้แีหล่งเรยีนรู ้ศูนยส์ื่อการ
เรยีนรู ้ระบบสารสนเทศ และเครอืขา่ยการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพทัง้ในสถานศกึษาและชุมชน  
มกีารประเมนิคุณภาพของสื่อการเรยีนรูร้วมทัง้ศกึษาคน้ควา้วจิยั เพื่อพฒันาสื่อการเรยีนรูใ้ห้
สอดคลอ้งกบักระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน   

ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 จากผลการวจิยั สภาพการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 1 มขีอ้เสนอแนะ ดงันี้   
    1.  สถานศกึษาและคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานควรรว่มกนัก าหนด
วตัถุประสงค ์และทศิทางในการวางแผนงานดา้นวชิาการทีช่ดัเจน มกีารรวบรวมขอ้มลู ก ากบั  
ดแูล  นิเทศและตดิตามการบรหิารงานวชิาการในทุกขัน้ตอนอยา่งต่อเนื่อง   
    2.  สถานศกึษาควรใหค้วามส าคญัในการสนับสนุน  ส่งเสรมิใหค้รจูดัท าแผนการ
จดัการเรยีนรูท้ีอ่งิมาตรฐานและตวัชีว้ดัทุกกลุ่มสาระการเรยีนรูโ้ดยส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสรา้งองค์
ความรูด้ว้ยตนเอง ใชส้ื่อ  เทคโนโลยทีางการศกึษา และแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย  ส่งเสรมิการ
วจิยัในชัน้เรยีน น าผลการวจิยัมาใชใ้นการพฒันาการเรยีนการสอน  
    3.  สถานศกึษาควรใหค้ าปรกึษา  ใหค้วามรูท้างวชิาการ  ทกัษะวชิาชพีเพื่อพฒันา
คุณภาพชวีติแก่ชุมชน  ส่งเสรมิใหชุ้มชนมกีารศกึษาแสวงหาความรู ้ขอ้มลูขา่วสารรูจ้กัเลอืกสรร
ภมูปิญัญามาใชใ้นชวีติประจ าวนั  และสถานศกึษาควรจดัใหม้กีารแลกเปลีย่นประสบการณ์กบั
ชุมชนเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รยีน 

กิตติกรรมประกาศ 
 วทิยานิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็สมบรูณ์ไดด้ว้ยความกรุณาใหค้ าปรกึษาแนะน าจากท่าน
อาจารย ์ดร. วรวรรณ  อุบลเลศิ  ประธานกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ อาจารยส์ุทศัน์   
แกว้ค า  กรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ ดร.จ าเนียร  พลหาญ ผูแ้ทนบณัฑติวทิยาลยัสอบ
วทิยานิพนธ ์และดร.ธรีะวฒัน์  เยีย่มแสง ผูท้รงคุณวุฒสิอบวทิยานิพนธ ์ทีไ่ดก้รณุาใหค้ าแนะน า  
ตรวจสอบ และแกไ้ขปรบัปรุงในการท าวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอย่าสงสงูยิง่ มา 
ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคุณผูเ้ชีย่วชาญทุกท่าน ทีไ่ดก้รณุาตรวจสอบปรบัปรุง แกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
ต่างๆ และใหค้ าแนะน าในการสรา้งเครือ่งมอืการวจิยั 
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 ขอขอบพระคุณ นายกฤตชญา  วเิชยีรเพรศิ  นายสุจนิต ์ วชิยัวงค ์ รองผูอ้ านวยการ
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 1  นายคมสนัต ์ กา้นจกัร 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนและคณะครโูรงเรยีนโนนป่างิว้วจิติวทิยา  นายสหรตัน์  ประทุมตา  
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนและคณะครโูรงเรยีนโนนสวรรคป์ระชาสรรคภ์ูปอ  นายสุขะ  กองอุดม  
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนและคณะครโูรงเรยีนท่าล าดวนประชาบ ารงุ ทีใ่หค้วามอนุเคราะหใ์นการ
สมัภาษณ์ 
 ขอขอบพระคุณผูบ้รหิาร และคณะครโูรงเรยีนขนาดเลก็  สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 1  ทุกท่านทีใ่หค้วามกรณุาใหข้อ้มลูในงานวจิยัในครัง้นี้ 
 คุณค่าและประโยชน์จากวทิยานิพนธเ์ล่มนี้  ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครือ่งบูชาแด่บุพการ ี
และบรูพาจารยร์วมทัง้ผูท้ีม่พีระคุณทุกท่าน 
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ABSTRACT 

 A semi-contact binary system VY Ceti had observed in 25th - 28th October, 2011 at the Cerro Tololo lnter-American 
Observatory (CTIO), Chile. In this research, we used the 0.4 m Ritchey-Chretien Prompt 4 telescope with Apogee Alta 
1024x1024 pixels CCDs and VBR filter. The orbital period of the binary system VY Ceti is about 0.340809368 days and 
analyzed the light curve by MaxIm program. This work calculated the minimum light to compute the period change O-C. The 
solution shows that VY Ceti is a semi-contact binary system. The period change is increasing with 4.806420697x10-8 days / year 
that the evolution is explained by Thermal Relaxation Oscillation (TRO). 
 

KEYWORDS: VY Ceti, Period Change, Thermal Relaxation Oscillation (TRO) 
 

1. INTRODUCTION 
The binary system consists of two stars moving around the same center of mass and they are under gravitational 

force of each other. Almost a half of more than a half of all stars are binary star system. There can be derived into many 
systems which under general physical property, from observation and photometry that leaded to generate light curve of star 
system. From the light curve that plotted for getting the instrumental magnitude from MaxIm computational program. 

The VY ceti is a semi-detached binary system. The position of this is R.A. 01h 49m 33.694s Dec.-19o 37' 29.29” and 
the apparent magnitude is 11.16. LAPASSET AND CLARIA (1985) said that the observation of the eclipse VY Ceti showed the 
binary system is a G or K spectral type. The orbital period is 0.3 days and the light curve shows that the minimum light are very 
deep. LAPASSET AND CLARIA (1986) had observed this binary in November 1982 with the 60 cm Canadian telescope 
connected to a dry ice cooled RCA 1P21 photomultiplier and UBV filters at the David Dunlap observatory, located at the Lass 
Campas Observatory (LCO). The study found that the star VY Ceti is a W-type of the W Ursae Majoris binary system. The mass 
ratio (q) is equal to 2.3 and the binary system with a well tapping a shallow contact. This research studied the VY Ceti orbital 
period change to forecast the evolution theory. 

The theory of Angular Momentum Loss (AML). Concern about the evolution of a binary star system. Two stars move 
closely around, in detached binary system, the same center of the evolution, since one of the star became a red giant star. The 
layer of atmosphere is fully expanded covering the Roch lobe. So the binary star system turn to be a semi-detached binary 
system. The mass transferred until the two stars have the same surface temperature, that is call a contact binary system. 
Finally, they are fused together to be a single star which have a high rate of rotation. The evolution will loss an angular 
momentum by magnetiv torqe which induced from a magnetic field. The orbital distance of two stars will decrease lead to reduce 
in the period of the star orbit as well. Therefore, a O-C diagram will be in a convert parabola, that a prove of this theory. 

Another theory is the Thermal Relaxation Oscillation (TRO) which proposed by Lucy and Flennery in 1976 and also 
by Robertson and Eggleton in 1979. The theory considers a marginal contact binary star system. The energy of two stars are 
tranfered to each others. It it is considered in the relation between mass and radius of two stars comparing to the main 
sequence star, mass of two stars are less than stars which are in an equilibrium. If one of the stars is in equilibrium state of 
temperature, the other shoule be smaller in size, that serve to the same equi-potential of two stars. Beside that, the rate in 
radiation of two stars could be equal to the energy flow rate the Roch lobe. Mass tranfering occurred to the first star and the 
mass ratio will be increase.  
 

2. MATERIALS AND METHODS 
The study of the period change and evolution of the binary system, VY Ceti, used the binary photographs from 

prompt 4 at the Cerro Tololo Inter-American Observatory in Chile. They observed in 25th – 28th October, 2011. In this work, the 
BD-20 345 and TYC 5857-1297-1 are the comparison and check stars, respectively that show in Fig.1. 
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Fig.1 The VY Ceti photograph. 

 
From the VY Ceti photograph in Fig.1 the stellar property as shown in Table 1. 
 

Table 1 the physical property of the VY Ceti, comparison and check stars 
Star )2000(  )2000(  V 

VY Cet 01h 49m 33.69s -19d 37' 29.3" 11.16 
BD-20 346 

(comparison) 
01h 49m 39.3806s -19d 38' 37.536" 11.52 

TYC 5857-1297-1 
(check) 

01h 49m 38.722s -19d 40' 04.79" 12.35 

      *from Guide Star Catalog. 
 

The analysis is reduction in every the binary pictures to reduced the noises and then we used MaxIm program for 
photometry. In this research studied the binary in 3 filters that used 199 points in filter B and V and 198 points for filter R. The 
light curve is in the Fig.2. 
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Fig.2. Light curve of the binary system VY Ceti in B, V and R bands 

 

3. RESULTS 
The time of the minimum light from these light curves are HJD 2455859.72088 and HJD 2455860.74332.The period 

change study used the linear ephemeris equation from Kreiner, Kim and Nha, 2000 that is  
 

EHJDMinI 340809368.03902.2441645      (1) 
 

VY Ceti 

BD-20 346  

 
TYC 5857-1297-1 
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The period change calculation used the linear ephemeris in equation 1 and the minimum light to computed the O-C 
that shown in table 2. 

Table 2 the O-C of the binary system VY Ceti 
HJD (O) Epoch HJD (C) O-C 

2455859.721 41707.5 2455859.697 0.024084 
2455860.743 41710.5 2455860.719 0.023656 

 
The O-C from this observation and the O-C of the minimum light in the recent from another astronomers as shown 

in the diagram in Fig.3. 
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Fig.3. O-C diagram of a binary systems VY Ceti 

 
The relation between the O-C and Epoch used the Quadratic Polynomial is 

 
21174 102424.21072795.31088293.8 EpochEpochCO   .                     … (2) 

 
From this equation, the orbital period change of the VY Ceti binary system is  

 

)102424.2(2 11
dE

dP  

         
11104848.4       days / cycle 

    810806420697.4    days / year 
 

If we consider the residuals of the O-C, they are scatter meaning that the VY Ceti is a binary system and no objects 
exist in this system. (Fig.4.) 
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Fig.4. Residuals from the CO   diagram of a binary systems VY Ceti 

 

4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION 
 A semi-contact binary system VY Ceti had observed in 25th - 28th October, 2011 at the Cerro Tololo lnter-American 
Observatory (CTIO), Chile. In this research, we used the 0.4 m Ritchey-Chretien Prompt 4 telescope with Apogee Alta 
1024x1024 pixels CCDs and VBR filter. The orbital period of the binary system VY Ceti is about 0.340809368 days and 
analyzed the light curve by MaxIm program and the minimum light from this observation are HJD 2455859.72088 and HJD 
2455860.74332. The O-C equal to 0.024084 and 0.023656, respectively. The solution shows that VY Ceti is a semi-contact 
binary system. The period change is increasing with 4.806420697x10-8 days / year that the evolution is explained by Thermal 
Relaxation Oscillation (TRO). 
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ABSTRACT    

        Flux decline and rejection affected by metallic co-ions (SO4
2-, NO3

- and Cl-) with equal co-ions of manganese, lead and 
zinc were investigated by using a dead-end test cell at room temperature. An aromatic polyamide NF-90 membrane was chosen 
to determine the impacts of metallic cations on nanofiltration fouling of solution (i.e. . PbSO4, PbCl2, Pb(NO3)2, ZnSO4, Zn(NO3)2, 
ZnCl2, FeSO4, FeCl2, Fe(NO3)2, MnSO4, MnCl2, Mn(NO3)2). The experimental results revealed that solution of lead, zinc and 
manganese shown greater on flux decline according to co-ion of SO4

2-, Cl- and NO3
-, respectively. The obtained results can be 

concluded that for an overview of metallic ion rejection for lead had lower rejection than those of zinc and manganese ion. This 
might be due to the fact that the size of zinc and manganese was larger than that of lead ion. However, solution flux decline for 
overall metallic cations solution analyzed with statistical program indicated no significant difference during the experimental time.  

 

KEYWORDS: Flux decline/ Fouling/ Co-ions/ Nanofiltration/ Rejection 
 

1. INTRODUCTION  

        The use of membrane filtration as a drinking water treatment technology has increased in recent years, motivated in part 
by more stringent drinking water regulations [1]. Nanofiltration (NF), one of membrane technologies, is a relatively new 
membrane process, which is considered to be intermediate between ultrafiltration (UF) and reverse osmosis (RO) in terms of 
operating conditions. NF membrane processes operate at pressures between 50 and 150 psi much lower than RO (200 to 1000 
psi), but higher than UF (10 to 70 psi). At the present time, NF is increasingly applied in the field of water treatment. For 
example, ground waters contain high color due to dissolved organic matter (DOM), partially decomposed from plant materials, 
high hardness from the composition of calcium (Ca2+) and magnesium (Mg2+), and high iron (Fe2+) and manganese (Mn2+) 
concentration. NF can provide high water quality and large amount of water production in the short period of operation. This can 
give water quality within drinking water standards. However, membrane fouling caused by organic and inorganic substances can 
be a major factor for limiting more widespread use of membrane technologies, reducing long-term filtration, and increasing costs 
for membrane operation through higher labor, cleaning and replacement.  
        Inorganic fouling (i.e. negative and positive ions) can be a significant factor that enhances permeate flux decline during 
filtration. This may cause an increased concentration polarization that exceeds solubility limit, resulting precipitation (i.e. Ca2+, 
Mg2+, CO3

2-, SO4
2-, and PO4

3-). This has been recently investigated by Jarusutthirak et al. [2]. In addition, Molinari et al. [3] 
investigated the interactions between membranes (RO and NF) and inorganic pollutants (i.e.SiO2, NO3

-, Mn++, and humic acid). 
They showed that membrane fouling was caused by the interactions between the membranes and other ions. Other factors, 
which can cause membrane fouling are solution pH, ionic strength, concentration, solution composition, and operating conditions. 
Mehiguene et al. [4] investigated co-ion nature on retention of copper and cadmium salts. The results showed that retention of 
both Cu2+ and Cd2+ was enhanced when the charge valency of the associated co-ion was increased. The retention of higher in 
the case of sulfate ions, the charge valency of which become twice the charge of chloride or nitrate. This is an important feature 
in nanofiltration. 
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        Fouling on membrane surface by nanofiltration may influence by solution chemistry. Hence, the objective of this study was 
to investigate flux decline and rejection affected by metallic co-ions (SO4

2-, NO3
- and Cl-) with equal co-ions of manganese, lead 

and zinc. Fouling of solutions were determined by nanofiltration. The discussion of this study will be adapted to improve 
membrane filtration for long-term operation. 
 

2. MATERIALS AND METHODS  

2.1 Nanofiltration Membrane Characteristics 
        An aromatic polyamide thin-film composite NF-90 membrane, produced by Dow-FilmTec., was chosen to determine the 
effect of metallic cations solution on nanofiltration performance. According to the manufacturer, the maximum operating pressure 
is 600 psi (or 4,137.6 kPa), maximum feed flow rate is 16 gpm (3.6 m3/hr), maximum operating temperature 113°F (45°C) and 
the operating pH is ranged from 1 to 12. Free chlorine tolerance is less than 0.1 ppm. NF-90 is generally a tight NF membrane 
with a very high surface roughness [5]. In operation, membrane flat sheets were stored in 1% sodium meta-bisulfite (Na2S2O5) 
and kept in refrigerator at 4 0C to prevent microbial activity. The water flux characteristic was determined for 30-min operation 
with DI water for membrane compaction. The membrane permeability was determined as a slope between cleaned water flux 
and operating pressures. 
2.2 Analytical Method  
       Solution concentration was measured by using atomic absorption (AA) spectrometry (AAnalyst 200 Version 2, Perkin Elmer 
Corp.). Measurements of solution pH, conductivity and temperature were made using pH meter (Inolab pH level 
1,Weilheim,Germany), and conductivity meter (Inolab cond level 2, Weilheim,Germany), respectively. Ionic strength of samples 
were calculated using a correlation between conductivity and ionic strength of NaCl standards, I.S.[M]=0.5∑CiZi

2 (Ci is the ion 
concentration and Zi is the number of ions). Co-ions concentrations were investigated by Ion Chromatography (IC) Analyzer 
(model IC 76M Compact, Metrohm Siam Ltd.). 
2.3 Flux decline experiments 
       The experiments were carried out with three liters of commercial metallic ions of iron, manganese, lead and zinc salts (i.e. 
PbSO4, PbCl2, Pb(NO3)2, ZnSO4, Zn(NO3)2, ZnCl2, FeSO4, FeCl2, Fe(NO3)2, MnSO4, MnCl2, Mn(NO3)2 ) in fixed concentration 
about 20 mg/L, solution pH of 6 and ionic strengths 0.01 as NaCl. As shown in Figure 1, flux decline experiments were tested by 
using an 400 ml dead-end membrane filtration apparatus (Amicon 8400, USA) with magnetic stirrer (LABINCO, LD-12) and the 
magnetic spin bar fitted into the cell provided the agitation. The velocity speed was about 300 rpm. A membrane sheet can be 
fitted to the cell. The membrane active area is 41.38 cm2. The operating pressure was employed via high-pressure regulator of 
nitrogen cylinder. The permeate volume was determined during filtration by using the electrical balances (Mettler Toledo 
Monobloc PB-3002-S, USA). After filtration was terminated, two steps of cleaning, i.e. hydrodynamic cleaning followed by 
chemical cleaning, were performed. For hydrodynamic cleaning, the membrane sheet was cleaned with DI water, then followed 
with chemical cleaning, acidic solution (using citric acid) with pH of 4 for 30-min each. After each cleaning, water fluxes at 
different operating pressures were measured to determine water flux recovery. 

 
 
   Figure 1 Schematic of dead end filtration test cell 
 
 
 
 
 

1770



2.4 Analysis of Results 
The parameters taken into account were: 
        - The volumetric flux Jv (L/m2/h or LMH) was determined by measuring the volume of permeate collected in a given time 
interval divided with membrane area by the relation: 
                                

A

Q
PLJ

p

pv  )( 
         (1) 

Where Lp is the membrane permeability; P is the transmembrane pressure;  is the osmotic reflection coefficient;  is the 
osmotic pressure; Qp and A represent flow rate of permeate and the membrane area, respectively. 
        - The observed rejection was calculated by the following relation:  

   100)1(% 
i

p

C

C
R          (2) 

Where Cp and Ci are the solution concentrations in the permeate and in the initial feed solution, respectively. 
. 

3. RESULTS  

 Effect of metallic cations (i.e. lead, manganese and zinc) with equal coions (i.e. SO4
2-, Cl- and NO3

-) on flux decline 
and rejection was investigated. The effect of solution flux and efficiency of NF processes in removing lead, manganese and zinc 
ion from solution was presented in Figure 2 and 3. It can be seen that solution of lead, zinc and manganese shown greater on 
flux decline according to co-ion of SO4

2-, Cl- and NO3
-, respectively. This was possibly due to there was solution accumulation on 

membrane surface leading to the occurrences of precipitation or crystallization. However, the obtained results can be concluded 
that for an overview of metallic ion rejection for lead had lower rejection than those of zinc and manganese ion. This might be 
due to the fact that the size of zinc and manganese was larger than that of lead ion. A somewhat similar results was found by 
Ujang and Anderson [6], who reported that zinc ions can be removed at a slightly higher efficiency compared to copper.  
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 Figure 2 Effect of metallic cations on flux decline for solution with co-ions of sulphate (a) chloride (b) and nitrate (c) 

 
The effects of pH on the rejection of divalent cations (Ca2+ and Mg2+) by the UTC 60 and NTR-729HF membranes 

was also investigated by Kim et al. [7]. The results obtained were almost similar to those of membrane, which were 
coincidentally different from those of the monovalent cations, particularly in the pH region above 5, the rejection of divalent 
cations decreased with an increase in the feed pH. This phenomenon might be explained in terms of the reduction of surface 
charge of membrane, which was caused by the adsorption of divalent cations on the surface of negatively charged membrane in 
the pH region. It is probable that the reduction of negative surface charge of membrane facilitated the permeation of anions 
through it, while divalent cations permeated through membrane easily. The rejection of Mg2+ was higher than that of Ca2+ over a 
wide pH range. This is probably because the hydrated ion radius of Mg2+ is larger than that of Ca2+, as opposed to those atomic 
radii. 
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 Figure 3 Effect of metallic cations on rejection for solution with co-ions of sulphate (a) chloride (b) and nitrate (c) 
 

4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION  

 The effect of of metallic cations (i.e. lead, manganese and zinc) with equal coions (i.e. SO4
2-, Cl- and NO3

-) on flux 
decline and rejection was investigated at the concentration of 20 mg/L. The experiments were performed at pH 6, ionic strength 
of 0.01 M NaCl and 413.7 kPa operating pressure during filtration. It can be seen that solution of lead, zinc and manganese 
shown greater on flux decline according to co-ion of SO4

2-, Cl- and NO3
-, respectively. However, the obtained results can be 

concluded that for an overview of metallic ion rejection for lead had lower rejection than those of zinc and manganese ion. This 
might be due to the fact that the size of zinc and manganese was larger than that of lead ion. The results involved the 
electrostatic repulsion with charge membrane and thereafter a strong retention of the ions. This phenomenon could be explained 
by membrane selectivity due to the solution maintained charge balance, more protons permeated the membrane and more 
metallic ions and anions were then rejected.  
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ABSTRACT    

It is important to regulate copper levels in water because excess amounts of copper in the  

human body are associated with adverse health effect. Conventional copper removal methods 

are not environmentally friendly due to the increased level of chemical sludge, energy input, 

and nutrient requirements from the removal processes, and expensive due to the 

implementation of large infrastructure. Biosorption is a better alternative to conventional 

copper removal methods.  Studies have shown that using fish scales as a biosorbent was 

effective in absorbing lead, chromium and arsenic in water.  In this study, ground fish scales 

of Tilapia nilotica Linnaeus were used as a biosorbent in the investigation of copper sorption 

capabilities. Three parameters (contact time, mass and pH) were studied.  From the results, the 

adsorption of Cu(II) ion  is strongly dependent on pH, contact time and initial adsorbate 

concentration.   Larger amounts of biosorbent added and longer contact times yielded higher 

sorption percentage. 

 

KEYWORDS: Fish scales, Adsortion and Cu(II) ion 

 

 

INTRODUCTION  

Heavy metals are one of the major constituents of the wastewater discharged from many  

industries. Copper along with arsenic and mercury, is recognized as the highest relative 

mammalian toxic species and continued inhalation of copper containing sprays is linked with 

an increase in lung cancer among exposed workers [1-2]. Copper sulphate is used widely as an 

algicide in ornamental ponds and even in water supply reservoirs, which are affected by 

blooms of blue green algae [3].  Copper can be found in many wastewater sources including, 

printed circuit board manufacturing, electronics plating, plating, wire drawing, copper 

polishing, paint manufacturing, wood preservatives and printing operations [4-5]. 

A number of researchers have utilised wide variety for removal of heavy metal ions from  

aqueous solutions.  These include ion exchange, solvent extraction, reverse osmosis, 

precipitation, chemical oxidation and reduction, filtration, electrochemical treatment and 

adsorption [6]. The adsorption process has been the most frequently applied method in the 

industries, and still is the most widely studied.  In the past two decades, there has been a 

growing interest in developing low cost natural materials for removal of heavy metals from 

polluted environmental waters and industrial effluents. The developed material ranged from 

natural minerals [7], alive [8] or non-living phytomass [9] and treated or untreated agricultural 

[10].  Reviewing the chemical literature revealed that little was done on sorption of trace 

metals on fish scales. 

The purpose of the research reported here was to examine the usefulness of ground fish  

scales(GFS) and activated carbon prepared from fish scale (ACFS) of Tilapia nilotica 

Linnaeus as biosorbent for Cu(II) ion removal.  
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MATERIALS AND METHODS  

1. Chemicals and reagents 

Chemicals used for all experiments are of Analytical and Lab Reagents grades. PLC  

grade ultrapure water is used in all experiments.   

Copper Ion Stock Solution:  

Stock solution of 1000 mg/l Cu(II) ion is prepared dissolving copper sulphate  

pentahydrate (CuSO4.5H2O) in water. To do this 3.772g CuSO4.5H2O is added in HPLC grade 

ultrapure water contained in 1000 ml volumetric flask. 

Buffer preparation: 

Different pH buffers have been used over a range of 2-6 to study the effect of pH on  

the removal efficiency of the adsorbent. For maximum range of pH, solution of Acetic acid 

and Sodium Acetate are used for maintaining the pH of the solution. 

 

2. Adsorbent Preparation 

Tilapia nilotica fish scales were collected from the local market in Maha Sarakham,  

Thailand.  Fish scales were washed thoroughly with synthetic liquid detergent in an ultrasonic 

bath for 1 hour to remove surface contamination and odor. This is followed by liberal rinsing 

with distilled water to remove the last traces of detergent. The colorless transparent scales 

were allowed to dry in sunshine for 2 day and then dried at 70° C in a drying oven till the fish 

scales became crispy. Next, the scales were pulverized in a household electrical grinder and 

the fraction passing 100 mesh was collected and defined by repeated suspension in distilled 

water and decantation. Then, the white powdered scales were agitated in 0.050 M solution of 

ethylene di-amine tetra-acetic acid (EDTA) to remove any metal contamination. Finally the 

powder was thoroughly washed with distilled de-ionized water and dried at 30 °C for four 

hours. Then the ground fish scales (GFS) were separated into 2 parts, the first one was kept in 

polyethylene container and each was carbonization at 650
o
C for 1 hour (ACFS).  

 

3. Effect of pH on Cu(II) sorption 

A solution (100 mL) was buffered to studies pH (pH 2-6) and spiked with 25 ppm of  

Cu(II) ion.  The spiked solution was split into 4 25-mL aliquots; one aliquot was kept for 

Cu(II) ion analysis of initial concentration, while the other three were agitated for 30 min with 

0.40 g of each kind of fish scales (GFS and ACFS).  Next, the adsorbent was settled by 

centrifugation and the clear supernatant solution was filtered using Whatman No. 42 filter 

papers before analyzed by FAAS. 

 

4. Effect of contact time on metal sorption 

A 25 ppm of Cu(II) ion buffered at pH 4 was agitated with 0.4 g of each GFS and ACFS  

material for different time intervals (25-150 min). At the end of this time interval, the 

adsorbent was settled by centrifugation and the clear supernatant solution was filtered using 

Whatman No. 42 filter papers before analyzed by FAAS. 

 

5. Effect of mass of material 

A 25 ppm of Cu(II) ion buffered at pH 4 was agitated with variable masses of GFS and  

ACFS material (0.2-1.0 g) and agitated for 120 min.  After that, the adsorbent was settled by 

centrifugation and the clear supernatant solution was filtered using Whatman No. 42 filter 

papers before analyzed by FAAS. 
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RESULTS 

1. Effect of pH on Cu(II) sorption 

The pH is varied from 2 to 6 during this study. The effect of pH on the removal  

of copper ions by GFS and ACFS are found to be significant as shown in Figure 1.  The 

uptake capacity of both materials is found maximum at pH 4.0. It can be seen from the 

Figure1 that the removal of metal ions is strongly dependent on the pH of the solution.  

 

2. Effect of contact time on metal sorption 

The effect of contact time is also studied. The removal of Cu (II) increases with  

time and attains saturation in 120 min. The removal rate of adsorption is rapid initially but it 

gradually decreases with time until it reaches equilibrium. The Figure 2 shows the change in 

effluent concentration with respect to time.  

 

3. Effect of mass of material  

The effect of mass of material on Cu(II) ion was investigated.   The mass of material  

Added to Cu(II) ion solutions were varied from 0.2 to 1.0 g.  The results are illustrated in 

Figure 3.  Larger amounts of biosorbent yielded higher sorption percentage and the optimum 

for Cu(II) ion removal was 0.6 g. 

 

CONCLUSIONS AND DISCUSSION  

This research reports the potential of fish scale (Tilapia nilotica) biosorbent for removing  

the Cu(II) ion. The biosorption activity of the fish scales was studied under various parameters 

such as effect of pH, effect of contact time and the effect of mass.  At pH 4 in the mass of 0.6 

g and at the time of 2 hour, the biosorbent show significant result has been found. Therefore, 

the fish scale act as a biosorbent and it can be used for wastewater treatment at industrial level. 
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Figures 

 

 
 

Figure 1: The effect of pH of solution on the sorption of Cu(II) ion on fish scale adsorbent 

(GFS and ACFS).  
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Figure 2:  The effect of contact time on the sorption of Cu(II) ion on fish scale adsorbent 

(GFS and ACFS) at pH 4.0. 

 

 

 
 

 

Figure 3:  The effect of mass of material on the sorption of Cu(II) ion on fish scale 

adsorbent (GFS and ACFS) at pH 4.0 and agitate for 120 min. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study involve adsorption of metal and dye from industry there are amounts of dyes 

(very common methyl orange, methylene blue—MB) and heavy metals (cadmium, lead, nickel mainly from the 

organo-metallic dyes). They tend to adsorb in a competitive process and modify the substrate. Advanced 

removal is usually proposed via adsorption and the use of modified rice husk ash as a substrate is sustainable 

solution. The main constituents of rice husk ash (silica, alumina, iron oxide and un-burned carbon), are the 

priority compounds which favour the heavy metal adsorption and are active sites in dyes’ adsorption processes. 

The paper studies the effect of MB adsorbed on the rice husk ash surface on the removal efficiency of cadmium, 

lead and nickel ionic species from complex, multi-cationic dye solutions. The adsorption efficiency and kinetics 

are evaluated from the complex, multicomponent systems and possible influences are discussed. High 

efficiencies are obtained at low heavy metal concentrations (as it is the real case for the dyes industry) whereas 

at medium values, competitive processes lower the individual efficiencies of lead, nickel or cadmium from 

mixtures. 

 

KEYWORDS: Rice husk ash, Heavy metal removal, Dyes, Wastewater treatment 

 

1. INTRODUCTION 

Dyes, pigments and heavy metals represent common and dangerous pollutants, originating in large 

quantities from dye manufacturing, textile as well as pulp and paper industries [1]. They are emitted into 

wastewaters and produce difficult to treat water contamination, as the colour tends to persist even after the 

conventional removal processes. The conventional techniques used for dyes and heavy metal removal are 

expensive.  Various techniques used to remove heavy metal ions from aqueous streams include ion-exchange, 

reverse-osmosis, electrocoagulation/precipitation, chemical precipitation, and adsorption [2]. Adsorption as a 

wastewater treatment process has attracted considerable interest recently. Apart from activated carbon, cheaper 

and abundantly available agri-wastes like bagasse fly ash (BFA), rice husk ash (RHA), fly ash and biosorbents 

are being used for the removal of heavy metals, and organics from waste waters [3]. Rice husk ash is collected 

from the particulate collection equipment attached downstream of the rice husk-fired boilers. RHA has good 

adsorptive properties and has shown potential in the removal of metal ions, organics and dyes. 

 This research presents the studies on the effect of methylene blue adsorbed on the rice husk ash (RHA) 

surface on the removal efficiency of cadmium, lead and nickel ionic species from complex, multi-cationic and 

dye solutions. 

 

2. MATERIALS AND METHODS  
The rice husk ash was washed in ultrapure water by stirring at room temperature for 48 hours to 

remove the soluble compounds: K2O, Na2O, MgO and CaO. After stirring, the filtrate solution had constant pH 

(9.8) and conductivity (2.25 mS) with a TDS value of 1140 mg/L. Raw and washed RHA shows a limited 

adsorption affinity for cadmium, lead and nickel as a result of high heterogeneity in the surface charge. The 

optimum surface charge is obtained by using NaOH 2N as a modifier. The RHA washed in ultrapure water was 

stirred for 48 h at room temperature with NaOH 2N solution (RHA/NaOH 2N) followed by filtration, washing 

and drying, at 105–120 8C, till constant mass. This substrate was sieved and the 100 and 200 mm fractions were 

selected. 

Batch adsorption experiments were carried out under magnetic stirring, at room temperature (293 ± 1 

K). In all experiments, the initial MB concentration was fixed at 0.05 mmol/L, whereas the heavy metal 

concentration was varied up to 0.01 mol/L. The optimal contact time was evaluated with the suspensions of 30 g 

RHA/NaOH 2N in 100 mL of equimolarmulti-cation solutions of cadmium, lead and nickel; aliquots were taken 
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at certain moments (10, 20, 30, 45, 60, 90 and 120 min), when stirring was briefly interrupted and after 

decantation and filtration the volumes of supernatant were analyzed. The residual metal concentration in the 

aqueous solution was analyzed by GFAAS and the MB concentration was evaluated by UV–vis spectrometry. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION  
 

The heavy metal adsorption could well be described by the Langmuir model [4],   

 
   

 
 

 

   
 
   

  
 

 

where C
e
M represent the initial and equilibrium heavy metal concentrations (mg/L), a is the Langmuir 

constant related to binding energy, the affinity between the adsorbent and adsorbate, q represents the mass 

adsorption coefficient, whereas qm is the maximum value of it. The monolayer adsorption fits well with the 

efficiency data that show saturation after a rather limited contact time (during these experiments the contact time 

was set at 60 min). The Langmuir parameters are presented in Table 1 

 

Table 1 Langmuir parameters for the heavy metal adsorption from multicomponent systems. 

  Pb/(Cd + Pb +Ni +MB) Cd/(Cd + Pb + Ni +MB) Ni/(Cd + Pb + Ni +MB) 

  RHA-100µm RHA-200µm RHA-100µm RHA-200µm 
RHA-

100µm 

RHA-

200µm 

qm [mg/g] 12.78 10.18 6.36 3.77 1.25 1.66 

a [1/mg] 0.0041 0.0123 0.015 0.4041 0.7214 0.0936 

R
2
 0.9969 0.9972 0.9997 0.983 0.9983 0.9988 

 

 
 

Fig.1 Time influence on the adsorption efficiency from mixed solutions, for   (a) cadmium; (b) nickel; (c) lead 

and (d) methylene blue. 
 

The effect of the contact time on the efficiency of the heavy metal adsorption and MB is presented in 

Fig. 3a–d. Single-component solutions, containing only one heavy metal cation can be well treated using 

modified RHA even with a contact time of 30 min or less. This recommends the mixed (100 + 200 µm) 

modified RHA substrate as appropriate for up-scaling. Two-component solutions of heavy metals and dye have 

different adsorption efficiencies as a result of two possible effects: (1) cation complexing, resulting in larger 

volume specie(s), thus with lower diffusion rate towards the substrate, and/or (2) competitive adsorption 

Time [min] 

Effici

ency 

[%] 
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between the cation species and the dye. In the first case, longer contacts would result in significant increase in 

the adsorption efficiency, which was not registered. The second effect is more likely and can suggest an affinity 

order of the species, towards the substrate: Cd > Ni > MB > Pb. Multicomponent solutions, containing three 

heavy metals in the equimolar ratio and MB have a complex adsorption mechanism, with competition between 

the heavy metals and among these and the dye; the much lower efficiencies registered for cadmium and nickel 

can be the result of a competitive adsorption mainly among these two cations, having similar hydrated volume, 

with a small advantage for nickel. The strong increase in lead adsorption efficiency can be explained 

considering the largest MB affinity for the substrate; based on the results that the dye is firstly adsorbed on the 

substrate and then lead is adsorbed on this new layer, with good efficiency [5]. The highest values registered in 

lead adsorption after 60 min (Fig. 1c) can be corroborated with the substrate saturation with MB (Fig. 1d). The 

larger affinity of the RHA/ MB substrate for lead can also be a result of smaller volume of lead, due to a lower 

hydration number. In aqueous media, heavy metal cations exist as hydrated complexes with a different number 

of water molecules [6].  The data also show that the hydrated cadmium and nickel have a much lower affinity 

for the FA/MB substrate, showing for nickel actually an efficiency decrease for longer contact times, of 120 min 

(Fig. 1b). This can also be linked with the higher hydration number (and lower ionic degree) of these two 

cations [7-8]. The results confirm the need for optimising the process parameters if industrial applications are 

targeted. 

 

 
 

Fig. 2 Concentration influence on the adsorption efficiency on RHA fractions: (a) 100 mm and (b) 200 mm. 

 

Similar efficiency variations are obtained on both types of substrates: RHA/NaOH 2N 100 and 200 

mm, proving that the surface composition and charge play a key role and that morphology/ porosity is of 

secondary importance. High adsorption efficiencies are registered for Cd
2+

, Pb
2+

, Ni
2+

 and MB concentrations up 

to 0.001 mol/L on RHA/NaOH 2N for 100 and 200 mm size as Fig. 2a and b shows. 

 

4. CONCLUSION 
      1. Simultaneous removal of the methylene blue dye and cadmium, lead and nickel is possible on RHA 

modified with NaOH 2N. A contact time of 60 min is convenient for reaching the maximum efficiencies. 

2. The dye adsorbs on RHA and, on this new surface lead exhibits a higher affinity for the active sites 

compared to cadmium and nickel. The reason may be the higher mobility and ionic degree of the copper tetra-

hydrated complex, compared to the hexacomplexes of Cd and Ni, at the working pH of 4.8–5.3. 

3. The efficiency of heavy metal adsorption does not depend on the RHA fraction used. This becomes 

significant for the adsorption of large molecules, as it is MB. 

4. High adsorption efficiencies are registered for heavy metal concentrations up to 0.01 mol/L, 

recommending the RHA substrate for simultaneous removal of heavy metals and MB from wastewaters 

originating from dyes industry. 
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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัความเขม้แขง็ทางจติใจของนกักฬีาระดบัชาตใินโรงเรยีน
กฬีา สงักดัสถาบนั   การพลศกึษา กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ กลุ่มตวัอย่างใชว้ธิกีารแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) 
เฉพาะนกักฬีาทีอ่ยู่ในระดบัชาต ิจ านวน 200 คน ในปีการศกึษา 2552 และปีการศกึษา 2553 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลคอืแบบวดัความเขม้แขง็ทางจติใจ โดยบูรณาการจากแนวคดิของ โลเออร์ (Loehr) สโตนท์ (Stoltz) และจูง (Jung) 
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั โดยใชโ้ปรแกรม LISREL 8.50 
 ผลการวจิยัปรากฏว่า องค์ประกอบความเขม้แขง็ทางจติใจม ี9 ดา้น มคี่าน ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.11 ถึง 
0.29 เรยีงล าดบัค่าน ้าหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อย ได้ดงันี้ การควบคุมสมาธหิรอืความตัง้ใจ ความมัน่ใจในตนเอง กา ร
ควบคุมเจตคติ การจนิตภาพ การควบคุมพลงังานเชงิลบ แรงจูงใจ พลงังานเชงิบวก ความสามารถในการเผชญิและฝ่าฟนั
อุปสรรค และบุคลกิภาพแบบแสดงตวั มคี่าของน ้าหนักองค์ประกอบเท่ากบั 0.29, 0.26, 0.26, 0.25, 0.24, 0.24, 0.23, 0.15 
และ 0.11 ตามล าดบั และผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกบัข้อมูลเชงิประจกัษ์ พบว่า อยู่ในระดบัดมีาก โดย
พจิารณาจากค่า χ2/df มคี่าเท่ากบั 1.30 ซึง่มคี่าไมเ่กนิ 2, ค่า χ2 ไม่มนีัยส าคญั, ค่า RMSE ต ่ากว่า 0.05, ค่า GFI เท่ากบั 0.97 
และค่า AGFI เท่ากบั 0.94 
 
ค าส าคญั : องคป์ระกอบเชงิยนืยนั, ความเขม้แขง็ทางจติใจ, นกักฬีาระดบัชาตใินโรงเรยีนกฬีา 
 

 
ABSTRACT 

 
 The purposes of this research were to a confirmatory factor analysis of mental toughness of the athletes 
with empirical data.  The sample consisted of purposive random sampling of the athlete 200 subjects in academic 
year 2009-2010 in sport school.  The research instrument was mental toughness of the athlete’s questionnaires and 
integrated from concept idea of Laehr (1995), Stoltz (1997) and Jung (1939).  Data were analyzed confirmatory factor 
analysis using LISREL version 8.50. 
 Results indicated that the model was consistent with an eight aspect model and fit the data well.  Ranging 
from the highest aspect loading value to the lowest, they were from 0.11 to 0.29 respectively : Attentional Control, 
Self-Confidence, Attitude Control, Imagery, Negative Energy Control, Motivation, Positive Energy, Adversity and 
Extravert and aspect loading value were 0.29, 0.26, 0.26, 0.25, 0.24, 0.24, 0.23, 0.15 and 0.11 respectively.  The 
construct validity of models was consistent with empirical data, with chi-square goodness of fit test at 27.31 with 21 
degrees of freedom ; P-value=0.0000 ; Goodness of Fit Index (GFI)=0.97 ; Adjusted Goodness of Fit Index 
(AGFI)=0.94 and Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)=0.039. 
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1. ความเป็นมา 
 การกฬีาจะประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมายได้มากน้อยเพยีงใด องค์ประกอบส าคญั ไดแ้ก่ ตวัของนักกฬีา ซึ่งต้องมี
ลกัษณะของนักกีฬาที่ด ี   ผู้ฝึกสอนรู้จกันักกีฬาที่ตนฝึกสอนในทุก ๆ ด้าน ทัง้ทางด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคมและ
สติปญัญา รู้จกัลกัษณะนิสยัของนักกีฬา เพื่อการพฒันานักกีฬาไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการ ผู้ฝึกสอนกีฬาเป็นผู้ที่มี
ความส าคญัและเป็นหวัใจของการฝึกกฬีา นกักฬีาจะประสบผลส าเรจ็ดา้นกฬีาและชวีติไดน้ัน้ อยู่ทีก่ารช่วยเหลอืหรอืการท างาน
ของผูฝึ้กสอนกฬีา ช่วยให้นักเรยีนเป็นนักกฬีาอย่างแทจ้รงิ ช่วยปลูกฝงั ควบคุมพฤติกรรมของนักกฬีา ความมรีะเบยีบวนิัย 
ความสุภาพอ่อนโยน ความเคารพต่อกฎระเบยีบ กตกิา มารยาท ความเขม้แขง็ใหเ้ป็นทีช่ ื่นชมต่อผูท้ีพ่บเหน็ ชนะทัง้เกมกฬีา 
ชนะทัง้คู่แข่งขนั และใจของคู่แข่งขนัตลอดจนทุก ๆ คน การฝึกกีฬาที่จะให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ต้องการ ผู้ฝึกสอนและ
นักกีฬาจึงต้องพยายามค้นหากลวธิีการฝึกหรอืปจัจยัต่าง ๆ เข้ามาเพื่อเพิ่มความสามารถของนักกีฬา ผลกัดนัให้ประสบ
ความส าเร็จในด้านกฬีา ดงัจะเห็นได้จากการกฬีาในยุคนี้ ความสมบูรณ์เฉพาะด้านสมรรถภาพทางกายเพยีงอย่างเดยีว ไม่
สามารถสู่ชยัชนะได ้ดว้ยเหตุนี้ผูฝึ้กสอนและนักกฬีาจงึจ าเป็นต้องศกึษาเรยีนรูค้วามกา้วหน้าทางวทิยาการใหม่ ๆ รูจ้กัน าเอา
หลกัทฤษฎแีละวธิกีารต่าง ๆ ทีม่าจากการศกึษาคน้ควา้วจิยัมาใชใ้นการฝึกกฬีา การคดัเลอืกตวันกักฬีาตลอดจนการจดัท าแบบ
การฝึกซอ้ม โดยใชเ้ทคนิควธิต่ีาง ๆ ทุกรปูแบบ เพือ่จุดมุง่หมายทีห่วงัไว ้คอืชยัชนะ และนอกจากจะใชก้ลวธิต่ีาง ๆ ในดา้นการ
ฝึกร่างกายแลว้ การพฒันาและการปรบัปรุงดา้นอื่น ๆ จะตอ้งถูกน ามาใชค้วบคู่กนัไปดว้ย เช่น การพฒันาทางดา้นจติใจ เป็นตน้ 
  ในการพฒันาวงการกฬีาของไทยใหม้มีาตรฐานสูงขึน้ ทดัเทยีมกบัอารยประเทศไดน้ัน้ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัวงการกฬีา
จะต้องพยายามคน้หากลวธิหีรอืปจัจยัต่าง ๆ เพื่อมาเสรมิสรา้งความสามารถของนักกฬีา โดยการประยุกต์หลกัการทางดา้น
วทิยาศาสตรก์ารกฬีา และเทคโนโลยทีีท่นัสมยั ตลอดจนสาขาวชิาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมาเพื่อใชพ้ฒันาการฝึกกฬีา ใหน้ักกฬีามี
ความสามารถสูงสุดมคีวามพรอ้มในทุก ๆ ดา้น ทัง้ทางดา้นร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคมและสตปิญัญา กบัความส าเรจ็ตามที่
มุง่หวงัไว ้ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาองคป์ระกอบความเขม้แขง็ทางจติใจของนกักฬีาระดบัชาตใินโรงเรยีนกฬีา โดย
บูรณาการจาก 3 แนวคดิของ Loehr (1995) Stoltz (1997) และ Jung (1939) ทัง้นี้เพื่อใหผ้ลการวจิยัเป็นการสนเทศแก่ผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบัวงการกฬีา สามารถน าองคค์วามรูท้ีไ่ดไ้ปเป็นแนวทางในการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทางจติใจของนักกฬีาต่อไปใน
อนาคต 
 

2. วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัความเขม้แขง็ทางจติใจของนกักฬีาระดบัชาตใินโรงเรยีนกฬีา 
2. เพือ่ตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความเขม้แขง็ทางจติใจของนกักฬีาระดบัชาตใินโรงเรยีนกฬีากบัขอ้มลูเชงิ

ประจกัษ์ 
 

3. วิธีด าเนินการ 
 1. การสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบความเข้มแขง็ทางจิตใจ 
  การสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบความเขม้แขง็ทางจติใจ มขี ัน้ตอน ดงันี้ 

1.1 ศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎีและผลงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัความเขม้แขง็ทางจติใจของโลเออร์ (Loehr. 
1995) การเผชญิปญัหาและฝา่ฟนัอุปสรรคของ สโตลทซ์ (Stoltz. 1997) และบุคลกิภาพของ จงู (Jung. 1939)  

1.2 คดัเลอืกตวัแปรและองคป์ระกอบเกีย่วกบัความเขม้แขง็ทางจติใจตามแนวคดิของ โลเออร์ (Loehr) สโตลท์ซ 
(Stoltz) และจงู (Jung. 1921) ไดอ้งคป์ระกอบ 9 ดา้น ไดแ้ก่ การจนิตภาพ ความมัน่ใจตนเอง การควบคุมพลงังานเชงิลบ การ
ควบคุมสมาธหิรอืความตัง้ใจ แรงจงูใจ พลงังานเชงิบวก การควบคุมเจตคต ิการเผชญิและฝ่าฟนัอุปสรรค และบุคลกิภาพแบบ
แสดงตวั 

1.3 น าแนวคิดความเข้มแข็งทางจิตใจ การเผชิญและฝ่าฟนัอุปสรรค และบุคลิกภาพแบบแสดงตัว ซึ่ง
ประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบมาเป็นกรอบแนวคดิในการวจิยั โดยเสนอโมเดลเชงิสมมตฐิานองคป์ระกอบความเขม้แขง็ทางจติใจ
ทีส่รา้งขึน้เป็นสมมตฐิานของการวจิยั 

1.4 น าผลการสงัเคราะหไ์ปสรา้งแบบวดัความเขม้แขง็ทางจติใจเพือ่ใชใ้นการศกึษาต่อไป 
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 2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  หน่วยการวเิคราะห ์(Unit of Analysis) ทางการวจิยันี้คอื โรงเรยีนกฬีาของสถาบนัการพลศกึษา โดยมนีักเรยีนทีม่ ี
ผลการแขง่ขนักฬีาอยู่ในระดบัชาตเิป็นหน่วยการสุ่ม (Random Unit) ซึง่มรีายละเอยีดในการก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ดงันี้ 

1. ประชากร ไดแ้ก่ นกักฬีาโรงเรยีนกฬีาของสถาบนัการพลศกึษาทีม่ผีลการแขง่ขนักฬีาอยู่ในระดบัชาติ 
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักกฬีาโรงเรยีนกฬีาของสถาบนัการพลศกึษาที่มผีลการแข่งขนักฬีาอยู่ในระดบัชาต ิ

ประกอบดว้ย กฬีาระดบัจงัหวดั ระดบัภาคและระดบัชาต ิปีการศกึษา 2552 จ านวน 220 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
ทีน่ ามาศกึษาควรมปีระมาณ 20 คนต่อตวัแปร      1 ตวั (นงลกัษณ์ วริชัชยั. 2542) ในการวจิยัครัง้นี้มตีวัแปรทัง้หมด 9 ตวั 
ดงันัน้ ขนาดของกลุ่มตวัอย่างต้องมไีม่น้อยกว่า 180 คน โดยการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง จากเกณฑ์การแข่งขนักฬีาโรงเรยีน
กฬีา ทีไ่ดล้ าดบัที ่1-6 ไดแ้ก่ โรงเรยีนกฬีาจงัหวดัสุพรรณบุร ีโรงเรยีนกฬีาจงัหวดัชลบุร ีโรงเรยีนกฬีาจงัหวัดล าปาง โรงเรยีน
กฬีาจงัหวดัขอนแก่น โรงเรยีนกฬีาจงัหวดัอุบลราชธานี และโรงเรยีนกฬีาจงัหวดัศรสีะเกษ 
 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นแบบวดัความเขม้แขง็ทางจติใจของนกักฬีาโรงเรยีนกฬีา แบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี้ 
   ตอนที ่1 เป็นขอ้มลูพืน้ฐานของนกักฬีา มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
   ตอนที ่2 เป็นขอ้ความวดัความเขม้แขง็ทางจติใจครอบคลุมองคป์ระกอบทัง้ 9 ดา้น จ านวน 55 ขอ้ มลีกัษณะเป็น
มาตรประมาณค่า      5 ระดบั ดงันี้ 
    เหน็ดว้ยอย่างยิง่ หมายถงึ นกักฬีาเหน็ดว้ยกบัขอ้ความนัน้ทุกประการ 
    เหน็ดว้ย หมายถงึ นกักฬีาค่อนขา้งเหน็ดว้ยกบัขอ้ความนัน้ 
    ไมแ่น่ใจ หมายถงึ นกักฬีาไมอ่าจตดัสนิใจไดว้่าเหน็ดว้ยหรอืไมเ่หน็ดว้ยกบัขอ้ความนัน้ 
    ไมเ่หน็ดว้ย หมายถงึ นกักฬีาค่อนขา้งเหน็ดว้ยกบัขอ้ความนัน้ 
    ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ หมายถงึ นกักฬีาไมเ่หน็ดว้ยกบัขอ้ความนัน้เลย 
   มาตรประมาณค่าทัง้ 5 ระดบั มเีกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 
    เหน็ดว้ยอย่างยิง่ ให ้ 5 คะแนน 
    เหน็ดว้ย ให ้ 4 คะแนน 
    ไมแ่น่ใจ ให ้ 3 คะแนน 
    ไมเ่หน็ดว้ย ให ้ 2 คะแนน 
    ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ ให ้ 1 คะแนน 
 4. การวิเคราะหข้์อมลู 
  การวเิคราะหข์อ้มลูใชเ้ทคนิควธิแีละค่าสถติ ิดงันี้ 
   1. วเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้โดยใชส้ถติพิืน้ฐานบรรยายใหท้ราบค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของตวัแปรแต่ละ
ตวัทีใ่ชใ้นการศกึษา ดว้ยโปรแกรม SPSS for Windows 
   2. การวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนั (Confirmatory Factory Analysis) เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดล
องคป์ระกอบความเขม้แขง็ทางจติใจของนกักฬีา ดงันี้ 
    1) วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสงัเกตได ้โดยการค านวณค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั เพื่อ
สรา้งเมทรกิซ์สหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสงัเกตไดท้ัง้หมด ดว้ยโปรแกรม SPSS for Windows 
    2) น าเมทรกิซ์สหสมัพนัธข์องขอ้มลูทีม่คีุณสมบตัติามการพจิารณาขา้งต้นมาด าเนินการวเิคราะห์องค์ประกอบ
เชงิยนืยนั ดว้ยโปรแกรมลสิเรล (LISREL) เพื่อตรวจสอบความตรงเชงิโครงสรา้ง ดว้ยการพจิารณาความสอดคลอ้งกลมกลนื
ระหว่างโมเดลทีส่รา้งขึน้กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ จากค่าสถติดิงัต่อไปนี้ 
     ค่าสถติิวดัระดบัความกลมกลนื (Goodness for Fit Measures) เป็นค่าสถติทิีใ่ชต้รวจสอบความตรงใน
ภาพรวมทัง้หมดของโมเดล (นงลกัษณ์  วริชัชยั. 2542) มดีงันี้ 
      2.1) ค่าสถติไิค-สแควร์ (Chi-Square Statistic : χ2) เป็นค่าสถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานทีว่่า ฟงัก์ชนัความ
กลมกลนืมคี่าเป็นศูนย์ ถ้าค่าไค-สแควร์ มคี่าต ่ามาก ยิง่เข้าใกล้ศูนย์แสดงว่าโมเดลลิสเรลสอดคล้องกลมกลนืกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์ 

1785



      2.2) ดชันีวดัระดบัความกลมกลนื (Goodness of Fit Index : GFI) ดชันี GFI มคี่าอยู่ระหว่าง 0 ถงึ 1.00 
ถา้ค่าดชันี GFI มคี่าเขา้ใกล ้1.00 แสดงว่าโมเดลมคีวามกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
      2.3) ดชันีวดัระดบัความกลมกลนืทีป่รบัแกแ้ลว้ (Adjust Goodness of Fit Index : AGFI) เป็นค่าทีไ่ดจ้าก
การปรบัแกด้ชันี GFI โดยค านึงถงึขนาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวนตวัแปร และขนาดขององศาอสิระ ถา้ดชันี AGFI มคี่าเขา้ใกล ้1.00 
แสดงว่าโมเดลมคีวามกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
      2.4)  ดชันีรากของค่าเฉลี่ยก าลงัสองของเศษเหลือ (Standardized Root Mean Square 
Residual : SRMR) เป็นดชันีทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระดบัความกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ของโมเดลสองโมเดลเฉพาะกรณีทีเ่ป็น
การเปรยีบเทยีบโดยใชข้อ้มลูชุดเดยีวกนั ค่าดชันี SRMR อยู่ระหว่าง 0 ถงึ 1.00 ถา้มคี่าต ่ากว่า .08 แสดงว่าโมเดลสอดคลอ้งกบั
ขอ้มลูเชงิประจกัษ์ด ี
      2.5) ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลงัสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root Mean Square Error of 
Approximation : RMSEA) ค่า RMSEA อยู่ระหว่าง 0 ถงึ 1.00 ถ้ามคี่าต ่ากว่า .06 แสดงว่าโมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิ
ประจกัษ์ด ี
 

4. สรปุผลการวิจยั 
 การวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนั เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบความเขม้แขง็ทางจติใจของนักกฬีาระดบัชาติใน
โรงเรยีนกฬีา ประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ โดยน าเสนอโมเดลความเขม้แขง็ทางจติใจ ตามภาพประกอบ ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพประกอบการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัของโมเดลความเขม้แขง็ทางจติใจทัง้ 9 องคป์ระกอบ 
 
 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัความเขม้แขง็ทางจติใจของนักกีฬาระดบัชาติในโรงเรียนกฬีาทัง้ 9 
องคป์ระกอบ มคีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ระดบัดมีาก โดยพจิารณาจากค่า χ2/df มคี่าเท่ากบั 1.30 ซึ่งค่าไม่
เกนิ 2 ค่า χ2 ไมม่นียัส าคญั และค่า RMSE    ต ่ากว่า 0.05, ค่า GFI เท่ากบั 0.97 และค่า AGFI เท่ากบั 0.94 
 น ้าหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งชีห้รอืตวัแปรมคี่าเป็นบวก มคี่าตัง้แต่ 0.11 ถงึ 0.29 และมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 ทุกตวั โดยมนี ้าหนกัองคป์ระกอบทัง้ 9 องคป์ระกอบจากต ่ามากไปหาน้อย ดงันี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square=27.31, df=21, P-value=0.00000, RMSEA=0.039. *P<.05 

IMGE 
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ATTEN 
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0.25* 

0.26* 

0.24* 

0.29* 

0.24* 

0.23* 

0.26* 

0.15* 

0.11* 

1.00 

0.06 

0.09 

0.07 

0.10 

0.09 

0.04 

0.02 

0.05 

0.09 

0.05 

0.04 

0.05 
0.04 

0.01 
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1. การควบคุมสมาธหิรอืความตัง้ใจ (Attentional Control) เท่ากบั 0.29 
2. ความมัน่ใจในตนเอง (Self-Confidence) เท่ากบั 0.26 
3. การควบคุมเจตคต ิ(Attitude Control) เท่ากบั 0.26 
4. การจนิตภาพ (Imagery) เท่ากบั 0.25 
5. การควบคุมพลงังานเชงิลบ (Negative Energy Control) เท่ากบั 0.24 
6. แรงจงูใจ (Motivation) เท่ากบั 0.24 
7. พลงังานเชงิบวก (Positive Energy) เท่ากบั 0.23 
8. ความสามารถในการเผชญิและฝา่ฟนัอุปสรรค (Adversity) เท่ากบั 0.15 
9. บุคลกิภาพแบบแสดงตวั (Extravert) เท่ากบั 0.11 

 เมือ่พจิารณาว่าองคป์ระกอบของตวับ่งชีห้รอืตวัแปร มคีวามสมัพนัธร์ะหว่างกนั ดงันี้ 
1. การควบคุมพลงังานเชงิลบมคีวามสมัพนัธก์บับุคลกิภาพแบบเปิด เท่ากบั 0.05  
2. แรงจงูใจมคีวามสมัพนัธก์บับุคลกิภาพแบบเปิด เท่ากบั 0.04 
3. แรงจงูใจมคีวามสมัพนัธก์บัสามารถในการเผชญิและฝา่ฟนัอุปสรรค เท่ากบั 0.04 
4. พลงังานเชงิบวกมคีวามสมัพนัธก์บับุคลกิภาพแบบเปิดเท่ากบั 0.05 
5. การควบคุมเจตคตมิคีวามสมัพนัธก์บัความสามารถในการเผชญิและฝา่ฟนัอุปสรรค เท่ากบั 0.04 
6. การควบคุมสมาธหิรอืความตัง้ใจมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัแรงจงูใจ เท่ากบั 0.01 

 
5. ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 

 จากการวจิยัครัง้นี้ใชก้ารบูรณาการ 3 แนวคดิของโลเออร์ (Loehr) แนวคดิของสโตลท์ (Stoltz) และแนวคดิของจูง 
(Jung) ซึง่แต่ละขององคป์ระกอบตามแนวคดิของสโตลท ์(Stoltz) และกล่าวคอืการเผชญิและฝา่ฟนัอุปสรรคและบุคลกิภาพแบบ
แสดงตวั จะมนี ้าหนักองค์ประกอบน้อยกว่าน ้าหนักขององค์ประกอบของโลเออร์ (Loehr) ที่มต่ีอความเขม้แข็งทางจิตใจ 
นอกจากนัน้ การเผชิญและฝ่าฟนัอุปสรรคและบุคลิกภาพแบบแสดงตัว องค์ประกอบทัง้ 2 แนวคิดมีความสัมพันธ์กับ
องคป์ระกอบตามแนวคดิของโลเออร ์(Loehr) หรอืในแนวคดิทางคณติศาสตรเ์รยีกว่า Intersection กนั ดงันัน้ นกัวจิยัทีจ่ะศกึษา
ดา้นความเขม้แขง็ทางจติใจของนักกฬีา ควรเลอืกใชอ้งค์ประกอบความเขม้แขง็ทางจติใจของโลเออร์ (Loehr) กส็ามารถวดัได ้
เนื่องจากมตีว้บ่งชีห้รอืตวัแปรทีส่ามารถวดัไดทุ้กองคป์ระกอบ 
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บทคดัย่อ 

 การศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้  มวีตัถุประสงค์ เพื่อสร้างหนังสอือ่านเพิม่เติม  กลุ่มสาระการเรยีนรู้  สงัคมศกึษา  
ศาสนาและวฒันธรรม  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  เรื่องโบราณสถาน  โบราณวตัถุส าคญัของจงัหวดัมหาสารคาม  ทีม่ี
ประสทิธิภาพตามเกณฑ์  80/80   เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  5  
ระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีนโดยใชห้นังสอือ่านเพิม่เตมิ  กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ สงัคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม  
และเพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนโดยใชห้นังสอือ่านเพิม่เตมิกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ สงัคมศกึษา  
ศาสนาและวฒันธรรม  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้  เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 
5  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  1   ภาคเรียนที่  2  ปี
การศึกษา  2549  จ านวน  10  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี้  คือหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง  
โบราณสถาน  โบราณวตัถุส าคญัของจงัหวดัมหาสารคาม  กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  
ชัน้ประถมศกึษาปีที่  5  แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรยีนต่อการใช้หนังสอือ่านเพิม่เติม  และแบบประเมิน
หนังสอือ่านเพิ่มเติมของผู้เชี่ยวชาญ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  และการทดสอบสมมตฐิานใช ้ t  -  test 
 
 ผลการศกึษาคน้ควา้พบว่า   
 1.  หนงัสอือ่านเพิม่เตมิ  กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ สงัคมศกึษา  ศาสนา  และ วฒันธรรม  ชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่ 5  ทีผู่ศ้กึษาคน้ควา้สรา้งขึน้  มปีระสทิธภิาพเท่ากบั  83.67 / 83.60   สงูกว่าเกณฑม์าตรฐาน  80/80  ทีต่ัง้ไว ้
 2.  นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  5  ที่เรียนรู้จากหนังสอือ่านเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรยีนรู้  สงัคม
ศกึษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  ทัง้  9  เล่ม  มคี่าเฉลีย่ของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่า ก่อนเรยีน
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01   
  3.  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  มคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนโดยใชห้นังสอือ่านเพิม่เตมิ  กลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้ สงัคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 โดยสรุป  หนงัสอือ่านเพิม่เตมิ  กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ สงัคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม ชัน้ประถมศกึษาปี
ที ่ 5  เรื่อง โบราณสถาน  โบราณวตัถุส าคญัของจงัหวดัมหาสารคาม  เป็นนวตักรรมทางการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ
เหมาะสม  สามารถน าไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนใหม้คีุณภาพยิง่ขึน้  
ค าส าคญั  :  หนงัสอือ่านเพิม่เตมิ,  โบราณสถาน , โบราณวตัถุ 
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ABSTRACT 

The objectives of the research were to write a supplementary book of the 5th grade social 

study, religion and culture learning strand entitled “Historical Places and Antiques in Maha 

Sarakham” based on the 80/80 standardized criteria, compare the achievement of the students 

before and after using the supplementary book, and survey the satisfaction of the students with 

the book. The sample subjects were ten 5th grade students in 1/2006 at Ban Nongjig Thare 

School under the Office of Maha Sarakham Primary Educational Service Area 1. The 

instruments were a supplementary reading book, a questionnaire, an achievement test and an 

assessment form. The statistics used were percentage, mean, standard deviation and t-test for 

hypothesis testing. 

Results of the research were as follows: 

1. The finding showed that the value of the standardized criteria efficiency of the 

suppplementary reading book was 82.50/85.87 which was higher than the standardized 

criteria. 

2. The finding indicated that the average posttest score of the students was significantly 

higher than that of pre-test score at the .01 level. 

3. Regarding the satisfaction, the finding showed that the average level of the satisfaction 

of the students with the supplementary book was very high. 

In conclusion, the research results indicate that the supplementary reading book is effective 

and practical for educational purposes. 
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บทน า 
 จงัหวดัมหาสารคามเป็นจงัหวดัหนึ่งทีม่ปีระวตัศิาสตรค์วามเป็นมาทีเ่ก่าแกแ่ละส าคญัอกีจงัหวดัของภาค
อสีาน  (รศัม ี ก่องพงศพ์นา.   2543  :  4)  มเีอกสารอ่านเพิม่เตมิเกีย่วกบัทอ้งถิน่มหาสารคามไม่มาก  สว่นใหญ่จะ
เป็นหนงัสอื  เอกสารโบราณบนัทกึลงบนในลาน ไม่สะดวกต่อการศกึษาคน้ควา้   และเป็นเอกสารแนะน าสถาน
ท่องเทีย่วภายในจงัหวดั  หนงัสอืหรอืเอกสารประกอบการเรยีนการสอนเกีย่วกบัวฒันธรรมประเพณีท้องถิน่มไีม่
เพยีงพอ  ซึง่ขอ้มลูมกักระจดักระจายอยูต่ามทีต่่าง  ๆ  เช่น  พพิธิภณัฑ ์  วดั  หมู่บา้น  เป็นตน้ ก่อใหเ้กดิปญัหาใน
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  ซึง่ความมุ่งหมายของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพทุธศกัราช  2542  หมวด  
9  เทคโนโลยเีพื่อการศกึษา  มมีาตราทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ มาตรา 64 รฐัตอ้งสง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารผลติและ
พฒันาแบบเรยีน ต ารา หนงัสอืทางวชิาการ สือ่ สิง่พมิพ ์  วสัดอุุปกรณ์และเทคโนโลยเีพื่อการศกึษาอื่น และมาตรา   
65   ใหม้กีารพฒันาบุคลากรทัง้ดา้นผูผ้ลติและผูใ้ชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศกึษา เพื่อใหม้คีวามรู ้ความสามารถและทกัษะ
ในการผลติสือ่ รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม มคีุณภาพและประสทิธภิาพ เทคนิคและกลวธิใีนการสอน โดยน าสือ่
เขา้มาช่วยในการสอนซึง่เป็นวธิกีารหนึ่งทีจ่ะกระตุน้ใหน้กัเรยีนสนใจและเอาใจใสต่่อบทเรยีน  อกีทัง้จะช่วยใหน้กัเรยีน
มคีวามเขา้ใจบทเรยีนไดด้ ีสือ่การเรยีนการสอนมคีวามส าคญัมากในกระบวน     การเรยีนการสอนของคร ูครผููส้อน
ควรพจิารณาเลอืกสรรหรอืสรา้งสือ่ขึน้มาใชป้ระกอบการเรยีนการสอนเพื่อใหก้ารเรยีนการสอนบรรลุตามผลการเรยีนรู้
ทีค่าดหวงัตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544  (กรมวชิาการ.    2544  :  68)   
 จากการประเมนิคุณภาพการจดัการศกึษาสาระการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร ์ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  โรงเรยีน
ชุมชนบา้นหนองจกิทา่แร่  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม  เขต  1         ปีการศกึษา  2547 -  2548  
พบว่ามคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ  70.20  และ  71.80  ต ่ากว่าเป้าหมายทีก่ าหนดของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มหาสารคาม  เขต  1  ทีก่ าหนดไวส้ าหรบักลุ่มสาระ      การเรยีนรูส้งัคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม คอื  รอ้ยละ  
75.00  และเป้าหมายของโรงเรยีนชุมชนบา้นหนองจกิท่าแร่  ก าหนดไว ้ คอื  รอ้ยละ  80.00   
 ดงันัน้จากความส าคญัของสือ่การเรยีนการสอน และสภาพปญัหาในการขาดสือ่การเรยีนการสอนและ
ผลสมัฤทธิท์างการ ในกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม ผูศ้กึษาคน้ควา้จงึสนใจจดัท าหนงัสอือ่าน
เพิม่เตมิโบราณสถาน  โบราณวตัถุส าคญัของจงัหวดัมหาสารคาม  จ านวน  9  เรื่อง  คอื  เรื่องที ่ 1  กู่สนัตรตัน์  เรื่อง
ที ่ 2  กู่บา้นเขวา  เรื่องที ่ 3  พระธาตุนาดนู          เรื่องที ่ 4  วดัมหาชยั   เรื่องที ่ 5  วดัสวุรรณวาส  เรื่องที ่ 6  พระ
วชัรธร  เรื่องที ่ 7  ศลิาจารกึศาลานางขาว เรื่องที ่ 8 สถูปบรรจพุระบรมสารรีกิธาตุและเรื่องที ่9 พระพุทธมงคลและ
พระพุทธมิง่เมอืง  โดยไดศ้กึษาคน้ควา้จากแหล่งเรยีนรูน้ ามารวบรวมและเรยีบเรยีงจดัท าเป็นหนงัสอือ่านเพิม่เตมิ   ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่ 5  เพื่อแกป้ญัหาการขาดแคลนเอกสารส าหรบัศกึษาคน้ควา้และยงัสง่เสรมิปลกูฝงันิสยัรกัการอ่าน
ของนกัเรยีนและเหน็คุณค่าเกีย่วกบัวฒันธรรม  ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถิน่สบืไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษาคน้คว้า 
 1.  เพื่อสร้างหนังสอือ่านเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สงัคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่ 5  ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์ 80/80   
 2.  เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  ระหว่างก่อนเรยีนและหลงั
เรยีนโดยใชห้นงัสอือ่านเพิม่เตมิ  กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ สงัคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม   
 3.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนโดยใชห้นังสอือ่านเพิม่เตมิกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 
สงัคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5 
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สมมติฐานการศึกษาค้นคว้า 
 1.  หนงัสอือ่านเพิม่เตมิโบราณสถาน  โบราณวตัถุส าคญัของจงัหวดัมหาสารคาม  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  
ทีผู่ศ้กึษาคน้ควา้สรา้งขึน้  มปีระสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐาน  80/80 
 2.  ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  5 ที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม
โบราณสถาน  โบราณวตัถุส าคญัของจงัหวดัมหาสารคาม  กลุ่มสาระการเรยีนรู ้สงัคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ที่
สรา้งขึน้หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
 3.  นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนโดยใชห้นงัสอือ่านเพิม่เตมิโบราณสถาน  โบราณวตัถุส าคญัของ
จงัหวดัมหาสารคาม  กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ สงัคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5   ทีผู่ศ้กึษา
คน้ควา้สรา้งขึน้ 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 1.  กลุ่มเป้าหมายในการศกึษา  ไดแ้ก่  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  โรงเรยีนชุมชนบา้นหนองจกิท่าแร่  
จ านวน  10  คน  ปีการศกึษา  2549  
 2.  เน้ือหา  ทีใ่ชใ้นการศกึษา  ไดแ้ก่หนงัสอือ่านเพิม่เตมิทีผู่ศ้กึษาคน้ควา้สรา้งขึน้ ส าหรบัใชส้อนนกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  จ านวน  9  เรื่อง  ดงันี้ 

 2.1  โบราณสถานส าคญัของจงัหวดัมหาสารคาม  :  กู่สนัตรตัน์ 
 2.2  โบราณสถานส าคญัของจงัหวดัมหาสารคาม  :  กู่บา้นเขวา 
 2.3  โบราณสถานส าคญัของจงัหวดัมหาสารคาม  :  พระธาตุนาดนู 
 2.4  โบราณสถานส าคญัของจงัหวดัมหาสารคาม  :  วดัมหาชยั 
 2.5  โบราณสถานส าคญัของจงัหวดัมหาสารคาม  :  วดัสวุรรณาวาส 
 2.6  โบราณวตัถุส าคญัของจงัหวดัมหาสารคาม     :  พระวชัรธร 
 2.7  โบราณวตัถุส าคญัของจงัหวดัมหาสารคาม     :  ศลิาจารกึศาลานางขาว 
 2.8  โบราณวตัถุส าคญัของจงัหวดัมหาสารคาม     :  สถุปบรรจพุระบรมสารรีกิธาตุ 
 2.9  โบราณวตัถุส าคญัของจงัหวดัมหาสารคาม     :  พระพุทธมงคลและพระพทุธมิง่เมอืง 
 3.  ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษา  คอื  ภาคเรยีนที ่ 2   ปีการศกึษา  2549   
 4.  ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา 
  4.1  ตวัแปรต้น  คอืการสอนโดยใช้หนังสอือ่านเพิม่เติมโบราณสถาน  โบราณวตัถุส าคญัของจงัหวดั
มหาสารคาม   กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม โบรารณสถาน   โบราณวตัถุส าคญัของจงัหวดั
มหาสารคามชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  ทีผู่ศ้กึษาคน้ควา้สรา้งขึน้ 
  4.2  ตัวแปรตาม  คือ  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนา   และ
วฒันธรรม  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5 
 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
  1.  การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมโบราณสถาน  โบราณวัตถุส าคัญของจังหวัดมหาสารคาม  ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่ 5  ผูศ้กึษาคน้ควา้ไดด้ าเนินการสรา้ง  จ านวน  9  เล่ม 
 ผูศ้กึษาคน้ควา้ไดด้ าเนินการสรา้งหนงัสอือ่านเพิม่เตมิ  ซึง่มขี ัน้ตอนการสรา้ง  ดงันี้ 
   ขัน้ที ่ 1  การสรา้งหนงัสอือ่านเพิม่เตมิ 
   ขัน้ที ่ 2  พฒันาปรบัปรุงหนงัสอือ่านเพิม่เตมิ 
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ขัน้ท่ี  1  การสรา้งหนังสืออ่านเพ่ิมเติม 
 ในการสรา้งหนงัสอือ่านเพิม่เตมิ  โบราณสถาน  โบราณวตัถุส าคญัจงัหวดัมหาสารคาม  ชัน้ประถมศกึษาปี
ที ่ 5  จ านวน  9  เล่ม  ผูศ้กึษาคน้ควา้ไดด้ าเนินการสรา้งดงันี้ 
 1.  ศกึษาหลกัสูตร  คู่มอื  แบบเรยีน  เอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการเรยีนรู ้ กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  
ศาสนาและวฒันธรรม  จากสภาพปจัจุบนั  ปญัหาจากการประเมนิคุณภาพการศกึษาในโรงเรยีนประถมศกึษาสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม  เขต  1  และโรงเรยีนชุมชนบา้นหนองจกิท่าแร่  และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 2.  วเิคราะหห์ลกัสตูร  สาระและมาตรฐานการเรยีนรู ้   ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั และผูเ้รยีน 
  หลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศกัราช  2544  กลุ่มสาระสงัคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม  
ซึง่ก าหนดใหม้ ี 5  สาระไดแ้ก่ 
 สาระที ่ 1 :  ศาสนา  ศลิธรรม  จรยิธรรม 
 สาระที ่ 2 : หน้าทีพ่ลเมอืง  วฒันธรรมและการด าเนินชวีติในสงัคม 
 สาระที ่ 3 : เศรษฐศาสตร ์
 สาระที ่ 4 : ประวตัศิาสตร ์
 สาระที ่ 5 : ภูมศิาสตร ์
3.  วางแผนการสรา้งหนังสอื่านเพิม่เตมิ  โดยศกึษารายละเอยีดเกี่ยวกบัหลกัการและวธิ ี     การสร้างหนังสอือ่าน
เพิม่เตมิจากเอกสาร  ต ารา  เพื่อเป็นแนวทางในการจดัเนื้อหาและสรา้งหนงัสอือ่านเพิม่เตมิอย่างถูกตอ้ง 
 4.  ลงมอืสรา้งหนงัสอือ่านเพิม่เตมิ  ดงันี้ 

4.1  เขยีนหนงัสอือ่านเพิม่เตมิโบราณสถาน โบราณวตัถุส าคญัของจงัหวดัมหาสารคาม ทัง้  9  เล่ม  
ดงันี้  สงัเคราะหแ์ละวเิคราะหก์ลุ่มสาระสงัคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรมสาระประวตัศิาสตร ์ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  
หน่วยที ่ 4   สรา้งสรรคว์ฒันธรรมทอ้งถิน่ของเราอย่างละเอยีดว่า  เนื้อหาองคค์วามรูท้ีป่ระสงคจ์ะจดัใหแ้ก่ผูเ้รยีนนัน้
ได้แก่ อะไรบ้าง มคีวามโดดเด่น  สอดคลอ้ง  อย่างไร  ก าหนดฉาก  ตวัละคร  วถิีชวีติและเหตุการณ์ต่าง  ๆ  ลงใน
หนงัสอือ่านเพิม่เตมิ 
 4.2   วธิสีรา้งเครื่องมอื 
  4.2.1  การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  โดยศกึษาเอกสารที่เกี่ยวกบัการ
เขยีนขอ้สอบและวดัผลการศกึษา  จากหนังสอืเทคนิคการวดัผลการเรยีนรู้ ของ   ลว้น  สายยศ  และองัคนา  สายยศ  
(2539 : 85 – 208)  ศกึษาหนงัสอืการวดัและการประเมนิผลทางการศกึษาของ  บุญชม  ศรสีะอาด,  นิภา  ศรไีพโรจน์  
และนุชวนา  ทองทว ี (2528 : 49 – 232)  ศกึษาการเขยีนค าถามแบบเลอืกตอบของ  ชวาล  แพรตักุล  (ม.ป.ป. :52 – 
386)  และศกึษาเทคนิค  การเขยีนขอ้ทดสอบของ   ชวาล  แพรตักุล  (2520 : 99 – 402) 
  4.2.2  วเิคราะหห์ลกัสตูรกลุ่มสาระสงัคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรมชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  
สาระประวตัศิาสตร ์ หน่วยที ่ 4  สรา้งสรรคว์ฒันธรรมทอ้งถิน่ของเรา 
  4.2.3  สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแบบปรนัยชนิดเลอืกตอบ  4  ตวัเลอืก  
จ านวน  1  ฉบบั  แลว้น าแบบทดสอบทีส่รา้งขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน  3  ท่าน  เพื่อตรวจสอบแบบทดสอบแต่ละขอ้
ว่าสามารถวดัจุดประสงค์ได้ครอบคลุมเนื้อหา (ค่า  IOC)  เรื่อง โบราณสถาน  โบราณวตัถุที่ส าคญัของจงัหวดั
มหาสารคาม  หรอืไม่ 
  4.2.4  น าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น  ไปทดสอบ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6  ปีการศกึษา  2549    โรงเรยีนบา้นดอนตูมดอนโด  โรงเรยีนบา้นหนองใหญ่  โรงเรยีน
วนัครู  2502   โรงเรยีนบา้นท่าสองคอน  โรงเรยีนบา้นดงเคง็ดอนหนั  และโรงเรยีนบ้านหนองกุงเต่า  จ านวน  120  
คน  แลว้น าผลการทดลองมาหาคุณภาพของขอ้สอบ 
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  4.2.5  วเิคราะหห์าค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง  .20 - .80  และค่าอ านาจจ าแนก  (r)  ตัง้แต่  
.20  ขึน้ไป  และค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัโดยใชส้ตูร  KR20  ตัง้แต่  .80  ขึน้ไป  แลว้คดัเลอืกเอา
ขอ้สอบทีเ่ขา้เกณฑ ์ จ านวน  50  ขอ้  แลว้จดัพมิพแ์บบทดสอบทีผ่่านการตรวจสอบคุณภาพแลว้  เพื่อน าไปใชก้บักลุ่ม
ตวัอย่าง 
 ขัน้ท่ี  2  การพฒันาปรบัปรงุหนังสืออ่านเพ่ิมเติม 
 5.  น าหนงัสอือ่านเพิม่เตมิทีส่รา้งขึน้  จ านวน  9  เล่ม  เสนอผูเ้ชีย่วชาญ  เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และความเทีย่งตรงทางโครงสรา้งและเน้ือหา   
 6.  น าหนงัสอือ่านเพิม่เตมิไปปรบัปรุง  แกไ้ขตามทีไ่ดร้บัค าแนะน า  เพื่อใหไ้ดห้นังสอือ่านเพิม่เติมทีม่ี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 7.  ทดลองใชห้นังสอือ่านเพิม่เตมิกลุ่มสาระสงัคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 
5  โบราณสถาน  โบราณวตัถุส าคญัของจงัหวดัมหาสารคาม   นักเรยีน   ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  โรงเรยีนบา้นเม่น
ใหญ่    ปีการศกึษา  2549  จ านวน  19  คน  เพื่อหาขอ้บกพร่องและน าไปปรบัปรุงแกไ้ข 
 8.  น าหนงัสอือ่านเพิม่เตมิทีป่รบัปรุงแลว้เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 ท่าน ตรวจความ  ถูกตอ้ง 
 9.  น าแบบประเมนิหนงัสอือ่านเพิม่เตมิทีผู่เ้ชีย่วชาญตรวจใหค้ะแนนมาหาค่าเฉลีย่  โดยยดึเกณฑก์าร
ตดัสนิระดบัคะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่าง  3.50 - 5.00  เป็นเกณฑก์ารตดัสนิจงึจะถอืว่าผ่าน 
 10. น าหนังสอือ่านเพิม่เติมทีไ่ด้รบัการแก้ไขเรยีบร้อยแลว้ไปสอนนักเรยีน  ชัน้ประถมศกึษาปีที่  5 
โรงเรยีนชุมชนบา้นหนองจกิท่าแร่ ภาคเรยีนที ่ 2  ปีการศกึษา 2549  จ านวน 10   คน 
 
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา 
 กลุ่มเป้าหมายในการศกึษาครัง้นี้  ไดแ้ก่  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนบา้นเม่นใหญ่   ปี
การศกึษา  2549  จ านวน  19  คน  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม  เขต  1  และ ใชก้บันกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่ 5  โรงเรยีนชมุชนบา้นหนองจกิท่าแร่  ภาคเรยีนที ่ 2  ปีการศกึษา  2549  จ านวน  10  คน 
 
เครือ่งมือการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ในครัง้นี้มดีงันี้ 
  1.  หนงัสอือ่านเพิม่เตมิกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  ศาสนา  และวฒันธรรมเพิม่เตมิ  ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่ 5  โบราณสถาน  โบราณวตัถุส าคญัของจงัหวดัมหาสารคาม  จ านวน  9  เล่ม 
  2.   แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  ศาสนา  และวฒันธรรม
เพิม่เตมิ  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  เป็นแบบปรนยั  ชนิดเลอืกตอบ  4  ตวัเลอืก  จ านวน  50  ขอ้ 
  3.  แบบประเมนิหนงัสอือ่านเพิม่เตมิโบราณสถาน  โบราณวตัถุส าคญัของจงัหวดัมหาสารคาม   ส าหรบั
ผูเ้ชยีวชาญ   

 4.  แบบวดัความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนโดยใช้หนังสอือ่านเพิม่เตมิ  กลุ่มสาระการเรยีนรู้
สงัคมศกึษา  ศาสนา  และวฒันธรรมเพิม่เตมิ   โบราณสถาน  โบราณวตัถุส าคญัของจงัหวดัมหาสารคาม 

 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 ผูศ้กึษาคน้ควา้  ไดน้ าหนงัสอือ่านเพิม่เตมิโบราณสถาน  โบราณวตัถุส าคญัของจงัหวดัมหาสารคาม  ใชก้บั
นักเรยีนโรงเรยีนชุมชนบา้นหนองจกิท่าแร่  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  จ านวน  10  คน  ภาคเรยีนที ่ 2   ปีการศกึษา  
2549    ดงัรายละเอยีด  ดงันี้ 
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 1.  ทดสอบก่อนเรยีน 
  1.1  ทดสอบก่อนเรยีน  เป็นการทดสอบดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เรื่องโบราณสถาน  
โบราณวตัถุส าคญัของจงัหวดัมหาสารคาม  ฉบบัรวมใหญ่  จ านวน  50  ขอ้   เพื่อวดัความรูพ้ืน้ฐานเดมิของนักเรยีน  
แลว้ท าการเกบ็ขอ้มลูทีไ่ดไ้วว้เิคราะหข์อ้มลูในขัน้ต่อไป 
  1.2  ทดสอบก่อนเรยีน  เป็นการทดสอบด้วบแบบทดสอบวดัแบบวดัผลสมัฤทธิท์้ายเล่มหนังสอือ่าน
เพิม่เตมิแต่ละเล่มก่อนท าการสอน  เพื่อวดัความรูพ้ืน้ฐานเดมิของนกัเรยีน 
 2  ขัน้สอน  โดยใชห้นงัสอือ่านเพิม่เตมิโบราณสถาน  โบราณวตัถุส าคญัของจงัหวดัมหาสารคาม  กลุ่มสาระ
สงัคมศกึษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  ทีผู่ศ้กึษาคน้ควา้สรา้งขึน้  จ านวน  9  เล่ม  มขี ัน้ตอน
ดงันี้ 
  2.1  ขัน้น าเขา้สู่บทเรยีน  เป็นการกระตุ้นเรา้ความสนใจของผู้เรยีนใหม้คีวามกระตือรอืร้น  และสร้าง
ความพร้อมในการเรียน  มกีารทดสอบก่อนเรยีน  ซกัถามด้วยวาจา  เล่าเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกบัประโยชน์และ
คุณค่าของเรื่องว่ามปีระโยชน์ต่อชวีติของนกัเรยีนอย่างไร  แลว้แจง้จุดประสงคข์องเรื่องทีจ่ะเรยีนใหท้ราบ 
  2.2  ขัน้จดักจิกรรมการเรยีนรู ้ โดยใหน้กัเรยีนมบีทบาทในการปฏบิตัจิรงิ  เพื่อบรรลุถงึจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ที่วางไว้  ใช้วิธีที่หลากหลาย  เช่น  การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
กระบวนการกลุ่ม  การเรยีนรูจ้ากภูมปิญัญาทอ้งถิน่  การสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง  แลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั  
วเิคราะหบ์ทเรยีน  การรายงาน  และอื่น  ๆ 
  2.3  ขัน้สรุป  เป็นการสรุปความเขา้ใจของนกัเรยีนในเรื่องนัน้  โดยร่วมกนัชีแ้นะและเพิม่เตมิความรู ้ น า
หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยุกตใ์ช ้
 3.  ขัน้ทดสอบหลงัเรยีน  แบ่งเป็น  2  สว่น  ดงันี้ 
  3.1  ทดสอบหลงัเรยีน  เมื่อจบการทดลองใช้แต่ละเล่ม  จ านวน  9  เล่ม  ของแผนการเรยีนรู้  เพื่อ
วดัผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั  และปรบัปรุงกระบวนการเรยีนรู ้ หากไม่ผ่านผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัจะต้องสอนซ่อมเสรมิ
ต่อไป 
  3.2  ทดสอบหลงัเรยีน  เมื่อเรยีนจบทุดเรื่อง  (ทุกเล่ม)  โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ชุดใหญ่  จ านวน  50  ข้อ  ฉบบัเดียวกบัแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนก่อนเรียน  หลงัจากนัน้ตรวจให้
คะแนนทัง้สองครัง้  เพื่อน าไปวเิคราะหท์างสถติ ิ และดคูวามกา้วหน้าของนกัเรยีน 
 4.  เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 
 ผูศ้กึษาคน้ควา้จดักระท าและวเิคราะหข์อ้มลู ตามขัน้ตอน  ดงันี้ 
 1.  วเิคราะหแ์บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและแบบประเมนิผลการทดลองใชห้นงัสอือ่านเพิม่เตมิ  
โดยหาค่าสถติพิืน้ฐานไดแ้ก่  รอ้ยละ  (Percentage)  ค่าเฉลีย่   (Mean) ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  (Standard  
Deviation) ของคะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและแบบประเมนิผลการทดลองใชห้นงัสอือ่าน
เพิม่เตมิ 
 2.  วเิคราะหค์่าความยากง่าย  (P)  ค่าอ านาจจ าแนก  ( r )  และค่าความเชื่อมัน่ ( rtt) ของแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
 3.  วเิคราะหค์่าประสทิธภิาพของหนงัสอือ่านเพิม่เตมิ  ตามเกณฑม์าตรฐาน  80/80  โดยหาค่าสถติพิืน้ฐาน
ไดแ้ก่   รอ้ยละ  (Percentage)   ค่าเฉลีย่  (Mean)  ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ  (E1)  และประสทิธภิาพของ
ผลลพัธ ์ (E2)   
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 4.  วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีน  ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนจากการทดลองใช้
หนงัสอือ่านเพิม่เตมิโดยใชค้่า  t – test  แบบ (Dependent  sample)  (บุญชม  ศรสีะอาด.  2543 : 109 - 111) 
 5.  วเิคราะหค์วามคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอหนงัสอือ่านเพิม่เตมิ 
 6.  วเิคราะหค์วามพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการใชห้นงัสอือ่านเพิม่เตมิ 
  

ผลการวิจยั 
 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสอือ่าน
เพิม่เตมิ  

กลุ่ม
ทดลอง 

N x  
S.D

. D D2 t 

ก่อนเรยีน 10 25.0
0 

7.1
5 

168 3078 
9.9
7** หลงัเรยีน 10 41.8

0 
2.3
5 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 
 
 จากตาราง  พบว่าคะแนนทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนฉบบัรวมใหญ่  50  ขอ้  กลุ่มสาระการ
เรยีนรู้ สงัคมศกึษา  ศาสนา  และวฒันธรรม   ชัน้ประถมศึกษาปีที่  5  ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนโดยใช้หนังสอือ่าน
เพิม่เตมิ  แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01  โดยคะแนนทดสอบหลงัเรยีนสงูกว่าคะแนนทดสอบก่อน
เรยีน 
 
การอภิปรายผลการวิจยั 
 1.  หลักสืออ่านเพิ่มเติมที่สร้างขึ้นได้ผ่านกระบวนการสร้างตามขัน้ตอนอย่างเป็นระบบ  และวิธีใช้ที่
เหมาะสม  คอื  ศกึษาหลกัสตูร  คู่มอืเอกสารหลกัฐานการเรยีนรู้  วเิคราะห์หลกัสูตร  มาตรฐานการเรยีนรู ้ ผลการ
เรยีนรูท้ีค่าดหวงั  สาระการเรยีนรู ้ และค าอธบิายรายวชิา  การจดัท าก าหนดการเรยีนรู ้ การศกึษาวธิสีอน  หลกัการ
และทฤษฎทีีเ่ป็นแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีมุ่่งใหน้กัเรยีนไดส้รา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  มคีวามเหมาะสม
กบัวยัของผูเ้รยีน  การวดัผลและประเมนิผลตามสภาพจรงิ  ตลอดจนไดด้ าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องตามขอ้เสนอแนะ
ของผูเ้ชีย่วชาญ 
 2.  หนงัสอือ่านเพิม่เตมิ  กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  
เรื่อง  โบราณสถาน  โบราณวตัถุส าคญัของจงัหวดัมหาสารคาม  มคีวามสมบูรณ์ในตวัเอง  และไดผ้่านการทดลองใช้
มาแลว้  จงึไดป้รบัปรุงแกไ้ขพฒันา 
 3.  หนงัสอือ่านเพิม่เตมิ  กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  
เรื่อง  โบราณสถาน  โบราณวตัถุส าคญัของจงัหวดัมหาสารคาม  ท าใหน้ักเรยีนเกดิความสนใจ  กระตอืรอืรน้ในการใช้
หนงัสอือ่านเพิม่เตมิ  ทัง้ขนาดพอเหมาะ  มภีาพประกอบทีส่วยงามน่าสนใจเน้ือหากอ็ยู่ในทอ้งถิน่อ่านง่ายไดเ้นื้อหาท า
ใหม้คีวามรูเ้พิม่พนูขึน้ 
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สรปุผลการวิจยั 
  1.  หนงัสอือ่านเพิม่เตมิ  กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ สงัคมศกึษา  ศาสนา  และ วฒันธรรม   
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  ทีผู่ศ้กึษาค้นควา้พฒันาขึน้  มปีระสทิธภิาพเท่ากบั  83.67/83.60  สูงกว่าเกณฑ ์มาตรฐาน   
80/80    ทีต่ัง้ไว ้
 2.  นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  ทีเ่รยีนรู้โดยใช้หนังสอือ่านเพิม่เตมิ  กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ สงัคม
ศกึษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  เรื่อง  โบราณสถาน  โบราณวตัถุที่ส าคญัของจงัหวดัมหาสารคาม   ทัง้  9  เล่ม  มี
ค่าเฉลีย่ของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  หลงัเรยีนสงูกว่า ก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01   
 3.  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5  มคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนโดยใชห้นังสอือ่านเพิม่เตมิ  กลุ่มสาระการ
เรยีนรู ้ สงัคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ทุกขอ้ในภาพรวมไดค้่าเฉลี่ย  4.83   
ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานโดยรวมปรากฏว่ามคี่าเฉลีย่  .52  แสดงว่านักเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อหนังสอือ่านเพิม่เตมิ  
มคีวามเหมาะสมทีจ่ะน าไปสอนไดเ้ป็นอย่างยิง่ 
 4.  ผลการประเมนิความคดิเหน็ของผู้เชีย่วชาญต่อหนังสอือ่านเพิม่เติม  กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  
ศาสนา  และวฒันธรรม  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5   ภาพรวมมคี่าเฉลีย่  4.73   ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั  .25  
ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า  หนังสอือ่านเพิ่มเติมเรื่องโบราณ  โบราณวตัถุส าคญัของจงัหวดัมหาสารคาม    มรีะดบัความ
เหมาะสมมากทีส่ดุ  และสามารถเพิม่ประสทิธภิาพในเรยีนการสอนไดเ้ป็นอย่างด ี
 

กิตติกรรมประกาศ 
  รายงานการศกึษาคน้ควา้ฉบบันี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยความกรุณาและเอาใจใสด่แูลใหค้ าปรกึษาตรวจแกไ้ข
ขอ้บกพร่อง  ตลอดจนค าแนะน าช่วยเหลอืเป็นอย่างด ี จากผูช้ว่ยศาสตราจารยร์ตันา   ศรินิาม อาจารยม์หาวทิยาลยั
ราชภฏัมหาสารคาม  อาจารยส์รุพล  จติตอ์ าไพ  อาจารยส์ภุกจิ  ศรเีสน   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนชุมชนบา้นหนองจกิทา่
แร่   อาจารยค์มัภรี ์ สดุแท ้ ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวนัคร ู 2502  อาจารยช์ื่นสขุ  สชุยัชติ  คร ู วทิยฐานะครชู านาญการ
พเิศษโรงเรยีนชมุชนบา้นหนองจกิท่าแร่  อาจารยอ์ิม่ใจ  แสนบดุดา  คร ู วทิยฐานะครชู านาญการพเิศษโรงเรยีนชมุชน
บา้นหนองจกิท่าแร่  อาจารยส์งัวาลย ์ ศริปิระภานนทก์ุล  คร ู วทิยฐานะครชู านาญการพเิศษโรงเรยีนชมุชนบา้นหนอง
จกิท่าแร่  ผูศ้กึษาคน้ควา้ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงู 
 ขอกราบขอบพระคุณ  คณะครู  นักเรยีนโรงเรยีนชุมชนบ้านหนองจกิท่าแร่ทุกท่าน  ที่กรุณาให้ค าแนะน า
ช่วยเหลอืทุก  ๆ  ดา้นใหผู้ศ้กึษาคน้ควา้ในครัง้นี้ 
 ขอขอบคุณ คุณพ่อประสทิธิ ์ สุขศรตีร ี  ญาติพี่น้องทุกคน และขอขอบใจเดก็หญิงจริภทัร  สุขศรตีร ี เด็ก
หญงิปณิชา  สขุศรตีร ี ทีค่อยใหก้ าลงัใจ  อ านวยความสะดวกในการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ดว้ยดตีลอดมา 
 ประโยชน์และคุณค่าอนัพงึมจีากรายงานการศึกษาค้นคว้าฉบบันี้  ผู้ศึกษาค้นคว้าขอมอบเป็นเครื่องบูชา  
พระคุณบดิา  มารดา  ผู้ให้ชวีติ  ความรกั  ความอบอุ่น  ตลอดจนบูรพาจารย์  ที่ไดอ้บรมสัง่สอนให้ผู้ศกึษาค้นคว้า
สามารถด ารงตนมาถงึทุกวนัน้ี 
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บทคดัย่อ 
 การจดักจิกรรมตามแนวคดิโดยใชส้มองเป็นฐาน เป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้กีรปูแบบหนึ่งทีเ่น้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั การจดัการศกึษาส าหรบัเดก็ปฐมวยัอายุ 3–5 ปี เป็นสิง่จ าเป็นมากและส าคญัอย่างยิง่ถอืเป็น
การศกึษาทีใ่หแ้ก่วยัเริม่ตน้ของชวีติมนุษย ์เพราะเดก็ปฐมวยัจะมพีฒันาการทุกดา้นย่างรวดเรว็มาก และเดก็จะ
เกดิการเรยีนรูม้ากกว่าวยัอื่นๆ การเลอืกประสบการณ์เพื่อจดัใหก้บัเดก็ในวยันี้จงึจ าเป็นอย่างยิง่ การใหเ้รยีนรู้
ประสบการณ์ทีเ่หมาะสมและถูกตอ้งแก่เดก็วยันี้จงึเท่ากบัว่าไดส้รา้งพืน้ฐานทีส่ าคญัต่อการเรยีนรูใ้นระดบัที่
สงูขึน้ การศกึษาครัง้นี้ มคีวามมุง่หมายเพื่อพฒันาความพรอ้มทางคณิตศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยัตามแนวคดิ
การเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐาน ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 เพื่อหาดชันีประสทิธผิลของแผนการจดั
ประสบการณ์การเรยีนรูต้ามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐานส าหรบัเดก็ปฐมวยั ทีม่ต่ีอการเรยีนดว้ย
แผนการจดัประสบการณ์ส าหรบัเดก็ปฐมวยั และเพื่อศกึษาผลการใชแ้ผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูต้าม
แนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐานส าหรบัเดก็ปฐมวยั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช ้ในการศกึษาคน้ควา้ ไดแ้ก่นกัเรยีน
ชัน้อนุบาลปีที ่1 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 โรงเรยีนบา้นเม่นใหญ่ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษามหาสารคาม เขต 1 จ านวน 23 คน จาก 1 หอ้งเรยีน  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ม ี
ไดแ้ก่แผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐานส าหรบัเดก็ปฐมวยั 
ประกอบดว้ย ชุดกจิกรรมตะกรา้ของหนู  และแบบทดสอบวดัความพรอ้มทางคณิตศาสตร ์ชนิดเลอืกตอบ 3 
ตวัเลอืก จ านวน 20 ขอ้ มคี่าความยากรายขอ้ ตัง้แต่ 0.52 ถงึ 0.76 และค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ ตัง้แต่ 0.24 ถงึ 
0.60 ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั เทา่กบั 0.91 

ผลการศกึษาคน้ควา้ปรากฏดงันี้ 
 1. แผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐานส าหรบัปฐมวยั มี
ประสทิธภิาพ 82.50/85.87 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด 
 2. ค่าดชันีประสทิธผิลแผนการจดัประสบการณ์ตามแนวคดิโดยใชส้มองเป็นฐานส าหรบัเดก็ 
ปฐมวยั เท่ากบั 0.66 แสดงว่าเดก็มคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนรอ้ยละ 66 
 3. การใชแ้ผนการจดัประสบการณ์ตามแนวคดิโดยใชส้มองเป็นฐานส าหรบัเดก็ปฐมวยั พบไดว้่าไดผ้ลด ี
เป็นทีน่่าพอใจ เดก็มคีวามพรอ้มคณิตศาสตรซ์ึง่นัน่หมายถงึความพรอ้มดา้นสตปิญัญาของเดก็ปฐมวยั  มี
กจิกรรมทีห่ลากหลายในการจดัประสบการณ์ เป็นการเตรยีมสมองเพื่อรบัขอ้มลูใหม่ การร่วมกจิกรรม เดก็เขา้
ร่วมกจิกรรมอย่างสนุก ตัง้ใจฟงัปฏบิตัติามขอ้ตกลงและสญัญาณต่างๆ  เดก็เกดิการเรยีนรูด้ว้ยตวัเองอย่าง
ต่อเนื่อง กลา้แสดงความคดิเหน็กลา้ แสดงออกมากขึน้ มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและในกจิกรรมกลุ่มกบัเพื่อน 
และสิง่ทีแ่สดงถงึความสนใจเรยีนของเดก็อกีอย่างกค็อื เดก็ท าแบบทดสอบไดค้ะแนนเพิม่ขึน้ทุกคน 
ค าส าคญั  :  การจดัประสบการณ์การเรยีนรู,้  โดยใชส้มองเป็นฐาน 
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ABSTRACT 
Brain based learning, learner-centered activity management, is important for 3-5-year-old 

childhood development. The objectives of this research were to improve mathematics skills preparation 
of early childhood students by using brain-based activities based on the 80/80 standardized criteria 
efficiency, assess the effectiveness index of the lesson plans for the brain based learning activities, 
and follow up the implementation of the lesson plans. The sample subjects were twenty three 
kindergarten I students in 1/2011 at Men Yai school under the Office of Maha Sarakham Primary 
Educational Service Area 1. The instruments were lesson plans, a mathematics skills test with .52-.76 
difficulty indices and .24-.60 discrimination indices and .91 reliability index. 
Results of the research were as follows: 

1. The finding showed that the value of the standardized criteria efficiency of the lesson plans 

was 82.50/85.87. 

2. The average effectiveness index of the brain based learning lesson plans was .66 which 

indicated that 66% of the students increased their knowledge of mathematics. 

3. The finding indicated that the brain based learning activities affected positively the 

mathematics skills preparation for the early childhood students. 

In conclusion, the research results indicate that the brain based learning activities are effective and 
practical for mathematics skills preparation. They should be introduced and applied to other group of 
early childhood students. 
Keyword:  Learning and Classroom Management , Brain Based Learning 
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บทน า 
  
 หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัพทุธศกัราช 2546  ไดก้ าหนดหลกัสตูรไวเ้ป็น  2  ช่วงอายุ  คอื ช่วงที ่1  ส าหรบั
เดก็อายุต ่ากว่า  3  ปี  ช่วงที ่2  ส าหรบัเดก็อายุ  3 – 5  ปี   ซึง่เน้นการจดัการศกึษาปฐมวยัในลกัษณะของการอบรม
เลีย้งดแูละใหก้ารศกึษาเดก็ควรไดร้บัการพฒันาชวีติใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ทัง้ดา้นร่างกาย  อารมณ์  จติใจ  สงัคม  
และสตปิญัญา ตามวยัและความสามารถของแต่ละบุคคลซึง่ครผููส้อนจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจ  คุณลกัษณะตามวยัของ
เดก็อายุ  3 – 5  ปี  เพื่อน าไปพจิารณาในการจดัประสบการณ์ใหเ้ดก็แต่ละวยัไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมกจิกรรมทีจ่ดัให้
เดก็ในแต่ละวนัเน้นกระบวนการเรยีนรูผ้่านกจิกรรมการเล่น  6  กจิกรรม ไดแ้ก ่ 1)  กจิกรรมเคลื่อนไหวและจงัหวะ  2)  
กจิกรรมเสรมิประสบการณ์  3)  กจิกรรมสรา้งสรรค ์ 4)  กจิกรรมเสร ี 5)  กจิกรรมกลาง แจง้  6)  เกมการศกึษา  การ
ทีเ่ดก็มคีวามสามารถทางเชาวน์ปญัญาทีด่ชี่วยใหค้นเรยีนรูส้ ิง่ต่าง ๆ  ไดด้มีศีกัยภาพในการสรา้งสรรคพ์ฒันาสงัคมไทย
ใหเ้ป็นสงัคมทีเ่ขม้แขง็การปลกูฝงัพืน้ฐานทีด่ที ัง้ไอควิและอคีวิในวยัเดก็จะพฒันาใหเ้ดก็กา้วสูว่ยัผูใ้หญ่ทีม่คีุณภาพ
สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างราบรื่นและมคีวามสขุเป็นสิง่ส าคญัทีท่ าใหค้นเราประสบความส าเรจ็ในชวีติ  
(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2546  )   

 ปจัจบุนัน้ีในชวีติประจ าวนัของเราคงปฏเิสธการไม่เกีย่วขอ้งกบัตวัเลข หรอืคณิตศาสตรไ์ม่ไดเ้พราะทุก
วนัน้ีไม่ว่าจะอยูใ่นวยัไหนกต็าม ในชวีติประจ าวนัจะตอ้งเกีย่วขอ้งกบัตวัเลข ดงันัน้ เราควรจะเริม่เรยีนรูต้วัเลข ตัง้แต่
เยาวว์ยัหรอืปฐมวยั และวชิาคณิตศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยันัน้กม็คีวามแตกต่างไปจากวชิาคณิตศาสตร์ ส าหรบัเดก็ปะ
ถมศกึษาและระดบัขัน้ทีส่งูและจากการศกึษาความหมายของคณิตศาสตร์ ส าหรบัเดก็ปฐมวยั ไดม้ผีูใ้หค้วามหมาย
คณิตศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยัไวห้ลายท่าน พอสรุปไดว้่า คณิตศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยัเป็นประสบการณ์ทีค่รจูดัให้
เดก็ซึง่นอกจากสถานการณ์ในชวีติประจ าวนัของเดก็เพื่อสง่เสรมิใหเ้ดก็มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัคณิตศาสตรแ์ลว้ยงัตอ้ง
อาศยัการจดักจิกรรมทีม่กีารวางแผน และการเตรยีมการเป็นอยา่งด ีจากครผููส้อนดว้ยทัง้นี้เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ดก็ ได้
ศกึษาคน้ควา้ แกป้ญัหาการเรยีนรู ้และพฒันาความคดิรวบยอด 
เกีย่วกบัคณิตศาสตร ์มทีกัษะและมคีวามรูท้างคณติศาสตร ์ทีจ่ะเป็นฐานส าหรบัการศกึษาทีส่งูขึน้และสามารถน าไปใช้
ในชวีติประจ าวนัต่อไป และโดยทัว่ไปการสอนคณิตศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยันัน้ มจีุดหมายเพื่อพฒันาความคดิรวบ
ยอดเกีย่วกบัคณิตศาสตร ์เช่น การบวก หรอืการเพิม่ และการลบหรอืการลด เพื่อใหเ้ดก็ปฐมวยัรูจ้กัและใหเ้ดก็ได้
กระบวนการคดิในการหาค าตอบเพื่อใหเ้ดก็ 
ปฐมวยัมคีวามเขา้ใจพืน้ฐานเกีย่วกบัคณิตศาสตร ์เช่น รูจ้กัและเขา้ใจค าศพัท ์และสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตรข์ ัน้ตน้ 
เพื่อใหเ้ดก็ฝึกฝนทกัษะคณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน เช่น การนบั การวดั การจบัคู ่การจดัประเภท และการจดัล าดบั เพื่อ
สง่เสรมิใหเ้ดก็ไดค้น้ควา้ หาค าตอบดว้ยตนเองและสง่เสรมิใหเ้ดก็มคีวามรูแ้ละอยากคน้ควา้ทดลอง (นิตยา ประพฤติ
กจิ. 2541 : 3-4) 
 การเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐาน เป็นการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้ง วธิกีารเรยีนรูห้รอืการท างานของสมองทาง
ธรรมชาต ิใหค้วามส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพสมองของเดก็ตามช่วงวยั ในการจดัประสบการณ์การเรยีนรูจ้ะเป็นการ
จดัประสบการณ์ใหส้อดคลอ้งกบัวธิกีารท างานของสมอง แทนทีจ่ะสอดคลอ้งกบัอายุ การตระหนกัถงึความส าคญัของ
การพฒันาศกัยภาพสมองในแต่ละช่วงวยัอย่างเหมาะสม ซึง่กระบวนการจดัการและกระตุน้การเรยีนรูต้ามแนวทาง
พฒันาการและการเรยีนรูข้อง 
สมอง เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนมรีะดบัสตปิญัญาและวุฒภิาวะทางอารมณ์สงูขึน้ สามารถปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้มได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2549 : 2)ซึง่ศกัยภาพของสมองท าใหเ้ราเหน็ถงึศกัยภาพของเดก็แต่ละคน 
โครงการสง่เสรมิและพฒันาการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยัซึง่ไดอ้ธบิายว่า ความแตกต่างของสมองสองซกี ท าใหม้นุษยท์ัว่
โลกมเีอกลกัษณ์ของตวัเองมบีุคลกิเป็นของตนเอง รวมทัง้ความสามารถต่างๆ กไ็มม่ใีครเหมอืนใครอกีต่างหากซึง่สมอง
ซกีซา้ยจะรบัผดิชอบเรื่องเกีย่วกบัภาษา ความคดิเชงิเหตุผล การวเิคราะห ์ในขณะทีส่มองซกีขวาจะเกีย่วขอ้งกบั
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ความสามารถในเรื่องระยะ ความรูส้กึ การรบัรูเ้หนือประสาทสมัผสัทัง้หา้การสงัเคราะห ์อารมณ์ สนุทรยีภาพต่างๆ 
(ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครราชสมีา เขต 4.2549 : 58) 
 คณิตศาสตรน์บัเป็นความสามารถทางสตปิญัญา  และเป็นทกัษะดา้นหนึ่งทีค่วรสง่เสรมิและจดัระสบการณ์ใหก้บั

เดก็เน่ืองจากคณิตศาสตรเ์ป็นวชิาทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการด ารงชวีติประจ าวนั  ถา้มองไปรอบ ๆ  ตวัจะเหน็ว่าชวีติเรา

เกีย่วขอ้งกบัคณิตศาสตรม์ากมาย  เริม่ตัง้แต่เลขทีบ่า้น  ทะเบยีนบา้น  ทะเบยีนรถ  ปฏทินิ  นาฬกิา  เวลา  การซือ้

ขาย  การคมนาคม  และการตดิต่อสือ่สาร  สิง่เหล่านี้ลว้นเกีย่วขอ้งกบัคณิตศาสตรด์ว้ยทัง้สิน้  (นิตยา  ประพฤตกิจิ.    

2537  :  241)  ซึง่ในชวีติประจ าวนัของเดก็วยัก่อนประถมศกึษาจะตอ้งเกีย่วขอ้งกบัคณิตศาสตรอ์ยู่ตลอดเวลา  

นบัตัง้แต่ตื่นนอนในตอนเชา้เดก็รูจ้กัค าว่า“เชา้”  ซึง่เป็นค าบอกช่วงเวลา  เมื่อจะแปรงฟนัเดก็จะตอ้งใชก้ารสงัเกต  เพื่อ

จ าแนกใหไ้ดว้่าแปรงสฟีนัอนัไหนเป็นของตน  เดก็ตอ้งสงัเกตและจดจ าต าแหน่งของสขีองทีต่อ้งใชอ้ยู่เป็นประจ า  

นอกจากนี้เดก็ตอ้งนบัจ านวนสิง่ของ  ของใช ้ ความคดิเกีย่วกบัการเปรยีบเทยีบจ านวนสิง่ของวา่กลุ่มใดมจี านวน

มากกว่า  กลุ่มใดน้อยกว่า  เป็นตน้  (มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมมาธริาช.    2532  :  616)  ดงันัน้การฝึกใหเ้ดก็เกดิ

ทกัษะพืน้ฐานในการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ เพราะหลกัการทางคณิตศาสตรจ์ะท าใหเ้ดก็รูจ้กัคดิเป็น  ท าเป็น  แกป้ญัหา

เป็น  รูจ้กัคน้ควา้หาค าตอบดว้ย  ตนเอง  สามารถแกป้ญัหาต่าง ๆ  ในการด ารงชวีติประจ าวนัและเป็นพืน้ฐานของการ

เรยีนรูใ้นระดบัต่อไปได ้

การเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัการท างานของสมอง(Brain-Based  Learning)  เป็นการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัการ

ท างานของสมองทางธรรมชาต ิ (Learning  in  Accordance  with  the  Way  the  Brain  is  Naturally  Designed  

to  Learn)เช่น  ในเรื่องการจดัประสบการณ์การเรยีนรูจ้ะเป็นการจดัประสบการณ์การเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัวธิกีาร

ท างานของสมองแทนทีจ่ะสอดคลอ้งกบัอายุ  ชัน้เรยีน  หรอืหอ้งเรยีนเพยีงอย่างเดยีว  เพราะเดก็ทีอ่ายุเท่ากนั  สมอง

อาจจะไม่เหมอืนกนักไ็ด ้ การตระหนกัถงึความส าคญัของการพฒันาศกัยภาพสมองในแต่ละช่วงวยัอย่างเหมาะสม จงึ

น ามาซึง่กระบวนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูเ้ป็นการกระตุน้ การเรยีนรูต้ามแนวทาง  (Brain  Based  Learning)  

เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนมรีะดบัสตปิญัญาและวฒุภิาวะทางอารมณ์สงูขึน้  สามารถปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ  กระทรวงศกึษาธกิาร. 2549  :  2)  การเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัการท างานของสมองเริม่ตน้ดว้ยการเพิม่

โอกาสการเรยีนรู ้ การเพิม่โอกาสการเรยีนรูส้ามารถจดัท าได ้ 2  แนวทาง  คอื  การจดับรรยากาศทางบวก และการจดั

สภาพหอ้งใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรู ้ ในแนวทางแรกสิง่ทีค่รพูงึระวงั  คอื  การลดความกงัวล  ลดความกดดนัในใจของเดก็  

ขณะทีเ่ดก็มคีวามกงัวลใจสมองของเดก็จะท างานไดจ้ ากดั  ไม่สามารถรบัรูข้อ้มลูทีด่ไีด ้ การเรยีนรูจ้งึเกดิไดน้้อย  

กระบวนการเรยีนรูแ้บบถกัทอกไ็ม่สามารถเกดิขึน้ไดท้ าใหค้วามรูต่้าง ๆ ไม่สามารถเกบ็ไวใ้นความทรงจ าในระยะยาว

ได ้ (โกวทิ  ประวาลพฤกษ.์    2548  :  58)  สมองมกีารท างานร่วมกบัระบบประสาทสมัผสัทัง้  5  อย่างใกลช้ดิ  และ

ท างานร่วมกนัตลอดเวลา ทุกครัง้ทีม่ขีอ้มลูผ่านเขา้มาทางประสาทสมัผสัทัง้  5  ไม่ว่าจะเป็นทางห ู ตา  จมกู  ลิน้  กาย  

เมื่อสมัผสัแลว้จะแปลงขอ้มลูเป็นสญัญาณไฟฟ้าแลว้สง่เป็นโคด้สญัญาณวิง่ไปสูส่มองเพื่อแปลความหมายเป็น  รปู  รส  

กลิน่  เสยีง  โดยการผสมผสานขอ้มลูเก่าเพื่อเปรยีบเทยีบหรอืวเิคราะหไ์ดด้ว้ย  (คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.    

2549  :  73) 

 จากการประเมนิพฒันาการของเดก็ในระดบัปฐมวยัในปีการศกึษา 2552 ของโรงเรยีนบา้นเม่นใหญ่พบว่าสาเหตุ

เกดิจากการจดัประสบการณ์การเรยีนรูข้องครผููส้อนระดบัปฐมวยัยงัมลีกัษณะทีข่าดเป้าหมายอย่างชดัเจน  ท าใหเ้ดก็

ปฐมวยัยงัมพีฒันาการไม่เหมาะสมกบัวยั  ซึง่เป็นทีน่่าเสยีดายอย่างยิง่หากพฒันาการทางสมองของเดก็จะถูกปล่อย

ปละละเลยไปในช่วงนี้ ท าใหเ้ดก็ขาดการพฒันาทกัษะในสว่นนี้ โดยเฉพาะทกัษะการบอกต าแหน่ง,  ทกัษะการจ าแนก 
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และทกัษะการรูค้่าจ านวนจากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ในฐานะทีผู่ศ้กึษาไดป้ฏบิตัหิน้าทีค่รผููส้อนระดบัปฐมวยัจงึได้

ก าหนดแนวทางในการพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั โดยใชแ้ผนการจดัประสบการณ์การ

เรยีนรูต้ามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัประสบการณ์การเรยีนรูข้องครทูี่

สอดคลอ้งกบัการท างานของสมองของเดก็ทีเ่หมาะสมตามวยัเพือ่กระตุน้สมองใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

การจดัประสบการณ์การเรยีนรูต้ามหลกัการการท างานของสมอง เป็นตวัแปรทีส่ าคญัทีผู่ศ้กึษาสนใจจะศกึษาว่าสง่ผล

ต่อทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัหรอืไม่  มากน้อยแค่ไหนอย่างไร  ผลการศกึษาครัง้นี้สามารถน าไป

ปรบัปรุงการจดัประสบการณ์การเรยีนรูเ้พื่อพฒันาศกัยภาพของเดก็ปฐมวยัใหเ้ป็นคนเก่ง  คนด ี และมคีวามสขุอยา่ง

เตม็ศกัยภาพต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.เพื่อพฒันาการจดัประสบการณ์การเรยีนรูค้ณิตศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยัตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใชส้มอง

เป็นฐาน ชัน้อนุบาลปีที ่1 ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์ 80/80 

 2.เพื่อพฒันาความพรอ้มทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐาน 

 3. เพื่อศกึษาผลการจดัประสบการณ์การเรยีนรูค้ณิตศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยัตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใช้

สมองเป็นฐาน 

 
ขอบเขตการวิจยั 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

    1.1  ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้  ไดแ้ก่  นกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่1ศนูยพ์ฒันาคุณภาพ

การศกึษาท่าสองคอนแกง่เลงิจาน สงักดัส านกัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 1  ภาคเรยีนที1่ ปี

การศกึษา  2554  จ านวน  7  โรงเรยีน  รวมนกัเรยีนทัง้สิน้  150  คน   

   1.2  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้  ไดแ้ก ่ นกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่1 โรงเรยีนบา้นเม่น

ใหญ่ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 1  ภาคเรยีนที ่1   

ปีการศกึษา 2554  จ านวน  23  คน จาก 1 หอ้งเรยีน  ซึง่ไดโ้ดยการเลอืกสุม่แบบกลุ่ม  (Cluster Random sampling) 

  2.  ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ 

   2.1  ตวัแปรตน้  คอื  การจดัประสบการณ์การเรยีนรูต้ามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐาน    

   2.2  ตวัแปรตาม คอื   ความพรอ้มทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 

  3.  ขอบขา่ยเนื้อหา  ขอบขา่ยของกจิกรรม  ทีน่ ามาใชใ้นการศกึษาคน้ควา้  คอื  กจิกรรมเสรมิ

ประสบการณ์ดา้นทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรซ์ึง่เป็นกจิกรรมทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  พุทธศกัราช 

2546  ของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

  4.  ระยะเวลาในการจดัการเรยีนรูท้ าการทดลองในภาคเรยีนที ่1  ปีการศกึษา 2554  ในช่วงกจิกรรม

กจิกรรมในวงกลม  ท าการทดลอง  เป็นระยะเวลา  10สปัดาห ์  วนัละ  1  ครัง้ ครัง้ละ  20  นาท ี
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 ผลการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ท าใหไ้ดแ้ผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูค้ณิตศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยัตาม

แนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐาน ชัน้ อนุบาลปีที ่1 และเป็นแนวทางส าหรบัครผููส้อนชัน้อนุบาลในการพฒันาการ

จดัประสบการณ์การเรยีนรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัต่อไป 

 

ขัน้ตอนการวิจยั   
 ก่อนการทดลอง 
 ผูศ้กึษาคน้ควา้ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูก่อนการทดลอง ดงันี้ 
   1. การศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ทดลองโดยการสุม่อย่างง่าย (Simple random sampling) 
    2. ผูศ้กึษาคน้ควา้ชีแ้จงรายละเอยีดใหน้กัเรยีนทราบถงึการเขา้ร่วมในกจิกรรมการพฒันาทกัษะ
พืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยัโดยใชแ้ผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูต้ามแนวคดิการเรยีนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน 
 
 การด าเนินการทดลอง 
 กลุ่มทดลอง ผูศ้กึษาคน้ควา้ท าหน้าทีใ่นการด าเนินกจิกรรมตามแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูต้าม
แนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐานส าหรบัเดก็ปฐมวยั  
 
การวิเคราะหข์้อมูล 
 ในการวเิคราะหข์อ้มลู ผูศ้กึษาคน้ควา้ด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
 1.  วเิคราะหห์าประสทิธภิาพของแผนการจดัประสบการณ์ตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐานส าหรบั
เดก็ปฐมวยั ชัน้อนุบาลปีที ่1 ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์ 80/80  โดยการหารอ้ยละ  ค่าเฉลีย่  และสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
 2.  วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการใชแ้ผนการจดัประสบการณ์ตาม
แนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐานส าหรบัเดก็ปฐมวยั  โดยการหาค่าเฉลีย่  การทดสอบดว้ย  t - test   ( 
Dependent Samples) 
 
การอภิปรายผลการวิจยั 

จากผลการศกึษาคน้ควา้ เพื่อหาประสทิธภิาพของแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูต้ามแนวคดิการเรยีนรู้
โดยใชส้มองเป็นฐานส าหรบัเดก็ปฐมวยั มปีระเดน็ทีจ่ะน ามาอภปิรายดงันี้ 

1. ประสทิธภิาพของแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐานส าหรบั
เดก็ปฐมวยั มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 82.50/85.87โดยศกึษาจากคะแนนการทดสอบย่อยและการสงัเกตพฤตกิรรมทา้ย
แผนการจดัประสบการณ์ ทัง้ 10แผน และคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัความพรอ้มทางคณติศาสตรห์ลงัเรยีน ซึง่มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 17.17 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.30 คดิเป็นรอ้ยละ 85.87 จากคะแนนเตม็ 20คะแนน แสดงว่า
แผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐานส าหรบัเดก็ปฐมวยั ทีผู่ศ้กึษาคน้ควา้
สรา้งขึน้ เป็นแผนการจดัประสบการณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากเหตุผล ดงันี้ 

1.แผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐานส าหรบัเดก็ปฐมวยัที่
พฒันาขึน้ไดผ้่านกระบวนการขัน้ตอนในการจดัท าอย่างมรีะบบและวธิกีารทีเ่หมาะสม โดยศกึษาหลกัสตูร คู่มอืคร ู
เน้ือหา เทคนิคการสรา้งจากเอกสารต าราทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้ด าเนินการสรา้ง โดยยดึหลกัการและเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย 
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ขัน้ตอนกจิกรรมการเรยีนการสอนทีมุ่่งเน้นใหเ้ดก็ไดเ้ล่นและเรยีนไปพรอ้มๆ กนั มกีจิกรรมฝึกทกัษะในรปูแบบต่างๆ 
เช่น การใชป้ระสาทสมัผสัทัง้สี ่การเล่นเกม การรอ้งเพลง เล่นบทบาทสมมต ิการเสนอปญัหาจากภาพหรอืประโยค การ
ใชป้ระสาทสมัผสั สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เธยีร พานิช(2552 : 97) ทีก่ล่าวว่า การจดักจิกรรมทีห่ลากหลายให้
สอดคลอ้งกบัการท างานของสมอง จะท าใหน้กัเรยีนเกดิความรูส้กึว่าถูกทา้ทายไม่น่าเบื่อ สามารถเรยีนดว้ยความ
สนุกสนาน และเพลดิเพลนิต่อเนื่องเป็นเวลานาน เน่ืองจากเป็นกระบวนการทีส่อดคลอ้งกบัการท างานของสมอง เป็น
การเรยีนรูโ้ดยธรรมชาตสิง่ผลใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาความสามารถเตม็ตามศกัยภาพของตนเอง และการใหเ้สรภีาพกบั
เดก็ใหเ้ดก็ใชป้ระสาทสมัผสัในการสมองมคีวามรูจ้ าไดน้าน เมื่อมกีารทบทวนความรูเ้ดมิ 
การทบทวนซ ้าบ่อย และการน าความรูเ้ดมิไปสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกบัความรูใ้หม่ท าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูก้วา้งขวางขึน้ 
(กฤษณา บุตรพรม. 2546 : 86-87) โดยมเีป้าหมายเพื่อใหเ้ดก็มคีวามพรอ้มทางคณิตศาสตร ์และไดผ้่านการตรวจ
แกไ้ขขอ้บกพร่องตามขอ้เสนอแนะอาจารยท์ีป่รกึษาตรวจสอบคณุภาพและความเหมาะสมจากเชีย่วชาญดา้นเนื้อหา 
ผ่านการทดลองใชก้บันกัเรยีนเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเวลาในการจดักจิกรรม สือ่ประกอบแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ แลว้จงึน าไปทดลองสอนกบักลุ่มตวัอย่าง 

1.2 แผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐานส าหรบัเดก็ปฐมวยั 
ทีพ่ฒันาขึน้เป็นการสง่เสรมิใหเ้ดก็เป็นคนช่างสงัเกต ช่างซกัถาม และพยายามหาค าตอบดว้ยตนเอง มลี าดบัขัน้ตอน 
การจดักจิกรรมเป็นขัน้น าเพื่อกระตุน้หรอืเรา้ความสนใจของเดก็ใหม้คีวามพรอ้มเพื่อจะเรยีนกจิกรรมทีเ่หมาะสม เช่น 
เล่านิทาน ปรศินาค าทาย เพลง ค าคลอ้งจอง การเล่นเกม โดยเน้นการมสีว่นร่วม การเคลื่อนไหว การแสดงออก ในขัน้
สอนมกีารเสนอสถานการณ์ทีท่า้ทาย จดักระท ากบัสือ่ดว้ยตนเอง เดก็ไดฝึ้กปฏบิตักิบัสือ่ดว้ยตนเอง เดก็ไดร้บัการฝึก
ทกัษะบ่อยๆ จะท าใหเ้กดิความช านาญ มคีวามเขา้ใจในเนื้อหามากขึน้ เมื่อมคีวามมัน่ใจและสามารถประยุกตค์วามรูท้ีม่ ี
อยู่แลว้ไปใชใ้นสถานการณ์ใหมไ่ดอ้ย่างคล่องแคล่วและหลากหลาย เดก็เกดิความภาคภมูใิจในชัน้งานของตน 

2. ดชันีประสทิธผิลของแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐาน
ส าหรบัเดก็ปฐมวยั มคี่าเท่ากบั 0.66 แสดงว่าเดก็มคีวามรูเ้พิม่ขึน้ รอ้ยละ 66 หมายถงึ มคีวามกา้วหน้าทางการเรยีน 
คดิเป็นรอ้ยละ 66 ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากเดก็ไดร้บัการเรยีนรูต้ามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐาน การสง่เสรมิให้
เดก็เป็นคนช่างสงัเกต ช่างซกัถามและพยายามหาค าตอบดว้ยความกระตอืรอืรน้ มลี าดบัขัน้ตอนการจดักจิกรรมเป็น
ขัน้ตอนเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างเน้ือหา องคค์วามรูต่้างๆ สอดคลอ้งกบัการพฒันาสมองของเดก็ทีก่ารฝึกปฏบิตัิ
ความพรอ้มทางคณิตศาสตร ์สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กรรณิกาทวนีนัท ์(2547 : บทคดัย่อ) พบว่า แผนการจดั
ประสบการณ์การเตรยีมความพรอ้มพืน้ฐานทางคณิตศาสตรด์ว้ยเกมการศกึษาจากสือ่ธรรมชาตชิัน้อนุบาลปีที่ 2 มี
ประสทิธภิาพ 38.33/76.87 ซึง่ผลการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าเกณฑ ์75/75 ทีต่ัง้ไวม้คี่าดรรชนีประสทิธผิล เท่ากบั 
0.7083 คดิเป็นรอ้ยละ 70.83 และเดก็ทีเ่รยีนดว้ยแผนการจดัประสบการณ์ เพื่อเตรยีมความพรอ้มพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตรด์ว้ยเกมการศกึษาจากสือ่ธรรมชาต ิมผีลการเรยีนหลงัเรยีนเพิม่ขึน้จากก่อนเรยีนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.01 และงานวจิยัของ จารุศกัดิ ์รตันรงัสกิุล (2548 : บทคดัย่อ) พบว่าการพฒันารปูแบบการสอนเพื่อพฒันา
ความพรอ้มทางคณิตศาสตร ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2มคีา่ดรรชนีประสทิธผิลเท่ากบั .5559 
 3. การจดัแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูต้ามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐานส าหรบัเดก็ปฐมวยั
เริม่ดว้ยการบรหิารสมองดว้ยกจิกรรม เคลื่อนไหวสลบัขา้ง การยดืสว่นต่างๆ ของร่างกาย เช่น การยดื โคง้ งอ บดิ 
เอีย้ว แคบกวา้ง เลก็ ใหญ่ สัน้ ยาว โดยค านงึถงึการเปลีย่นระดบัและทศิทาง การท าจงัหวะดว้ยการเปล่งเสยีงต่างๆ 
การท าจงัหวะชา้-เรว็และหยุดประกอบเพลง-ดนตร ีทีท่ าใหเ้กดิเสยีงดว้ยวธิกีารต่างๆ เคลื่อนไหวร่างกายในแนวราบ
แนวดิง่และรอบตวัเอง กระโดดยาง กระโดดเทา้คู่ กลิง้ไปบนพืน้ราบ การหมุนทวนและตามเขม็นาฬกิา การโยนบอล 
การโหนบาร ์การขวา้งบอล การผลกัการดนัฝา่มอืกบัผนงัหรอืเพือ่น เดก็ท ากจิกรรมทีเ่ชื่อมโยงระหว่างการคดิ การฟงั 
พดูอ่านและเขยีน จากความพรอ้มทางคณิตศาสตรท์ัง้ 4ดา้น การเล่นบทบาทสมมตุ ิส ารวจพืน้ทีท่ ัง้ในและนอก
หอ้งเรยีน ไดพ้ดูเกีย่วกบัเรื่องราวของตนเองและการพดูแสดงความรูส้กึฟงันิทานเชงิคุณธรรม วาดภาพระบายส ีดว้ยสี

1804



 

เทยีน สนี ้า เช่น การเปา่สหียดส ีการป ัน้ ดนิน ้ามนั การพบั ฉีก ตดั ประดษิฐเ์ศษวสัดุต่างๆ การสาน การเล่นตามมุม 
การเล่นเครื่องเล่นสนาม การเล่นอสิระ การเล่นเกมการละเล่น การเล่นน ้า เล่นทราย และการเล่นเกมพบไดว้่าไดผ้ลด ี
เป็นทีน่่าพอใจ 
  จากพฒันาความพรอ้มทางคณติศาสตร ์ตามแนวคดิโดยใชส้มองเป็นฐาน มกีจิกรรมทีห่ลากหลาย การร่วม
กจิกรรมของเดก็ เดก็เขา้ร่วมกจิกรรมอย่างสนุก ตัง้ใจฟงัปฏบิตัติามขอ้ตกลงและสญัญาณต่างๆ ได ้กลา้แสดงออกมาก
ขึน้ มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและในกจิกรรมกลุ่มกบัเพื่อน และสิง่ทีแ่สดงถงึความสนใจเรยีนของเดก็อกีอย่างกค็อื 
เดก็ท าแบบทดสอบไดค้ะแนนเพิม่ขึน้ทุกคน พบว่าไดผ้ลเป็นทีน่่าพอใจ สงัเกตไดจ้ากเดก็มคีวามสนใจในการท า
กจิกรรมต่างๆ การพรอ้งเพลง การเล่นเกม การปฏบิตัติามค าสัง่ ตามสญัญาณ และขอ้ตกลงไดด้ ีมคีวามสนุกสนานใน
การร่วมกจิกรรมดว้ยตนเองและกบัเพื่อนในชัน้เรยีน และเดก็กลา้แสดงออกมากขึน้ และสิง่ทีแ่สดงถงึพฒันาความพรอ้ม
ทางคณิตศาสตรอ์กีอย่างหนึ่งกค็อื เดก็ท าแบบทดสอบย่อยไดค้ะแนนอยู่ในเกณฑด์ ีมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 82.50/85.87 
และมปีระสทิธผิลเท่ากบัมคีา่เทา่กบั 0.66 แสดงว่าเดก็มคีวามรูเ้พิม่ขึน้ รอ้ยละ 66 ท าใหไ้ดแ้นวทางในการจดั
ประสบการณ์การเรยีนรูก้ารพฒันาความพรอ้มทางคณิตศาสตร ์ส าหรบัเดก็ปฐมวยั ตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใชส้มอง
เป็นฐาน และท าใหไ้ดแ้นวทางในการจดัประสบการณ์การเรยีนรูอ้ย่างม ี
ประสทิธผิล การด าเนินการจดัประสบการณ์ทีด่ ีช่วยใหเ้ดก็เรยีนรูไ้ดด้ ีจดจ าเน้ือหาไดด้กีารท ากจิกรรมต่างๆ ไดด้ ี
  ผลจากการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐาน สง่ผลใหเ้ดก็มพีฒันา
ความพรอ้มทางคณิตศาสตรท์ีด่ขี ึน้ ผูศ้กึษาคน้ควา้จงึเสนอแนะใหค้รผููส้อนปฐมวยั พฒันาแผนการจดัประสบการณ์ 
การพฒันาความพรอ้มทางคณิตศาสตร ์ส าหรบัเดก็ปฐมวยั ตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐานเพื่อน าไปใชใ้น
การจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้
   

สรปุผลการวิจยั 
1. ประสทิธภิาพของแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐานส าหรบั

เดก็ปฐมวยัมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 82.50/85.87 
 2. ดชันีประสทิธผิลการเรยีนรูข้องแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็น
ฐานส าหรบัเดก็ปฐมวยั มคี่าเท่ากบั 0.66 ซึง่แสดงว่าเดก็มคีวามกา้วหน้าทางการเรยีน รอ้ยละ 66 
 3. ผลการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐานส าหรบัเดก็ปฐมวยั พบไดว้่า
ไดผ้ลด ีเป็นทีน่่าพอใจ เดก็มคีวามพรอ้มทางคณิตศาสตรท์ัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรูค้่าจ านวน ดา้นการเปรยีบเทยีบ 
ดา้นรปูทรง และดา้นการบอกต าแหน่ง มกีจิกรรมทีห่ลากหลายในการจดัประสบการณ์ เป็นการเตรยีมสมองเพื่อรบั
ขอ้มลูใหม่การรว่มกจิกรรมของเดก็ เดก็เขา้ร่วมกจิกรรมอย่างสนุก ตัง้ใจฟงัปฏบิตัติามขอ้ตกลงและสญัญาณต่างๆ ได ้
เดก็เกดิการเรยีนรูด้ว้ยตวัเองอยา่งต่อเนื่อง กลา้แสดงออกมากขึน้ มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและในกจิกรรมกลุ่มกบั
เพื่อน และสิง่ทีแ่สดงถงึความสนใจเรยีนของเดก็อกีอย่างกค็อื เดก็ท าแบบทดสอบไดค้ะแนนเพิม่ขึน้ทุกคน 
    
  ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลวิจยัไปใช้ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้
 1.1 ผูท้ีจ่ะน าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐานส าหรบัเดก็
ปฐมวยั ทีพ่ฒันาขึน้ไปใช ้ควรศกึษาและท าความเขา้ใจล าดบัขัน้ตอน หลกัการและเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย ล าดบัขัน้ตอน 
บทบาทของผูส้อนและผูเ้รยีน บรรยากาศในการจดัประสบการณ์ ระยะเวลาในการใชใ้หช้ดัเจนก่อน นอกจากนี้ควร
เตรยีมสือ่ และอุปกรณ์ทีจ่ะน าไปใชแ้ต่ละกจิกรรมใหพ้รอ้ม 
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1.2 การพฒันากจิกรรมกระตุน้ใหเ้ดก็แสดงออกและความคดิรวบยอดจะไปไม่สามารถคดิไดอ้ยา่งหลากหลาย
ไดห้ากผูส้อนไม่สรา้งบรรยากาศทีส่ง่เสรมิความคดิและการแสดงออกอย่างอสิระ หลกีเลีย่งการชีแ้นะ หรอืก าหนด
แบบอย่างใหเ้ดก็ท าตาม การวพิากษ์วจิารณ์ การต าหนหิรอืลงโทษเดก็ทีแ่สดงพฤตกิรรมแปลกๆ 
 2. ขอ้เสนอแนะในการศกึษาคน้ควา้ครัง้ต่อไป 
 2.1 ควรมกีารพฒันาแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐานส าหรบั
เดก็ปฐมวยัทีผู่ศ้กึษาคน้ควา้สรา้งขึน้ ไปทดลองใชก้บันกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่1 เพื่อหาขอ้สรุปผลของการศกึษาคน้ควา้
ใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ 
 2.2 ควรมกีารศกึษาพืน้ฐานความสามารถในการเรยีนรูข้องเดก็ในหอ้งเรยีนเพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดม้าสรา้งแผนการ
จดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐานส าหรบัเดก็ปฐมวยั ตามล าดบัความสามารถของ
เดก็ 

2.3 ควรเลอืกเน้ือหาทีเ่หมาะสมมาสรา้งแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใช้
สมองเป็นฐานส าหรบัเดก็ปฐมวยันอกเหนือจากทีผู่ศ้กึษาคน้ควา้ไดค้ดัเลอืกมาท าการสรา้งแผนการจดัประสบการณ์การ
เรยีนรู ้ตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐานส าหรบัเดก็ปฐมวยั โดยเฉพาะเน้ือหาทีส่ าคญัและเป็นประโยชน์ต่อ
การน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั และเน้นดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัญหา และความตอ้งการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ประเพณีในทอ้งถ่ิน และการพฒันาทกัษะชีวติของเด็กและเยาวชนในชุมชนบา้นกดุแสง  2) ศึกษากระบวนการจดั
กิจกรรมและการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในการพฒันาทกัษะชีวติผา่นประเพณีในชุมชน
บา้นกดุแสง 3) ศึกษาพฤติกรรมดา้นทกัษะชีวติของเด็กและเยาวชนในชุมชนบา้นกดุแสงหลงัการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ผา่นประเพณีทอ้งถ่ิน กลุ่มเป้าหมายไดม้าจากกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนบา้นกดุแสงท่ีมีความสนใจใน
การเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจ านวน 18 คน ระยะเวลาการวจิยั ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 
2555 ระเบียบวธีิวจิยัใชก้ารวจิยัแบบผสานวธีิ (Mixed  methodology)  คือวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพและการวจิยัเชิง
ปริมาณ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบส ารวจความตอ้งการ แบบบนัทึกการประชุมกลุ่ม แบบสมัภาษณ์  
แบบสงัเกตพฤติกรรมผูเ้รียน  แบบประเมินผลทกัษะชีวติ  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard Deviation) และค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอผลการวจิยัแบบตาราง และ
พรรณาวเิคราะห์                           
ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. สภาพปัญหาในชุมชนและความตอ้งการในการพฒันาทกัษะชีวติของเด็กและเยาวชนผา่นประเพณี
ทอ้งถ่ินในชุมชนบา้นกดุแสง พบวา่ ปัญหาของเด็กและเยาวชน คือ เด็กและเยาวชนในชุมชนไม่ค่อยเขา้วดัท าบุญ
ในช่วงประเพณีต่างๆ  ภูมิปัญญาในชุมชนขาดการถ่ายทอดภูมิปัญญาในดา้นต่างๆใหก้บัเยาวชนในชุมชน  เรียน
ต่อในระดบัอุดมศึกษานอ้ยลง ใชเ้วลาวา่งไม่เกิดประโยชน ์และปัญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรมเบ่ียงเบน  เช่น  เร่ือง
เพศสมัพนัธ์  ติดเหลา้  บุหร่ี  ยาเสพติด  ทะเลาะววิาท  เล่นการพนนั  เท่ียวเตร่สถานบนัเทิง  ติด
เกม  อินเตอร์เน็ต  เป็นตน้   
 
 
1นกัศึกษาปริญญาโท สาขาหลกัสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2ปร.ด. (การศึกษาเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน) อาจารย ์สาขานวตักรรมเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
3DODT (Organization Development and Trane) อาจารย ์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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ดงันั้นเพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจึงไดมี้การส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนท่ีมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ประเพณี
ทอ้งถ่ินแบบการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้และเขา้ถึงการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง จนเกิดองคค์วามรู้  เกิด
ความภาคภูมิใจในประเพณีทอ้งถ่ินของตน และเพื่อเป็นการอนุรักษแ์ละสืบทอดประเพณีอนัดีงามของชุมชนบา้น
กดุแสง  
  2. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในการพฒันาทกัษะชีวติเด็กและเยาวชนผา่นประเพณีทอ้งถ่ินใน

ชุมชนบา้นกดุแสง คือ จดักิจกรรมการพฒันาทกัษะชีวติซ่ึงประกอบไปดว้ยฐานการเรียนรู้ 3 ฐานคือ ฐานการ

เรียนรู้ท่ี 1 เปิดต านานบา้นกดุแสง ซ่ึงมี 3 กิจกรรมประกอบไปดว้ย กิจกรรมท่ี 1 จดัสนทนากลุ่มเพ่ือหาปัญหาท่ี

เกิดข้ึนในชุมชนบา้นกดุแสง กิจกรรมท่ี 2 เรียนรู้ประวติับา้นกดุแสง และกิจกรรมท่ี 3 ส ารวจหมู่บา้นและภูมิ

ปัญญาชาวบา้นกดุแสง ฐานการเรียนรู้ท่ี 2 สืบสานประเพณีสู่วถีิชีวิตของคนรุ่นหลงั มี 3 กิจกรรมประกอบดว้ย  

กิจกรรมท่ี 1 ประเพณีท่ีควรสืบทอดในทอ้งถ่ินของเรา กิจกรรมท่ี 2 เรียนรู้ไดต้อ้งปฏิบติัตามเป็น และกิจกรรมท่ี 3 

ปฏิบติัไดต้อ้งสืบสานต่อไป  ส่วนฐานการเรียนรู้ท่ี 3 องคค์วามรู้ท่ีหนูได ้มี 1กิจกรรมคือ กิจกรรมท่ี 1 ร่วมมือร่วม

ใจสร้างสรรคผ์ลงาน                                                                                                                                                                 

  3. ผลหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในการพฒันาทกัษะชีวติเด็กและเยาวชนผา่นประเพณีทอ้งถ่ินใน

ชุมชนบา้นกดุแสง พบวา่ เด็กและเยาวชนมีทกัษะชีวติอยูใ่นระดบัมาก  (   = 4.30, S.D.= 0.60 ) ทกัษะชีวติของเด็ก

และเยาวชนหลงัการจดักิจกรรมสูงกวา่ก่อนการจดักิจกรรม ซ่ึงก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้นั้นเด็กและเยาวชนมี

ทกัษะชีวติอยูใ่นระดบัปานกลาง  (   = 2.72, S.D.= 0.73 ) ประโยชนท่ี์เกิดจากการวจิยัคร้ังน้ี คือ เด็กและเยาวชน

สามารถน าความรู้และทกัษะชีวติท่ีเกิดข้ึนไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้และยงัสามารถปฏิบติัตนตามประเพณีฮีตสิบ

สองคลองสิบส่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพ่ือใหอ้ยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข และสืบทอดประเพณีท่ีดีงามของชุมชนบา้น

กดุแสงใหค้งอยูต่่อไป                                                                                                                                                   
 

ค าส าคญั : ทกัษะชีวติ, ประเพณีทอ้งถ่ิน, เด็กและเยาวชน 

Abstract 
 The purposes of the study were to 1) study the problems and needs concerning organizing local tradition 
learning activities and developing life skills of the youths in Ban Gudsang community 2) study the processes of activities 
organizing and developing learning activities concerning developing life skills of the youths through local tradition in Ban 
Gudsang community. The target group was 18 youths living in Ban Gudsang.  3) study behavior concerning life skills of the 
youths in Ban Gudsang community after the local tradition learning activities were organized. The target group was 18 
youths who were interested in learning local tradition in Ban Gudsang. The period of the study was from January to 
November 2012. The mixed methodology, which is the combination between quantity and quality research, was used to 
carry on the study. The instruments were: copies of questionnaire on learning needs, minutes of the group discussion, 
interview, learner behavior observation, life skills result assessment. The data was analyzed by the average mean, standard 
deviation, and percentage. The results were presented in table and descriptive analysis.  
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The results revealed as follows: 
 1.   According to the study of the problems and needs of developing life skills of the youths through local 
tradition in Ban Gudsang community, the problems were that they rarely went to the temple in order to make a merit during 
the period of important Buddhist celebrations, the local wisdom was not likely to be inherited to the youths in the 
community, there were not many youths who continued the study in the university level, and most of them wasted a lot of 
time on doing unnecessary activities. Moreover there were some problems resulted from deviational behavior, such as 
having sex before proper age, alcohol drinking, smoking, drug using, getting into fights, gambling, going pubs, and 
addicting to games or internet. Therefore, in order to solve the problem, the youths were encouraged to be interested in 
learning local tradition through the activities provided so that they could learn by doing. That methods could also make 
them gain some knowledge through the activities and also proud of the local tradition. Moreover, the activities could result 
in the local tradition conservation in the community.  
 2.  The processes of organizing the activities consisted of three learning bases. The first learning base which 
was “The Revelatory of Ban Gudsang Legend” consisted of three activities including the group discussion on finding out 
the problems which occurred in Ban Gudsang, learning the history of Ban Gudsang, and exploring the local wisdom in the 
community. The second learning base which was “The Inheritance of Local Wisdom to the Young Generation” consisted of 
three activities including the valuable local tradition conservation, learning by doing, and long-term local traditional 
conserving. The last learning base which was “Where Is My Knowledge” consisted of one activity which was bringing out 
the work altogether. 
 3.  The result after organizing the activities revealed that the youths had high level of life skills ( X = 4.30, 
S.D.= 0.60 ). The level of their life skills was higher than the time before organizing the activities. That is, before 
organizing the activity, they had moderate level of life skills ( X = 2.72, S.D.= 0.73 ). The benefit of this study was that 
the youths could apply the knowledge in the activities provided to their daily lives; in addition, they could properly 
follow the way of Isan twelve-months tradition in order to live their lives harmoniously in the society after attending the 
activities. Furthermore, they could conserve the local tradition of Ban Gudsang in the long run.   

 
Keywords:  Life Skills, Local Tradition, Youths 
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บทน า 

จากการศึกษาทบทวนบทเรียนของการพฒันาประเทศท่ีผา่นมาไดข้อ้สรุปวา่การพฒันาประเทศไม่สอดคลอ้งกบั
วถีิชีวติวฒันธรรมไทยเท่าท่ีควร ท าใหเ้กิดปัญหาและภาวะวกิฤตการต่างๆ ซ่ึงการพฒันาคนหรือการศึกษา โดยรวมจะ
เป็นไปตามแนวทางของตะวนัตกเป็นส าคญั ฉะนั้นเพ่ือใหก้ารพฒันาคนต่อแตน้ี่ไปไดรั้บการแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวติ
ประเพณีวฒันธรรมไทยการน าเอาประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชเ้ป็นพ้ืนฐานส าคญัส่วนหน่ึงในการพฒันาคนหรือ
การปฏิรูปการศึกษาจึงมีความจ าเป็นและส าคญัยิง่จะตอ้งน ามิติทางประเพณี และวฒันธรรมทอ้งถ่ินมาใชใ้นการพฒันาหรือ
จดัการเรียนการสอนและจากการศึกษาคน้ควา้พบวา่ การจดัการศึกษาในระบบโรงเรียน ซ่ึงถือวา่เป็นกระบวนการขดัเกลา
หลกัของสงัคมนั้นมิไดเ้อ้ือใหผู้เ้รียนส่วนใหญ่เรียนรู้เร่ืองราวและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของสงัคม ไทยท่ีสัง่สมสืบทอดมาใน
อดีตเท่าท่ีควรยิง่ไปกวา่นั้นการน าภูมิปัญญามาใชใ้นการจดัการศึกษาผูรู้้ก็มีจ านวนจ ากดัและส่วนใหญ่ก็สูงอาย ุมีแต่จะ
ล่วงลบัไปความรู้ความช านาญท่ี สัง่สมไวก็้ดบัสูญตามไปดว้ยอยา่งไรก็ดีการน าเร่ืองภูมิปัญญาไทยมาผสมผสานเขา้สู่ระบบ
การศึกษาเพ่ือสงัคมท่ีดีข้ึนจะตอ้งค านึงถึงธรรมชาติของภูมิปัญญาท่ีมีลกัษณะเป็นพลวตั และจ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบัวถีิ
ชีวติของผูค้นแต่ละยคุแต่ละสมยัซ่ึงการด าเนินงานในเร่ืองดงักล่าวมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนด าเนินการอยูบ่า้ง
แลว้แต่นบัวา่ยงัไม่เพียงพอและยงัมิไดป้ระสานเช่ือมโยงกบักระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท่ีเป็นไปตามธรรมชาติของสงัคม
ทั้งในชนบทและในเมือง (ภาสินี  คูสกลุ. 2536)  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 23(3)  การ
จดัการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม
กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา  ความรู้เก่ียวกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 
การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา และมาตรา 24  ก าหนดวา่ การจดักระบวนการเรียนรู้ใหส้ถานศึกษา
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินกา จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ฝึกทกัษะ กระบวนการคิดการจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยกุตค์วามรู้มา
ใชเ้พ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัใหท้ าได ้คิดเป็นและ
ปฏิบติัตามได ้พระราชบญัญติัส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั พ.ศ. 2551ไดใ้หค้วามหมาย 
การศึกษาตามอธัยาศยัวา่เป็นการศึกษาท่ีไดรั้บความรู้ ทกัษะ เจตคติ จากประสบการณ์ในชีวติประจ าวนั จากครอบครัว จาก
ชุมชน จากการท างาน จากสภาพแวดลอ้ม จากการเงิน จากหอ้งสมดุ ส่ือมวลชน และอ่ืนๆจากค านิยามของการศึกษาตาม
อธัยาศยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่การศึกษาตามอธัยาศยั เป็นการศึกษาท่ีเกิดจากประสบการณ์ในชีวติ เป็นการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น การเรียนรู้จากครอบครัว จากการท างาน จากบุคคลต่างๆ จากส่ือมวลชน จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆและจากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยเป็นการเรียนรู้ท่ีไม่มีขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดัในดา้นเวลา สถานท่ี และ
เกิดข้ึนไดทุ้กช่วงเวลา  ส่วนแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2555-2559) ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงความ
จ าเป็นในการปรับเปล่ียนจุดเนน้ในการพฒันาคุณภาพคนในสงัคมไทยใหมี้คุณธรรมและมีความรอบรู้อยา่งเท่าทนั ใหมี้
ความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถกา้วทนัการเปล่ียนแปลงเพ่ือน าไปสู่สงัคมฐานความรู้
ไดอ้ยา่งมัน่คง แนวทางในการพฒันาคนดงักล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนใหมี้พ้ืนฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้ง
มีสมรรถนะ ทกัษะและความรู้พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวติ อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบยัง่ยนื (ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา.2553:1-21) ชุมชนบา้นกดุแสงเป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็มีความเป็นอยูอ่ยา่งเรียบง่ายและยงัคงอนุรักษ์
สืบสานประเพณีทอ้งถ่ินฮีตสิบสองคลองสิบส่ีท่ีถือเป็นภูมิปัญญาหรือประเพณีทอ้งถ่ินควบคู่ไปกบัการด าเนินชีวติใน
ปัจจุบนัและเน่ืองจากปัญหาในชุมชนบา้นกดุแสงท่ีพบวา่เด็กและเยาวชนในปัจจุบนัขาดการเลง็เห็นความส าคญัของ
ประเพณีประเพณีทอ้งถ่ิน และการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นชุมชนบา้นกดุแสง ซ่ึงไดถื้อปฏิบติัในโอกาสต่าง ๆ นั้น 
บางพิธีกรรมไม่มีการสืบทอดก็สูญหายไปตามกาลเวลา และบางพิธีกรรมก็จะถูกกลืนกลายบา้ง ผิดเพ้ียนจากแนวการปฏิบติั
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แต่เดิมบา้ง เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีและพิธีกรรมในทอ้งถ่ินไม่ใหสู้ญหาย ผิดเพ้ียนจากแนวทางในการปฏิบติัแบบเดิม 
และเพ่ือเป็นการพฒันาทกัษะชีวติของเด็กและเยาวชนใหเ้ลง็เห็นคุณค่าของพิธีกรรมและประเพณีทอ้งถ่ินเพ่ือเป็นการสืบ
ทอดไป (อ าพล  จนัมาลา, 2555.) ชุมชนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กไดมี้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ปราชญ์
ชาวบา้นท่ีสามารถใหค้วามรู้แก่เดก็ได ้เช่น ประเพณีหรือ ภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน ประวติัศาสตร์ การประกอบอาชีพ ฯลฯ ซ่ึง
การพฒันาชุมชนแหล่งการเรียนรู้นั้นตอ้งเร่ิมท่ีการมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่เด็ก การเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมท า
ใหเ้กิดพลงัชุมชน และท าใหเ้กิดสงัคมแห่งหารเรียนรู้ (วลิาวลัย ์ คดัทะจนัทร์. 2554) การพฒันาการศึกษาและพฒันาชีวติ
มนุษยจ์ าเป็นตอ้งอาศยัการศึกษาทั้งในดา้นองคค์วามรู้และการฝึก ปฏิบติั (ทกัษะ) การพฒันาชีวติมีความส าคญัเท่าๆกนักบั
การรู้เพราะการรู้ชีวติเก่ียวขอ้งกบักบัศีลธรรม จริยธรรมของการอยูร่่วมกนั การเรียนรู้ชีวติจึงตอ้งการทกัษะท่ีแตกต่างไป
จากการรู้เป็นวชิาการเป็นทกัษะท่ีตอ้งอาศยัจิตวญิญาณ ซ่ึงบางทีตวัความรู้ท่ีเราจ าได ้วเิคราะห์เก่ง เรียนไดค้ะแนนสูงก็ไม่ได้
ช่วยใหม้นุษยส์ามารถมีทกัษะชีวติได ้ซ่ึงทกัษะชีวติตอ้งเกิดจากการรู้หรือเขา้ใจตนเองและรู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของการปฏิรูปการศึกษาท่ีมีแนวทางในการพฒันาเด็กและเยาวชนใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข เพ่ือ
เป็นพลงัในการสร้างสรรคโ์ลก โดยการฝึกใหเ้ด็กและเยาวชนมีพ้ืนฐานทกัษะชีวติและคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมถูกตอ้งเป็น
สากล โดยสามารถรักษป์ระเพณี วฒันธรรมของสงัคมควบคู่ไปดว้ย(ชยัอนนัต ์ สมุทวณิช. 2539:8) จากการศึกษาบริบทของ
ชุมชนบา้นกดุแสงและการเปิดเวทีเสวนาหาแนวทางในการอนุรักษแ์ละสืบทอดประเพณีภูมิทอ้งถ่ินไปยงัเด็กและเยาวชน
รุ่นหลงัใหเ้ลง็เห็นความส าคญั และอนุรักษไ์วไ้ม่ใหสู้ญหาย  กลุ่มเป้าหมายท่ีส าคญัในการสืบทอดภมิูปัญญา  คือ เด็กและ
เยาวชนท่ีจะสืบสานประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบส่ีอนัเป็นประเพณีท่ีดีงามของชุมชนบา้นกดุแสง เพ่ือไม่ใหสู้ญหายหรือ
ผิดเพ้ียนไปจากเดิม  จากเหตผุลท่ีกล่าวมาผูว้จิยัจึงมีความสนใจท าวจิยั เร่ือง  การพฒันาทกัษะชีวติของเด็กและเยาวชนผา่น
ประเพณีทอ้งถ่ินในชุมชนบา้นกดุแสง เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีและพิธีกรรมในทอ้งถ่ินไม่ใหสู้ญหาย ผิดเพ้ียนจาก
แนวทางในการปฏิบติัแบบเดิม และเพื่อเป็นการพฒันาทกัษะชีวติของเด็กและเยาวชนใหเ้ลง็เห็นคุณค่าของพิธีกรรมและ
ประเพณีทอ้งถ่ินเพ่ือเป็นการสืบทอดต่อไปใหก้บัเยาวชนคนรุ่นหลงัก่อนท่ีประเพณีท่ีดีงามในหมู่บา้นจะสูญหาย ถือเป็นการ
น าความรู้ในทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บไปใชใ้นชีวติประจ าวนัของตนเองได ้และคงไวซ่ึ้งความเป็นภูมิปัญญาอนัเป็นมรดกทางสงัคม
ไม่ใหเ้ส่ือมสูญไปจากชุมชน                                                                                                                                                       
ค าถามวจิยั 

   1. ประเพณีทอ้งถ่ินบา้นกดุแสงท่ีไดน้ าไปใชใ้นการพฒันาทกัษะชีวติของเด็กและเยาวชนประกอบดว้ยประเพณี
อะไรบา้ง 
   2.  กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในการพฒันาทกัษะชีวติผา่นประเพณีทอ้งถ่ินในชุมชนบา้นกดุแสงเป็น
อยา่งไร 
   3. พฤติกรรมดา้นทกัษะชีวติของเด็กและเยาวชนในชุมชนบา้นกดุแสงท่ีเกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ผา่นประเพณี
ทอ้งถ่ินเป็นอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
   1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และความตอ้งการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ประเพณีในทอ้งถ่ิน และการพฒันาทกัษะ
ชีวติของเด็กและเยาวชนชุมชนบา้นกดุแสง   
    2. เพื่อศึกษากระบวนการจดักิจกรรมและการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในการพฒันาทกัษะชีวติ
ผา่นประเพณีในชุมชนบา้นกดุแสง 
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    3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมดา้นทกัษะชีวติของเด็กและเยาวชนในชุมชนบา้นกดุแสงหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ผา่น
ประเพณีทอ้งถ่ิน 
 
ขอบเขตการวจิยั 
  ระเบียบวธีิวจิยัใชก้ารวจิยัแบบผสานวธีิ (Mixed  methodology)  คือวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพและการวจิยัเชิงปริมาณ   
         1. กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนบา้นกดุแสง  ต.วฒันา  อ.ส่องดาว จ.สกลนคร จ านวน 18 คน 
         2. กรอบเน้ือหาด าเนินการศึกษาหลกัการแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและจะน าเสนอ ซ่ึงมี    
      รายละเอียด คือ การพฒันาทกัษะชีวติ และการจดัการเรียนรู้ประเพณีในทอ้งถ่ินอีสาน 
  สถานท่ีในการวจิยั ไดแ้ก่  ชุมชนบา้นกดุแสง  ต.วฒันา  อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 
  ระยะเวลาในการวจิยั  เดือน มกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 
วธีิด าเนินการวจิยั 
                 การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัแบบแบบผสานวธีิ (Mixed  Methodology)  กล่าวคือเป็นวธีิวจิยัท่ีใชท้ั้งวธีิวจิยัเชิง
ปริมาณและวธีิวจิยัเชิงคุณภาพร่วมกนัและน าเสนอผลการวจิยัแบบตารางและพรรณนาวเิคราะห์ 
 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
                  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  ผูว้จิยัไดก้ าหนดเคร่ืองมือในการวจิยัดงัน้ี 
           1. เคร่ืองมือใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ  ไดแ้ก่  แบบส ารวจความตอ้งการ  แบบประเมินทกัษะชีวติของเด็กและ
เยาวชน  
           2.  เคร่ืองมือใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ  ไดแ้ก่  แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม  แบบสมัภาษณ์    แบบสงัเกต
พฤติกรรม แบบบนัทึกการพฒันาทกัษะชีวติ   
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
         1.แบบสอบถาม 
           หลงัจากสร้างแบบสอบถามแลว้ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจากเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีจริง   จากนั้นน า
ขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นขอ้มูลในการจดักิจกรรมต่อไป 
        2.การสมัภาษณ์ 
         หลงัจากสร้างแบบสมัภาษณ์แลว้ผูว้จิยัไดน้ าแบบสมัภาษณ์ไปเก็บขอ้มูลภาคสนาม (Field  Studies) กบั    ครูภูมิปัญญา   
เด็กและเยาวชน  ในพ้ืนท่ีจริง   จากนั้นน าขอ้มูลท่ีได ้มาท าการวเิคราะห์ในการจดักิจกรรมต่อไป 
        3.การสนทนากลุ่ม            
           เพื่อศึกษาขอ้มูลดา้นบริบทของชุมชน  แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชน  กระบวนการถ่ายทอดความรู้ของภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินและศึกษาความตอ้งการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
         4.การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
          โดยใหภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้   ประสบการณ์จากการลงมือปฏิบติั  ซ่ึงถือไดว้า่ เป็นความรู้ท่ีฝังลึกในตวัผู ้
ปฏิบติัถ่ายทอดความรู้ออกมาใหเ้ด็กและเยาวชนไดรั้บทราบ  ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้  สนทนาซกัถาม  ซ่ึงเป็นการสร้างแรง
กระตุน้ใหเ้ด็กและเยาวชนตอ้งการและ ใส่ใจท่ีจะเรียนรู้ในเร่ืองนั้นๆ 
            5. เวทียนืยนัความน่าเช่ือถือของขอ้มูล 

1812



 

            โดยใชรู้ปแบบการตรวจสอบแบบสามเสา้ (Triangulation) โดยเป็นรูปแบบการเปรียบเทียบขอ้คน้พบเพื่อยนืยนั
ความน่าเช่ือถือ  ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลต่างๆท่ีไม่ใช่ผูว้จิยัไดร่้วมกนัทบทวนขอ้คน้พบทั้งในดา้นความแม่นย  า (accuracy) 
ความสมบูรณ์ (completeness) ความเป็นธรรม (fairnese) และความน่าเช่ือถือ (credibility) 
 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการวจิยัคร้ังน้ี มีทั้งขอ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพ และไดมี้การ

ตรวจสอบความน่าเช่ือถือ ของขอ้มูลน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
                    1. วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ  โดยวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความตอ้งการในการพฒันาทกัษะชีวติของเด็กและ
เยาวชนผา่นประเพณีทอ้งถ่ินในชุมชนบา้นกดุแสง  ผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย(  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และ ค่าร้อยละ 
                     2.  วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ จากการสมัภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content  
Analysis) และวเิคราะห์สรุปอปุนยั น าเสนอวจิยัแบบพรรณนาวเิคราะห์  

อภิปรายผลการวจัิย                                                                     
1. สภาพปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาทกัษะชีวติของเด็กและเยาวชนชุมชนบา้นกดุแสง  พบวา่ เด็กและ

เยาวชนในชุมชนบา้นกดุแสงไม่คอ่ยเขา้วดัท าบุญในช่วงประเพณีตา่งๆ  ภูมิปัญญาในชุมชนขาดการถ่ายทอดภูมิปัญญาและ
ประเพณีท่ีดีงามในดา้นต่างๆใหก้บัเยาวชนในชุมชน  เรียนต่อในระดบัอุดมศึกษานอ้ยลง ใชเ้วลาวา่งไม่เป็นประโยชน์ และ
ปัญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปในทางท่ีไม่ดี ดว้ยเหตุน้ีจึงมีการส ารวจเพ่ือหาภูมิปัญญาและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีดีงาม
ของชุมชนบา้นกดุแสงแลว้น าไปถ่ายทอดบทเรียนในการพฒันาทกัษะชีวติของเด็กและเยาวชนเพ่ือเป็นการอนุรักษไ์วไ้ม่ให้
ภูมิปัญญาและประเพณีท่ีดีงามสูญหายไปจากทอ้งถ่ินเม่ือสภาพสงัคมไดเ้ปล่ียนแปลงไป  ดงันั้นจึงควรส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนบา้นกดุแสงร่วมกนัจดักระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ภูมิปัญญาและประเพณีทอ้งถ่ินท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน  โดยใหมี้ส่วนร่วมในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และเขา้ถึงการเรียนรู้จากการ
ปฏิบติัจริง   เป็นการถ่ายทอดองคค์วามรู้ภูมิปัญญาและเพณีท่ีดีงามของทอ้งถ่ินจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึงโดยมีการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของคนในชุมชน    จนเกิดองคค์วามรู้  เกิดแนวทางในการปฏิบติัตนในการด าเนิน
ชีวติตามประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบส่ีและยงัเป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชน  เพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้และสืบ
สานประเพณีท่ีดีงามของบา้นกดุแสงไม่ใหสู้ญหายหรือผิดเพ้ียนไปจากเดิม 
    2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในการพฒันาทกัษะชีวติของเด็กและเยาวชนผา่นประเพณีทอ้งถ่ินบา้นกดุแสงดว้ย
กิจกรรมการเรียนรู้ประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบส่ีประกอบดว้ย กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้  3 ฐานการ
เรียนรู้ และ 7 กิจกรรมการเรียนรู้  ดงัน้ี ฐานการเรียนรู้ท่ี 1 เปิดต านานบา้นกดุแสง ซ่ึงมี 3 กิจกรรมประกอบไปดว้ย กิจกรรม
ท่ี 1  จดัสนทนากลุ่มเพ่ือหาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนบา้นกดุแสง กิจกรรมท่ี 2  เรียนรู้ประวติับา้นกดุแสง และกิจกรรมท่ี 3  
ส ารวจหมู่บา้นและภูมิปัญญาชาวบา้นกดุแสง ฐานการเรียนรู้ท่ี 2 สืบสานประเพณีสู่วถีิชีวติของคนรุ่นหลงั มี 3 กิจกรรม
ประกอบดว้ย  กิจกรรมท่ี 1 ประเพณีท่ีควรสืบทอดในทอ้งถ่ินของเรา กิจกรรมท่ี 2  เรียนรู้ไดต้อ้งปฏิบติัตามเป็น และ
กิจกรรมท่ี 3 ปฏิบติัไดต้อ้งสืบสานต่อไป  ส่วนฐานการเรียนรู้ท่ี 3 องคค์วามรู้ท่ีหนูได ้มี 1กิจกรรมคือ กิจกรรมท่ี 1 ร่วมมือ
ร่วมใจสร้างสรรคผ์ลงาน  

 3. ผลหลงัจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะชีวติของเด็กและเยาวชนชุมชนบา้นกดุแสง  พบวา่  เด็ก
และเยาวชนมีทกัษะชีวติอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.30, S.D.= 0.60) ทกัษะชีวติของเด็กและเยาวชนหลงัการจดักิจกรรมสูงกวา่
ก่อนการจดักิจกรรมซ่ึงก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้เด็กและเยาวชนมีทกัษะชีวติอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 2.72, S.D.= 0.73) 

1813



 

ประโยชนจ์ากการวจิยัคร้ังน้ี  คือ  เด็กและเยาวชนสามารถน าความรู้และทกัษะชีวติท่ีเกิดข้ึนไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้และ
สามารถปฏิบติัตนตามประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบส่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพ่ือใหอ้ยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข และสืบทอด
ประเพณีท่ีดีงามของชุมชนบา้นกดุแสงใหค้งอยูต่่อไป 

 
          
สรุปผลการวจัิย 
                  การวจิยั เร่ือง การพฒันาทกัษะชีวติของเด็กและเยาวชนผา่นประเพณีทอ้งถ่ินในชุมชนบา้นกดุแสง  สรุปผลได ้
ดงัน้ี 
             1. สภาพปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาทกัษะชีวติของเด็กและเยาวชนในชุมชนบา้นกดุแสง  พบวา่  เด็ก
และเยาวชนในชุมชนบา้นกดุแสงขาดทกัษะชีวติ เน่ืองดว้ยสาเหตุหลายประการ  จึงตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
ประเพณีท่ีดีงามของชุมชน เพื่อท่ีจะเนน้ทกัษะดา้น การปฏิบติัตนตามกาลเทศะ การอยูร่่วมกนัในสงัคม ดว้ยการเรียนรู้จาก
การปฏิบติัจริงโดยใหส้งัคมมีร่วมในการเรียนรู้  โดยใชก้ระบวนการท างานเป็นกลุ่ม  ส่งเสริมความสมัพนัธ์และความ
ร่วมมือของชุมชนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะชีวติของเด็กและเยาวชนผา่นประเพณีทอ้งถ่ินบา้นกดุแสง 
โดยใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรมวชิาการ (2539 : 3) ท่ีวา่การเรียนรู้และปัจจยัท่ีเก้ือหนุน
ใหบุ้คคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติสู่ การพฒันาท่ีมัน่คงและยัง่ยนืดว้ยการผสมผสานความรู้ระหวา่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
กบัวทิยาการสมยัใหม่เขา้ดว้ยกนั โดยการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ในการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินและใกลชิ้ดกบัตวัผูเ้รียนซ่ึงส่งผลใหก้ารเรียนรู้นั้นมีความหมายต่อผูเ้รียน 
และจะตอ้งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งและมีความสมัพนัธ์ต่อวถีิชีวติประจ าวนัของผูเ้รียน  และสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 ท่ีวา่ การจดักระบวนการเรียนรู้ให้
สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการโดยจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ และความ
ถนดัของผูเ้รียนโดยค านึงถึงความแตกต่าง ระหวา่งบุคคล ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์  และ
การประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัใหท้ าได ้คิดเป็น รักการ
อ่าน และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง  
            2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะชีวติของเด็กและเยาวชนชุมชนบา้นกดุแสง ผา่นกิจกรรมการเรียนรู้
ประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบส่ีประกอบดว้ย กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ 3 ฐานการเรียนรู้ และ 7 กิจกรรม
การเรียนรู้  ดงัน้ี   
                       ฐานการเรียนรู้ท่ี 1 เปิดต านานบา้นกดุแสง ประกอบดว้ย กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1 จดัสนทนากลุ่มเพ่ือหาปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนบา้นกดุแสง กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2 เป็นการเรียนรู้ประวติัของชุมชนบา้นกดุแสง 
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3 ส ารวจหมู่บา้นและภูมิปัญญาชาวบา้นกดุแสง เป็นการส ารวจภูมิปัญญาและประเพณีท่ีโดดเด่นใน
ชุมชนเพื่อน ามาส ารวจความตอ้งการในการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ 
                       ฐานการเรียนรู้ท่ี 2  สืบสานประเพณีสู่วถีิชีวติของคนรุ่นหลงั เรียนรู้ประเพณีตามความตอ้งการของเด็กและ
เยาวชนชุมชนบา้นกดุแสง ประกอบดว้ย  กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1 ประเพณีท่ีควรสืบทอดในทอ้งถ่ินของเรา  เป็นการเรียนรู้
ประวติัของประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบส่ี และขั้นตอนในการปฏิบติัตนใหถู้กตอ้งตามประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบส่ี 
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2 เรียนรู้ไดต้อ้งปฏิบติัตามเป็นการปฏิบติัจริงตามค าแนะน าของภูมิปัญญา กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3 
ปฏิบติัไดต้อ้งสืบสานต่อไป เป็นแนวทางในการอนุรักษแ์ละสืบทอดประเพณีทอ้งถ่ินของชุมชนบา้นกดุแสง  
           ฐานการเรียนรู้ท่ี 3 องคค์วามรู้ท่ีหนูได ้มี 1 กิจกรรมคือ กิจกรรมท่ี 1 ร่วมมือร่วมใจสร้างสรรคผ์ลงาน เป็น
การร่วมกนัสร้างสรรคผ์ลงานท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบส่ี 
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                3. ผลจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะชีวติของเด็กและเยาวชนชุมชนบา้นกดุแสง พบวา่  เด็กและ
เยาวชนมีทกัษะชีวติอยูใ่นระดบัมาก (   = 4.30, S.D.= 0.60) ทกัษะชีวติของเด็กและเยาวชนหลงัการจดักิจกรรมสูงกวา่ก่อน
การจดักิจกรรมซ่ึงก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้เด็กและเยาวชนมีทกัษะชีวติอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 2.72, S.D. = 0.73) จาก
การสงัเกตพฤติกรรมและทกัษะทั้งส่ีดา้นของเด็กและเยาวชน พบวา่ ดา้นความคิดสร้างสรรค ์ มีความสามารถ ในการคิด
ตดัสินในและแกไ้ขปัญหาโดยการคิดริเร่ิมคิดสร้างสรรคแ์ละน าผลท่ีเกิดข้ึนมาใชใ้นชีวติประจ าวนัไดด้ว้ยตนเอง ดา้นความ
ตระหนกัรู้ในตน มีการปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองในทางท่ีดีข้ึน รู้จกัการปฏิบติัตนเม่ือเขา้ร่วมในพิธีกรรมหรือประเพณี
ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน ดา้นความภูมิใจในตนเอง  เกิดความภาคภูมิใจและตั้งใจท่ีจะปฏิบติัตามและสืบทอดประเพณีท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ท่ีดีงามของทอ้งถ่ินตนเองใหค้งอยูสื่บต่อไปคือกบัชุมชน ดา้นการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่บุคคล  พบวา่ เด็ก
และเยาวชนเขา้ร่วมกิจกรรมกบัผูใ้หญ่มากข้ึน และสามารถท างานกลุ่มกบัเพ่ือนไดดี้ข้ึนเห็นไดจ้ากการร่วมมือและแบ่งหนา้
ทีกนัท างาน ช่วยเหลือผูอ่ื้นเม่ือไดรั้บความเดือดร้อน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวไิลรัตน์ แยม้จอหอ  และเยาวนิจ กิตติธรกลุ (2550) 
ไดว้จิยั เร่ืองกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะชีวติและสงัคมของกลุ่มแกนน าเยาวชนต าบลล าสินธ์ุ ก่ิงอ าเภอศรีนครินทร์
จงัหวดัพทัลุง  พบวา่  การจดักิจกรรมการเรียนรู้จ านวน 8 กิจกรรม โดยเร่ิมตน้จากการเขา้ใจตวัเองแลว้เช่ือมโยงสู่สงัคม ท า
ใหก้ลุ่มเป้าหมายมีพฒันาการอยา่งเป็นขั้นตอนต่อเน่ือง และนพวรรณ  วงศว์ชิยัวฒัน์  (2547 : 105-107) วจิยัเร่ืองการพฒันา
ทกัษะชีวติในการปฏิบติัตนใหร้อดพน้จากปัญหาสงัคม โดยใชก้ารเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 พบวา่ ทกัษะชีวติของนกัเรียนหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนทดลอง นอกจากน้ีนกัเรียนสมามารถน าความรู้เก่ียวกบั
ทกัษะชีวติไปใชใ้นชีวติประจ าวนัเพ่ือป้องกนัปัญหาสงัคมทั้ง 4 ปัญหา  ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อตนเองพร้อมทั้งน าความรู้ท่ีได้
ไปช่วยเหลือและแนะน าผูอ่ื้นอีกดว้ย ดงันั้นเด็กและเยาวชนสามารถน าความรู้และทกัษะชีวติท่ีเกิดข้ึนไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัไดเ้พื่อใหส้ามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข และสืบสานประเพณีทอ้งถ่ินท่ีดีงามของชุมชนบา้นกดุแสง
ต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
การน ากระบวนการเรียนรู้ประเพณีทอ้งถ่ินบา้นกดุแสงไปใช ้ควรตอ้งมีการเตรียมความพร้อมใน ดา้นบุคลากร

และเหมาะสมกบับริบทของชุมชน ซ่ึงในการท าวจิยัชุมชนจะตอ้งใหค้วามร่วมมือมากพอสมควร จึงจะสามารถด าเนินงาน
ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์และดว้ยผูป้กครองมีส่วนส าคญัในการสร้างเสริมทกัษะชีวติ  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีดี
งามใหก้บัเด็กและเยาวชน  ดงันั้นผูป้กครองจึงควรใหค้วามร่วมมือในทุกๆดา้น  ควรขยายกลุ่มตวัอยา่งหรือกลุ่มเป้าหมายให้
มากข้ึนเพ่ือสร้างเป็นแกนน าในการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนต่อไป ควรมีการพฒันาฐานในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีหลากหลายขอ้มูลผา่นจอภาพเพ่ือการประเมินทกัษะชีวติในดา้นต่างๆ เพ่ือพฒันาทกัษะชีวติของเด็กและเยาวชน
ใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน และควรมีการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อทกัษะชีวติในการอนุรักษแ์ละสืบทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินของเด็กและเยาวชนบา้นกดุแสง เพื่อน ามาใชป้ระกอบอาชีพและการด าเนินชีวติต่อไปในอนาคต 
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คร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ขอบคุณ สมาชิกในครอบครัวทุกคน ท่ีสนบัสนุนและใหก้ าลงัใจ จนส าเร็จดว้ยดี  คุณค่าและ
ประโยชน์อนัพึงมีจากการศึกษาวจิยัน้ี ผูว้จิยัขอนอ้มบูชาพระคุณบิดามารดาและบูรพาจารยทุ์กท่านท่ีไดอ้บรมสัง่สอนวชิา
ความรู้ และใหค้วามเมตตาแก่ผูว้จิยัมาโดยตลอดและเป็นก าลงัใจส าคญัท่ีท าใหก้ารศึกษาวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 
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ABSTRACT 
 

This research aimed to study the people’s participation in Chi Watershed Management in Nongbua subdistrict, 
Kosum Phisai district, Maha Sarakham Province. The sample consisted of 320 family representatives, obtained using the 
quota and  convenience sampling techniques. The data were collected using a questionnaire and a group discussion and 
were analyzed using both qualitative and quantitative procedures. 

The major findings revealed that the majority of the sample people used Chi watershed as a food resource the 
most, followed by planting areas and recreation sites. The people’s participation in conservation of Chi watershed was at a 
high level. The item with highest mean was participation in making decision for using as community consumption and 
other utilization, and keeping water conservation according to the local regulation. The sample people showed problems 
on Chi watershed management as a whole at a moderate level in which the highest mean of the problem item was 
inadequate amount of water for utilization due to increasing the number of local people. Recommendations for watershed 
managements from a focus group discussion were building people’s awareness mind in conserving their valuable 
resource, publicizing and promoting people’s understanding of natural resource conservation, and promoting other 
community occupations  for  extra-income and conducting their lives based on the self-sufficiency economy to decrease 
deforestation and natural resource destruction and to make sustainable natural resources of the Chi watershed.
 
KEYWORDS: Chi Watershed, People’s Participation, Watershed Management 
 

1. INTRODUCTION 
 

 The Chi river watershed is one of the most important watersheds of the Northeastern region of Thailand. Rising in 
Phang Hey mountain in Petchabun mountain range, the Chi river flows through 12 provinces before confluences with the Mun 
River at Warin Chamrab District of Ubon Ratchathani province. With a total length of 765 Km (Department of Water Resources. 
2004), it claims the longest river in Thailand and covers 49477 square kilometers of drainage area. A prominent feature of the 
Chi River is a meandering river with a number of swamps spreading throughout its course from Muang district of Maha 
Sarakham province to Muang district of Roi Et province. Of these, around 100 swamps are located in Muang district of Maha 
Sarakham province, for example Kud Deang, Kud Chi, Kud Numsai and Kud Ja-kae swamp (Jintasakun, 1985). Such these 
places are crucial breeding grounds of freshwater animals. Besides, people who live nearby the area utilize the watershed 
resources in their careers and living. At the moment, natural resources in the Chi watershed has been depleted by the factories 
located along the watershed and by riverine aquacultures on the river in the Muang district of Maha Sarakham province. The 
residues from agriculture run down to river and construction of dams by the Royal Irrigation Department to store water up for 
the dry season causing in degradation of water quality. Therefore, the watershed ecosystem is changed. These problems are 
likely to increase which may affect the utilization of water resources in the future. Therefore, it is necessary to study the 
ecosystem of the Chi watershed by community’s participation in Kosum Phisai district of Maha Sarakham province in order to 
create a database where the government sectors and people can use information as a guideline for efficient and sustainable 
watershed management. 
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2. MATERIALS AND METHODS 
2.1 Population and sample 
                Population  

The research population consisted of 1,582 family representatives who were living in Nongbua subdistrict, 
Kosam Phisai district, Maha Sarakham province including 10 communities: Baan Nong Phue, 1st community ; Baan Kok, 
2nd community ; Baan Kui Paeng, 4th community ; Baan Muang Noi, 5th community; Baan Non Hinhae, 6th community; 
Baan Pla Keng, 7th community and 8th community ; Baan Kui Chuag, 9th community; and Baan Nong Phue, 10th 
community.  
               Sample  

Three-hundred and twenty family representatives were participated in this research, obtained using the quota 
and convenience techniques.  

 
2.2 Research Tool 
       The researcher-made, rating-scale questionnaire consisted of 2 parts: Part 1, people’s participation in Chi 
watershed management with 10 items; and Part 2, problems on Chi watershed management with 10 items. This 
questionnaire was tried out with 40 non-sample people. The questionnaire had discriminating powers greater than t=1.7 
and had reliabilities between 0.841 and 0.892. 
2.3 Data collection 

The required data were collected using 320 questionnaires responding from 320 family representatives and a 
focus group discussion for suggesting appropriate ways of watershed management.   
2.4 Data Analysis 
               The data collected using the fist part and the second part of the questionnaire were analyzed by 
means of a mean and a standard deviation. The calculated means were given meaning according to the mean criteria. 
And for the data from a focus group discussion, the frequency  was employed. 
  

3.  RESULTS 
 

The major findings of this study revealed the following: 
 1. The 320 sample people indicated that they used the Chi watershed resource in terms of recreation areas (97 
persons, 30.31 %), consumption and other utilizations (78 persons, 24.38%), agriculturing (125 persons, 39.06%), food 
finding (87 persons, 27.19%), animal hunting (25 persons, 7.81%), growing plants (54 persons, 16.88% ), animal raising 
(12 persons, 3.75%), wood collection (1 persons, 0.31%), medicinal plant collection (1 persons, 0.31%), forest ritual 
ceremonies such as cremation, forest ordation, supernatural worship (2 persons, 0.63%), and usage  than one item (108 
persons, 33.13%).  

2. The sample people showed participations in Chi watershed management in general at a more level, they 
showed at a more level for 6 items in which the highest mean was participation in making decision for using as community 

consumption and other utilization, and keeping water conservation according to the local regulations (


x  =4.25). Also, they 
showed at  the moderate level  for 10 remaining, items in which 3 lowest means were participation in constructing 

regulations or measures for water usage  (


x  =2.87), participation in being as subcommittee on problem solving and 

managing Chi watershed  (


x  =3.32), and participation in many activities of Chi conservation group (


x  =3.35). 
3. The sample people indicated problems on Chi watershed management as a whole at a moderate level in 

which the highest mean of the problem item was inadequate amount of water resource due to increasing the number of 

community people and the lowest means were lack of community power for management of Chi watershed   resource (


x  
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=2.72), having no time for participating  community activities (


x  =2.77), and lack of budget for operating Chi watershed   

conservation (


x  =2.84). 
4. From focus group discussion, the participatory groups consisted of local expertises  or scholars, youth 

representatives, and   community representatives who indicated that the public usable forest area was Don Pu-Ta area of 
each community including 4 areas : Baan Nong Pla Kheng, Baan Non Muang Noi, Baan KoK, and Baan Kui Paeng. In 
addition, some community had a public usable forest area as former crematory site or graveyard.  The local people used 
this site as other utilizations and planting Yang-Na trees (Dipterocarpus alatus) for reforestation.  

Nongbua subdistrict were directly utilized the Chi River and Pong River and there are others water resources 
such as Ai-lai, Ngong, and Wien swamp. There were reservoirs constructed by the government in order to store water up 
for the dry season which link to the Chi River in the monsoon. Communities used the water supplies for consuming and 
fishing. The agriculture sectors were irrigated by Nongwai dam in Num Pong district of Khon Kaen province.  

People in the area were mostly run paddy fields. Irrigating by Nongwai dam, the areas were able to cultivate the 
crop twice a year. Vegetation cultures were chili, long bean, and peanut. Fishery in the area was fish cage aquaculture 
along the Chi river. However, the aquaculture caused a serious water pollution leading to the loss of their fish. To avoid 
the problem, cultivation on their own farms were an alternative solution. Utilizations of the public forest were mainly as 
food resources such as vegetation, firewood, fishery tools. The major problem arose from utilizing the watershed resources 
was waste water drained from fish cage aquaculture along the Chi River. Moreover, the public forests had long been 
destroyed resulting in the reduction of the forest. This seriously affected the biodiversity leading to disappearance of the 
wild lives.  

At moment, conservation of the Chi watershed of Nongbua subdistrict of Kosumpisai district of Mahasarakham 
province has no documented regulation. The community followed the tradition as they believed that the natural community 
forests are the sacred places. Thus people worshiped and spared the forests. Only community forest and the cemetery 
forest were retained. Reforest in Nong bua subdistrict had already implemented, for example on public holiday such as 
mother day, Kok villagers were afforested round the public reservoir in order to increase the forest area and recreation 
area for community. Also, people in Baan Nong Phue were planted yang-na on the cemetery forest showing that people 
were highly aware of a significance of conserving local natural resources. 
 

4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION 
 
 On utilization of Chi watershed in Nong Bua subdistrict of Kosumpisai district of Mahasarakham province, the 
study indicated that people utilized the watershed as their foods resources. This was in agreement with the study by 
Painchana (2007) that people were mostly utilized watershed as a food resource such as forest products and firewood 
where mostly used in their households. A report from Kunurat (2002) on environment and utilization of seasonally flooded 
forest on the household showed that community utilized the forest as ground flora (41.75%), (30.09%), food resource 
(19.41%), farm and gardens (8.74%). As the flooded forest covers more area than the riparian so utilization was more 
differently. 

In addition, the Tai Baan research group of the lower Songkhram river basin reported that community use plants 
in the seasonally flooded forest as edible plants 139 species, forages 119 species, firewood 60 species, household 
equipments, fishing gears and bait 55 species, herb 83 species, economic plants 61 species, building materials 45 
species, toys and musical instruments 14 species. Moreover, the project on public policy promotion for Mun wetland 
recovery marsh wetlands added that seasonally flooded forest is womb of the Tai River, miracle forest of rewarding, earth 
protecting forest, the warmth habitat of the wild animals, and community living. 

There is a risk that seasonally flooded forest would be destroyed from Esan bioregion while the society did not 
understand thoroughly knowledge on the seasonally flooded forest. It is urgently needed to cooperate in the seasonally 
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flooded forest management. The conservation and development based on the balance of the watershed ecosystem should 
be implemented using the public participation management or community as a center of management. 

The problems arose from the watershed management in Nongbua subdistrict of Kosumpisai district of Maha 
Sarakham province were at a moderate level in which the most problem was forest encroachment, deforestation of the 
riparian and sand dredging. The latter problem caused the bank erosion affecting the water quality and freshwater species. 
The second most problem was the population growth causing the increment in using the natural resource and thus directly 
affecting the ecosystem of the Chi watershed. 

People’s participation in Chi watershed management in Nongbua subdistrict of Kosumpisai district of 
Mahasarakham province was found to be mostly at a high level. The respondents were mostly participated in decision-
making on the utilization of Chi watershed management for consumption and compliance with the regulation. 

This study was in agreement with the study by Sittikort (2007) on “Guidelines for Conservation and Management 
of National Resource in the Songkham basin : A case study of roles of state organizations and local community, Amphoe 
Akat Amnuai, Changwat Sakon Nakhon” in which the situation and problems on utilization of natural resources of 
seasonally flooded forest in the Songkhram basin was rather abundant ecosystem, however, it lacked an integrate water 
resource management and the participation of community on fish places and seasonally flooded forests conservation.  

According to the results from the public discussion forum on finding the guideline for Chi watershed 
management, the community leaders suggested that conservation of natural resource of Chi watershed at NongBua 
subdistrict has no statutory regulation, at present villagers followed the tradition.  

As the folkway of the people was animism, the forest was kept from being destroyed. However, only cemetery 
forests and natural community forests were retained in Nongbua subdistrict. Afforest had been implemented in some 
villages in order to create more forest and recreation area. These showed that people in Nongbua subdistrict were aware 
of the importance of sustainable conservation of natural resources. 
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this research were 1) to study the quality of working life, the organizational engagement 
and the competencies of personnel, 2) to analyze factors affecting personnel’s competencies, and 3) to find the 
useful suggestions for development of personnel’s competencies. The samples used for study were two 
hundred and fifty two personnel of Rajabhat Mahasarakham University; they were selected by Tara Yamane 
sampling method and simple random sampling including the civil servants, the university officers, the 
government officers, the permanent employees and the temporary employees. The instrument for collecting 
data was the self administered questionnaire dividing for 5 parts; the first’s personnel factors as a check list, 
the second was about the quality of working life, the third’s about organizational engagement , the forth’s about 
personnel’s competencies; they’re five rating scale questionnaire and the last was opened questionnaire about 
useful suggestions concern to develop personnel’s competencies. The statistics for analysis were Frequency, 
Percentage, Mean, Standard Deviation, the interval estimation, the stepwise multiple linear regression analysis 
was used for hypothesis testing and the qualities data were analyzed by content analysis.  
 The research results were as follows;  
 The qualities of working life of personnel as overall and all aspects were at moderated level, it’s shown 
highest to lowest arithmetic mean; the constitutionalism, the social integration, the growth and security, the 
development of human capacities, the social relevance, the safe and healthy environment, the fair and 
adequate compensation, and the total life space respectively. The organizational engagement of personnel as a 
whole was at moderated level, considering each aspect was at a high level for 2 and at moderated for one, it’s 
shown highest to lowest arithmetic mean; the willingness to exert high levels of effort on behalf of the 
organization, the definite belief in and acceptance of the value and goals of organization, and the strong desire 
to remain a member of a particular organization respectively. And the personnel’s competencies as a whole 
was at high level, considering each aspect were at a high level for one and at moderated for 4, it’s shown 
highest to lowest arithmetic mean; the integrity, the expertise, the service mind, the teamwork and the 
achievement motivation respectively. However, the factors affecting personnel’s competencies were the strongly 
beliefs in goals and values of organization, the type of work contribute to integrate social worker, the total life space, 
the kind of personnel and the housing were significant predictors of personnel’s competencies at 19.70% (F= 12.106, 
P < .01). in other hand, the useful suggestion about developing personnel’s competencies were found as follows; 
(1) the promotion determining system should be based on morality, (2) encourage and support personnel to 
have opportunity to develop themselves such as training or study higher which be unlimited only some of 
personnel types particularly, (3) manage the learning environment both inside and outside classroom to 
motivate the learners pursue their self-study, (4) provide the university welfare with equality for all personnel 
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types, (5) apply good governance in administration intensively; participation, rule of law, morality, transparency 
and responsibility. 
 
KEYWORDS: quality of working life, organizational engagement, competencies 
 
 

INTRODUCTION 
 Fast change of organizational environment has caused serious competitions, therefore, the important 
factors for management are competencies of human resource (Thamrongsak Khongkhasawad. 2007: 10-15; 
Rattanaporn Sriphayak. 2005: 31-35) which’s consists of knowledge, skills and personal characteristics or 
attributes, those are important for personnel’s performance. Thus, the quality and qualitative management need 
to get the best men and maintenance them for long time, the reasons are commitment, loyalty and satisfaction 
which’s called organizational engagement (Northcraft and Neale,1990: 465), it’ll be the quality management 
because of willing of personnel to work for the highest goal (Steers.1977: 122–123). Therefore, the 
organizational engagement affects competencies. The quality performance, however, depends on opportunity to 
show their intellectual, wisdom, creative which bring to get dignity and satisfaction in life, helping better mental 
and emotion affecting working better (Juthamas Keawphijit. 2005 : 6). The quality of working life, except, is 
philosophy to improve the performance products by providing opportunity for personnel using their ability to 
improve themselves and organization’s desire (Bovee et. al. 1993: 413).the quality of working life, therefore, 
affecting personnel’s competencies. It’s said that both of quality of working life and organizational engagement 
affecting quality and efficiency of organization which were person-based competencies, so it’s instruments for 
managing the human resource such as recruitment, training and development, promotion and rotation 
(Narongwit Seanthong. 2004 : 10-20). To develop competencies as base importantly support to develop 
organization according to dynamic changing. And the factors affecting competencies was based on the 
physical, the employee engagement and the quality of working life.   
 The rules of Rajabhat Mahasarakham University were service education under idealism “Rajabhat 
Mahasarakham University is the education institute for developing local”, service high academic and 
professional to develop human as the quality human resource according to desire of Local and Nation, thus, 
the personnel must be knew heart of services, create engagement to stakeholders and jobs and service and 
working with mind, except, however, making satisfaction to stakeholders, personnel who had good quality of 
working life, had engagement to jobs and had good competencies was need of university because of intention 
both mind and physical for their rules so that enlighten ultimate advantage of university. It’s interesting to study 
the factors affecting competencies of Rajabhat Mahasarakham University personnel (RUM personnel); the 
independent variables were population factors, quality of working life factors and the organizational 
engagement factors. The results would be based to make the developmental policies concerning the efficiency 
education management increasingly.  
 The recent studies showed problems, therefore, how’re quality of working life, organizational engagement 
and personnel’s competencies and what’re factors affecting personnel’s competencies. The objectives were to 
study quality of working life, organizational engagement and personnel’s competencies, to study the factors 
affecting personnel’s competencies, and to study useful suggestions. However, the documents were collected 
in this research were; the concept about quality of working life, organizational engagement, competencies, the 
context of Rajabhat Mahasarakham University and the concerning researches. The information, thus, would be 
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guide to improve, develop and increase quality of working life, organizational engagement and the personnel’s 
competencies continually. It’s synthesized as conceptual framework namely;   
 

Independent Variables            Dependent Variable 
 
 
 
 
 
  
 

 MATERIALS AND METHODS 
  The population was RUM personnel; consisting of 680 persons consisting of the civil servant, the 
university officers/the government officers, the permanent employees or the temporary employees. The sample 
subjects were two hundred and fifty two persons and should be selected by Taro Yamane sampling sized (Taro 
Yamane. 1973: 727) and simple random sampling, The research instrument for collecting data was the self 
administered questionnaire consisted of 5 parts; (1) the population factors, it’s checklist (2) the quality of 
working life factors (3) the organizational engagement factors (4) the personnel’s competencies; there’re rating 
scale and (5) the opened question about useful suggestions. It’s tested quality by; discrimination by item total 
correlation coefficient found .20 to 0.72 and reliability of alpha coefficient was .95 of reliability. The data had been 
collected during February-March, 2011. Statistics for analysis; frequency, percentage, mean, standard 
deviation, interval estimation, and the stepwise multiple linear regression analysis. The useful suggestions were 
analyzed by content analysis.  
 

RESULTS 
   1. Overall of quality of working life was at moderate level (X =3.11±0.05), considering each aspects all 
were at moderate as well, they were; Constitutionalism (X =3.39±0.09), social integration (X =3.30±0.09), the 
growth and security (X =3.24±0.10), the development of human capacities  ( X =3.19±0.09), the social 
relevance ( X =3.17±0.09), the safe and healthy environment (X =3.06±0.05), the fair and adequate 
compensation ( X =2.78±0.12) and the total life space (X =2.74±0.06) respectively. 
  2. The organizational engagement as  overall was at moderated level (X =3.24±0.03), considering each 
aspect were at high for 2 and one of moderated, it’s shown highest-lowest arithmetic mean; the willingness to 
exert high levels of effort on behalf of the organization (X =3.81±0.06), the definite belief in and acceptance of 
the value and goals of organization ( X =3.30±0.06), and the strong desire to remain a member of a particular 
organization (X =2.74±0.04) respectively.   
 3. overall of personnel’s competencies was at high level ( X =3.97±0.04), considering each aspect were at 
high for one and moderated for 4, it’s shown highest-lowest arithmetic mean; the integrity (X =4.21±0.06), the 
expertise ( X =4.10±0.06), the service mind ( X =3.96±0.06), the teamwork (X =3.88±0.05)  and the 
achievement motivation (X =3.69±0.04)  respectively.    
 4. The factors affecting personnel’s competencies were the strongly beliefs in goals and values of 
organization, the type of work contribute to integrate social worker, the total life space, the kind of personnel and 
the housing were significant predictors of personnel’s competencies at 19.70% (F= 12.106, P < .01).     

Population factors 

Quality of work life factors 

Organizational engagement factors 

Personnel’s competencies 
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 5. The useful suggestion about developing personnel’s competencies were found as follows; (1) the 
promotion determining system should be based on morality, (2) encourage and support personnel to have 
opportunity to develop themselves such as training or study higher which be unlimited only some of personnel 
types particularly, (3) manage the learning environment both inside and outside classroom to motivate the 
learners pursue their learning self-study, (4) provide the university welfare with equality for all personnel types, 
(5) apply good governance in administration intensively; participation, rule of law, morality, transparency and 
responsibility.  
 

CONCLUSIONS AND DISCUSSION 
 The first hypothesis; The quality of working life of RUM personnel was at good level. The result research 
was found at moderate, so it wasn’t according to hypothesized because the university intends to manage 
education according to the Nation Education Standard by strongly operated to get ultimate goals so that didn’t 
important to working life of personnel, therefore, personnel might feel that; (1) they were controlled strongly so 
feeling awkward, (2) tasks was frequently or urgent assigned so overload, (3) workload was very much that no 
time for themselves and families, (4) the responded tasks make them pressured, (5) there’re few opportunity 
to get better  promotion equally etc. thus, those reasons were indicators of the working life quality worrisome 
consistent with concept of Herrick and Macaby (1995 : 63-67) there were four important to improve worker’s 
life better; (1) The principle of security (2) The principle of equity (3) The principle of individuation (4) The 
principle of democracy and as the same way of indicator of Huse and Cummings (1985 : 198-200) said 
there’re eight characteristics of working life quality; the adequate and fair compensation, safe and healthy 
environment,  development of human capacities, growth and security, social integration, constitutionalism, total 
life space and organizational pride.  
 The second hypothesis; the organizational engagement of RUM personnel was at high level, the 
research result was at moderate which’s not following hypothesis, it’s shown that they wasn’t looked after 
attentively especially the temporary employees such the arithmetic mean in aspect of the definite belief in and 
acceptance of the value and goals of organization; the civil servant was 3.61, the university/government 
employees’ 3.63, and the temporary employees’ 3.54 respectively. It’s because university lack of measure for 
making stability and progress in work as well as variety such as there’re lack of promotion and support the 
temporary employees to train or study higher, measure to give opportunity receiving the academic position 
consistent with Steers and Porter’s concepts (1991 : 441–451) said factors affecting the organization 
engagement were; (1) characteristic or rule about tasks (2) the various organization structure design (3) 
appearance and quality of experience in work occurred during working accordance with Cherrington (1994 : 
276) concluded that the organization engagement was appeared by following factors; there was 
decentralization and  the participatory decisions which made personnel engage to organization and thought 
organization cloud be refuge, and the study result of Praleob Khong-in (2011 : Abstract) that study factors 
affecting the organizational engagement; case study of the Peerapat Technology company Group (PCL) were 
the culture/purpose, the total compensation, the work activity and opportunity.    

  The third hypothesis; the personnel’s competencies was at high level, the research result was at high 
according to hypothesized, it might be; (1) the organizational culture of each subordinate departments (Faculty, 
Program, Division, Office, etc.) were a family culture so that supervisors took care them closely which were 
known well all along whether supervisor, team, subordinate will take working life with loving, concerning, 
sharing, generosity each other goodly so that personnel fully capable dedicated to work. (2) The personnel had 
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a good working ideology such as teacher, administrator or academic ideology. (3) The personnel had an 
ambitious best that’s motivation by self consistent to the theory of human hierarchy & needs of Abraham H. 
Maslow (1987 : 33) were the social needs or  love and belongingness needs and esteem needs. (4) Challenge 
to new innovation that’s the internal achievement motivation to success of working consistent to , McClelland’s 
theory of achievement motivation (Referred to Pheongpech Watchayoo. 1994: 10) said that motivation of 
individuals acting to ensure that it doesn’t reward the achievements of his actions, thus, achievement motive 
was motivation driving ones to engage behavior that would have achievement follows standards of excellence.  
  The Furth hypothesis; factors affecting personnel’s competencies was consist of the population factors, 
the quality of working life factors and the organizational engagement factors. The research results found factors 
affecting were; (1) the definite belief in and acceptance of the value and goals of organization because the 
personnel were willing to work and dedicate their rule fully, whether working day or holidays, they could be able 
work continuously and enjoy with working eventually expertise and specializes in their duties according to 
university’s policy which there’re service education everyday didn’t except holiday (Saturday-Sunday except 
festivity day), but giving compensation that’s the wage and compensation management emphasized the 
achievement importantly following the economic theory of Adam Smith said that the one who just work should 
get wage only. (2) the type of work contribute to integrate social worker because of the family organizational 
culture caused participation on work, variety recreational activities and working as team according to Hirsch 
(1990 : 185-186) explained that the decision participation made one feel to be some of development and 
opportunity to show one’s capability in work fully likewise Jumrat Neonim (2540 : 248 - 250) said that 
participation management bring to get goal of changes in demand. (3) the total life space because personnel 
worked as appropriate to workload wholehearted and variety of recreational activities such as  New Year's Day, 
Graduation Day, Sporting activities within and between universities and so on. (4) the kind of personnel 
because there’re different of types of personnel such a welfares, opportunity to get funded for education or 
training. (5) the housing, it’s able if personnel lived at their own house, they’d have more motivation of dedicate 
to work better.   
 The useful suggestions; There’re issues bring to variety development, this suggestions’ be offered by 
concept of research results as guidelines for development’s of human resource management were;  
  1.1 The quality of working life development should be operated as follows; define workload 
appropriated to manage times with opportunity for privacy and family takes, distribute the response or special 
tasks appropriate to among of personnel such as avoid to assign tasks to the one more than others which may 
be an exceptionally sequins in working, increasing the relax activity such as making of department’s policies to 
take personnel observe activities at other organization and do recreational activities periodically. Make the 
measures about promoting position or appointed as university employee according to their capabilities such 
giving opportunity to the temporary employees who’re qualified according to criteria defined by the Office of 
Higher Education Commission can be able to be academic position and when ones got that position or finished 
Ph.D., the ones must be appointed as university employee suddenly etc.. The measure to control performance 
should be flexible such to signature flexibly but emphasized all workloads were standardized, develop the wage 
systems such as one standard of personnel’s wage.    
     1.2 The organizational engagement development should be performed; let understanding to personnel 
about their future or let ones know security in their job functions, administrate by participation from the policy to 
implementation, put policies and activities create happiness in their work. 
  1.3 The development of personnel’s competencies should be operated; assign measure to support or 
promote personnel develop them continually such as training, education, observing activities other organization 
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internal or oversea. Put policies to motivate personnel show fully their capabilities, work as a team strongly, 
create new innovation and support that’s as reality, build their mental to be university’s owner”   
  1.4 The factors affecting personnel’s competencies should be done; assign policies and activities 
about increasing belief and accept of university’s policies and goals such as the participatory management, 
support the organization culture as learning family in all subordinate departments strongly, promote working 
with happiness such as open music in office during worked, assign the working security measure for personnel 
equally, provide house for personnel sufficiency or help ones about rent housing by non prefer only the civil 
servant.  
  1.5 General useful suggestions should be followed; considering personnel to get promotion should be 
morality system, improve classroom to motivate learning such as learning mass and technology support 
learning should be modernized, develop the register system especially MIS convenience, put welfare to 
personnel equally such as housing etc., assign the development systems such human resource, curriculum and 
MOU with Local or Nation or Internal. And administrate according to Good Governance intensively.         
       The research suggestions; There should be research the factors affecting personnel’s competencies at 
Rajabhat Mahasarakham by using new indicator which updated (October, 2011), should be study and compare 
the personnel’s competencies at other university, and study the factors affecting personnel’s happiness of 
university.  
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